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EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bon dia. Comen~m la Sessió Ple
nAria ExtraordinAria a la qual se'ls ha convocat, seguint 
l'Ordre del día que els han repartit oportunament, que 
consta d'un punt únic, que és el debat i aprovació, si perto
ca, del Dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial 
sobre la Proposíció de Llei núm. 1855/90, del conservació 
dels espais naturals i d'interés paisatgfstic de les Illes Bale
ars. 

A l'article 1 del Dictamen no hi ha cap esmena man
tenguda, ni tampoc a l'article 2, de manera que procedeix 
sotmetre'ls directament a votació. Sí, Sr Triay, té la paraula. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies. Si la Presídéncia ho troba oportú, demanarí
em que abans de cada votació es fes lectura de l'article cor
responent. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grAcies, Sr Portaveu. Aixf es fara, a fi que tot
hom tengui coneixement exacte d'allo que ana m a votar. Té 
la paraula el Sr Secretari Primer per fer lectura de l'article 
1. 

EL SR SECRETARI PRlMER: 

"Artiele 1. La preseilt llei té per objecte: 

1.- Definir les arees d'especial protecció i d'especial in
terés per a la Comunitat Autónoma per raó deIs seus ex
cepcionals valors ecológics, geologics i paisatgístics, i esta
blir les mesures i condicions d'ordenació territorial i urba
nística precises per a la seva conservació i protecció. 

2.- Establir normes addicionals de protecció deIs espa
is naturals protegits que es declarin a l'empara de la Llei 
4/1989, de Conservació deIs Espais Naturals i de la Flora i 
Fauna Silvestres". 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'artiele 1, es 
volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

El Sr Secretari Primer procedira a llegir l'artiele 2. 

EL SR SECRET ARI PRIMER: 

"Artiele 2.- 1.- Les arees d'especial protecció d'interés 
per a la Comunitat Autónoma són aquelles que pertanyen 
a les categories següents: 

- Área natural d'especial interés. 
- Área rural d'interés paisatglstic. 
- Área d'assentaments dins paisatges d'interés. 

2.- Són !lrees naturals d'especial interés aquelIs espais 
que peIs seus singulars valors naturals es declaren com a 
tals en aquesta llei. 

3.- Són !lrees ruraIs d'interés paisatglstic aquells espais 
transformats majoritariament per activitats tradicionals i 
que pels seus especials valors paisatgístics es declaren com 
a tals en aquesta Uei. 

4.- Són arees d'assentament dins paisatge d'interés 
aqueUs espaís destinats a usos i activitats de naturales a ur
bana que suposin una transformació intensa i que es deela
rin com a tals en aquesta Uei pels seus singulars valors pai
satgístics o per la seva situación. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'article 2, es 
valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

El Sr Secretari procedira a llegir la primera part de 
l'article 3, el paragraf primer. 

EL SR SECRETARI PRIMER: 

nArtiele 3.- 1.- Es declaren arees naturals d'especial in
teres els espais definits graficament a l'annex 1 i que es re
lacionen a continuación. 

EL SR PRESIDENT: 

D'acord amb el que s'ha parlat a la Junta de Portaveus, 
procedirem a la votació per separat de cada un deIs espais 
catalogats dins l'artiele 3. Hi haura les intervencions corres
ponents quant a les esmenes; es votaran aquells espais en 
els quals no hi hagi esmenes i quan n'hi hagi, es votaran les 
es menes o vots particulars un per un. LOgicament, quan -
s'hagin votat tots els espais que hi ha a l'article 3, quedara 
votat aquest mateix article. 

", 

Comen~nt per l'illa de Mallorca, l'espai núm. 1 és el 
Puig de Maria. No hi ha esmenes. Quan vulgui intervenir 
algun Portaveu, que aixequi el bra~ i jo li donaré la parau
la; si no hi cap bra~ enlaire, procedirem a votar, Com que 
no hi ha esmenes mantengudes, passam a votar l'espai 
núm. 1, Puig de Maria. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'espai núm, 1, 
Puig de Maria, segons el Dictamen de Comissió, es valen 
posar drets? 

Vots en contra? 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 1111 30 de gener del 1991 7937 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai núm. 2, s'Albufereta, hi ha una esmena man
tenguda, la 2125 del Grup Parlamentari MIXT. Per defen
sar-la, té la paraula el Diputat Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Sí. GrAcies, Sr President. Sres i Srs Diputats. Sobre 
aquesta zona, s'Albufereta, l'alcalde de la població que do
mina aquest terreny, juntament amb els seus regidors, que 
un dia van ser votats pel CDS, juntament fins i tot amb re
gidors del PSOE, un dia em van venir a explicar que la li
mitació de s'Albufereta no era correcta, basant-se en la raó 
que hi havia uns límits que no eren purament de s'Albufe
reta, sinó que s'hi havien enganxat perque sí. La veritat és 
que jo ho vaig anar a veure i, efectivament, malgrat els 
meus poes coneixements, vaig veure que una cosa no s'as
semblava gens a l'altra i quan, a més a més, vaig comprovar 
que en una acta del municipi la majoria absoluta d'aquell 
ajuntament havia aprovat aquest tema així, vaig presentar 
aquesta esmena. 

De qualsevol manera, com que des del meu punt de 
vista i per la idea que nosaltres tenim, a pesar que sigui a 
Mallorca - ho die en el sentit que és tan important que es 
protegeixi Mallorca com Menorca - l'únic que voldria de
manar abans de votar, si els Portaveus hi vénen abé, és que 
aquesta Area que jo ara defenso no sigui compresa djns 
s'Albufereta sinó que sigui traslladada com a Area rural 
d'jnteres paisatgfstic, o sigui, que no quedi totalment des
protegida, sinó passada d'una qualificació a una altra. Crec 
que seria més correcta la idea puntual que té el meu Grup. 
Si ho accepten tots els Portaveus, m'agradaria que fos vota
da d'aquesta manera i no com ara ve presentada. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin 'intervenir, per dir si accep
ten la transaccional. Té la paraula el Portaveu d'UM, Sr Vi
dal. 

EL SR VIDAL I BIBILONI: 

No admetem la transaccional. 

EL SR PRESIDENT: 

Havent-hi un Grup que no l'admet, no fa falta que n'hi 
hagi altre, perque ha de ser per unanimitat. Més Portaveus 
que vulguin intervenir? Per part del Grup Parlamentari 
CDS, té la paraula la Diputada Sra Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR I PUJADAS: 

Gracias, Sr Presidente. Muy brevemente, sólo decir 
que llama la atención que ni siquiera el Diputado que de
fiende en estos moments la desprotección de Can Coarassa 
ni los concejales que por 10 visto se han dirigido a él, estén 
hoy en el COSo La postura del CDS se expresará en este 

Pleno yen este momento, que es de protección de la zona. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR MA YOL I SERRA: 

GrAcies, Sr President. Can Coarassa és una zona bumi
da, és un zona litoral, hi ha una zona de platja devora i és 
una zona majorit:lriament natural, amb un interes evident. 
És una zona situada a menys de 400 metres de la costa, una 
zona on no hi ha cap pla parcial aprovat i, per tant, no en
tenem com es pot publicar un pamfiet dient que protegiran 
la costa 400 metres, que respectaran plans parcials aprovats 
que aquí no existeixen, i venir aquí amb una esmena d'a
questa categoria, que és de desprotecció d'una zona d'una 
gran importancia natural. GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

GrAcies, Sr President. El Grup SOCIALISTA conside
ra que aquest lfmit que s'ha establert per s' Albuf~reta- de 
Pollen~ és adequat i que aquesta incorporació de Can Co
arassa dins aquest lfmit és una magnífica aportació que va 
fer en el seu moment el Diputat Sr Ricci, que nosaltres vA
rem considerar molt favorablement i que creim que s'ha de 
mantenir fins al final. Moltes grAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Agraiexo les paraules del Sr Triay i, quant a l'explica
ció del CDS, vull dir que tots els que hem marxat del CDS 
no cabríem aquí dintre. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena núm. 2125 del Grup Parla
mentari MIXT. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 1. Vots en contra, 
29. Abstencions, 28. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació i passam a votar la delimitació de 
l'espai de s'Albufereta, assenyalada amb el núm. 2, tal com 
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ve al Dictamen de Comissió. EL SR PRESIDENT: 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai assenyalat amb el núm. 3, Punta Manresa, no 
ro ha esmenes presentades. Procedeix, ido, sotmetre'l a vo
tació. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 28. Queda aprovat l'espai 
núm. 3 que acabam de sotmetre a votació. 

A l'espai núm. 4, La Victoria, tampoc no hi ha esme
nes presentades. Té la paraula el Porta'leu del Grup SO
CIALIST A, Sr Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Sí, Sr President. Els Grups SOCIALISTA, POPU
LAR, CDS, UM 1 MIXT presenten una esmena transaccio
nal a un Hmit d'aquest espai que ara li faré lliurar. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grAcies, Sr Portaveu. 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, hi ha objecció perque s'accepti aquesta 
transaccional? 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

No, Sr President: no es veta. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deis firmants que vulguin intervenir per 
explicar a la Cambra en que consisteix? Té la paraula el Di
putat Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sembla que estan empeguelts d'explicar-ho, eh? Con
sisteix a ajustar un Hmit d'Aucanada a una Area rural d'in
ter~ paisatg1stic per unes realitats urbanístiques que ja 
existeixen. 

Hi ha més intervencions? Vol intervenir, Sr Mayal? 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Si, Sr President. També molt breument, pero jo cree 
que valla pena explicar guines són les realitats urbanísti
queso La realitat urbanistica és I'existencia d'un projecte de 
camp de golf en aquesta zona, que nosaltres no veta m, pero 
que tampoc no acceptam, i per tant votaTem en contra de 
l'esmena transaccional. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a a votar l'esmena transaccional que s'ha 
fet arribar a aquesta Presidencia sobre l'espai assenyalat 
amb el núm. 4, la Victoria. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor d'aquesta esmena, 
es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 53. Vots en con
tra, S. Abstenci ns, . no n'hi ha. Queda aprovada l'esmena 
transaccional que acabam de sotmetre a votació, que subs
titueix el. Dictamen de la Comissió referit a 'l'espai núm. 4, 
la Victoria. Passam a votar l'espai núm. 4, la Victoria. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 53. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 5. Queda aprovat l'espai núm. 4, la 
Victoria. 

Passam a l'espai assenyalat amb el núm. 5, Puig de 
Sant Martí. Hi ha un vot particular del Grup Parlamentad 
SOCIALISTA, el 3552. Per defensar-Io té la paraula el 
Portaveu d'aquest Grup, Sr Triay. 

EL SR TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Aquest és el primer VOl particu
lar d'una serie que en terroes generals donarem per defen
sats, llevat que hi hagi alguna singularitat d'algun espai 
coDcret, que tenen per objecte restituir la integritat de I'a
rea natural d'especial inter~ tal com era a I'inici de la lra
mitació. La figura d'area rural d'inter~ paisatgfslic en prin
cipi es va establir per donar soludó als problemes de pro
tecció de la Sena de Tramuntana i deIs Amunts d'Eivissa. 
Són arees complexes, considerades així a tots els estudis 
d'arees naturaIs de les Illes Balears, a les quals una delimi
tació d'area natural d'especial inleres, que suposa una forla 
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protecció integral, resultava excessiva si s'aplicava al con
junt de tata la immensa area a delimitar de la Serra de Tra
muntana i deIs Amunts. 

Després, durant les fases de tramitació, es va fer una 
extensió generalitzada d'aquesta figura practicament a tots 
els altres espais, en eIs qual no existeix aquesta problemati
ca de la Serra de Tramuntana i deis Amunts, perque la seva 
extensió no és en absolut comparable ni suposa la inclusió 
de municipis complets, amb nuclis urbans, etc .. La seva de
limitació, per tant, podria ser molt més precisa que la de 
l'area a protegir realment. 

Aquesta generalització ha suposat un rebaix de les 
condicions de protecció de molts espais, i per aixo ara hi ha 
una serie d'esmenes del Grup SOC~IST A, moltes de les 
quals coincideixen amb les del Grup NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, que tracten de restituir íntegrament 
aquesta protecció de rarea natural. Aquest és el sentit: no
saltres voldríem que les arees naturaIs d'especial interes co
brissin aquesta árees que ara s'han devaluat i que encara ho 
poden resultar més en funció de quines esmenes de l'articu
lat puguin resultar aprovades, quant al que suposa d'auten
tica protecció cada una de les figures. Per tant, creim que el 
Puig de Sant Marti, la Serra de Son Fe, etc., tota una serie 
d'espais que vindran a continuació, haurien de tenir una 
protecció integral. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, també hi ha mantengut un vot particular 
a l'informe de Ponencia. Per defensar-lo, té la paraula el 
Diputat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Gracies, Sr President. Els arguments coincideixen. En
tenem que les arees rurals desvirtuen la Proposta de Llei 
perque varen ser proposades per a dos espais concrets, com 
ha recordat el Sr Triay: Per aIs Amunts d'Eivissa i la Serra 
de Tramuntana, espais que inclouen nuclis de població, ter
mes municipaIs sencers o una gran part d'aquests. El criteri 
que s'ha seguit en la tramitació de la llei ha estat de passar
hi d'una manera generalitzada tots els sois agraris, resul
tant que la protecció deis espais queda desvirtuada i s'apli
ca una figura dissenyada per a una realitat concreta, que 
eren els Amunts i la Serra, a espais de molt petita entitat 
geogrMica, com són precisament aquest del Puig de Sant 
Martí, que també és el primer on es presenta aquesta situa
ció. 

Nosaltres pensam que aixo seria acceptable si fos útil i 
s'hagués justificat, pero entenem que no és útil, perque re
baixa la protecció, i que no és justificat, perque es parteix 
d'una premissa que, al nostre entendre i no només al nos
tre, és incorrecta, i és que els sois agraris, eIs paisatges 
agraris tradicionals d'aquestes illes, no tenen el mateix va
lor natural o el mateix interes ecológic - en un sentit perio
dístic deIs termes, per dir -ho així - que els espais de vegeta
ció espontania o natural. Malta part deis espais de vegeta
ció espontania o natural que la Ponencia i la Comissió han 

deixat inclosos com a arees naturaIs d'especial interes varen 
ser, fa lustres o decennis, zones de cultiu, zones que han 
quedat abandonades i que actualment consideram prou va
luoses com per llegar-les en un estat intacte a futures gene
racions. Espais teOricament abandonats per l'activitat agra
ria podrien, per tant, tenir la mateixa aparen~ d'aqu[ a 
poes anys, i aquests eIs excloem d'aquesta protecci6. 

Avui mateix, el professor Morey Andreu, de la Univer
sitat de les Illes Balears, publica un article al Diario de Ma
llorca que fa referencia concreta a aquesta situació. Llegire 
les frases: "Certs espais molt inflults per l'home poden ser 
tan dignes de conservar com els espais anomenats naturals, 
com passa per exemple, amb eIs territoris amb influencia 
humana tradicional i equilibrada, com són els conreus de 
seca, que amb les seves parets seques formen un paisatge 
rural i cultural de gran bellesa i valor ecologic. L'alteman
cia de conreu a les 'planes i parts baixes deis costers i garri
ga als pujoIs, tan propi de les nostres planes ondulades, di
versifica el paisatge i augmenta la diversitat de la flora i la 
fauna". Més tard diu que "les arees naturals, d'una banda, -
s'han de contemplar en conjunt, com a unitats globaIs, do
nant al paisatge rural la importancia que de veritat té". 

Aquests no són els principis que ha adoptat la Comis
sió per al Dictamen que es du aquí; sí ha varen ser quan la 
Proposició de Llei va ser sotmesa a aquest Plenari, perqu~ 
aquestes Arees eren contemplades com a naturaIs, i per 
tant, pensam que és qna de les desvirtuacions que s'han fet 
del text que tots varem acceptar per estudiar inicialment. 
Pensam que I'activitat agraria no només no desvirtua els 
valors naturals, sinó que a vegades és imprescindible per 
mantenir-Ios, i així es fa pal~ en documents europeus so
bre política agraria. Pensam que mantenir com a arees na
turals les zones de cultiu tradicional és molt positiu per 
equilibrar el paisatge i la diversitat biologica d'aquestes 
arees, i, per tant, pensam que és inadequat mutilar de qual
que manera les arees naturaIs retirant aquests espais que 
de vegades fins i tot poden tenir més valor que els espais de 
vegetació espontania. La Ponencia ho ha admes en alguns 
casos, quan determinats olivars de la Serra de Tramuntana, 
zones de marjades ben conegudes pels seus usos agraris, 
han estat mantingudes dins :lrees naturaIs. 

Amb aquesta defensa també som global, em referesc a 
altres espais amb unes esmenes de la mateixa naturalesa, i 
demananem que reconsiderassin la postura i que aquests 
espais quedassin tal com varen ser presentats a aquest Par
lament. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la pa
raula el Diputat Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. Valla pena que recordem que fa 
poes minuts tots acabam d'aprovar l'artide 2, que diu el 
que significa "arees rurals d'inter~ paisatgistic". Queda ciar 
que també és una protecció, tots ho hem aprovat; no és bo 
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que oblidem tan rapidament el que decidim aquí, de la ma
teixa manera que va bé que recordem puntualment el que 
ens acaba de recordar el Sr Mayal, "el text que varem apro
var tots per al seu estudiO, o sigui que no era ni molt manco 
el text decisiu, era un text que varem aprovar per estudiar
lo i avui sí, avui decidim puntualment una lIei. Ho die per
que parlen com si aquell text fas un document aprovat per 
aquesta Cambra i no era així; aquell text no va ser res més 
que un text aprovat, amb el meu vot - especialment amb el 
meu vot, el Sr Mayal ha sap - perque es pogués estudiar. 

Dit act>, voldria afegir que vertaderament les arees ru
rals d'interes paisatgístic són molt importants i que seran 
tan ben classificades com bona haunl estat la feina deIs par
lamentaris, perque hi ha hagut una Ponencia i una Comis
sió que han marcat puntualment el que han trobat conve
nient. Per tant, jo no dubto que alguna d'aquestes arees pu
gui ser més o manco digna de protecció, pero la decisió fi
nal sera la de la majoria deis parlamentaris. Per tot a<;ó, 
vull dir que els vots que els Srs Parlamentaris puguem do
nar a aquestes arees no signifiquen que ningú intenti des
protegir res, sencillament pretenem posar cada cosa al seu 
Uoc. Vertaderament sempre són importants les reaccions 
ecologiques que hi pugui haver, pero si volem fer una eco
logia perfecta, al cent per cent, possiblement tots hauríem 
de tornar a les coves prehistoriques. Tal vega da valdría la 
pena, pero act> és una altra historia. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari CDS, té la paraula la 
Diputada Sra Alefiar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr Presidente. Para no ser reiterativa, no haré 
consideraciones de carácter general de cómo nacieron los 
ARIPs o como se concibieron los ANEls, pero concreta
mente en este espacio del Puig de Sant Martí se presentó 
en su día una enmienda que trataba de rebajar gran parte 
del ANEI y convertirlo en ARIP. Creemos que topogrMica
mente és una continuidad geográfica que debe mantenerse 
como ANEI, puesto que el espacio, tal y como lo delimita 
la enmienda del Grupo POPULAR, sería un islote terrible
mente diferenciado y no se conseguiría una integración ar
mónica con las áreas circundantes. Por esta razón, el CDS 
votará a favor del voto particular para volver al espacio en 
su concepción primitiva, es decir, como ANEI. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR GONZÁLEZ I ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. Sras y Sres Diputados, yo 
también vaya tratar de hacer una intervención global a to
dos estos votos particulares que han presentado simultane
amente el Grupo SOCIALISTA y el Grupo NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES sobre este tema de los suelos 
convertidos o pasados de la categoría de área natural a la 

de área rural de especial interés. 

Yo también tengo que hacer un poco de historia, y voy 
a remontarme un poco más atrás de 10 que 10 han hecho el 
Sr Triay y el Sr Mayal. Vaya ser muy breve, pero necesa
riamente tengo que hacer referencia a que durante mucho 
tiempo estuvimos trabajando sobre unos espacios, y de 
hecho, al hacer las primeras delimitaciones - las primeras y 
en definitiva, todas -, llegamos a dar la vuelta per completo 
a las cuatro islas, y en esas delimitaciones contemplábamos 
simultáneamente un borrador de texto en el cual, práctica
mente, las condiciones urbanísticas de las zonas compren
didas dentro de esas líneas iban a ser fijadas a posterioridad 
por el Gobierno mediante la redacción de los correspon
dientes planes directores territoriales, planes de medio na
tural o, por aplicación de la ley del Suelo, planes especia
les. Así era como en principio enfocábamos y concebíamos 
la delimitación de todos los espacios. 

Cos posterioridad se quiso hacer una ley en la cual se 
sujetaran mucho más esas condiciones urbanísticas e inclu
so se añadieran, como así hacía el texto de la Proposición 
de Ley que aprobamos aquí en setiembre del pasado año, 
que tenía toda una serie de muchos más condicionantes, no 
solamente urbanísticos, como digo, sino que entraban en el 
ámbito de una auténtica ley de espacios naturales. 

A la vista de eso, efectivamente fué necesario, por un 
lado, introducir en dos grandes espacios unas áreas con 
unas características especiales, las áreas rurales, y como 
quiera que el trabajo en esos espacios llevó bastante tiem
po, se habían dejado abandonados u olvidados, por decirlo 
de alguna manera, el resto de los espacios. Claro, es eviden
te que si en los planes directores contemplados en la Ley 
de Ordenación del Territorio se puede hacer una clasifica
ción posterior, dentro de la limitación del espacio, adapta
da a las necesidades de ese espacio, no importa demasiado 
la finura de la línea y de la delimitación. Si resulta que en 
la ley quedan ya recogidas toda una seria de condiciones 
concretas, es conveniente y se hace casi imprescindible dar 
al menos en la ley una flexibilidad a esos espacios. 

En eso estuvimos de acuerdo todos, y por esto, como 
decía el Sr Ricci hace un momento, hay unas definiciones 
de áreas naturales, hay unas definiciones de áreas rurales 
que expresan claramente lo que son cada una de ellas, y hay 
unas definiciones de áreas de asentamiento. Y todavía hay 
algo más, y es que dentro de las áreas naturales - lo vere
mos cuando pasemos el artículo 3 y veamos los subsiguien
tes - hay incluso una diferenciación en categorías de protec
ción. Insisto que eso es bastante lógico, porque yo recuerdo 
a todos los Sres Diputados que, por ejemplo, cuando este 
Parlamento dictó al Gobierno una resolución para que to
mara unas medidas transitorias en estos espacios en tanto 
esta ley se hacía realidad, el Gobierno hizo unas normas y 
categorizó los suelos en cinco apartados, que iban desde 
uno de máxima protección, desde el punto de vista urbanís
tico y desde el punto de vista ambiental, hasta otros que 
eran suelos de cultivo y suelos rurales que, lógicamente, te
nían también unas determinadas normas de protección, pe
ro menores. 
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Hacía cinco categorías y nadie se las discutió aquí. Es 
bastante lógico que estas categonas existan, es bastante ló
gico que esas grandes delimitaciones tengan después la fi
gura de una normativa que se adapte concretamente a cada 
una. Por esta razón y porque habíamos olvidado - creo real
mente que habíamos olvidado ... (defici~ncia de so) ... más 
espacios que no se referían a la Serra de Tramuntana i als 
Amunts d'Eivissa, nosotros presentamos toda una larga ba
tería de áreas rurales de interés paisajístico o de espacios o 
de parte de los espacios con el criterio de que efectivamen
te respondieran a la definición. Eran áreas cuyo interés pai
sajístico era indudable, por eso las habíamos metido dentro 
de la delimitación, pero también eran áreas mayoritaria
mente transformadas por actividades tradicionales, por las 
actividades agrícolas. 

Esas áreas, Sra Alefiar, en el caso del Puig de sant 
Martí y puede que en algún otro caso, no respondan per
fectamente a La topografía ni al contorno. Yo quiero decir 
que en la Ponencia - usted no me lo podrá negar, ni creo 
que ningún otro Portavoz - insistí reiteradamente en que, 
en algunos casos, habíamos hecho esas áreas sin conocer 
detenida y detalladamente cada punto del terreno, que nos 
habíamos tenido que basar en un conocimiento de tipo ge
neral, en la aplicación de fotografía aérea, en la planimetría 
existente, que podía haber muchos errores y que nuestro 
Grupo estaba absolutamente abierto a que se corrigieran. 
Nosotros queríamos hacer una subcategorización, que de 
hecho,insisto, la ley recoge, y que no tiene sentido que so
lamente se quiera emplear en dos espacios; a nuestro juicio 
no tiene sentido, debe emplearse en todos aquellos en que 

. se presenten las mismas circunstancias. 

Insisto una vez más: Nosotros continuamos abiertos, si 
es que todavía hay tiempo, a corregir esas áreas rurales. No 
decimos ni mucho menos que hayamos acertado plenamen
te con esas líneas, esto lo repetimos insistentemente en 
Ponencia y en Comisión y hoy no quena dejar de hablar sin 
volver a hacer la oferta. Si efectivamente hay que modificar 
algún límite de esas áreas rurales, si hay alguna que esté 
mal, seguimos abiertos a su estudio y, en su caso, a su cor
rección. Gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, té la paraula el Sr Mayal, per a r~plica. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Gracies, Sr President:- Seré breu, pero crec que val La 
pena, atés que el debat d'aquesta es mena en realitat res u
meix el de moltes, apurar els arguments aquí. Nosaltres 
mantenim que s'amputen les possibilitats de protecció de la 
llei, que es limiten d'una manera molt severa, i que aixü es 
contradiu amb la mateixa filosofia de la lIei, perque quan la 
llei parla de les arees rurals diu que són espais, no que si
guin trossets d'espais, és a dir, qualsevol dels espais que 
hem definit hauria de tenir una categoria o l'altra, excepte 
els dos espais complexos que inc10uen molts i distints espa
is, que són els Amunts i la Serra de Tramuntana, pero quan 
parlam del Puig de Sant Martí, de la Serra de Son Fe o del 
Cap Vermell o d'altres d'aquest estil, i hem intentat sepa-

rar els sementers de les garrigues, les pletes o els pinars; no 
treballam sobre espais, sinó sobre trossos d'espais, negam 
la unitat d'aquests conjunts i és evident que els desprote
gim en gran mesura, perque les arees rurals - vostes, els po
nents, ha saben perfectament - tenen després, en els seus 
artic1es, unes condicions d'edificabilitat molt distintes de 
les arees naturals. 

Hi ha - no és molt probable que la nostra esmena pros
peri - la possibilitat de construir-hi camps de golf. Acabam 
de veure un cas concret, a la Victoria, on s'ha creat una 
area rural amb aquesta intenció; per tant, és evident que 
se'ls prepara per a una futura transformació molt intensa 
que canviara radicalment la seva aparenc;a paisatgística i els 
seus valors naturals i, per tant, no introdulm de cap manera 
més sentit comú a la llei, cosa que sempre és positiva, sinó 
que ja subdividim i, de qualque manera, si em permeten la 
hiperbole, parceUam els espais. GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr González Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ I ORTEA: 

Simplemente para contestar muy brevemente al Sr 
MayaL El habla de espacios pequefios y cita el de Sant 
Maní y no sé si algún otro; yo le puedo citar el Torrent de 
na Borges, el Cap de Ses Salines, las montañas de ArtA. Si 
le parece que eso son espacios pequefios. Son miles de hec
tareas,-Sr Mayal, y usted lo sabe. Vuelvo a lo de antes: hu
biera podido haber ~n acuerdo, ustedes se negaron a cual
quier tipo de acuerdo sobre esta cuestión. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació els dos 
vots particulars, ates que tracten del mateix tema. 

Srs i Srs Diputats que voten a favor del Vot Particular 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA i del Vot Particular 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUER
RES, es valen 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, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjats els dos vots 
particulars que acaba m de sotmetre a votació i passam a 
votar l'espai núm. 5, Puig de Sant Martí, tal com ve al Dic
tamen de Comissió. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 
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Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai assenyalat amb el núm. 6, Serra de Son Fe, hi 
ha dos vots particu1ars que deuen anar en el mateix sentit 
deIs que han defensat fins ara. El Vot Particular 3552 que
da defensat, Sr Triay? Passam a votació? 

Sres i Srs Diputats que votin a favor del Vot Particular 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA i del Vot Particular 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, es valen 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, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjats els vots 
partieulars que acabam de sotmetre a votació i passam a 
votar l'espai núm. 6, Sena de Son Fe, segons el Dictamen 
de Comissió. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai núm. 7, s'Albufera, hi ha mantenguda l'esme
na 2251 del Grup Parlamentari SOCIALISTA i l'esmena 
2280 del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES. Per defensar la primera, té la paraula el Porta
veu del Grup SOCIALISTA, Sr Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

GrAcies, Sr President. Aquesta esmena del Grup SO
CIALISTA té per objecte ineloure dins la delimitació de 
l'Area natural de s'Albufera un sol urbanitzable, Cas Sena
ller, del municipi de Muro, que en aquest moment encara 
no té p1anejament parcial i que entra totalment dins eIs U
mits de s'Albufera. 

Aquesta esmena coincideix exactament amb una part 
de l'esmena 2280 C 10 del Grup NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, i creim que és necessari, precisament per a la 
integritat de l'únic pare natural, en aquest moment, de les 
Illes Balears, que quedi suficientment protegit amb uns U
mits que no responguin estrictament als Hmits de propietat 
pública, sinó a les necessitats del protecció deis valors sin
gulars de l'espai. Si ja és negatiu que en aquest moment 
s'hagi situat la depuradora del municipi de Muro dins 
aquesta Area, pensem que encara seria molt més negatiu 
que s'establis una nova urbanització envoltada per tres deIs 
seus quatre costats pel pare natural de s'Albufera de Muro, 
de s' Albufera de Mallorca. 

Creim que aquest Pla General realment s'ha plantejat 

amb una visió excessivament municipal, amb aquesta inten
ció concreta de situar aquest urbanitzab1e dins s' Albufera i 
no des de la visió deis interessos generaIs de protecciÓ del 
patrimoni natural. En aquest sentit, demanaríem que fas 
aprovada. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Par1amentari del Grup NACIONA
LISTA I D'ESQUERRES, per defensar l'esmena 2280, té 
la paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Gracies, Sr President. Efectivament, l'esmena coinci
deix en gran part amb la del Grup SOCIALISTA, pero 
també recull una petita serie de restes de la barra costanera 
entre s'Albufera i la mar que encara no s'han edificat. Cer
tament, alguns d'aquests fragments de la costa, no tots, te
nen pla parcial aprovat, pero insistese, no iniciat, i encara 
seria possible conservar alguns fragments de l'elCtens siste
ma dunar que separava s'Albufera de la mar. És evident 
que queda molt poe, pero encara quedarA molt menys si la 
nostra esmena no prospera. 

No poden ser votades conjuntament, Sr President, per
que la coincidencia no és completa. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la pa
raula el Diputat Sr Ricci. 

" 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Es nota una certa divergencia sobre alIo que és digne 
de protegir; la realitat és que en molts casos nos al tres te
nim una certa incapacitat per dir a0 és així o així de91 de
finitívament. Em permetin dir que a Mallorca, una mica 
manco fins i tot que en al tres zones, és interessant que a ve
gades decideixi una gent més tecnica, i com que aquests 
dies hi ha hagut certs moviments de dir si uns bons mallor
quins defensarien o no una zona, si serien o no coherents 
amb un ideal determinat, vist que aquf ja ha arribat el plan
tejament fet, encara que aquest PIe el pugui modificar, jo 
m'abstendré perque no ho veig prou clar, i deixaré que al
tres parlamentaris prenguin la decisió que considerin con
venient. GrAcies, Sr President. 

EL SR PRESlDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula la 
Diputada Sra Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR I PUJADAS: 

Gracias, Sr Presidente. La parte común de las enmien
das del Grupo SOCIALISTA i del Grupo NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES, es decir, la que hace referencia a la 
ampliación sobre el polígono urbanizable de Cas Senaller, 
creemos que este urbanizable pertenece al conjunto de la 
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Albufera, que es un área que debe ser objeto de especial 
protección en su conjunto, si bien haríamos una reflexión 
sobre los usos que ya se han desarrollado allí, como cante
ras, la instalación de la depuradora de Can Picafort, que no 
sé si aconsejarían que fueran más un ARIP que un ANEI, 
por una sola razÓn: para no desvirtuar, como ha dicho el Sr 
Triay, el único parque natural de las Islas. Tal vez la inco
poración de este espacio, que creemos que forma parte del 
conjunto de la Albufera, desvirtuaría el concepto de parque 
natural y el parque en su conjunto, con lo cual la reflexión 
vendría a ser una sugerencia - en términos parlamentarios, 
una transacción - que fuera más ARIP que ANEI. 

Respecto a la enmienda del Grupo NACIONALISTA 
I D'ESQUERRES sobre la ampliación en dos zonas sobre 
barras del litoral, creemos que existe un grado de asenta
miento urbano. Nosotros opinamos así y nos pronunciare
mos con una abstención, pero razonada, no por desconoci
miento de la enmienda, sino por conocimiento bastante en 
profundidad. Creemos que existe un grado de asentamiento 
urbano como para no ser incorporado al ANEI; volvemos a 
decir que lo desvirtuaría. En consecuencia, el CDS se abs
tendrá en la segunda parte, precisamente por la única ra
zón que he dicho: no queremos que un espacio tan impor
tante como la Albufera quede desvirtuado. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Lógicament la Sra Alefiar coneix perfectament la Llei, 
pero jo ti demanaria que digués el que és un ARIP i un 
ANEI perqué tothom se n'assabenti. Per part del Grup' 
Parlamentari POPULAR, té la paraula el Portaveu Sr 
González i Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ I ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Nosotros - habrá ocasión de re
petirlo a lo largo del debate - mantenemos y hemos mante
nido siempre durante la ya larga discusión de esta ley el cri
terio de que todos aquellos espacios que estaban delimita
dos por una ley anterior o por un decreto del Gobierno, 
que tenían ya unas características perfectamente conocidas 
y unos límites exactos - en muchos casos incluso tratados o 
pactados con los Ayuntamientos, incorporados a sus plane
amientos - y que eran, como en este caso, por ejemplo, ob
jeto de algunas otras actuaciones, como la instalación de 
una depuradora, etc., que a nuestro juicio deben mantener
se en esos términos por un principio de seguridad jurídica, 
y yo diría que también por un principio de seguridad gene
ral del ciudadano, de los Ayuntamientos y de todo el mun
do. 

Pese a su juventud, hay ya una tradición con ese par
que natural. Desde luego no entramos a discutir lo que 
pueda haber dentro del parque o las condiciones en que es
té, creo que no es en absoluto el objeto de la discusión de 
hoy, pero nos parece que su ámbito, que en su momento se 
estudió, discutió y decidió, debe mantenerse y respetarse. 
Nada más, gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 2251 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA Sí, Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Sr President, la Sra Aletíar ha fet una oferta de trans
acció que no tenim cap inconvenient d'acceptar. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus, hi ha una oferta de transacció. S'hi opo
sa qualque Portaveu o es pot acceptar? Demanam a la Sra 
Aleñar que faci arribar per escrit a aquesta Presid~ncia 
qualsevol proposta de transacció.Té la paraula. 

LA SRA ALEÑAR I PUJADAS: 

Sí, Sr Presidente, muchas gracias. La podemos hacer 
llegar por escrito, evidentemente, pero como son exacta
mente los límites que marcan tanto la enmienda del Grupo 
SOCIALISTA como la del Grupo NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES para este espacio presentado en el Regis
tro, solamente sería poner "área rural de interés paisajísti
co" donde pone Marea natural de especial interés", y valga 
esta explicación para el futuro. Ahora lo haremos llegar a 
la Mesa. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Aleshores, s'admet la transacció? Té la paraula el Por
taveu Sr González i Ortea, del Grup POPULAR. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí, Sr Presidente. Nuestro Grupo no tiene inconve
niente en admitir la transacción, pero tiene que aclararse, 
porque las enmiendas que presentan el Sr Mayal y el Sr 
Triay no coinciden, tienen un ámbito diferente. Por consi
guiente, creo que conviene hacer la aclaración. 

EL SR PRESIDENT: 

A quin ambit es refereix, Sra Aleñar? 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Sí, que la enmienda 2251 del Grupo SOCIALISTA Y la 
2280 C 10 del Grupo NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES 
son idénticas, si bien en la enmienda 2280 d~l Grupo SO
CIALISTA hay otro C. No, en este caso coüÍcide el C 10; 
solamente sobre la base de la enmienda del Grupo SOCIA
LISTA, ya está. Sobre la enmienda 2251. 

EL SR PRESIDENT: 

Vol la paraula, Sr Triay? No. Aieshores, admesa la 
transaccional del Grup Parlamentari CDS a l'esmena 2251 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, sense oposició de 
cap Portaveu, logicament aquesta Presidencia demana al 
Portaveu si queda retirada la seva esmena per votar la tran
saccional. Té la paraula el Diputat Sr Triay. 
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EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Sí, Sr President. La nostra esmena és comuna amb part 
amb la del Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES; per 
tant s'han de retirar simultaniament la nostra i la part de 
l'esmena C 10 del Grup NACIONALISTA I D'ESQUER
RES, perqu~ són id~ntiques, i després quedara l'altra part 
de l'esmena del Grup NACIONALISTA I D'ESQUER
RES. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Mayal, per favor, agafi el micro. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Sí, Sr President. És tal com acaba de dir el Sr Triay. La 
part coincident de les dues esmenes quedaria retirada en 
favor de la transacció i únicament la part de la barra costa
nera que nosaltres proposam incloure quedaría viva per a 
la seva posterior votació. 

EL SR PRESIDENT: 

Queda, ido, retirada l'esmena 2251 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, i retirada parcialment l'esmena 
2280 del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, quedant exclosa la part no coincident amb la 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'esmena tran
saccional propasada pel Grup Parlamentari CDS, que on 
diu "area natural d'especial inter~" ha de dir "area rural 
d'inter~ paisatgístic", es valen posar drets, per favor? 

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, 28. Abstencions, 1. Queda aprovada l'esmena transac
cional que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
el que queda d'espai de l'esmena 2280 del Grup Parlamen
tari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vots en contra, 
29. Abstencions, 25. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació i passam a votar l'espai núm. 7, s'Al
bufera. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 31. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 28. Queda aprovat l'espai 
núm. 7, s'Albufera, que acaba m de sotmetre a votació. 

Passam a debatre l'espai núm. 8, Dunes de Son ReaL 
Hi ha mantengut un vot particular, el 3554 del Grup Parla
mentari CDS, un vot particular del Grup Parlamentari SO
CIALISTA i un vot particular del Grup Parlamentari NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES. Per defensar el Vot 
Particular 3554 del Grup Parlamentari CDS, té la paraula 
la Diputada Sra Alefiar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr Presidente. El Grupo Parlamentario CDS 
presenta el voto particular para volver a los límites de la 
toma en consideración, puesto que entiende que este espa
cio supone un elemento geográfico dunar de indudable va
lor paisajístico y ecológico que es conveniente proteger. 
Con los límites establecidos en la toma en consideración de 
la Ley, creemos que en ningún caso tiene sentido reducir 
los límites a lo que establece la enmienda que modificó en 
Comisión esta area. El Grupo POPULAR presentó una 
enmienda en la que sólo protegía los 400 metros costeros;. 
creemos que no se consigue una preservación del área du
nar y del bosque mediterráneo estableciendo únicamente 
una pequeña area de protección, y que, en definitiva, de
vendrá marginal debido a la inevitable presión a que se se 
vería sometida de no protegerse el resto del espacio. 
Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Aquest vot particular és coinci
dent, si ha hem ent~ be, amb el que presenta el Grup CDS 
i també amb el que presenta el Grup NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES. Tots tres tenen per objecte restituir l'es
pai als Hmits de la Proposició de LIei, que en el cas que es
tudiam de les Dunes de Son Real, a Santa Margalida, són 
arribar fins a la carretera. 

Aquest és un deis espais que defensa més singularment 
i amb més argumentació l'Estudi d'arees a protegir de les 1-
Hes Balears que el Govern va encarregar a I'entitat INESE. 
És precisament un deIs espais que van sorprendre i entu
siasmar més eIs t~cnics i científics que van elaborar aquell 
estudi, peIs valors extraordinaris que hi trobaren i la neces
sitat d'una protecció m3xima. No obstant aixo, hem vist 
com projectes urbanístics concrets, projectes d'actuacions, 
camps de golf, etc., han fet variar la proposta inicial i l'han 
redUlda a uns límits que per a nosaltres són clarament inac
ceptables, perque suposen una protecció nul.la, si tenim en 
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compte, segons les informacions que tenim, que la nova de
limitació del do mini públic litoral esta pendent d'elaborar
se i que va cap a una ampliació, el qual fet, més les protec
cions inherents a aquesta nova delimitació del domiDÍ pú
blic litoral d'acord amb la Llei de Costes, pnlcticament vé
nen a ser el que avui ens duen a aquest Parlament com a H
mit d'una zona d'especial protecció, d'interes per a la Co
munitat Autónoma de les Illes Balears. 

Creim que és d'absoluta importancia I'aprovació d'a
quests vots particulars que realment suposen un deIs tres o 
quatre punts basics del patrimoni natural de les Illes, que 
no han pogut ser incorportats en aquesta Proposició de 
Llei que avui duim aquí. Per tant, nosaltres demanarfem als 
Grups Parlamentaris i als Diputats en particular que facin 
un esfor~ perqué aixó pugui ser protegit. Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la par aula el Diputat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Gracies, Sr President. He de reiterar els arguments ex
posats: Son Real és una de les arees de més interes natural 
de tota la badia d'Alcúdia i de tata l'illa de Mallorca, cosa 
que reconeixen l'estudi d'INESE, els catalegs d'ICONA, i 
que,-curiosament, al document que va presentar el Govern 
per a la seva tramitació 'parlamentaria, la proposta d'actua
ció en arees naturals, ja venia retallat a uns límits que si fa 
no fa són els que avui du el Dictamen de Comissi6. 

El mateix dia de l'entrada del document del Govern 
per al seu estudi, al Parlament, nosaltres ja comentarem 
aquest curiós retra~ment de la Unia de protecció de Son 
Real i mantenim que és una contradicció absoluta amb els 
principis i criteris que tots els Grups d'aquesta Cambra 
hem mantengut en relació amb la tramita ció de la llei. No 
es tracta que hagim convertit els sementers en Arees rurals, 
es tracta que tot, els sementers, els pinars i les garrigues de 
Son Real, no són Arees naturals ni rurals, són zones que 
consideram que no tenen cap valor per ser protegides. Una 
zona situada justament als Ifmi18 d'una de les Arees amb 
més concentració de llits, desenvolupada turfstícament de 
la manera més rApida, amb problemes potencials impor
tants, almanco, i que valla pena equilibrar amb una protec
ció generosa i immediata d'aquesta area costanera amb va
lors naturals molt assenyala18, insistesc. 

" 

Creim que el Dictamen de la Ponéncia, de la Llei, té 
defectes, i aquest és un dels meus greus i flagrants. Mai no 
hem entes com es justifica aquesta desprotecció, que equi
val a una protecci6 irreal, perqué la protecció de la Llei de 
Costes és practicament la mateixa que la que avui es pretén 
que introdulm en el Parlamento Nosaltres pensam que el 
mateix dia que volem votar que un camí és una Area natural 
d'especial interes, dir que Son Real no ha és, és una contra
dicció de les més grans que es poden cometre aquí dins, i jo 
també deman que es reconsideri la postura que s'ha man
tengut en Comissió. 

EL SR PRESIDENT: 

Hi ha també mantenguda l'esmena 2269 del Grup Par
lamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. Aquesta 
Presidencia demana si es retira o si es manté. Té la paraula 
per defensar-Ia, Sr Mayol. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Nosaltres l'hem mantenguda separada intencionada
ment, Sr President, i tal vegada hem de fer una petita auto
crítica, perqué en aquest cas la toponírnia ens traeix. L'es
mena que nosaltres proposam, que és de l'ampliació d'a
quest espai fins a Montblanc, cosa que suposa un conti
nuum de vegeta ció natural practícament fins a Son Real, 
no podria quedar emparada pel nom de Dunes de Son Re
al, s'hauria de canviar el nom de l'espai i ens ha passat per 
alt propasar aquesta rectíficació. 

Com queda pales en aixo que acab de dir, es tractaria 
d'ampliar la superficie protegida per l'espai fins a la Mari
na de Maria de la Salut, coneguda com a Montblanc, la si
tuaci6 de la qual coneixen to18 els Srs Diputa18, 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de la resta de Grups Parlamentaris que 
vulguin intervenir? Per part del Grup Parlamentari POPU
LAR, té la paraula el Portaveu Sr González Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ I ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente, Este tema de Son Real también 
se debatió intensamente en la Ponencia. Hay que recordar 
que previamente a la Proposición de Ley el tema de Son 
Real estaba en los términos que plantea la segunda en
mienda del Grupo NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 
El Grupo NACIONALISTA ha mantenido siempre que la 
protección - y lo digo entre comillas - de Son Real, incluIa 
prácticamente todo el término municipal de Santa Margali
da i que se adentraba en el término de Maria de la Salut 
con el objetivo de incluir dentro de su ámbito la zona de 
Montblanc, objeto, como todo el mundo sabe y recuerdan 
todos los Diputados, en este momento y ya hace tiempo, de 
algunas pretensiones urbanizadoras. 

El Grupo POPULAR ha mantenido siempre la teorIa 
de que eso no tenía nada que ver con la protección de Son 
Real. Nosotros hemos mantenido la enmienda de Son Real 
en los términos en que estaba en el Catálogo remitido por 
el Gobierno, un catálogo que contenía no solamente una 
franja costera de aproximadamente 400 metros, la franja 
dunar costera singular y más importante, sino que además 
contenía también y contiene - asi consta en el resultado de 
la Ponencia - las protecciones de los dos torrentes que en
marcan esta zona de Son Real. 

Al norte de la carretera de Arta al Port d' Alcúdia, to
davía dentro de esta zona de Son Real, queda otra zona de
gradada, sin bosque, como es fácil de comprobar yendo alU 
o por medio de una fotograffa aérea - en las que manejába
mos así 10 vimos - y, por consiguiente, no parece justifica-
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ble incluir esa franja dentro de lo que es la protección del 
sistema dunar propiamente dicho y del boscoso de Son Re
al. Sí es verdad que al sur de la carretera C 712, de Arta al 
Port d' Alcúdia, no realmente con las características de Son 
Real, sino con otras distintas, hay otras ronas boscosas en 
las que no se presentó ninguna enmienda concreta, porque, 
como digo, las enmiendas que trataban de proteger esa zo
na que ya se adentra en el término municipal de Santa 
Margalida tenían claramente por objeto llegar hasta la pre
sunta o conocida urbanización de Montblanc, en el término 
de María, que, insisto, a nuestro juicio no tenía nada que 
ver. 

Por consiguiente, nos pareció y nos sigue pareciendo 
que la enmienda del Grupo NACIONALISTA I D'ES
QUERRES va exclusivamente a la caza de esa urbaniza
ción y de alguna manera pretende confundir unos términos 
con otros. Lo verdaderamente susceptible de protección, 
insisto, de acuerdo con el catálogo que el Gobierno nos re
mitió y de acuerdo, desde luego, con los planos que tam
bién remitió aquí el propio Ayuntamiento de Santa Marga
lida, por amplia mayoría, la zona verdaderamente protegi
ble son los dos torrentes que enmarcan, si no recuerdo mal, 
Na Borges y Son Real, y la zona costera. Eso es lo que con
tiene concretamente en este momento el Dictamen de Co
misión y en eso nos mantendremos nosotros. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat - no hi ha lloc.a oontrareplica perque 
les postures són cIares, Sr Mayal... 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Sí, Sr President, pero per una qüestió quasi d'ordre jo 
1i voldria demanar si podríem canviar la denominació del 
vot particular per la d'Espai nou Montblanc. Quedaria més 
aclarit per a tots els Diputats. 

EL SR PRESIDENT: 

L'esmena, no el vot particular. 

EL SR MAYOL I SERRA: 

Perdó: l'esmena, s1. El vot particular es pot agrupar 
amb els altres. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació els vots particulars del Grup Parla
mentari CDS, del Grup Parlamentari SOCIALISTA i del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor d'aquests vots 
particulars, es valen 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, 28. Abstencions, 1. Queden aprovats els vots particu
lars que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'es
mena 2269 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, d'ampliació de Son Real fins a Mont
blanc, amb la denominació d'Espai Montblanc. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor? Sí, Sr Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Una qüestió d'ordre, Sr President. Si realment aquesta 
esmena preconitza un nou espai, hauríem de sotmetre a vo
tació l'espai anterior, si em permet l'advertencia. 

EL SR PRESIDENT: 

L'espai de Dunes de Son Real? Amb el vot particular 
queda aprovat l'espai nou, ha inclou tot; no hem de votar 
res més, si votam l'anterior aixo no quedara votal. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

No exactament, Sr President, perque el que hem votat 
és una esmena que l'amplia, pero no hem votat l'espai que 
resulta modificat per aquest vot particular. 

EL SR PRESIDENT: 

Al text inicial hi ha tot l'espai, no? 

EL SR TRIA y I LLOPIS: 

Té raó, Sr President; té tata la raó. 

EL SR PRESIDENT: 

Si tornam a votar, sera una votació contradictoria. Ens 
queda l'esmena, per votar. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'esmena 2269 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, amb la nova denominació, es valen 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, 29. Abstencions, 1. Hi ha empat. Repetim la votació. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de I'esmena, es 
valen 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 .. . Deman excuses als meus companys que compten; 



DIARI DE SESSIONS ( Núm. 111/ 30 de gener del 1991 7947 

m'he avan<;at pensant que no hi havia modificació. Vots a 
favor, 25. Vots en contra, 29. Abstencions, 5. Queda rebut
jada l'esmena que acabam de sotmetre a votació. Amb l'an
terior aprovació del vot particular, és ciar que les Dunes de 
Son Real tornen a l'espai inicial al qual es referia el vot 
particular; no hi ha nova votació d'aquest espai. 

Passam a l'espai següent, el núm. 9, sa Canova d'Arta. 
Hi ha tres esmenes mantengudes: la 2137 del Grup Parla
mentari CDS, la 2252 del Grup SOCIALISTA i la 2279 del 
Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES. Per defensar 
l'esmena del Grup Parlamentari CDS, té la paraula la Di
putada Sra Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR I PUJADAS: 

Gracias Sr Presidente. La justificación de la enmienda, 
tal y como la presentamos en su día, fue consolidar legal
mente la voluntad de protección integral expresada por el 
Ayuntamiento de Arta. Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2252 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Aquesta és la esmena coneguda 
en el medi parlamentari como l'esmena del donut, perque 
aquest Parlamént va aprovar una lIei d'area natural d'espe
cial interes de sa Canova d'Arta, d'infausta memoria, que 
és una espina que aquest Parlament té clavada i qualque 
dia s'haura de treure, que és el fet d'aprovar una area natu
ral d'especial interes amb una futura urbanització en el 
centre. Realment, si qualcú cerqués la manera de carregar
se un espai natural, no hi ha dubte que el sistema més se
gur d'aconseguir-ho a mig ter mini és posar una nova urba
nització en el centre de l'area en qüestió. 

Aixo és el que avui tractam de corregir i de superar: 
Que realment s'imposi la logica, el sentit comú i la raciona
litat, i la zona de sa Canova d'Artll quedi protegida íntegra
ment; que aquí, avui, a les 11 i mitja, ens berenem definiti
vament aquest donut i ja quedi l'espai complet sense cap 
perforació. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2279 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, té la paraula el Di
putat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. Els arguments tomen a ser els 
mateixos: Hem de tapar el forat de sa Canova abans que 
dessagni per aquest forat. Crec que el Grup Parlamentari 
del CDS ha accentuat un argument importantfssim, que és 
la postura municipal, clarfssimament expressada, que pa
reix que en altres casos ha estat prou important per fer pre
sentar una esmena de desprotecció. Esperem que en aquest 

cas serveixi perque prosperi el vot proteccionista, pero 
també hem de recordar que quan aquest forat del donut es 
va justificar davant aquest Parlament, es va fer amb la in
tenció d'evitar la demanda d'indemnitzacions per part deIs 
promotors o també d'evitar estrényer I'Ajuntament, per 
dir-ho així, en relació amb el planejament que existia a l'll
rea de sa Canova, objectius que sabem que no s'han com
plert, 
aquests problemes, i únicament tendrfem les conseqüencies 
negatives del forat, que són la degradació i, a lIarg o mig 
termini, l'alteració d'aquest espai natural, sense cap deIs su
posats avantatges que tenia el forat del donut. Per tant, jo 
crec que és hora de tapar-lo definitivament i que la protec
ció de sa Canova sigui real. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la pa
raula el Diputat Sr Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. Sois per dir que vertaderament 
el que ha de sortir d'aqu[ no és el que demani un Ajunta
ment puntualment. Ha quedat demostrat quan abans s'ha 
dit el desig d'un Ajuntament i ara també es diu. El que ver
taderament és important és que la gent de Mallorca defensi 
les arees que creu ~ignes de defensar. Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. No vaya hacer otro debate 
sobre el tema de sa Canova, que se debatió suficientemen
te. Ya dije antes, a propósito de otro espacio, y lo reitero a 
propósito de éste, que el Grupo POPULAR no está en dis
posición de proponer cambios o modificaciones de leyes a
probadas recientemente, leyes - de donut, quizá - que prác
ticamente acaban de salir del horno y al parecer ya se quie
ren modificar. Nosotros nos vamos a mantener en el acuer
do que por cierto sostuvimos en medio de grandes presio
nes a favor yen contra los grupos del CDS, UM y POPU
LAR, Y que no llevamos a término, Sr Mayal, por una cues
tión de indemnizaciones concretas o todo esto, sino por 
una cuestión que entonces, después de "mucho debate y 
muchas discusiones, nos pareció una cuestión de justicia y 
que se acomodaba bastante bien a las condiciones del en
torno, un entorno ya sumamente contruido en cuanto a in
fraestructuras, etc. Llegamos a un acuerdo que fue relativa
mente dificil, como suelen serlo los acuerdos entre Grupos, 
pero en el cual, desde luego, nosotros nos mantenemos 
hoy. Gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Ates que van en el mateix sentit, passam a votació les 
esmenes 2137 del Grup Parlamentari CDS, 2252 del Grup 
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Parlamentari SOCIALISTA i 2279 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen 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, 28. Abstencions, 1. Queden aprovades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'espai núm. 
9, sa Canova d'AnA, logicament amb la incorporació de 
l'esmena aprovada. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 31. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 28. Queda aprovat I'espai 
núm. 9, sa Canova d'ArtA, que acabam de sotmetre a vota
ció, logicament amb la incorporació de les esmenes aprova
des anteriorment. 

Passam a debatre l'espai assenyalat amb el núm. 10, 
Muntanyes d' Arta. En aquest espai hi ha un vot particular 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA El consideren defen
sat amb els seus termes? Passam, ido, a votació el vot parti
cular del Grup Parlamentari SOCIALISTA a l'espai núm. 
10, Muntanyes d'Arta. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queda empatada aquesta primera 
votació. Procedeix sotmetre de nou a votació aquest vot 
particular. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'absteneD, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en COD
tra, 29. Abstencions, 5. Queda rebutjat aquest vot particu
lar que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'es
pai núm. 10, Muntanyes d'ArtA, segons el Dictamen de Co-

missió. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai assenyalat amb el núm. 11, Cala Mesquida
Cala Agulla, no hi ha esmenes mantengudes. Procedeix, 
ido, sotmetre'l directament a votació. Atés que als espais 
núm. 12, sa Punta de Capdepera; 13, Puig Segué, i 14, s'He
retat, tampoe no hi ha esmenes mantengudes, si no hi ha 
inconvenient se sotmetrien conjutament a votació. Es po
den votar conjuntament? Passam, ido a votar els espais as
senyalats amb el núm. 11, Cala Mesquida-Cala Agulla; 
núm. 12, 5a Punta de Capdepera; núm. 13, Puig Segué, i 
núm. 14, s'Heretat, segons el Dictamen de Comissió. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai núm. 15, Cap Vermell, es mantenen un vot 
particular del Grup Parlarnemari SOCiALISTA i un altre 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, a l'informe de Ponencia. Aquesta Presidencia inter
preta que s'han defensat inicialment en l'exposició sobre 
tots aquests espais. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor deIs vots particu
lars del Grup Parlamentari SOCIALISTA i del Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, es valen po
sar 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, 29. Abstencions, 1. Queda empatada aquesta primera 
votació i procedeix tornar a votar els mateixos vots particu
lars. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con-
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tra, 29. Abstencions, 5. Queden rebutjats els vots particu
lars que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'es
pai núm. 15 segons el Dictamen de Comissió. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. Per que 
demana la paraula, Sra Alefiar? 

LA SRA ALEÑAR I PUJADAS: 

Sí, Sr Presidente. Para explicación de voto. Al igual 
que antes los Sres Diputados de la Cámara entendían 
ARIP i ANEJ, pero tal vez no el público ni alguna otra per
sona, quisiéramos explicar la postura que adopta el CDS. 
Cuando en una primera votaciÓn se produce un empate, 
ocurriría que tendríamos que votar tres veces con una sus
pensión en medio y de todas maneras decaería lo que se es
tuviera votando. Desde este momento el CDS manifiesta 
que la expresión de su voto será en la primera votación y 
que a continuación se abstendrá para evitar reiteradas vota
ciones, suspensiones y que se alargue el Plenario más de la 
cuenta. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra Alefiar. Aquesta Presidencia li ha 
agraeix, per no haver de fer les acostumades suspensions de 
10 segons. 

A l'espai núm. 16, Torrent de Canyamel; al núm. 17, 
Serra de Son Jordi, i al núm. 18, Punta de n'Amer, no hi ha 
esmenes mantengudes. Procedeix sotmetre'ls directament a 
votació, que sera conjunta si no hi ha objecció per part deis 
Srs Portaveus. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor deis espais núm. 
16, Torrent de Canyamel, 17, Serra de Son Jordi, i 18, Pun
ta de n'Amer, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats 'per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai núm. 19, Cales de Manacor, hi ha mantenguts 
vots particulars del Grups Parlamentaris NACIONALIS
TA I D'ESQUERRES i SOCIALISTA, que pareix que van 
en el mateix sentit deIs que han defensat anteriorment. 
Procedeix, ido, sotmetre'ls directament a votació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor deis vots particu
lars del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES i del Grup SOCIALISTA, es valen 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, 29. Abstencions, 1. Queda empatada aquesta votació i 
passam a repetir-la. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor deis vots particu
lars del Grups Parlamentaris NACIONALISTA I D'ES
QUERRES i SOCIALISTA, es valen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 5. Queden rebutjats els vots particu
lars que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'es
paí núm. 19, Cales de Manacor. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

L'espai núm. 20, sa Punta i s'Algar, no té esmenes 
mantengudes; procedeix sotmetre'l directament a votació. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 29. Queda aprovat l'espai 
núm. 20, sa Punta i s'Algar, que acabam de sotmetre a vota
ció. 

Se suspen la sessió per deu minuts. 

EL SR PRESIDENT: 

Recomen<;a la sessió. 

Passam a debatre i a votar l'espai assenyalat amb el 
núm. 21, Punta Negra-Cala Mitjana. Hi ha mantenguts un 
vot particular del Grup SOCIALISTA i un vot particular 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA i D'ESQUER
RES. Els Srs Portaveus diran si estan en la mateixa Hnia 
deis que ja han defensat. Procedeix, ido, passar a la seva vo
tació. 

Srs i Srs Diputats que voten a favor del vot particular 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA i del vot particular 
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del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUER
RES, es volen posar drets? 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 29. Abstencíons, 1. Queda empatada la votacíó i proce
deix tornar a votar el mateix espai. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor deis vots particu
lars, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vats en con
tra, 29. Abstencions, 5. Queden rebutjats els vots particu
lars que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'es
pai núm. 21, Punta Negra-Cala Mitjana, segons el Dicta
men de Comissió. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

L'espai assenyalat amb el núm. 22, Mondragó, no té 
es menes mantengudes. Procedeix sotmetre'l directament a 
votació. 

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

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

Abstencíons? 
'. 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

Passam a l'espai núm. 23, Cap de Ses Salines, on hi ha 
mantenguts dos vots particulars, un del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA i un altre del Grup Parlamentari NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES, i a més, una esmena, la 2280 
del Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES. No sé si 
els vots particulars van en el mateix sentil. Es poden donar 
per defensats? Passam, ido, a la defensa de l'esmena 2280 
del Grop Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUER
RES. Té la paraula el Diputat Sr Mayol. 

EL SR MAYOL I SERRA: 

Gracies, Sr President. Em sap greu complicar una mica 
el debat, pero aquesta esmena s'hauria de dividir en dues, 
perqu~ si es troben en el mateix planol, i per aquest motiu 
ha quedat agrupada al Cap de Ses Salines, que és l'espai 
més important, una part fa refer~ncia a un extrem que pro
posariem incloure dins l'espai núm. 24, es Trenc-Salobrar 
de Campos. Ara defensaria o simplement explicaria l'esme
na referida al Cap de Ses Salines i, si el President m'ho per
met, defensaré una part d'aquesta es mena amb el proxim 
espai. 

En el cas del Cap de Ses Salines, la nostra postura se
ria favorable que el Hmit nord-est d'aquest espai fas una 
mica més ampli i inclogués la zona de s'Almunia, que no
més esta edificada en part; consideram que valdria la pena 
que la part no edificada quedas emparada per rarea natural 
d'especial inter~. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Passam, ido, a votació els vots particulars del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA i del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que voten 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, 29. Abstencions, 1. Queden rebutjats els vots particu
lars que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la 
part que corres pon a aquest espai Cap de Ses Salines de 
l'esmena 2280 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 9. Vots en contra, 
29. Abstencions, 21. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votaci6 i passam a votar l'espai núm. 23, Cap 
de Ses Salines, segons el Dictamen de Comissió. 

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

Vots en contra? 

Abstcncions? 
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Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

Per defensar l'esmena 2280, referida a l'espai núm. 24, 
que ara debatrem i votarem, Es Trenc-Salobrar de Campos, 
per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES lé la paraula el Diputat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Gracies, Sr President. Aquesta esmena atempta contra 
un deIs eriteris que s'ha mantengut de no tocar els límits de 
les Beis anteriors, pero creim que hi ha casos que valla pe
na reajustar aquests límits. Nosaltres proposam la inclusió 
en l'espai Es Trene-Salobrar de Campos d'una petita area 
d'un municipi fins ara no afectat per aquesta lIei, que és el 
de Ses Salines, que just en ellímit municipal i en ellímit de 
l'espai protegít té una extracció salinera molt antiga, la més 
antiga d'aquella comarca, que queda fora de protecció. A la 
vegada vull assenyalar que no és urbanitzable en el planeja
ment municipal i no només aixo, sinó que és inclosa en 
l'actual proposta de delimitació de la zona de domini pú
blic, per aplicació de la nova Llei de Costes, perque, mal
grat esser una salina, és de les poques que practicament es 
troben per davall del nivell de la mar, és una salina que 
s'omplia naturalment i a l'actual proposta de delimita ció 
quedara com a zona de do mini público 

Nosaltres veim que és incoherent que una zona humi
da d'un gran interes cultural i paisatgístic, com és una sali
nera que, a més a més, no té cap tipus de conflicte, no sigui 
emparada per una llei .de, declaració d'area natural d'espe
cial intereso Per tant, demanarfem que es modificassin par
cialment i en una entitat molt petita eIs límits de l'espai Es 
Trenc-Salobrar de Campos per emparar les salines del ve
dat de la Colonia de Sant Jordi. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? Passam a votació 
l'esmena 2280 referida al Trenc-Salobrar de Campos. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen 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, 28. Abstencions, 1. Queda aprovada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar l'espai núm. 24, 
Es Trenc-Salobrar de Campos. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 31. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 28. Queda aprovat l'espai 
núm. 24, Es Trenc-Salobrar de Campos, incorporant lógica
ment l'esmena que s'ha aprovat anteriorment. 

A l'espai núm. 25, Marina de Llucmajor, hi ha una es
mena mantenguda, la 2253 del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA Per defensar-Ia, té la paraula el Portaveu d'aquest 
Grup, Sr Triay. 

EL SR TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. A part d'aixo, també hi ha dues 
esmenes del Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 
La nostra proposta és d'ampliació substancial deis límits de 
la Marina de Llucmajor i té per objecte comprendre tota 
l'area, que realment té uns valors especffics i singulars que 
la defineixen com una de les arees més peculiars i més sin
gulars de l'illa de Mallorca. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

També hi ha mantenguda l'esmena 2280 del Grup Par
lamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, es Llobets 
i Cap de Regana. Per defensar aquesta esmena, té la parau
la el Diputal Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

-
Gracies, Sr President. És una esmena doble: que si el 

Grup Parlamentari SOCIALISTA proposa ampliar aquesta 
area cap a l'interior, cosa que nosaltres veim positivament, 
nosaltres proposam ampliar-la per la costa. La nostra es
mena esta divida en dos sectors, en dues arees, un oriental i 
l'altre occidental. El sector oriental significaria la inclusió 
dins l'area natural de Sa Marina de Llucmajor d'una area 
costanera, es Llobets, que esta situada entre eIs nuclis tra
dicionals de s'Estanyol i sa Rapita. Consideram que aques
ta area, que en aquest moment no és urbanitzable, valdría 
la pena que quedas protegida per una qüestió d'equilibri 
territorial i evitar que s'arribi a formar un conlinuum urba
nístic, una faixa edificada a llarg de tata la costa entre s'Es
tanyol i sa Rapita, zona que, com vostes saben molt bé, és 
sotmesa a una pressió especulativa important. 

L'altre sector és el Cap de Regana, on desgraciada
ment hi ha un pla parcial aprovat recentment, pero no hi 
ha ni una palada de ciment, com solem dir col.loquialment, 
és a dir, no hi ha res comenc;at i pensam que la protecció 
del Cap de Regana també té un sentit més que cIar. Per 
tant, si el Sr President ha troba necessari, d'acord amb els 
Portaveus es podrien votar separadament es Llobets i el 
Cap de Regana. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la 
paraula el Portaveu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORmA 
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Sí, Sr Presidente. Muy brevemente, porque en realidad 
ya hemos discutido antes estos votos particulares en rela
ción con modificaciones de leyes preexistentes y ya he fija
do la postura del Grupo POPULAR, pero en este caso me 
he levantado porque me parece paradigmático de lo que 
vengo sosteniendo. Se presentó una proposición de ley pa
ra convertir Sa Marina de Llucmajor en Area natural de es
pecial interés hace escasos meses; aquí hubo diversas en
miendas por parte de los Grupos y se llegó a un acuerdo -
creo recordar que no fue en Ponencia, sino en Comisión, 
prácticamente en el último momento - sobre la linea a tra
zar, mediante el cual todos los Grupos Parlamentarios que 
habíamos presentado algún tipo de línea a esta proposición 
cedimos, de alguna manera, para llegar a una Hnea de con
senso. Han pasado unos pocos mesas y ese consenso se 
rompe, como es evidente. Nosotros, desde luego, no lo va
mos a romper. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar l'esmena 2253 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 5. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar l'esmena 2280 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, referida únicament a l'espai es Llobets. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 5. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar la mateixa es
mena referida a Cap de Regana. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vots en contra, 
49. Abstencions, 5. També queda rebutjada I'esmena referi
da a Cap de Regana, que acabam de sotmetre a votació, i 
passam a votar l'espai núm. 25, Marina de Llucmajor, se-

gons el Dictamen de Comissió. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

L'espai núm. 26 Cap Enderrocat, no té esmenes man
le ngud es, i I'espai núm. 27 es Carnatge des Coll d'en Ra
bassa, tampoco Procedeix sotmelre'ls a votació que, si no h.i 
ha cap objecció per parl deIs Srs Portaveus, sera conjunta. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor deis espais núm. 
26, Cap Enderrocat, i núm. 27, Es Carnatge des Coll d'en 
Rabass.a, segons el Dictamen de Comissió, es valen posar 
drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai núm. 28, Cap de Cala Figuera-Refeubeig, hi 
mantenguda l'esmena 2166 del Grup Parlamentari PQPU
LAR. Per defensar-la, té la paraula el Portaveu Sr Gonzá
lez Ortea. 

ELSR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Se trata efectivamente de la ex
clusión de dos zonas dentro de toda la Punta de Cala Fi
guera. La primera, la de Portals Vells, que es la situada más 
al sur, es una urbanización aprobada y en parte construida -
en cuanto a viales, etc. - y por consiguiente nos parece que 
sería más conveniente dejarla excluida del área, no sola
mente porque ya esté efectivamente construida, o por lo 
menos en gran parte, sino porque, aprovechando esta en
mienda, yo quiero hacer una reflexión que ya hemos hecho 
otras veces, tanto en la toma en consideración de esta pro
posición de ley como después, reiteradamente, en Ponencia 
y Comisión, yes la de recordar a los Sres Diputados que es
tamos haciendo una ley cuyo coste va a ser muy, muy im
portante. 

Por consiguiente, sin causar desde luego una grave le
sión a los intereses de protección que a todos nos animan, 
insisto que creo que deberíamos reflexionar dos veces sobre 
lo que pOdamos excluir. Éste es un C<lSO perfectamente cla
ro pe ro ya hemo vi LO algun s tras y veremos algunos 
más. Yo no tendrfa la conciencia tranquila si hoy no hubie
ra repelido ante el Pleno esta misma consideración. Esta 
ley puede resultar carisima para la e munidad, que puede 
hipotecar las condiciones económicas de esta Comunidad 
durante mucho tiempo, durante largo tiempo; por consi
guiente, ruego, insisto, una reflexión. Nada más, Sr Presi
dente; gracias. 
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Perdón, me he referido solamente a la de Partals -
Vells, donde se da este caso. En la exclusión de Cala Falcó 
no se da, eso era una zona prevista como urbanizable en 
Calvül, que está a una distancia suficiente de la costa. A 
nuestro juicio, manteniendo el mismo criterio que hemos 
seguido en otros casos de respetar una franja de aproxima
damente 400 metros desde la costa, siempre que esa costa 
estuviera naturalmente preservada, siempre que no estuvie
ra ya construida o degradada. En este caso está preservada, 
y por ello la exclusión que pedimos es a una distancia apro
ximada de la costa de 400 a 500 metros. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MAYOL 1 SERRA: 

Si em permet una broma, els interessos de protecció 
deuen animar més uns Grups que els altres, perqué nosal
tres no estaríem en la Unia de desprotegir aquests dos espa
is. Encara que efectivament és cert el que acaba d'exposar 
el Portaveu del Grup Popular - hi ha unes alteracions ini
ciades a la Zona de Portals Vells que de qualque manera 
afecten l'espai, aixo és ver, pero també ha és que hi altres 
espais que hem protegít - nosaltres pensam que en el futur 

- hi haura la possibilitat de recuperar aquests espais. La na
tura també es pot restaurar, pero no si avui no queda pro
tegit. Per tant, no donarem suport a l'esmena del Grup PO
PULAR. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí; gracies, Sr President. Aquestes dues exclusions que 
es valen fer dins un espai únic - perqué l'espai és Cala Fi
guera-Refeubeig, una de les arees on s'han mogut amb més 
dinamisme els interessos dels qui ho valen urbanitzar - són 
projectes concrets que es volen dur endavant en aquestes 
dues arees de Portals Vells i Cala Falcó. 

El primer que hem de dir és que aquesta proposta que 
ve de Comissió s'até a la proposta que el Govern va enviar 
oportunament. Aquestes són les línies que el Govern va en
viar de proposta de protecció de Cala Figuera i de Refeu
beig, la qual pro posta, a més, va ser avalada pel PIe d'a· 
quest Parlament quan es van demanar les mesures cautelars 
de suspensió de planejament per protegir els espais natu
rals de la proposta del Govern, i que, entre els espais que 
no es va autoritzar el Govern perqué fossin exclosos de la 
protecció, hi havia aquests dos de Cala Falcó i Portals -
Vells. Després, el Govern va atendre recursos particulars i 
no va complir l'acord d'aquest Parlament. 

Per altra part, és molt cert el que diu el Sr González 
Ortea que hem de ser especialment responsables en les de-

cisions que prenguem, perqué moltes suposen un cost eco
nomic per a la Comunitat, i per tant, per als ciutadans de 
les llles Balears, pel qual motiu hem de sopesar moIt bé els 
valors que volem protegir i eIs costos que suposanlla pro
tecció d'aquests valors, contraposant-Ios als costos socials 
que implicaria la seva destrucció. No obstant aixo, crec que 
aquesta argumentació, indiscutible i realment perfecta en 
termes generals, no s'ha dut a col.lació en el moment més 
oportú, perqué precisament en aquests dos casos de Portals 
Vells i Cala Falcó es difícil parlar dels costos que pugui su
posar aquesta protecció, i explicaré per que. 

A Portals Vells efectivament hi ha unes obres parcial
ment, mínimament - com ho vulguin dir - iniciades, atura
des fa més de 15 anys, que l'any 82, quan s'aprova definiti
vament l'anterior adaptació del Pla de Calvia, va ser anul. 
lat el pla parcial d'aquest sector de Portals Vells i es va de
manar - es demaaa a la normativa d'aquest Pla General - la 
redacció d'un nou pla parcial, que no s'ha dut a terme de 
l'any 82 enc;a, no hi ha hagut la iniciativa deIs particulars 
per dur a terme aquesta possibilitat. 

La situació de Cala Falcó encara és molt més clara, 
perque el seu antie pla parcial va ser tan anuLlat l'any 82 
amb l'aprovació definitiva de l'adaptació del Pla General 
de Calvia, que va perdre la qualificació de sol urbanitzable 
programat i va passar a ser sol urbanitzable no programat, 
situació que té en aquest moment, sol urbanitzable no pro
gramat que no ha avan<;at en absolut perque durant aquests 
dar.rers nou anys no s'ha fet cap de les actuacions necessa
ries per dur endavant un sol urbanitzable no programat: 
programa d'actuació urbanística, pla parcial, etc. 

Per tant, entenc que si en qualque espai és difícil ba
sar-se en l'argument del cost de la protecció és en aquest i, 
per aixo mateix, que ens hauríem d'atendre a la proposta 
que el Govern va fer oportunament i, per una vegada, a les 
decisions que aquest Parlament ja va prendre sobre aquests 
dos espais. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR GONZÁLEZ I ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. El Sr Triay alude a algo que 
efectivamente sucedió, y es que este Parlamento tomó unas 
decisiones a propósito de las medidas cautelares que resol
vió enviar al Gobierno en todos estos espacios en tanto no 
se aprobaba esta ley. Efectivamente, estos dos urbanizables, 
PortaIs Vells i Cala Falcó, como consecuencia de esa deci
sión, quedaron descalificados, pero yo también quiero re
cordar que entonces el Grupo POPULAR dijo que no vo
taría absolutamente a favor de ningún espacio si no había 
una decisión unánime; creo recordar que sólo hice una ex
cepción en el tema de un espacio de Menorca destinado a 
unas construcciones del Ministerio de Defensa. Por consi
guiente, en todos los demás - en los que no habfa un acuer
do total - nosotros dijimos que en principio votábamos por 
su descalifiación, pero que eso, naturalmente, no era una 
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decisión definitiva, sino una decisió temporal hasta que lle
gara el momento - ahora ha llegado - de aprobar la Ley de 
&pacios Naturales. 

Respecto a eso, por consiguiente, no hay ninguna con
tradicción en el hecho de que ahora defendamos estos dos 
espacios que entonces estuvimos de acuerdo en no darles 
esta calificación, y respecto al coste posible de estos urbani
zables, cuando se habla de estas cuestiones me temo que se 
hace con cierta alegría. La verdad es que los tribunales van 
dando la razón a los que reclaman indemnizaciones econó
micas, al menos ese parece ser el camino. Mire, el tema de 
PortaIs Vells, Sr Triay, que si mis noticias no son equivoca
das fue objeto de un recurso ante el Cansell de Govern y el 
Cansell de Govern lo aceptó. Por consiguiente, en princi
pio tiene una aprobación, nada menos que del Cansell de 
Govern. Yo no me quiero meter en el terreno de si eso da 
lugar o no a indemnizaciones, no lo sé porque no me va to
ear juzgarlo a mí ni a ninguno de nosotros, pero desde lue
go, insisto, los tribunales van dando la razón a quienes de 
alguna manera tenían unos derechos reconocidos y los han 
ido perdiendo. 

Por eso yo hize esta puntualización, y también insisto 
que la hice con carácter general. Habrá otros casos - ya he
mos pasado algunos - que a mi juicio darán lugar a indem
nizaciones, probablemente del altísimo coste, y es posible 
que estos también, pero naturalmente yo no soy capaz de 
pronunciarme exactamente - y creo que usted tampoco -
sobre cuáles van a ser los que generen de verdad unos cos
tes muy altos y cuáles no. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Triay; té la paraula. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Efectivament, com s'acaba de 
dir, aquest Parlament va acordar per unanimitat que se sus
pengués i resultassin protegides les arees, que s'adoptassin 
les mesures cautelars que havia acordat el PIe del Parla
ment a les arees de PortaIs VelIs i Cala Falcó. El Govern 
deu saber per quines raons va sistematicament en contra 
d'aquell acord en aquests casos concrets, perque després, 
efectivament, va acceptar un recurs reconeixent que aquests 
sectors tenien plans parcials. Si la decisió del Govern d'ac
ceptar aquest recurs dóna lloc a indemnització, haura estat 
l'acte del Govern i no el d'aquest Parlament el que li 4aura 
dret, perque el que és segur és que efectivament, hist6rica
ment han tengut plans parcials pero en aquest moment cap 
d'aquests dos plans no són vigents, perque no hi pla parcial 
en vigor sobre sol urbanitzable no programat - com sap el 
Sr González Ortea, President de la Comissió Insular d'Ur
banisme de Mallorca -, com tampoc no hi ha pla parcial a
provat, quan hi ha un Pla General que diu que aquest pla 
parcial queda anul.lat i s'ha de fer nou, amb unes noves 
condicions urbanfstiques radicalment distintes, i aquesta si
tuació no s'ha acomplert. 

Per tant, pel que fa a la indemnització, el Govern hau
ra consolidat uns drets que mai no han existit sobre aquests 

plans parciaIs; aixo és una responsabilitat del Govem que 
crec que el Parlament no pot compartir de cap manera, 
perque sembla que la intenció del Govern és que aquestes 
dues urbanitzacions es puguin fer, cosa amb la qual discre
pam, naturalment.Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR GONZÁLEZ I ORTEA: 

Sí, Sr Presidente. Para decir que el razonamiento del 
Sr Triay me parece una absoluta falacia, salvo que veamos 
el recurso que presentó esta gente y lo discutamos en tér
minos jurídicos. La realidad es que si presentan un recurso 
con una argumentación jurídica y el Gobierno lo admite, se 
supone que lo hace porque tienen un fundamento jurídico 
para pedir eso. Yo no sé cual era su fundamento jurídico y 
si era o no aceptable, pero es evidente que lo tenían por
que, lógicamente, el Gobierno no va a aprobar un recurso 
que no se basa en ningún derecho ni tiene ninguna jutifica
ción. Eso, Sr Triay, no se lo cree usted, ni me lo creo yo ni 
se lo cree nadie. 

Por consiguiente, esos señores tienen unos derechos y 
esos derechos son los valen ante el Cansell de Govern. El 
Consell de Govern considera que esos derechos son acepta
bles, pero quien descalifica es el Parlamento, eso también 
parece evidente y no tiene nada que ver una cosa con la 
otra. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a votació l'esmena 2166 del 
Grup Parlamentari POPULAR a l'espai núm. 28, Cap de 
Cala Figuera-Refeubeig. 

Sres i Srs Diputats que voten 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, 28. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 1. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a a votar l'espai núm. 
28, Cap de Cala Figuera-Refeubeig, segons el Dictamen de 
Camissió. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 31. Vots en con-
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tra, no n'hi ha. Abstencions, 28. Queda aprovat l'espai 
núm. 28, Cap de Cala Figuera-Refeubeig. 

A l'espai núm. 29, Cap Andrirxol, hi ha mantenguda 
l'esmena núm. 2134 del Grup Parlamentari CDS. Per de
fensar aquesta esmena, té la paraula la Diputada Sra Ale
ñar. 

LA SRA ALEÑAR I PUJADAS: 

Gracias, Sr Presidente. Realmente es un nuevo espa
cio, si bien geográficamente es continuación de Cap An
driaol. Es una zona de regadío que puede entenderse co
mo continuación de ese macizo de Cap Andrit:xol i la playa 
de Camp de Mar, conjunto que creemos conveniente prote
ger. 

La calificación como área natural de especial interés 
de esta área su sustenta, desde nuestro punto de vista, en 
dos hechos fundamentales: el valor paisajístico de la zona y 
la presión de futuros asentamientos urbanos. El valor pai
sajístico del área és obvio; se trata, como ya he dicho, de la 
continuación geográfica en el llano del macizo de Cap An
dritxol, que entronca con el valle de s'Aguait. No podemos 
olvidar que es la única zona de regadío de esta área. Con
tiene yacimientos arqueológicos de interés para esta Comu
nidad, que con su reciente descubrimiento del cual creo 
que tendrá conocimiento la Conselleria se han puesto de 
manifiesto. 

Posibilitar la destrucción de dichos valores sería aten
tar contra el patrimonio de nuestro pueblo. Tenemos que 
protegir dicha área contra la presión de futuros usos que 
destrozarían los llanos, como ya ha ocurrido en otras zonas. 
Defendiendo el Pla de Camp de Mar de toda índole de 
agresiones conseguiremos una eficaz protección de este es
pacio. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la 
parauIa el Portaveu Sr González Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ IORTEA: 

Sí, Sr Presidente. Para significar que la razón de que 
haya unos determinados yacimientos arqueológicos, que 
me parece importantísima en sí misma, creo que no justifi
ca su calificación como área natural de especial interés. 
Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 2134 del Grup Parlamentari 
CDS a l'espai núm. 29, Cap Andrit:xol. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 9. Vots en contra, 
29. Abstencions, 21. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació i passam a votar l'espai núm. 29, Cap 
Andritxol, segons el Dictamen de Comissió. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

Els espais núms. 30, Cap des Llamp; 31, es Saulet, i 32, 
Massís de Randa~ no tenen esmenes mantengudes; proce
deix sotmetre'ls a votació. Perdó, al 32 hi ha esmenes man
tengudes. Als espais 30 i 31 no n'hi ha; es votaran conjunta
ment, si no hi ha objeccions per part deIs Srs Portaveus. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'espai núm. 
30, Cap des Llamp, i del núm. 31, es Saulet, es valen posar 
drets? 

Vots en contra? 

Abstt;:ncü:ms? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai núm. 32, Massís de Randa, hi ha un vot parti
cular del Grup Parlamentari SOCIALISTA i un del Grup 
Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, que 
no sé si es donen per defensats amb la intervenció inicial. 
Pareix que sí; procedeix, ido, sotmetre'ls directament a vo
tació. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor deIs vots particu
lars del Grup Parlamentari SOCIALISTA i del Grup Parla
mentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES a l'espai 
núm. 32, Massís de Randa, es valen 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, 29. Abstencions, 1. Queda empatada la votació i proce
deix repetir -la. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con-
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tra, 29. Abstencions, 5. Queden rebutjats els vots particu-
1ars que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'es
pai 32, Massís de Randa, segons el Dictamen de Comissió. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es vo1en posar 
drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

L'espai núm. 33, es Fangar, no té esmenes mantengu
des; procedeix sotmetre'l directament a votació. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posr 
drets? 

Vots en contra? 

Abs tencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai núm. 34, Sant Sa1vador-Santueri, hi ha man
tenguts un vot particular del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA i un del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, que supos que es donen per defensats. 
Procedim a la votació. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor deIs vots particu
lars del Grup Parlamentari SOCIALISTA i del Grup Parla
mentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES a l'espai 34, 
Sant Salvador-Santueri, es valen 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, 29. Abstencions, 1. Queda empatada aquesta votació i 
procedim a repetir-la. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor dels vots particu
lars, es vo1en posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 5. Queden rebutjats els vots particu
lars que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'es
paí núm. 34, Sant Salvador-Santueri, segons el Dictamen 
de Comissió. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai núm. 35, Puig de ses Donardes, hi ha dos vots 
particulars mantenguts, un del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA i un del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, que es poden donar per defensats i pas
sam seguidament a votació. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor del vot particular 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA i del vot particular 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, a l'espai núm. 35, Puig de ses Donardes, es volen po
sar 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, 29. Abstencions, 1. Queda empatada la votació i pas
sam a votar de bell nou els mateixos vots particulars. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 5. Queden rebutjats els vots particu
lars que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'es
paí núm. 35, Puig de ses Donardes, segons el Dictamen de 
Comissió. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai núm. 36, Consolació, també hi ha mantenguts 
dos vots prticulars, un del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA i un del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES. Procedim a la seva votació: 

Sres i Srs Diputats que voten a favor deIs vots particu
lars del Grup Parlamentari SOCIALISTA i del Grup Parla
mentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES a l'espai 
núm. 36, Consolació, es volen posar drets? 

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. At~ que queda empatada, proce
deix sotmetre-ho novament a votació. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor deis vots particu
lars del Grup Parlamentari SOCIALISTA i del Grup Parla
mentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES a l'espai 36, 
Consolació, es volen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 5. Queden rebutjats els vots particu
lars que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'es
pai núm. 36, Consolació, segons el Dictamen de Comissió. 

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

Vots en contra? 

Abstencions ? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

AIs espais núms. 37, Puig de Sant Miquel; 38, Son Cos; 
39, Garriga de Son Caulelles; 40, Puig de Son Seguí; 41, 
Puig de Son Nofre, i 42, Puig de Bonany, no hi ha esmenes 
mantengudes. Procedeix sotmetre'ls directament a votació, 
que sera conjunta si no hi ha objeccions per part deIs Srs 
Portaveus. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor deis espais núms. 
37, Puig de Sant Miquel; 38, Son Cos; 39, Garriga de Son 
Caulelles; 40, Puig de Son Seguí; 41, Puig de Son Nafre, i 
42, Puig de Bonany, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai núm. 43, Puig de Santa Magdalena, hi ha 
mantenguts dos vots particulars, un del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA i l'altre del Grup Parlamentari NACIONA
LISTA I D'ESQUERRES, ja defensa ts , i per aixo pro ce
dim a la seva votació. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor deis vots particu
lars del Grup Parlamentari SOCIALISTA i del Grup NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES a l'espai 43, Puig de 
Santa Magdalena, 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, 29. Abstencions, 1. Queda empatada la votació i proce
dim a repetir-la. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor d'aquests vots 
particulars, es volen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 5. Queden rebutjats els vots particu
lars que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'es
pai núm. 43, Puig de Santa Magdalena, segons el Dictamen 
de Comissió. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai núm. 94, na Borges, queda mantenguda la 
part no transaccionada de l'esmena núm. 2254 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, i també un vot particular d'a
quest mateix Grup i un del Grup Parlamentari NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES. 

Per defensar l'esmena núm. 2254 del Grup SOCIALIS
T A, té la paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. El vot particular el donarem per 
defensat amb caracter generic. L'objecte de l'esmena és am
pliar l'espai per la raó - que nosaltres creim suficientment 
justificada - que es deixen defora importantíssimes arees 
boscoses que només s'han inclos parcialment dins l'ambit 
d'aquest espai de na Borges. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup del CDS, té la paraula la Dipu
tada Sra Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr Presidente. Si en su día la enmienda 2254 
del Grupo SOCIALISTA era una enmienda de ampliación 
muy grande del texto tomado en consideración, efectiva
mente se han protegido todas esas zonas boscosas, pero 
creemos que el pequefio espacio que ahora tratan de incor
porar, que es el que no se transaccionó, está integrado fun
damentalmente por tierras de cultivo, que el bosque está 
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totalmente incorporado. El CDS propondría que lo propu
sieran como área rural de interés paisajístico y as[ se man
tendrfa todo el espacio de na Borges, con la zona boscosa, 
protegido como ANEI, y esto que está pegado, como área 
natural de especial interés. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Hi ha objeccions per part deis Srs Portaveus per adme
tre aquesta transaccional del Grup Parlamentari CDS? El 
Portaveu del Grup SOCIALISTA, accepta aquesta transac
cional? 

Retiram, ido, l'esmena 2254 del Grup SOCIALISTA i 
- en vigor ara l'esmena transaccionada, que supos que tot
hom ha ent~, no importa tomar-la a llegir, és un canvi de 
qualificació del mateix espai - jo deman a les Sres i Srs Di
putats que voten a favor de l'esmena transaccional oferta 
pel Grup Parlamentari CDS i acceptada pel Grup Parla
mentari SOCIALISTA, amb l'anuencia de tots els Porta
veus, si es valen 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, 29. Abstencions, 1. Queda empatada aquesta primera 
vota ció i procedeix fer-Ia de bell nou. . 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'esmena tran
saccionada, es valen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 6. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. Té la paraula, Sr Mayal. Per 
que la demana? 

EL SR MA YOL I SERRA: 

GrAcies, Sr President. Per a explicació de vol. Hem 
canviat el sentit del vot entre la primera i la segona votaCÍó. 

" 

EL SR PRESIDENT: 

Té la parauIa, Sr Mayal. 

EL SR MAYOL 1 SERRA: 

Gnlcies, Sr Presidenl. El sentit és molt clar, es tracta 
de fer guanyar temps al plenari i evitar repeticions inútils 
que no farien prosperar l'esmena. En justa correspondencia 
a la cortesia parlamentAria del Grup CDS, que ens estalvia 
malts de minuts en successives votacions, aquesta vegada, si 
el Grup havia propasat la transacció, logicament no es po
dien abstenir i ha ha hem fet nasal tres. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grAcies, Sr Mayal. Passam, ido, a la votació deis 
vats particulars del Grup Parlamentari SOCIALISTA i del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES a 
aquest mateix espai núm. 44, de na Borges. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen 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, 29. Abstencions, 1. Queda empatada aquesta votació i 
procedim a votar de bell nou els mateixos vots particulars. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 25, Vots en con
tra, 29. Abstencions, 5. Queden rebutjats els vots particu
lars que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'es
pai núm. 44, na Borges, segons el Dictamen de Comissió. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 3D, Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 29. Queda aprovat I'espai 
núm. 44, na Borges, que acabam de sotmetre a votació i 
passam a l'espai núm. 45, Calicant, on hi ha dos vots parti
culars mantenguts, un del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA i I'altre del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, que supós defensats i per aixó passam a 
la votació. 

Sres i Srs Diputats qu voten a favor deis vots particu
lars del Grup Parlamentari SOCIALISTA i del Grup Parla
mentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES a l'espai 45, 
Calicant, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. S'ha produ'it empat i passam a votar 
de bell nou els mateixos vots particulars del Grup Parla-
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mentari SOCIALISTA i del Grup Parlamentari NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Sres i Srs DiputalS que voten a favor, es volen posar 
drelS? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. VolS en con
tra, 29. Abstencions, 5. Queden rebutjats els vots particu
lars que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'es
pai 45, Calicant, segons el Dictamen de Comissió. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai núm. 46, Barrancs de Son Gua! i Xorrigo, 
també hi ha mantenguts un vot particular del Grup Parla
mentari SOCIALISTA i un del Grup Parlamentari NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES, que procedeix sotmetre 
a votació. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor deIs vots particu
lars del Grup Parlamentari SOCIALISTA i del Grup Parla
mentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES a l'espai 46, 
Barrancs de Son Gual i Xorrigo, es volen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 5. Queden rebutjats eIs vots particu
lars que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'es
pai núm. 46, Barrancs de Son Gual i Xorrigo, segons el 
Dictamen de Comissió. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra i hem ar
ribat a les arees naturals de la Serra de Tramuntana. Co
men<;ant per la zona d'Andratx, límit Vall, hi ha un vot par
ticular del Grup Parlamentari SOCIALISTA Per defensar
lo, té la paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Aquest vot particular té per ob-

jecte excloure la vall d' Andratx, agafant el poble, del lfmit 
de la Serra de Tramuntana, tal com era a la proposició de 
llei que es va prendre en consideració. 

A la Serra de Tramuntana hi ha tres municipis que te
nen una dinamica urbana clarament distinta deis altres, que 
són POllen<;a, Sóller i Andratx. A Pollen<;a, per ara, perque 
no s'ha sotmes a votació, s'ha trobat la solució de limitar la 
Serra de Tramuntana al peu de muntanya i, per tant, dei
xar les arees del poble i del port de Pollen<;a fora d'aquest 
límit de la zona muntanyosa. En quaIsevol cas és un muni
cipi que des de fa poques setmanes té pla general aprovat, 
de manera que té definits els seus urbanitzables, i per tant 
les seves necessitats de creixement, a vuit i a quinze anys 
vista. 

En el cas de Sóller, si bé la proposició de llei també ex
dOla la vall de Sóller de la Serra de Tramuntana, tenint en 
compte que Sóller és un municipi que també té pla general 
aprovat, i per tant definilS eIs seus urbanitzables i que 
aquest Parlament va sotmetre a discussió aquests urbanit
zables quan el Govern va demanar que determinats urba
nitzables s'excloguessin de la suspensió de planejament i es 
van deixar aquells que, segons l'opinió del Parlament, ga
ranteixen un creixement d'aquest municipi i asseguren les 
seves necessitats urbanes, i es varen desqualificar eIs altres, 
ara, en aquest moment, si bé és inclós dins la Serra de Tra
muntana, també s'han resolt els problemes o les necessitats 
del seu creixelJl.ent urba a través d'aquesta fórmula d'uns 
sois urbanltzables que encara no ·tenen pla parcial ni s'han 
desenvolupat i que queden·com a area d'assentament urba, 
figura que s'introdueix a la Serra de Tramuntana el debat 
de la qual ara iniciam i que, per tant, té resoltes les seves 
necessitats a mig i a llarg terrniní. 

En el cas d'Andratx, que és absolutament equivalent, 
no ha estat així. Andratx ha quedat absolutament incorpo
rat dins la Serra, cosa que, d'acord amb la regulació general 
deis creixements deis nuclis urbans de la Serra, suposa que 
només pot disposar d'un 10% de creixement com a urbanit
zable del que sigui l'actual sol urM del nudí. Aixo, que se
gurament és suficient, nosaltres creim que ho és per aIs pe
tits pobles de la Serra que darament tenen una dimensió 
diferent d'Andratx, en aquest cas, tenint en compte que 
Andratx és un municipi que no té normes subsidiaries ni 
pla general, i que per tant no té definides les seves futures 
necessitats de creixement perque en aquest moment no 
prospera la redacció de les seves normes subsidiaries i que 
el seu pla general va sr suspes pel Govern - amb bon criteri 
- quan l'any 1988 va iniciar una suspensió de plans generals 
que no s'havien adaptat a la Llei del 1975 i que es trobaven 
en munkipis afectats per arees naturals, ara resulta que 
amb aquesta decisió d'incloure totalment dins la Serra de 
Tramuntana, dins l'area protegida, tota la vall d'Andratx -
per tant, tot el que envolta el poble - resulta que necessi
tats tan sentides com la de fer un petit polígon industrial, 
un petit poHgon de tallers o de serveis que satisfaci les ne
cessitats de totes aquelles zones turlstiques en una segona 
o tercera Hnia, no es podran solucionar de cap manera. 

Perque, no es podran solucionar? Primer, perque 
aquest 10% permes no és suficient per adoptar aquestes so-
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lucions i, per altra part, perqu~ aquest 10% urbanitzable 
permes ha de ser necessariAment confinant amb el sol urbA 
actual. Comprenguin els Srs Diputats que no és la situació 
adequada per a un po ligan de tallers o per a un poligon in
dustrial que toquin irnmediatament, sense cap discontinuI
tat ffsica, amb el nucli urM d' Andratx. Per aixo nosaltres 
creim que la so lució seria tomar a la proposició de llei tal 
com s'havia plantejat i modificar ellimit de la Serra pel Jí
mit de les cotes que marquen la zona muntanyosa a la ban
da d' Andratx. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la 
la paraula el Portaveu Sr González Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Cuando hicimos la presenta
ción de la proposición de ley, en setiembre del año pasado, 
señalábamos como uno de los principales defectos de esta 
ley las contradicciones y, por decirlo de alguna manera, los 
agravios comparativos que habla entre unos municipios y 
otros, porque en aquella proposición se dejaban fuera tres 
municipios de la Serra de Tramuntana cuya pertenencia a 
esta Serra no creo que nadie dude. Eran los municipios de 
Andratx, de Sóller y de Pollen~. 

Vamos a dejar el caso de SÓller, al que efectivamente 
se le encontró una solución que parecía la adecuada, igual 
o similar a la de los otros municipios, con la inclusión de 
las zonas tanto de Sóller como del puerto en un área rural 
susceptible de desarrollo urbano, de acuerdo con el artícu
lo 6 de la ley, no solamente en un 10%, y aquí quiero hacer 
una acotación: Es cierto que la dinámica urbana, como dice 
el Sr Triay, es distinta en Sóller o en Andratx que en Este
llenes o en Escorca, pero también es cierto que el 10% de 
lo existente es distinto en Andratx que en Escorea, y tam
bién es cierto que cuando esto se discutió en la Ponencia 
nosotros consideramos que quizá esta cifra del 10% era un 
poco escasa, per6fué un acuerdo general y, por consiguien
te, 10 aceptamos así. 

Sin embargo, volviendo al hilo de lo que decía, para 
solucionar cualquier problema de desarrollo de cualquier 
municipio de la zona norte, por ejemplo la necesidad de la 
instalación de un polígono industrial - suponemos que me
jor que un polígono industrial en el valle de Andratx, se 
pretende poner un poligono comercial o de servicios; no 
nos cabe en la cabeza que el Grupo SOCIALISTA propon
ga la instalación real de un polígono industrial en el valle 
de Andratx, en plena Serra de Tramuntana - digo que para 
colocar este poIfgono comercial o de servicios adecuado, 
para eso también, en el mismo artículo 6 prevemos que el 
plan parcial territorial que desarrollará toda el área de la 
Serra de Tramuntana puede estudiar en cada municipio 
otro tipo de necesidades de desarrollo urbanístico, y esa 
que usted sefiala concretamente para Andratx nos parece 
que cabe perfectamente, que es un buen ejemplo de por 
qué razón alargamos ese apartado, creo que es el 3° del ar
tlculo 6, a ese plan parcial territorial que después tendnl 

que hacer el Gobierno sobre ........... . 

Por consiguiente, me parece que la ley resuelve de al
guna forma el inconveniente que usted plantea, pero ade
más yo recuerdo haberles dicho a ustedes, al Grupo SO
CIALISTA - porque este tema ya se planteó y ustedes ya 
hablaban de la necesidad de un poHgono y tal - que 10 si
tuaran o que dieran una posibilidad de ubicación, porque 
inmediatamente lo llevábamos al anejo correspondiente o 
lo señalábamos en la ley, igual que hacemos en una disposi
ción transitoria con determinados polígonos de SÓller, refe
rente a los cuales efectivamente todos estábamos de acuer
do que había que mantener su calificación, cosa que tam
bién podíamos hacer en Andratx y que nuestro Grupo no 
se negaba a eso. 

En cuanto a Pollenc;a, ya se verá en su momento, noso
tros mantenemos también la ubicación de un area rural de 
interés paisajístico, tanto en torno al núcleo de la ciudad de 
Pollen~ como en los valles sucesivos que se desarrollan 
hasta el área húmeda de s'Albufereta, y lo hacemos porque 
también estamos convencidos de que esto forma parte inte
grante de la Serra y que no parece razonable de ninguna 
manera que pueblos como Pollenc;a, con su belleza, yo dirra 
que siendo uno de los ejemplos más claros de lo que es un 
pueblo de la sierra norte de Mallorca, queden fuera del 
área natural de la Serra de Tramuntana. 

Por consiguiente, nosotros mantenemos la posición de 
continuar con el área rural en el valle de Andratx y propon
dremos, en su momento - ya doy la enmienda por defendi
da - la declaración como área rural del pueblo y los valles 
de Pollenc;a. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Molt breument, crec que he dit 
polígon industrial i he afegit polígon de tallers o de serveis; 
efeetivament no és un polígon de refineries, eh?, ni de 
plantes qu[miques, és el que a Mallorca i a Balears ente
nem per un polígon industrial, tots sabem el que és, perque 
desgraciadament indústria n'hi ha molt poca. Hi ha serveis 
que tenen un emplac;ament separat perque creen mol~ties 
a les arees urbanes. 

la sé que la Llei diu, perque precisament ha vam pro
pasar nosaltres, que en cas que aquest 10% no sigui sufi
cient les Directrius d'Ordenació Territorial podran ampliar 
aquesta superficie en cada cas coneret. El que passa és que 
ja fa una serie d'anys que esperam les Directrius d'Ordena
ció Territorial i no arriben i, per tant, crec que no és pru
dent demorar les possibilitats d'ordenació d'aquest munici
pi en aquesta determinació, perque en qualsevol cas crec 
que dir o pensar que les necessitats de creixement urba en 
habitatges, en serveis, etc. de Banyalbufar són les mateixes 
que les del municipi Andratx, tothom entén que és un er
ror, que aixo no és real; que realment cada municipi té 
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unes necessitats de creixement i de ereixements qualitatius 
distintes segons el seu pes i la seva economia. 

Ciar, diuen: Per que no van marcar aquest polígon in
dustrial, quan van fer les arees? Per favor! Cree que el fet 
que per decisió del Govem, que no ha fet les Directrius 
d'Ordenació Territorial, ens Mgim vist obligats a delimitar 
unes arees naturals, és una cosa; que ara, arnés, hagim de 
fer aquí el planejament municipal i decidir on sera un polí
gon industrial que ni tan sois en el mateix municipi no es 
posen d'acord on l'han de fer, com voste sap molt bé, crec 
que és una feina que no correspon a aquest Parlament, pe
ro crec que tampoc no és una solució dir: Ido no en tin
dran. Qui patira, si no en tenen? EIs socialistes? No. Patinl 
l'economia i l'ordenació urbanística i territorial d'aquestes 
illes, no patiran els socialistes en coneret. Que vostes volen 
posar aquest castig al municipi d'Andratx perque té un bal
le socialista? Ho facin, és una política una mica de baix ni
vel!, pero es compren, perque hi estam habituats, pero de 
toles maneres volía posar aquests arguments damunt la 
taula perque es pugui jutjar aquesta deeisió. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias', Sr Presidente. Sr Triay, yo no he hablado de 
alcaldes socialistas ni de castigo a los socialistas, porque 
eso es absurdo. 

EL SR PRESIDENT: 

Per favor, continuem mantenint el to que hem man
tengut fins ara. Té la paraula el Sr González Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Digo que ... "excusatio non peti
ta, accusatio manifesta". Supongo que es que ustedes pien
san en esos términos; nosotros, no. Yo le he dicho que 
efectivamente hay un mecanismo que permitira a Andratx 
tener ese polígono, a Andratx y a otros municipios que 
pueden tener otras necesidades que ahora no se conocen o 
que por lo menos ahora se discuten. Usted dice que en An
dratx no tienen ese polígono definido; en el ayuntamiento 
no se ponen ,de acuerdo, ni siquiera está claro donde habrá 
que ubicarlo 'y es posible que no sepan sus dimensiones ni 
sus características. Bien, pues reserve usted el tema para el 
plan parcial territorial y mientras tanto deles la oportuni
dad para que se pongan de acuerdo. Nosotros no nos cerra
mos en absoluto a que haya ese poligono, si el municipio 
de Andratx lo requiere y se ponen de acuerdo para tenerlo. 
Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació el vot 
particular del Grup Parlamentari SOCIALISTA a l'area de 
la zona d'Andratx, Hmit de la Vallo 

Sres i Srs Diputats que voten a favor d'aquest vot par
ticular, es valen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en con
tra, 34. Abstencions, 5. Queda rebutjat el vot particular que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar la zona 
d'Andratx tal com ve al Dictamen de Comissió. Té la pa
raula, Sr Triay. 

EL SR TRIAY I LLOPIS: 

Una qüestió d'ordre, Sr President, sobre la manera de 
fer el tramit de lA Serra de Tramuntana. Nosaltres entenem 
que haunem de veure totes les esmenes i vots particulars 
que hi ha a la Serra de Tramuntana i al final fer la votació 
de la Serra de Tramuntana. 

EL SR PRESIDENT: 

D'acord, Srs Portaveus, es fara d'aquesta manera. Hi 
haura una volació conjunta de la Serra de Tramuntana una 
volta que s'hagin debatut i votat totes les es menes presen
tades. 

El Port des Canonge té un vot particular, el 3548 del 
Grup Parlamentari UM. Té la paraula el Sr Vida!. 

EL SR VIDAL 1 BIBILONI: 

Retiram aquest vot particular. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies. Retirat el vot particular del Grup Par
lamentari UM, passam a debatre l'esmena 2280 del Grup 
Parlamentad NACIONALISTA I D'ESQUERRES, sobre 
l'espai de Raixa. Per defensar aquesta esmena i per part ¡:tel 
Grup Parlamentad proposant, té la paraula el Diputat Sr 
Mayol. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Moltes grades, Sr President. La nostra esmena consti
tueix una petita amplia ció de l'area natural a la zona de 
Raixa i també una ampliació de l'area rural, perque consi
deram que les valls no estaven ben delimitades en el mo
ment de la tramitació de la llei. Aquesta esmena tenia una 
companya que va perdre pel carnf, perque va desaparelxer 
una altra esmena d'un altre Grup Parlamentari, pero espe
ram que recobri el suport necessari per sortir endavant. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Passam, ido, a la votació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena 2280 
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del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUER
RES, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

A la vall de l'Eixartell, també hi ha mantenguda l'es
mena 2279 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES. Per defensar-la, té la paraula el Diputat 
Sr Mayal. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

GrAcies, Sr President. La vall de l'Eixartell es troba si
tuat entre Campanet i Pollenc;a, és una vall especialment 
coneguda per l'existencia en aquell indret d'un deis feno
mens naturals més extraordinaris d'aquesta illa, que són les 
fonts ufanes. Nosaltres consideram que aquesta vall forma 
una unitat i amb els mateixos arguments que abans he de
fensat la desaparició d'Arees rurals d'interes paisatgístic en 
determinats espais de la Serra, també defens aquí la desa
parició de l'area rural d'interes paisatgístic que ocupa el 
fons d'aquesta vall, separant 1"3. Serra de Gaieta de la Serra 
de Tramuntana. Nosaltres consideram que tot l'espai hau
ría de ser area natural i aquest és el sentit d'aquesta esme
na. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Passam a votació l'esmena 2279 del Grup Parla
mentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, referent a 
la vall d'Eixartell. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posar 
d¡;ets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vots en <:pntra, 
29. Abstencions, 25. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació i passam a debatre l'esmena 2279, 
també del Grup Parlamentarí NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, referent a la vall de Sóller. Per defensar-Ia, té 
la paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

He de reconeixer, Sr President, que em resulta impos
sible defensar-Ia perque no la trob. Al meu document 3550 
no consta que mantenguem cap esmena a la vall de Sóller~ 
Per tant, si no fas un error, no seria important, perque no 
seria en els meus documents i quedaría retirada, pero cree 

que es tracta d'una transcripció erronia. 

EL SR PRESIDENT: 

Donam per retirada l'esmena, si és que existeix. Té el 
mateix número que la de la vall de l'Eixartell, supos que 
deu ser una duplicitat. 

A Torre Picada, de Sóller, es manté un vot particular 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA Per defensar-lo, té 
la paraula el Portaveu del Grup, Sr Triay. 

EL SR TRIAY I LLOPIS: 

GrAcies, Sr President. Aquest vot particular té per ob
jecte que el que era l'urbanitzable de Torre Picada, que va 
ser desqualificat per voluntat d'aquest Parlament quan les 
mesures cautelars, quedi tot protegit com a Area natural 
d'especial interes i no parcialment, com figura a la proposi
ció que ara debatem. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Passam a votació el VOl particular socialista a la 
Torre Picada, de Sóller. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 29, Abstencions, 5. Queda rebutjat el vot particular que 
acabam de sotmetre a votació. 

També hi ha vots particulars deis Grups Parlamentaris 
SOCIALISTA, NACIONALISTA I D'ESQUERRES i 
CDS a l'espai Biniorella. Per defensar el vot particular del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Porta
veu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí; gracies, Sr President. És una explicació breu: Tor
nar a la proposició de llei que tenia un lfmit que no respo
nia a interessos patrimonials, sinó que responia a valors de 
muntanya, de cotes, de bosc, etc., que definien la línia de 
protecció. En aquest moment fa un entrant per permetre 
en el futur una determinada actuació. Nosaltres creim que 
si el Municipi d'Andratx ha d'esperar a tenir Directrius 
d'Ordenació Territorial per poder fer un polígon de serve
is, no té sentit que quedi reservat per una llei del Parla
ment elUoc per fer una urbanització amb un camp de golf. 
Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar el vot particular del Grup Parlamentari 
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NACIONALISTA I D'ESQUERRES, té la paraula el Di
putat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Com acaba de dir el Sr Triay o per dir-ho encara més 
clar, jo crec que aquesta votació reflectinl clarament quins 
interessos es defensen des del Parlament, si els interessos 
generals de les Illes per a la protecció dels espais naturals o 
els interessos de determinats promolors. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar el vol particular del Grup Parlamentari 
CDS, té la paraula la Diputada Sra Maria Antonia Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr Presidente. Creemos que los límites geo
gráficos de la Serra de Tramuntana están perfectamente de
finidos en la realidad física territorial; creemos que no es 
aceptable bajo ningún concepto la delimitación propuesta 
en estos momentos, ya que carece de la más mínima funda
mentación. Deberíamos preguntarnos si se protege más o 
se protege menos con la delimitación que nos proponen, y 
yo creo que la contestación es clara: Se protege menos; con 
esa delimitación cercenamos un área de la Serra de Tra
muntana sin justificación alguna, ni de índole de protec
ción paisajística, ni ecológica, ni de interés general. No ca
be duda que debemos volver a la delimita.ción de la toma 
en consideración en aras de una coherenCia con los crite
rios de delimitación, no podemos hacer excepciones que no 
tengan una justificación suficiente. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la 
paraula el Portaveu Sr González Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ I ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. Nosotros queremos aclarar 
una cuestión y es que en su momento presentamos una en
mienda en Comisión, que por cierto fue votada favorable
mente por una mayoría, si bien también lo fue una enmien
da de UM, que en realidad es la que hoy estamos debatien
do, porque al ser más amplia que la nuestra fue la que se 
incorporó definitivamente al texto. 

Sobre este tema de Biniorella yo quisiera aclarar que 
responde, por cierto, a un convenio con el Ayuntamiento 
de Andratx - ese Ayuntamiento socialista al que nosotros 
tenemos tanta manía y tantas ganas de perjudicar, según 
parece - en función de ceder o renunciar a un urbanizable 
próximo al mar, de muchísimo más valor y mayor interés 
ecológico, a cambio de la posibilidad de desarrollar creo 
que era un campo de golf en una zona cuyo valor ecológico 
y paisajístico es bastante bajo. Desde luego nadie se ha re
ferido al urbanizable, pero yo ruego a los Srs Diputados, si 
lo conocen, que hagan memoria; creo que fue un buen con
venio por parte del Ayuntamiento de Andratx y por eso no-

sotros 10 apoyamos. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Sr President, venim aquí per veure els problemes a ni
vell de Comunitat Autonoma; si s'han d'harmonitzar in te
ressos o visions locals, es fa des d'aquest Parlamento Si l'A
juntament d'Andratx, dins l'ambit d'unes normes subsidia
ries que no han prosperat, tenia la intenció de fer una per
muta d'un urbanitzable per un altre, és un element que no 
ha de condicionar la decisió d'aquest Parlament, entre al
tres coses perque l'urbanitzable que havia de permutar era 
el Cap Andritxol, que ja fa unes dues hores aquest Parla
ment ha protegi't íntegrament. Per tant, en aquest sentit, 
creim que la protecció de Biniorella és absolutament neces
saria i no l'ha d'impedir una excusa municipal. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació els vots particulars del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, del Grup Parlamentari NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES i del Grup Parlamentari 
CDS, perque tots tres coincideixen. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen 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, 28. Abstencions, 1. Queden aprovats els vots particu
lars que acabam de sotmetre a votació. 

A l'espai de Bunyola hi ha un vot particular del Grup 
Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, i una 
esmena, la 2125, del Grup Parlamentari MIXT. Per defen
sar el vot particular i per part del Grup Parlamentari NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat 
Sr Mayal. 

EL SR MAYOL I SERRA: 

Gracies, Sr President. També es tracta de recuperar la 
delimitació de l'area natural d'especial interes de la Serra, 
que va ser modificada parcialment en el tramit de Ponencia 
o de Comissió, em sap greu no poder precisar aquest detall 
en aquest moment, pero no és una modificacíó molt exten
sa i pensam que la delimitació de la proposició era més cor
recta. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2125 del Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Diputat Sr Ricci. 
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EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Es pot votar directament. 

EL SR PRESIDENT: 

Tranquils. Jo demanaré que aixequin el bral; els Srs 
Portaveus que vulguin intervenir; hem de mantenir un to 
de tranquil.litat. 

Srs Portaveus que valen intervenir? Per part del Grup 
Parlamentari CDS, té la paraula la Diputada Sra Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Es una cuestión de orden, Sr Presidente, porque real
mente no entendemos que se pase a votación una cosa que 
no existe. La verdad es que me llama mucho la atención 
que el propio autor de la cosa que no existe diga que se pa
se a votación. No existe tal enmienda, y mucho menos en 
este espacio; entonces no se puede poner a votación direc
tamente algo que no existe. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Mayal. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Jo voldria que m'explicassin que és, perque no he 
aconseguit averiguar-ha a través de la Críptica enumeració 
del Grup MIXT. Si no existeix, com acaba de dir la Sra 
Aleñar, ja em va bé; si hi ha altre tipus d'explicació, m'agra
daria escoltar-la. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Nosaltres no tenim constancia d'aquesta esmena; per 
tant, ditlcilment podem saber que votam. 

EL SR PRESIDENT: 

D'acord. Pens que, pel seguiment que s'ha fet fins ara, 
podem excusar un error. Realment aquesta esmena no exis
teix. Consultats els serveis jurídics de la casa, no existeix. 
Per tant, no hi ha esmena, i he de lamentar que el Sr Ricci 
hagi intentat confondre aquesta Presidencia i aquest Parla
ment dient que es votas sense debat. Si no existeix, cree que 
hauria d'haver dit: No existeix i voste va equivocat. Té la 
paraula, Sr Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. Igual que vostes, jo també em 
puc equivocar. Jo no l'he trabada, i al no trabar-la no he 
tengut altra idea que donar opció perque algú ha expliqués. 

EL SR PRESIDENT: 

Voste ha dit que passas a votar-se directament. No hi 
ha error, hi ha no bona intenció, amb perdó. Passam a vo
tar el vot particular del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA I D'ESQUERRES. 

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

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

Sres i Srs Oiputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vots en contra, 
29. Abstencions, 25. Queda rebutjat el vot particular que 
acabam de sotmetre a votació. 

A l'espai Calvia-Eixample Peguera hi ha mantenguda 
l'esmena 2255 del Grup Parlamentari SOCIALISTA Per 
defensar aquesta esmena té la paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gnkies, Sr President. Defensaria simultaniament tres 
es menes del municipi de Calvia. No tenc l'enumeració, pe
ro són la que fa referencia a l'eixample de Peguera, la que 
fa referencia a Cas Saboners i la referent a Son Pillo. 

EL SR PRESIDENT: 

Segons les meves referencies, tates tres tenen el mateix 
número. Té la paraula, Sr Portaveu. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Aquestes esmenes no tracten de donar sortida a possi
bilitats d'urbanització en el sentit d'unitats que volen des
envolupar urbanísticament uns particulars, que és un cas 
amb el qual ens trabam freqüentement aquí com a esmena 
o dificultat sobre els espais naturals, sinó que són propos
tes d'interessos directament municipals i generals. El cas de 
l'eixample de Peguera és el d'una zona no turística que li
mitara amb un carretera que fa la Comunitat Autónoma -
que ja la construeix o té contractada - i que l'únic que fa és 
acabar per darrera aquest nucli de Peguera, en el qual tam
bé s'ha d'ubicar una població permanent no turística. 

El cas de Son Pillo no pot ser menys turístic, perque 
Son Pillo és a Santa Pon\f3, a costat de La Pantera Rosa, on 
precisament hi ha els habitatges socials públiques i de pro
moció oficial, els centres d'educació, l'Institut, etc., que 
conformen una unitat urbanística entenem que realment 
modelica per a les zones turístiques de les Illes Balears, on 
la població treballadora i la població resident pot triar l'op
ció de no viure mesclada amb els usos turístics, que resul
ten realment incOmodes per a una vida familiar normal, si
nó que té una nova població, un nou poble amb tots els 
serveis per atendre la seva vida quotidiana, familiar, cultu
ral, educativa, etc. Son Pillo és alla mateix, passant la carre
tera que va de Santa Pon\f3 a Calvia, per continuar aquesta 
mateixa actuació d'habitatges socials, contra la qual no cree 
que ningú d'aquesta Cambra estigui en contra qua n n'hi ha 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 111/ 30 de gener del1991 7965 

tanta demanda, especialment a zones turístiques tan pobla
des com les de Calvia.. 

La punta de Cas Saboners no és més que un element 
més que ajuda afer possible una actuació urbanística que 
creim important i que pot servir com a revitalització de les 
zones turístiques de Calvia en la Unia de modernització de 
l'oferta turística de la qual tothom s'omple la boca, pero 
que despres posen dificultats en els casos concrets, que és 
la construcció de la Marina de Calvia, per tant de la Marina 
de Magaluf. 

En aquest sentit, nosaltres creim que tenint en compte 
que cap d'aquestes tres :lrees realment no se situen sobre 
zones que tenguin cap valor rellevant, perqu~ es troben ab
solutament al marge de la delimitació de la Serra de Tra
muntana i realment s'han limitat per fer impossibles aques
tes actuacions, demanarfem que fossin excloses. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. La defensa ha estat conjunta, 
pero la votació hauría de ser separada, perqu~ les nostres 
postures no coincideixen. En el cas de Peguera, el nostre 
Grup veu que certament la manera d'aixafar aquell espai 
natural no és tant l'expansió de Peguera com l'obertura de 
la via de circumval.1ació que deixara una escapc;adura de 
l'espai més o manco inalterada entre la carretera i el nucli 
actual de Peguera. Quedara, per tant, en una situació estra
nya, pero tampoc no som favorables a l'expansió del nucli 
de Peguera i, per tant, en aquest cas, ens abstendrem. 

En el cas de Cas Saboners, la nostra postura, conegu
da, és contraria a la Marina de Calvia. Hem presentat les 
al.legacions oportunes al Pla General i, per tant, no dona
rem suport a aquesta es mena del Grup SOCIALISTA i, en 
canvi, en donarem als habitatges socials de Son Pillo, per
qu~ efectivament pensam que l'actuació que hi ha hagut a 
la zona de La Pantera Rosa és exemplar i no té sentit supo
sar que l':lrea rural - perqu~ en aquest cas es tractaria d'una 
zona de cultius - arribi fins al Hmit de l'actual promoció per 
impedir simplement la seva continuació. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Si yo utilizara la misma termi
nología que el Portavoz del Grupo SOCIALISTA tendría 
que empezar por decir que lo que pasa es que en ese muni
cipio las presiones urbanísticas se han movido más o ha si
do de los que más se han movido. La verdad es que el Gru
po SOCIALISTA, con estas enmiendas, hace un plantea-

miento conjunto de los espacios que nos propone que da la 
sensación que en el municipio de Calvia. sólo pueden hacer
se viviendas sociales en Son Pillo, que sólo puede crecer el 
núcleo de Peguera acercándose a la futura variante de la 
carretera y que apenas tiene mayor importancia la afección 
a la finca de Cas Saboners el dejarla fuera de estas áreas. 

Lo primero que tengo que decir es que la carretera se 
aleja enormemente del núcleo actual de Peguera y que por 
cierto su mayoría discurre en túnel. Precisamente por eso, 
la separación ffsica - por cierto muy conveniente a la carre
tera, porque siempre conviene llevar los tráficos viarios 
cerca de los de la población y no confundir unos con otros-, 
todo ese tramo que hay entre la carretera y el borde del ac
tual núcleo de Peguera es una zona notablemente monta
ñosa; ya digo que precisamente la carretera discurre en 
gran medida en túnel. Por consiguiente, no vemos tampoco 
una razón especial o singular, sino es exclusivamente que la 
voluntad del Ayuntamiento de CalviA era efectivamente ha
cer crecer Peguera hacia ahí. Respecto a voluntades muni
cipales, el Sr Triay, en la enmienda anterior referida a An
dratx, ha dicho que no tenemos que tener en cuenta ni tie
nen que pesar aquí las decisiones municipales, que aquí es
tamos por encima de los ayuntamientos, y veo que, en algu
nos casos, incluso del bien y del mal. 

En cuanto al tema de las viviendas de Son Pillo, hay 
que situar esta finca, que está bastante lejos de La Pantera 
Rosa, algo más de un kilómetro por lo menos, y pasado el 
·Polígono Industrial de So~ Bugadelles. Es uno de los 
muchos sitios que he recorrido personalmente para ver que 
aspecto tenía. Yo ruego e invito a los Sres Diputados que 
me escuchan a que hagan lo mismo, aunque desgraciada
mente ya no tienen tiempo antes de votar. Es un paraje 
precioso y absolutamente intocado hasta ahora. Yo creo 
que Calvia, que es un municipio amplio, podría encontrar 
la ubicación para las viviendas sociales, contra las cuales 
nosotros no estamos. Como miembro del Consell Insular 
de Mallorca, tengo que decir que precisamente no hace 
mucho, durante esta Legislatura, tuvimos ocasión de cola
borar con el Ayuntamiento de Calvia en eso y en la urbani
zación de La Pantera Rosa; por consiguiente creo que na
die nos puede atribuir, y mucho menos a mi personalmente 
o a los representantes de Mallorca, de ir en contra de la 
instalación de viviendas sociales en Calvia, cuando se hacen 
bien. 

Finalmente, en cuanto al tema de Cas Saboners, me 
gustaría que ustedes lo recordaran, como sin duda harán, 
porque se ve con mucha facilidad al pasar por la carretera. 
Cuando se acaba el tramo de autopista, a los 10 kilómetros 
de la autopista de Palma Nova, y ésta se estrecha y pasa a 
ser una carretera de dos carriles, a mano izquierda hay un 
precioso bosque de pinos que se extiende hasta unos terre
nos de baldío, donde creo que hay una de esas instalaciones 
de juegos de agua y algunos chalets adosados - por cierto, a 
mi juicio, de no mucha calidad -, pero antes de llegar a esa 
área árida y peor, que es la que en definitiva el Ayunta
miento de Calvia, en su momento, mediante su plan gene
ral, propuso inundar y hacerla marina, antes, digo, hay un 
hermoso, precioso y también intocado bosque de pinos. 
Eso es Cas Saboners. Gracias, Sr Presidente. 
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EL SR PRESIDENT: Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Té la paraula el Diputat Sr Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Sí, Sr President. Ara hem parlat de pressions urbanísti
ques i efectivamenl nosaltres, en aquest tema, hem tingut 
explicacions intenscs pcr part de l'Ajuntament de CalviA. 
Cree que no ' han privar de parJar amb cap Grup, per tant 
les explicacions deuen haver arribat. 8 1 que no hem tingut 
respecte de cap d'aquestes tres zones ha estat cap particular 
que advocAs per aquestes desqualificacions; no crec que pu
guin dir el mateix de Cap Falc6 i Portals Vells, o de l'altra 
zona de Biniorella que acabam de protegir. Per tant, aquí 
hi ha efectivament un plantejament de necessitats munici
pals, de necessitats generals, que es poden ten ir en compte 
o no, pero que realment res ponen perque precisament no 
hi un valors importants a protegir. 

El Sr Mayal ho deia fa un moment en el cas de Son Pi
llo, que se separa de La Pantera Rosa per una carretera, no 
per un quilometre, per una carretera; és la separació que hi 
ha entre la zona que es pretén excloure i la zona urbana 
d'habitatges, serveis i equipaments de La Pantera Rosa. Per 
tant, en aquest sentit, hem de dir que no veim les raons que 
motivin que aquesta Llei del Parlament impedeixi aquestes 
actuacions. Cas Saboners realment és rúnica excepció que 
hi ha d'una part de la Serm de Tramuntana que vagi per 
davall de la carretera o de l'autopista, l'única, preCisament 
perque está dins l'actuació de la Marina de Magaluf - en la 
qual no té un paper molt rellevant, més aviat molt comple
mentari i, a més, en defensa del bosc que existeix - que sem
bla que es té molt present a l'hora de delimitar els espais 
naturals de les Illes Balears. Molles grAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat procedeix sotmetre a votació - 16gica
ment es fara una per una - les tres esmenes mantengudes 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA a CalviA-Eixample de 
Peguera, es valen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 10. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votaci6 i passam a votar l'esmena del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA a Calvia-Cas Saboners. 

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en con
tra, 34. Abstencions, 5. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar l'esmena del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA a Calvia-Son Pillo. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queda empatada la votaci6 i proce
deix fer-Ia novament. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'esmena so
cialista a Calvia-Son Pillo, es valen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 29 . . Abstencions, 1. Feta i empatada la segona votació, 
d'acord amb el Reglament procedeix suspendre el plcnari 
pel temps prudencial per poder fer la tercera. Aquesta Pre
sidencia creu que es convenient supendre'l fins a les cinc 
d'avui capvespre. Se suspen la sessi6 fins a les cinc. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomen<;a la sessió. Trancorregut 
el termini per meditar el vot de la tercera votació, passam a 
dur-la a terme. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'esmena 2255 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, de Calvia-Son Pillo, 
es valen posar drets, per favor? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queda empatada per tercera vegada 
la votaci6. D'acord amb l'apartat 1r. de l'article 90, que diu 
que "si s'esdevenia empat en alguna votaci6, se'n realitzara 
una sega na i, si l'empat persistia se suspendra la votació 
durant el termini que la Presidencia estimi raonable", cosa 
que ja hern fel, i que "una vegada transcorregul el lermini, 
es repetirA la vOlació i, si novamem es produIa empat, en
tendrA rebutjat el dictamen, I'article, l'esmena, el VOL parti
cu lar o la proposici6 de qu~ es tracli" queda rebutjada I'es
mena socialista a l'espai Calvia-Son Pillo. 

A l'espai Mancor hi ha un vot particular del Grup Par-
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lamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES en relació 
amb l'informe de Ponencia. Per defensar-Io, té la paraula el 
Diputat Sr Mayal. 

EL SR MAYOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. També es tracta d'un reajusta
ment de la línia que delimita la Serra de Tramuntana, que 
va ser variada a l'informe del Dictamen de Comissió res
pecte de la proposició, reduint l'area natural d'especial in
teres de la Serra a les immediacions del poble de Mancor 
de la Vallo Nosaltres pensam que aquest reajustament no 
respon a cap realitat física ni de tipus natural quant a la 
Serra i, per tant, que la delimitació previa era més adequa
da i va Id ríe m que es recuperas. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Passam a la votació del vot particular del Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen 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, 29. Abstencions, 1. Queda empatada la votació i pas
sam a una sega na. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor del vot particular, 
es valen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 5. Queda rebutjat el vot particular que 
acabam de sotmetre a votació. 

A l'espai Calvia-Autopista Ponent hi ha mantengut un 
vot particular del Grup Parlamentari SOCIALISTA Per 
defensar-Io, té la paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí; gracies, Sr President. Creim que és un vot particu
lar que es defensa amb els seus mateixos termes i demanam 
que es posi a votació. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació el vot particular del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA a l'espai Calvia-Autopista Ponent. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en con
tra, 5. Abstencions, 34. Queda aprovat el vot particular del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA que acabam de sotmetre 
a votació. 

A l'espai Es Rovellar-Puigpunyent també hi ha man
tengut un vot particular del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA. Per defensar-Io, té la paraula el Portaveu d'aquest 
Grup, Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gnicies, Sr President. No necessita una defensa especí
fica, perque és un vot particular completament en Unia 
amb tots els altres que hi ha hagut alllarg d'aquesta jorna
da d'arees rurals que es pretén que siguin naturals. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació el vot particular del Grup Parlamen
lari SGCIALISTA a Es Rovellar-Puigpunyent. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 29. Abtencions, 1. Queda empatada aquesta primera 
votació i passam a repetir-la. 

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

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

Sres i Srs Diputats qu.~ s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 5. Queda rebutjat el vot particular que 
acabam de sotmetre a votació. 

A la zona de Can Guilló hi ha mantenguda l'esmena 
2176 del Grup Parlamentari POPULAR. Per defensar-Ia, 
té la paraula el Portaveu Sr González Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Si; gracias, Sr Presidente. Perdón, ahora estaba despis
tado, creí que tocaban otras enmiendas. Efectivamente, yo 
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tengo dos enmiendas al área de Pollen~. De una ya he ha
blado esta mañana cuando me refería a lo extraño que re
sulta que una proposición como esa, que incluye toda la 
Serra de Tramuntana, excluya un pueblo como Pollen~, 
que yo calificaría y he calificado esta mañana como repre
sentativo en gran manera de los pueblos de la Serra Nord 
de Mallorca. 

Al hilo de esto, efectivamente habíamos presentado 
además otra enmienda que se refería al paraje concreto de 
Can Guilló, que es inmediato al área urbana de Pollen~, la 
rona sur, donde la Urna de protección del área de la Serra 
de Tramuntana hace una extraña filigrana para adentrarse 
en las proximidades de este núcleo urbano. La razón no es 
otra que impedir que en esa zona inmediata, como digo, al 
núcleo urbano de Pollen~, y claramente rural, se pudiera 
llevar a cabo una actuación que por otra parte ya se ha dis
cutido otras veces en esta Cámara, que es la de hacer en 
ella un campo de golf. Nos parece injusto que en este caso, 
como en algunos otros que se han presentado a lo largo de 
la mañana y que sin duda veremos también a lo largo de la 
tarde, se pretenda hacer este tipo de actuaciones selectivas, 
actuaciones que yo diría de persecución de una promoción 
determinada. 

El área de Can Guilló no se diferencia prácticamente 
en nada al resto del área que rodea Pollen~. Sin embargo y 
sorprendentemente, Pollen~ y el área que la rodea, todos 
los valles que después confluyen en el entorno de la zona 
húmeda de s'Albufereta, como decía esta mañana, todos 
esos, al parecer, tienen que quedar excluidos. Aquí, donde 
había una previsión de un campo de golf que en último ex
tremo no corresponde lógicamente a esta Cámara decidir 
sobre ella, aqul sI que la linea del área natural se adentra, 
como digo, incide especialmente con una figura que me 
gustaría que pudiera haber aquí un plano o quizá una pan
talla en la que pudiéramos ver exactamente como se ha tra
zado y cuál es su intención. Por consiguiente, nosotros 
mantenemos estas dos enmiendas, que doy por defendidas 
conjuntamente. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. Jo crec que he d'agrair al Sr 
González i Ortea que ens ho posi tan senzill, perque ajun
tant les dues esmenes i sobretot fent les reflexions que 
s'han fet en el cas de Can Guilló, les coses queden molt cla
res. Acusa la Hnía de protecció de fer una estranya filigrana 
per afectar una area de golf, i jo be de dir que és la Hnia de 
l'esmena la que fa una estranya filigrana per excloure una 
zona de golf. La cosa és molt senzilla: Que és primer, l'ou o 
la gallina? En aquest cas, les Hrnes de protecció de la Serra 
de Tramuntana, deIs estudis existents des de fa molts anys, 
de molt abans del projecte de camp de golf, incloIen aques
ta zona com a protegida. Aquesta rona inclou arees fores
tals, fins i tot d'alzinar, i també arees de conreu, pero en 

contra de les paraules que hem escoltat fa un moment in
clou arees forestals i, insistesc, la línía de proteccíó és molt 
més antiga que el projecte del camp de golf. Per tant, el 
projecte de camp de golf és el pare i la vertadera raó de 
l'esmena que es defensa aquí avui horabaixa, no de la línía 
de protecció. En conseqüencia i logicament, no donarem 
suport al vot particular. 

Quant al vot que pretén la protecció de practicament 
tata la resta del terme municipal de Pollen~, és evident 
que no té una sustentació clara per motius ecologics o de 
proteccíó. No es tracta d'una vall de la Serra de Tramunta
na, n'esta enfora, com hi estan els termes de Campanet, de 
Selva, de Mancar, de Lloseta. Podem passar revista a tota 
la Serra, tot el que n'és exterior ha quedat fora del seu am
bit; també és logic que hi quedi el que no en forma part 
dins el terme de Pollen~. En conseqüencia, no donarem 
suport a cap deis seus vots particulars. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Aquí es pretén modificar una H
nia deIs límits de la Serra de Tramuntana, a la zona de Can 
Guilló. Consideram que és una filigrana i que aquesta fili
g~ana s'ha d'eliminar per poder realitzar un projecte con
cret i públic de camp de golf amb oferta complementaria. 
Aquesta Unia no és gens artificiosa, és una Unia que respon 
a raons de topografia i de vegetació, i és més, la Comissió 
Provincial d'Urbanisme l'ha acceptada com a Unia de les 
zones d'especial protecció del municipí de Pollen~ en el 
seu Pla General, i encara més: aquest Parlament ja s'ha ma
nifestat expressament en contra de la declaració d'interes 
social per aplicar la Llei de Camps de Golf a la zona de 
Can Guilló. Precisament l'objecte que aquesta zona passi 
d'area natural d'especial interes a area rural d'interes pai
satgístic és fer possible la declaració d'interes social a la zo
na de Can Guilló, justament el contrari del que aquest Par
lament va acordar per majoria fa algunes setmanes. 

Quant a l'altre vot particular, que pretén que el límit 
de la Serra de Tramuntana es dugui a les murades d'A!cú
dia, hem de dir que aquí sí que realment hi ha una artificio
sitat. Es pretén que el límit de la Serra de Tramuntana co
incideixi amb el límit entre els termes municipals de Po
llenc;a i d'Alcúdia. Qui conegui aquella zona sap que ellí
mi! del terme municipal entre Alcúdia i Pollen~ transcor
re precisament per la zona més uniforme i més plana que 
separa els dos municipis, no res pon en absolut a cap ele
ment flSic, i que, per tant, simplement és un Unia per dir 
que tot el municípí de Pollen~ hi entra, pero que no res
pon a cap valoració de tipus natural o paisatgístic, que són 
les avui tractam de valorar aquí. 

Per tant, aquesta línía és injustificable i, cas d'acordar
se, aquest tractament que se cerca per aquest pla summa
ment edificat i parcel.lat de Pollen~ realment seria un 
tractament absolutament desigual en relació amb les situa-
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cions similars, que la llei preveu excloure, del municipi de 
Sóller, que és el cas completament paral.lel al que ara trac
tamo Per tant, nasal tres demanam, precisament en nom 
d'un tractament igual per a les situacions iguals, que es 
mantengui ellfmit de la proposició. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. No sorprendre, desde luego, 
que el Grupo SOCIALISTA no admita esta enmienda, no 
sorprende que el Grupo SOCIALISTA dé por hecho que 
Pollen~ y su entorno no pertenecen a la Serra de Tramun
tana ni tienen ningún valor digno de proteger, ni siquiera, 
como nosotros pedimos, como área rural de interés paisa
jístico, no pedimos que todo este valle sea declarado área 
natural, y no sorprende, digo, porque ya hemos visto los 
planteamientos del Grupo SOCIALISTA en municipios si
milares. Por consiguiente, ¿qué vamos a decir? No hay na
da más que contestar, creo que esta mañana ya hablamos 
bastante de este tipo de cosas. 

Si lamentar su postura, Sr Mayal, porque si hasta aho
ra usted había mantenido una postura con la que nosotros 
hemos estado en desacuerdo muchas veces a lo largo de la 
tramitáción de esta larguísima ley, nunca le hemos discuti
do la Jazón de su coherencia, siempre ha estado usted a fa
vor de la protección, siempre, y que en el entorno de Po
llen~ usted considere que ni siquiera vale la pena hacer 
una area rural de interés paisajístico, sorprendre y sólo 
puede achacarse a conveniencias poHticas o de otro tipo. 
Gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Mayal. Per que demana la paraula? 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Les al.lusions han estat claríssimes, Sr President, i les 
contradiccions també. Crec que valdria la pena que em dei
xas contestar. 

EL SR PRESIDENT: 

Cuitet, pero, eh? 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President, puc ser molt breu. Parlant de 
sorpreses, jo crec que avui horabaixa no n'hi ha hagut cap. 
El fet que ens presentin juntament el vot particular de la 
construcció d'un camp de golf on vostes vénen a utilitzar el 
Parlament per emparar una promoció concreta, a la vega da 
que també intenten destacar suposades contradiccions que 
crec que no hi hagut mai entre les Hnies proteccionistes, 
ens ha posa molt senzill: La contradicció no és nostra, la 
contradicció és seva; és evident que vostes no són protec-

cionistes, és evident amb aquesta esmena de Can Guilló. El 
fet d'utilitzar l'altra esmena no és proteccionista, les conve
niencies politiques de l'altra esmena d'Almadrava i de fer 
arribar la Serra de Tramuntana a les murades d'Alcúdia 
són unes altres; vostes i tothom saben quines són, no és ne
cessari destacar-ha. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a votació l'esmena 2176 del 
Grup Parlamentari POPULAR, referida a la zona de Can 
Guilló. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 1. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar l'esmena del 
Grup Parlamentari POPULAR referida a Vall de Mante
guera i Almadrava. 

Sres i Srs Diputats que voten 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, 29. Abstencions, 1. Queda empatada la votació i pas
sam a una segona. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
dre18? 

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, 29. Abstencions, 1. Queda empatada per segona vega
da; procedeix suspendre el plenari, cosa que només farem 
durant un minut perque 1018 són aquí dins. Sera un minut 
per meditar si hi ha un canvi d'intenció de vol. Se suspen la 
sessió per un minut. Poden conversar tant con vulguin, pe
ro per favor no es moguin. 

Sres i Srs Diputats, recomen~ la sessió. Procedim a la 
tercera votació reglamentaria en cas d'empat. 

Sres i Srs Diputa18 que voten a favor de l'esmena 2176 
del Grup Parlamentari POPULAR a l'espai Vall de Mante
guera i Almadrava, es valen posar drets? 
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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, 29. Abstencions, 1. D'acord amb l'article 90, apartat Ir., 
queda rebutjada l'esmena que acabam de sotmetre a vota
ció. 

Una volta votats tots els espais, passam a la votació de 
l'espai Arees Naturals de la Serra de Tramuntana. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra amb la in
corporació de tates aquelles esmenes i vots particulars que 
s'han aprovat alllarg del debato 

Acabats els espais referits a Mallorca, passam a deba
tre i votar els de l'illa de Menorca, comen~nt pel núm. 1, 
ja que hem acabat els espais de Mallorca. 

Als espais núm. 1, Gosta-Nord de Ciutadell~; 2, la Val!; 
3, deis Alocs a Fornells, no hi ha esmenes mantengudes. 
Procedeix sotmetre'ls directament a votació, que será con
junta, si no hi ha objeceions per part del cap Sr Portaveu. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor deis espais 1, 
Costa Nord de Ciutadella; 2, la Val!; 3, deis Alocs a For
nells, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai assenyalat amb el núm. 4, sa Mola i s'Albufe
ra de Fornells, hi ha l'esmena 2144 del Grup Parlamentari 
POPULAR, i l'esmena núm. 2125 del Grup Parlamentari 
MIXT. Per defensar la primera, té la paraula el Diputat Sr 
Saura. 

EL SR SAURA l MANUEL DE VILLENA: 

Gracias, Sr Presidente. Esta enmienda pretende posi
bilitar el desarrollo de la parte de poniente de la bahía de 
Fornells. ¿Por qué pretende este desarrollo? Fornells, co
mo cualquiera otra población pedánea de algún Ayunta
miento, tiene aspiraciones para llegar a ser municipio autó
nomo. La protección que en estos momentos tiene la pro
posición de ley no posibilita en absoluto este desarrollo, 
puesto que las lineas están protegiendo prácticamente des
de la costa de la propia bahía hasta todo el interior, sin de
jar posibilidad para este desarrollo. 

El Grupo POPULAR, consciente de que la zona tiene 
sus valores, ha hecho una enmienda digamos desprotegien
do - que no es asf, puesto que ninguna ley la amparaba, pe
ro sí no teniendo la caUficación de área natural - para posi
bilitar únicamente este desarrollo. Los Sres Diputados que 
conocen perfectamente los planos verán que la enmienda 
no es en absoluto de gran desprolección, sino únicamente 
para permitir el desarrollo normal, como se ha permitido 
mediante el an[eul 2 de la propia ley en las áreas de asen
tamiento a otras poblaciones de Mallorca y posteriormente 
se verá en Ibiza. Muchas gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2125 del Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Diputat Sr Ricei. 

EL SR RICCll FEBRER: 

Gn\cies, Sr President. En aquesta es mena s'hauria de 
corregir la paraula la Mola, perque la Mola ni tan soIs no 
va entrar a Ponencia, ja que va ser retirada al principi, 
abans d'entrar-hi, i queda la part que s'anomena s'Albufera 
de Fornells, que no és tal Albufera de Fornells, perque ver
taderament aquesta esmena és nostra i vull recordar als Di
putats que no desprotegeix, sinó que canvia la qualificació 
del que avui deim ANEI per AREl, o sigui que en definiti
va nosaltres consideram que aquest terreny és digne de la 
protecció AREl i no d'ANEI, o sigui d'area rural, pero, a 
més a més, si els Parlamentaris ha valen recordar, nosaltres 
no solamente feim aquest canvi sinó que feim una forta 
ampliació dins zona no protegida i ampliam la zona d'area 
rural protegida en cents de mils metres quadrats, la qual 
proteceió, a més a més, permet certes garanties que una zo
na que és digna de protegir com a area rural - no com a 
ANEI, sí com a area rural - quedi protegida una cosa que 
vos tes, Srs Parlamentaris, no varen voler acceptar en Po
nencia i Comissió, que és tant o més important la part que 
nosaltres afegim que la part que nosaltres no desprotegim, 
sinó que dei m que és una zona rural. 

En definitiva, Srs Parlamentaris, m'agradaria que do
nassin suport totalment a aquesta esmena, que posa pun
tualment les coses al seu lloc. Posar les coses al seu lloc és 
que aquesta zona que jo he marcat aquí i que en definitiva 
passam d'ANEI a AREl, perqu~ és la qualificació correcta, 
ja que no hi boscos, no hi ha més que camps dignes de pro
teceió com a AREl, i que a més a més facin el favor de do
nar-nos suport, perque, insisteixo, és més important la zona 
que volem ampliar que la que vostes han protegit. Gracies, 
Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Voste vol tornar intervenir, Sr Ricci? 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Sí, Sr President. Es que aquesta esmena 2125 té dife
rents trossos i, si no vaig equivocat, cree que en el mateix 
número hi entra el fans d'un lloc que es diu ses Salines de 

• 
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Fornells, el nom no figura aquí. 

EL SR PRESIDENT: 

Defensi també aquesta. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. Aquesta esmena, com vost~ ve
uen es divideix ens diferents trossos. Ses Salines de For
nells són al fons de la badia de Fornells i és un tros molt 
petit on els ciutadans de Fornells van creure que podria ser 
interessant que algun di a, com deia el Sr Saura fa una esto
na, hi hagués la possibilitat de fer-hi un pon esportiu, i és 
veritat que aixi es pensava, pero també és veritat i no cal 
enganyar-se que, a més a més d'aquesta area marcada, hi ha 
una pro posta, els senyors de l'Entesa segurament ho recor
daran i jo també els vull recordar a ells que hi ha proposta 
molt més amplia, no la que nosaltres marcam, sinó molt 
més gran, fins i tot de fer una urbanització. Nosaltres hem 
exclos totalment tata la zona de la urbanització i vam mar
car únicament i exclusivament la zona d'un petit possible 
port, si I'Ajuntament i el Consell Insular el volguessin fer 
algun día. 

De qualsevol manera, Sr President, vull dir que els ma
teixos ciutadans que ahir demanaven tal cosa, ateses les 
possibilitats d'aquesta zona que és de casa seva, de la gent 
Fornells, at~ que aquella zona i tata la badia queda total
ment protegida, ells mateixos m'han demanat que aquest 
tros quedi retirat, i aro ha defenso aquí pel respecte que 
dec als ciutadans de Fomells. 

EL SR PRESIDENT: 

Maltes gracies, Sr Ricci. Tendrem en compte la retira
da de la segona part de l'esmena. Per part del Grup Parla
mentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, té la parau
la el Portaveu Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASAS NO V AS: 

Gracies, Sr President. El Grup NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, dins el qual hi ha l'Entesa de I'Esquerra 
de Menorca, va veure oportunament com es presentava una 
esmena per pan del Grup MIXT, que es deia la Mola i 
s'Albufera de Fomells, és a dir, que la Mola, un espai de 
primera magnitud des del punt de vista ecolúgico-paisatgís
tic, era objecte de desqualificació, de retirada de l'area na
tural d'especial inter~. A nosaltres realment ens va alar
mar aquesta situació, entre altres coses perque coneixem el 
sistema de protecció que el Grup MIXT ha seguit nombro
ses vegades en aquest Parlament, consistent en una cosa 
tan senzilla com dir "ara et puc matar, perO no ho faré; t'he 
salvat la vida, ja ha he protegit". 

L'esmena era de desqualificació d'una amplíssima zo
na; aquesta esmena va ser retirada, sí senyor, no va anar ni 
a Ponencia, té tata la raó. Després ha dit que l'esmema no 
desprotegeix, sinó que canvia la classificació d'area natural 
d'especial interes a AREL Fent honor a l'exactitud deis 
noms, hem de dir que es diu Área Rural d'Interes Paisatgís-

tic, ARIP, i és cert, hi ha una zona amplia d'ARIP, pero 
quedaría molt més protegida com a Área Natural d'Espe
dal Inter~ que no com a ARIP, perque - després ho veu
rem - dins les esmenes que hi va haver al text inicial van 
canviar molt les possibilitats normatives d'aquesta classifi
cació. 

O mentider o equivocat; després s'ha vist que era equi
vocat, que no mentider, i s'ha dit que hi havia un altra zona 
a la cularsega del Port de Fomells que quedava exclosa de 
l'area natural i no era ARIP tampoc, era per fer un pon es
portiu, un port esportiu i altres annexos, perque sÓn milers 
de metres quadrats els que hi ha grafiats. Per sort i ates, se
gurament, que fer un port esportiu implicava dragar tota la 
badia de Fomells - els qui han estat hauran vist que a la cu
larsega just hi ha uns pamets d'aigua - ha estat objecte de 
retirada. 

Nosaltres, per tant, ens alegram d'aquesta actuació del 
Grup MIXT, d'aquesta retirada. Ens n'alegram i ha consi
deram una primera victOria de les mobilitzacions populars 
que hi ha hagut a Menorca. També vull dir que el Consell 
Insular de Menorca, que ha estat esmentat aquí, no té ni 
art ni part a l'hora de dir els planejaments municipals, per
que hem de creure que encara existeix l'autonomia munici
pal en aquests temes. El Parlament sí que hi té cosa a dir, i 
és al Parlament on ens hem de veure les cares i hem de de
fensar les nos tres postures. 

Aprofit també per dif que no donarem suport a l'esme
na que pr-esenta el Grup POPULAR. No ho farem perque 
consideram i sempre hem considerat que el tema de les are
es naturals és una qüestió rigorosa, una qüestió que ha de 
tenir un tractament científic, un tractament total, seriós i 
generalitzat. Realment, justificar la desprotecció d'una area 
tan important com la badia de Fornells en un tros que, val 
dir-ho, l'esmena del Grup POPULAR afecta menys, des del 
punt de vista ecologic i paisatgístic, que la que proposava 
inicialment el Grup MIXT, ara retirada, perú al nostre en
tendre no es pot justificar des del punt de vista de pensar 
que una pedania pot esdevenir ajuntament, és a dir, en base 
a un futur desenvolupament d'una població que ara és una 
pedania des Mercadal i que ja es parla que sigui ajunta
ment. 

Nosaltres estam a favor deIs pobles que volen aconse
guir l'autonomÍa municipal, ho facin, el nostre vot va ser 
positiu en el cas des Migjorn, pero no podem admetre que 
a0 tengui com a conseq~encia el desenvolupament de les 
taques urbanístiques, la menja de zones importants medio
ambientals i, en definitiva, l'increment de la destrucció eco
logica. Conscients, ido, igual que el Grup POPULAR, o 
més, que la zona té alts valors paisatgístics, tampoc no do
narem suport a aquesta esmena. 

EL SR PRESIDENT; 

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

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 
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sr; grAcies, Sr President. Nosaltres creim que I'esmena 
del Grup POPULAR possibilita una urbanització litoral a 
Fornells que perjudicaria greument els valors de la badia i 
que la prO[ecció d'aquesta zona realment no impedeix 
el desenvolupament d'aquesta població, ja que té allres zo
nes confinants lliures d'aquesta protecció immediates al 
poble. 

Per altra part, l'esmena que hi queda del Grup MIXT, 
retirades en diferents moments processals al tres esmenes 
plantejades obertament al seu dia com a esmenes per nego
ciar, crec que en aquest momem rúnica que queda 6s 
aquesta de convertir en area rural el que ve com a Area na
tural, és a dir, que nosaltres nO estam d'acord amb aquest 
rebamment de la protecció, en coherencia amb tots els 
vots particulars que avui hem anat mantenint en situacions 
similars, i tampoc no estam d'acord que aquesta esmena 
pretengui incloure dius la protecció árees de sol urba del 
Centre d'interes turístic nacional de Son Parc, perque, en
tre altres coses, entraria en contradicció amb el mateix arti
culat de la llei, que exclou els sols urbaus de les Arees de 
protecció. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Saura. 

EL SR SAURA I MANUEL DE VILLENA: 

Muchas gracias, Sr Presidente. El Sr López Casasno
vas, sin desmerecer a nadie, creo que se ha equivocado de 
sitio. Efectivamente las áreas naturales tienen que ser estu
diadas con un alto valor científico, pero las Sras y Sres Di
putados no somos profesionales en la materia, aunque sí 
tenemos la voluntad de proteger, aún cuando sigan enten
diendo que el Grupo POPULAR no quiere proteger. El 
Grupo POPULAR ha dado muestras inequfvocas de pro
tección, no sólo en Menorca, sino en todas las islas. 

El motivo de nuestra enmienda - desde nuestro punto 
de vista, evidentemente - está más que justificado. No es 
cuestión de que las pedanías pasen de una forma auto noma 
a ser precisamente poblaciones, ciudades o pueblos; es sen
cillamente que todas las poblaciones tienen derecho a un 
crecimiento racional. Este crecimiento viene precisamente 
en un artfculo de esta propia ley, que permite a ciertos pue
blos crecer hasta un 10% del núcleo tradicional. Evidente
mente no estamos ante una área rural de interés paisagísti
co, pero sí tiene las mismas connotaciones. Si a un pueblo 
se le pone una muralla alrededor, sin permitirle crecer ni 
siquiera ese 10%, evidentemente es un pueblo muerto. 

Al margen de esto, la población que sustenta precisa
mente a Fornells, es Mercadal, también vive de Fornells; 
por consiguiente, en un equilibrio socio-economico, es im
portante que Fornells tenga un crecimiento racional, no 
más que esto, racional. Desconozco, Sr Triay, si hay expec
tativas urbanizadoras al respecto, y eso lo diré aquí y siem
pre: Por parte del Grupo POPULAR, al menos, no existe 
ninguna expectativa y si realmente digo lo que digo es por
que lo creo en conciencia. En caso contrario retiraría la en-

mienda, cosa que no estoy dispuesto a hacer porque toda
vía creo en mí mismo. Muchas gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. Hi ha parlamentaris que tenen 
el do de fer veure el blanc, negre, i el negre, blanco El que si 
és veritat és que hi ha algun parlamentari que si diu "et ma
taré", et matara. Aixo és un Parlament on es fan propostes 
de llei i durant els debats de Ponencia i de Comissió es van 
traient i afegint proposles, elaboranl-se la proposició, fins 
que en aquest moment, el momenl del Pie, es quan vertade
rant es pren la decisió i la llei surt d'aquf. La resta és utilil" 
zar la demagogia per enganyar, perque la reali ta t és que en 
aquest Parlament tots els Grups han retirat es menes , quan 
han trobat o algú els ha conven~ut que allo podria ser per
judicial, i jo combrego amb aquesta visió. 

Per aix6, quan aquest o altres Grups retira m una esme
na és pcrqu~ creiem que no anavem prou encertats i corre
gim la nostra postura. No és cap pecal ni mai no ha sera 
que aquesl Parlament sigui capa~ d'anar variant les propos
tes, com ha fel sempre, per acabar amb una llei concreta i 
ben feta, si té capacitat. Per tant, vull qu~ s'entengui clar 
que les altres coses que diuen són una forma d'enganyar, 
una forma d'arribar a fer que l'expressió del ciutada sigui 
confusa. 

En definitiva, mantendrem l'esmena que he dit abans 
de canviar d'ANEI a AREL, i també votarem conjuntament 
la idea d'ampliar-la, perque creiem que seria bo que s'am
pliés a una gran zona, digui el que digui el Sr Triay. En de
finitiva també - no ha havia dit - continuarem mantenint la 
postura de Ponencia i de Comissió, votant en contra de la 
proposta del Grup POPULAR. Grades, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar el vot particular del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES a aquest mateix es
pai, té la paraula el Portaveu Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

NosaItres, Sr President, valdriem que els criteris cientí
fíes i racionals que ja s'han expressat aquÍ fossin contem
plats a la proposta de llei; per a~ aquesl Parlament va ins
tar el Govern, i el Govern va fer 'Un encAfTec d'estudis. Ja 
teníem el d'ICONA, un cataleg, i també es van encarregar a 
INESE altres estudis, es van analitzar les pro postes científí
ques i, supos - die supos perque hi va haver molt de con
sens en la presa en consideraci6 de la llei -, va sortir una 
iniciativa legislativa que després ha estat substancialment 
retallada, jo crec - lament haver-ho de dir, pero crec que te
nim proves - més d'una vega da a tenor d'expectatives llJba
nísliques en aquestes zones, a determinades zones. Per a~ 
nosaltres volem restituir la situació a la proposició inicial, 
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mantenint aquest vot particular. 

Aprofit l'ocasió per dir que en el municipi des Merca
dal i a rarea de Fornells, basta veure els planols per obser
var que la població actual de Fomells té possibilitats de 
créixer com a mfnim unes cinc vegades sense necessitat d'a
fectar el creixement per la banda sud i, a més a més, devora 
la mar, a no ser que l'únic objectiu i no cap altre sigui la 
realització d'un port esportiu. Hem de dir les coses ciares, 
no hem d'enganar ningú: Si el creixement és el racional de 
la població resident, hi ha una amplíssima zona. 

La segona qüestió que volem presentar amb aquest vot 
particular és precisament per desfer qualsevol demagogia, 
per no enganar ningú. S'engana la gent si nosaltres deim 
que volem protegir aquest espai tan important i, a més a 
més, diguéssim, que no és plantejar una franja de 400 i 600 
metres entom a la costa, com ha dit algú que diu que no 
engana, i justament hi hagi bocins on ens oblidam d'aquests 
400 i 600 metres, i els oblidam precisament, mirin per on, a 
la cularsega del Port de Fornells. S'ha retirat l'esmena, no
saltres ens n'alegram, pero aquí hi ha una qüestió que vol
dríem veure concretada en la intervenció que ha tingut 
abans el Portaveu del Grup MIXT, per veure si li podem 
donar suport i transaccionar. 

La qüestió no és altra que aquí s'ha dit que a la seva 
esmena hi havia un increment de protecció. Nosaltres es
tam disposats a votar a favor de l'increment de la protecció; 
digui només on, a la seva esmena, se superen els límits pre
vists a la proposició inicial i, si no és així, el convidam a 
ddonar suport al nostre vot particular i a votar la restitució 
a l'estat inicial de tramitació de la llei. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat 
Sr Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. Esta vist que en aquest Parla
ment passa allo de "o estas amb mi o tot el que dius és do
lentO. Alguns Grups Parlamentaris tenen la mania que si no 
els voten alIo que els diuen, tates les altres opinions són 
dolentes, i act> és un Parlament per discutir. Nosaltres, fa 
quatre anys, vam mantenir una postura de defensar la costa 
menorquina, de 400 i 600 metres a les platges, i allIarg d'a
quests anys, en tot el perimetre de Menorca - increible
ment, perqu~ hi ha moments que no me'n puc avenir - hem 
aconseguit una protecció que és exactament d'aquests 400 i 
600 metres. 

Algú haura de recordar puntualment que el Grup 
MIXT és un vot i que aquest vot, amb tata la seva voluntat, 
durant quatre anys ha anat fent una labor que al final diu: 
Nosaltres no enganyam, nosaltres lluitam per aconseguir 
els nostres objectius, i al cap de quatre anys els hem acon
seguit. És veritat que no coincideixen amb el que pretén el 
Grup de l'Entesa de l'Esquerra. Enhorabona, és el seu pro
blema, act> és una democracia. Tampoc no coincideix amb 

el que diu el Grup SOCIALISTA ni amb el que diu el 
Grup POPULAR, pero la veritat és que vost~, amb tot 
aquest extremisme de protecció - perque és un extremisme 
- arriben a un punt que no tenen raó. No és dolent prote
gir, ningú no diu que sigui dolent, pero cadascú té els seus 
límits de protecció i nosaltres creiem correctes els nostres, 
no deim que els seus siguin incorrectes, creim que els nos
tres són correctes i gracies a Déu ha aconseguim. 

Per tant, m'autofelicito a mi i a tata la gent que m'ha 
seguit durant aquests quatre anys perqu~ Menorca avui té 
protegit un 45,6% de tot el seu territorio Diffcilment s'a
conseguid enlloc que sigui protegit el 45,6% de la seva a
rea. Sr López Casasnovas, sigui tan bondadós com pareix i, 
encara que no sigui la seva idea, accepti, protegeixi o ajudi 
a protegir aquesta millora que jo vull fer, que no és la seva, 
pero sempre hi haura un poc més de protecció que abans. 
Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Increiblement, amb el seu vot fins ara no ha ajudat a 
protegir res més del que contemplava la proposició actual 
de la llei. Increiblement, voste ens convida a donar suport a 
la seva esmena, perque així protegirem més. Increiblement, 
Sr Ricci, en aquesta taca color de rosa hi ha una previsió de 
camp de golf. IncreYblememt, nosaltres creim que no es pot 
protegir millar aquest territori fent un camp de golf; val 
més que el deixem així com esta. Si és una area natural 
d'especial interes i una area rural d'interes paisatgístic té 
una normativa que protegeix molt menys. Estigui per la 
protecció, voti a favor de l'area .natural d'especial inter~, 
no engani. Bé, a nosaltres no ens engana. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Ricci. Curt, perque pareix que aixo entra en una 
dinamica de contesta i contesta, i no acabarem mai. Pun
tualitzi. Per favor, no tomi entrar en si fan o deixen de fer. 
Només es defensi voste. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Contestar puntualment al que ha dit el Sr López i Ca
sasnovas, de si enganyo. EH sí que enganya, perque m'agra
daria que digués si hi ha algun projecte de camp de golf en 
aquella zona, ja que si no és veritat, eH enganya. 

EL SR PRESIDENT: 

Perfecte, Sr Ricci, moltes gracies. Acabat el debat, pro
cedeix sotmetre a votació en primer 1I0c l'esmena 2144 del 
Grup Parlamentari POPULAR a l'espai núm. 4, sa Mola i 
s' Albufera de Fornells. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'esmena 2144 
del Grup Parlamentari POPULAR, es volen posar drets? 
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Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 31. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esmena 
del Grup Parlamentari POPULAR que acabam de sotme
tre a votació. 

Passam a votar l'esmena 2125 del Grup Parlamentari 
MIXT; el que en queda, com ha dit el Sr Ricci. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 1. Vots en contra, 
29. Abstencions, 28. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació. Rectificam el resultat de la votació 
anterior: Vots a favor, 1. Vots en contra, 29. Abstencions, 
29. 

Passam a votar el vot particular del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA IP'ESQUERRES. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. Abstencions, cap. Queda rebutjat el vot particular 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'espai 
núm. 4, sa Mola i s'Albufera de Fornells. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 
' . 

Queda aprovat per unaminitat de la Cambra. 

A l'espai assenyalat amb el núm. 5, Bellavista, hi ha 
mantenguda l'esmena 2145 del Grup Parlamentan Popular, 
a Macaret. Per defensar aquesta esmena, té la paraula el 
Diputat Sr Saura. 

EL SR SAURA 1 MANUEL DE VILLENA 

Gracias, Sr Presidente. No para defenderla, sino para 
retirarla. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Retirada l'esmena 2145 - gracies, Sr Saura - queda vi
gent un vot particular del Grup Parlamentari NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES a aquest mateix espai. Per de
fensar-Io, té la paraula el Portaveu d'aquest Grup,Sr López 
i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. En primer Uoc valen donar l'en
horabona al Grup POPULAR per la retirada d'aquesta es
mena i, en correspondencia, el Grup NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES retira el seu vot particular. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr López i Casasnovas. Procedeix, ido, 
sotmetre a votació l'espai núm. 5, Bellavista, segons el Dic
tamen de la Comissió. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

Als espais núms. 6, d'Addaia a s'Albufera; 7, s'Albufe
ra des Grau; 8, de s'Albufera a la Mola; 9, Cala Sant Este
ve-Caló den Rafelet, i 10, de Cala Alcaufar a Punta Prima, 
no tenen esmenes mantengudes ... Sí, Sr Triay, té la paraula. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí, Sr President. Voldria fer una observaeió sobre l'es
pai 8, de s'Albufera a la Mola, on hem vist que hi ha un er
ror grafie a l'annex cartografie. Encara que sabem que els 
sOis urbans són exclosos per l'articulat de la lIei, convé que 
els Hmits siguin tan exactes com sigui possible, i hi ha una 
part important de sol urM de la cularsega de Maó que és 
dins l'espai protegit i que, per tant, seria convenient que ai
xo constas per corregir-ha. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Saura. 

EL SR SAURA 1 MANUEL DE VILLENA 

El Sr Triay tiene razón, Sr Presidente. Por consiguien
te rogaría a esta Presidencia que diera las órdenes oportu
nas para que se corrigiera. 

EL SR PRESIDENT: 

Aquesta Presidencia en pren nota i s'hi faran les cor
reccions oportunes perque el planol reflecteixi el que apro
va el Parlamento Es poden votar conjuntament, de tates 
maneres? 
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Sres i Srs Diputats que voten a favor deIs espais núms. 
6, d'Addaia a s'Albufera; 7, s'Albufera des Grau; 8, de s'Al
bufera a la Mola; 9, Cala Sant Esteve-Caló den Rafelet, i 
10, de Cala Alcaufar a Punta Prima, es valen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unaminitat de la Cambra. 

A l'espai núm. 11, de Biniparratx a LIucalari, hi ha 
mantenguda l'esmena 2142 del Grup Parlamentari POPU
LAR. Per defensar aquesta esmena i per part d'aquest -
Grup, té la paraula el Diputat Sr Saura. 

EL SR SAURA I MANUEL DE VILLENA: 

Gracias, Sr Presidente. Es una enmienda que pretende 
- vamos a decirlo exactamente - desproteger 30.000 metros 
cuadrados para posibilitar el desarrollo de una pequeña ur
banización, muy pequeña, aneja a otra, que, a cambio, per
mitiría que toda la zona de Calescoves, que tiene un valor 
natural y arquelógico innegable, pasara a titularidad públi
ca. En este sentido y precisamente porque entendemos que 
hay un bien general por encima de uno particular - ésta es 
nuestra creencia, en el caso del paso a titularidad pública -
mantenemos la enmienda. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres Portaveus que vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, 
té el paraula el Portaveu Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. Parlam deIs LIoes Nous d'Ala
ior, si no m'equivoc, on la Comissió Provincial d'Urbanis
me anterior a la nova Comissió Insular d'Urbanisme va 
anar declarant un seguit d'edificacions que no formaven 
nucli de població, que és el que pOl fer la Comissió Procin
dal d'Urbanisme, i en fundó d'a<;ü l'Ajuntament d'Alaior 
va anar donant !licencies. Ens trobam, ido, a Lloes Nous 
amb una situació que lé una certa afectació inicial; no sé si 
correspon exactament amb el bocí que proposa l'esmena 
del Grup Popular, pero sí voldríem dir que el Pla General 
d'Alaior contempla aquesta zona com a urbanitzable i, per 
tant, és susceptible de desenvolupament. 

Nosaltres pensam que una de les qüestions que la Llei 
d'Arees Naturals, que aquesta amplia llei podia permetre 
era protegir i salvaguardar aquestes arees urbanitzables, 
amb interes ecologic i paisatgístic indubtable, catalogad es 
per I'ICONA i l'INESE, pero que no tenien pla parcial des
envolupat o aprovat definitivament i, per tant no eren sub
jectes a indemnitzadons. No coneixfem, sincerament, que 
aquesta petita area fos objecte d'una permuta o que hi po
gués haver alguna qüestió de canvi per aconseguir la titula
ritat pública d'una altra zona, que d'altra banda també deu 
ser protegida; encara que avui matí alguns no ha han vol
gut reconeixer, la Llei d'Arees Naturals també contempla 

els valors arqueologies. 

Ido bé, tal i respectant les posicions del Grup POPU
LAR, nosaltres no els poden donar suporto No enram en 
aquesta qüestió de canvis i de permutes, i sí entram en la 
possibilitat de protegír sense indemnitzacions, que és el 
que permetria la situació d'aquesta area. Grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup POPULAR, té la paraula el Diputat 
Sr Saura. 

EL SR SAURA I MANUEL DE VILLENA: 

Sí, Sr Presidente. El Grupo POPULAR retira la en
mienda antes de que sea votada. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Saura. Retirada l'esmena, procedeix 
sotmetre a votació l'espai núm. 11, de Biniparratx a LIuca
lari, segons el Dictamen de la Comissió. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai núm. 12, Son Bou i Barranc de sa Vall, hi ha 
mantenguts un vot particular del Grup Parlamentari so
CIALISTA i un del Grup NACIONALISTA I D'ES
QUERRES. Per defensar el vot particular del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, té la paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Aquesta area té una llei d'area 
natural d'especial interes aprovada per aquest Parlament. 
La nostra proposta coincideix amb la del Grup NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES en el sentit d'ampliar els límits 
de l'area natural que va ser objecte d'una !lei d'aquest Par
lament fins als límits que la proposició de llei contemplava 
en la seva versió inicial. 

Diran: Si hi ha una'Uei aprovada per aquest Parlament, 
per que es volem ampliar aquests límits? Les arees naturals 
d'especial interes declarad es fins avui per llei del Parlament 
tenien una visió fragmentaria que tractam de superar amb 
aquesta llei que avui s'aprova aquí, que tracta de tenir una 
visió global del territori de les Illes Balears a protegír. Ara, 
amb aquesta visió de conjunt, amb aquesta visió a nivell de 
cada illa, creim que és el moment de retocar les arees pro
tegides que responen precisament a aquella visió fragmen
taria per dur-les als seus lfmits normals, als seus límits na
turals, als lfmits reals deIs barrancs, de les barreres topo
grilJiques o de les arees de vegetació que s'han de protegir. 



-

7976 DIARI DE SESSIONS I Núm. 111/ 30 de gener del 1991 

Aquest és el sentit d'aquesta esmena i de les altres es
menes dels espais que venen a continuació, que també co
incideixen amb lleis d'arees naturals d'especial interes 
aprovades per aquest Parlament. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar el vot particular del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES, té la paraula el Por
taveu Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gr~cies, Sr President. Coincidim amb l'exposició que 
ha fet el Sr Triay sobre aquest tema. Pensam que l'espai 
Son Bou i Barranc de sa Vall, encara que tengui una llei 
que ho declara area natural d'especial interes, és molt con
venient que també sigui inclOs en aquesta llei ~mplia, en 
aquesta llei marc, perqu~ milloraria la mateixa llei i respec
taria la globalitat del CatAleg. Gr~cies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentari CDS, té la paraula la Diputada Sra Ale
fiar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr Presidente. Haré una intervención general 
sobre los dos o lres espacios siguientes, que en su dia fue
ron modificados por las enmiendas del G rupo POPULAR 
y del Grupo MIXTO, en las cuales aludfan a volver a los H
miles de las leyes aprobadas con anterioridad, si bien una 
de estas enmiendas, y no la del Grupo Popular, decía "en 
aquellos límites, si no son modificados puntualmente ·con 
enmiendas". Es decir, vale, con criterio general, volver a los 
límites de la ley anteriormente aprobados menos cuando 
me interesa que ahí no se respete el límite anterior. 

El P.P. tuvo la tentación de cometer esa misma equivo
cación, pero supo rectificar a tiempo y retiró - sí, Sr Hugu
et, le doy la razón, es coherente en su totalidad; no mante
nemos el mismo criterio, pero por lo menos mantienen la 
coherencia - esas enmiendas puntuales porque no eran del 
mismo tenor de esta general. En la medida que el CDS no 
está de acuerdo en volver a esos límites anteriores porque, 
como ha dicho el Sr Triay, creemos que es el momento de 
hacer ciertas modificaciones, votaremos a favor de los vo
tos particulares. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup POPULAR, té la paraula el Diputat 
Sr Saura. 

EL SR SAURA I MANUEL DE VILLENA: 

Gracias, Sr Presidente. Por supuesto que todas las que 
vengan en el mismo sentido quedan defendidas y así ahor
ramos tiempo a todas las Sras i Sres Diputados. 

Para nuestro Grupo es importante la seguridad jurídi
ca del administrado. Si hace poco tiempo se han aprobado 
una ' leyes con unos l1m.ites determinados con la aquiescen
cia de los Srs Diputados, con votaciones favorables, es difí
cil emender, por parle del administrado, que meses des
pués se tengan que modificar, porque da la impresión - po
dría entenderse - que el Parlament es como un juego entre 
cierlas personas, nada más que un juego, y el Parlamenl es 
algo más serio que todo esto. 

Para modificar algo que en un momento determinado 
se ha aprobado es necesario que las circunstancias hayan 
cambiado de una forma substancial. Evidentemente no es 
el caso; en este lapso de tiempo no han habido expectativas 
urbanizadoras - sería una de las circunstancias que precisa
mente favorecerían esto -, que son las que motivaron en su 
momento la traida a este Parlamento de las proposiciones 
de ley que penenecen a la isla de Menorca y no sus valores 
ecológicos, como se pretendía en su momento, porque lo
das las Sras y Sres Diputados saben que la Ley 1/84 es una 
ley urban{S[ica. Por consiguiente, al nO ser modificados, 
l8mp ca tenemos por qu~ modificar la intranquilidad del 
administrado, que en definitiva es el que uos ha puesto en 
el ¡ti donde estamos en ellOS momentos. Muchas gracias, 
Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Triay, té la pafaula. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

sr; gracies, Sr President. Només per una r~plica breu a 
aq uesta argumentació que ha (el el Sr Saura. NosalLres en
lenem que la seguretal jurfdica pateix pel fet que fa dOS, 

Ires o qualre anys uns lerrenys no varen ser objecte de pr -
teceió i ho iguin en aquest momeOl, per<lu~ aixo és la rea
litat de tata aquesta llei que avui aprovam, exceptuant 
aquestes poques lleis d'arees naturals d'especial in ter es que 
existien amb anterioritat. 

Per altra pan, cap de les ampliacions que es proposen 
als espais Son Bou i Barranc de sa Vall, de Binigaus a Cala 
Mitjana i a Ca la Sud de Ciu tadeUa, que són els que es tra
ben en aquesta situaciO d'ampliació de IJmits, afecten soIs 
urbanitzables ni plans parcials, sinó sois classificats amb ca
racter generic de no urbanitzables. Per tant, creim que 
aquesta argumentació realment tracta de justificar que no 
es modifiquin els lfrnílS, que les dccisions d'aquest Parla
ment tenguin una estabililat, pero pen am que des d'aques
ta visió global, on per primera vegada - i esperem que per 
darrera, si tot surt relativament bé - contemplam el conjunt 
d'espais naturals de les IIles Balears, esta justificat fer una 
revisió en els casos en que aixo és necessario 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR MA YOL I SERRA: 

s 
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Gnkies, Sr President. Quasi és una qfiestió d'ordre, 
pero si jo no tene les meves notes equivocades, aquest espai 
no té contingut i voldria que eIs serveis jurídics m'ho con
firmassin, és a dir, que en la votació definitiva va quedar 
sense contingut. O només va ser a Pon~ncia? Perdo, Sr Pre
sident. Ido no hi ha Uoe. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a votació els vots particulars del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA i del Grup Parlamentari NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES a l'espai 12, Son Bou i 
Barranc de sa Vallo 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen 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, 30. Abstencions, cap. Queden rebutjats eIs dos vots 
partieulars que acabam de votar i passam a votar l'espai 
núm. 12, Son Bou i Barrane de Sa Vall, segons el Dictamen 
de la Comissió. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unaminitat de la Cambra. 

A l'espai següent, el 13, també hi ha mantenguts uns 
vots particulars que procedirem a votar directament, per
que ja es donen per defensats. Perdonin, hi ha una esmena, 
la 2267 del Grup Parlamentari MIXT. Per defensar-la, té la 
paraula el Diputat Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

GrAcies, Sr President. El Sr Triay té raó: Aquesta pro
posta d'avui no té per que cenyir-se exactament al que fins 
ara s'hagi aprovat, pot ser objecte de modificació i aixf ha 
pretenen alguns Grups. Jo cree que cada Grup defensa les 

"seves idees i les seves propostes electorals fins al final, com 
vertaderamnt ha de ser. En definitiva, nosaltres un dia vam 
defensar que no arribar[em a protegir tot a110 que deien 
INESE i ICONA, perque ho considen\vem excessiu, pero 
que tampoc no protegiríem manco, en els sentits puntuals. 

En aquesta esmena i una altra que vendrA al 14, si no 
vaig equivocat - i ja en faig la defensa global - hi ha dos 
trossos. Aquest del qual parlam ara és molt petit, no sé si 
practicament són 2000 o 3000 metres en relació amb el que 
hi ha aprovat ara, i l'altre és més gran, pero són dos trossos 
que justament eIs estudis d'INESE i d'ICONA no varen 
considerar. La llei que vArem aprovar, pel que sigui, per les 

pressions que fossin, indiseutiblement legaIs i més quan 
provoquen una llei, va fer que aquests terrenys que no són 
als estudis d'INESE ni d'ICONA - vull que quedi ben dar 
que aquells catAlegs no eIs marcaven - es posassin en reser
va. Molt bé. Nosaltres vam dir que no protegiríem el que 
no digués INESE i ICONA, pero tampoe no volíem dir que 
protegiríem tot el que digués INESE i ICONA En definiti
va hem de tenir una opció política, que continuam defen
sant amb aquesta mateixa coherencia que en aquest cas no 
és la del Grup POPULAR, perque vull recordar una bri
llant actuació del Sr Huguet en aquest Parlament en la qual 
defensava justament el mateix i deia que no tenia sentit que 
de sobte, per anar en contra o a favor del que fas, es posAs 
una terra totalment erma, que ningú no havia considerat, 
dins uns lfmits on en teoria no havia de ser. 

Per tant, per aquesta mateixa coherencia, mantenim 
aquesta i la proxima esmena que he esmentat, la 14, sense 
més defensa que aquesta. Senzi11ament és una qüestió de 
coherencia. Vostes, Srs Diputats, votin el que trobin conve
nient. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus? Per part del Grup Parlamentari NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES, té la paraula el Porta
veu Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Sr President, potser equivocadament, entenc que hem 
entrat en el debat deis espais núrns. 13 i 14. Si no és aixf, ho 
corregesc. 

Ido bé, resulta que el Sr Ricci té raó quan diu que els 
espais A i B - és a dir, a la banda de Cala Mítjana í a la 
banda de Binigaus - no figuraven exactament dins els catA
legs d'ICONA i INESE. És aro, pero també és veritat que 
aquests espais A i B, concretament, voregen els barrancs 
que són objecte de protecció d'ICONA i d'INESE. A ningú 
no pot sorprendre que el Grup NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES proposi una contemplació més Amplia, més in
tegrada, del que és una Area natural. No es pot protegir un 
barranc només des deis límits de dalt les voreres del bar
ranc, també hi ha d'haver uns espais de protecció. 

Pero no és per aquí on volem entrar en la coher~ncia 
de l'esmena del Grup MIXT, i per tant aprofit per defensar 
el nostre vot particular. El que potser sigui coherent és 
que justament, mirin per on i quina casualitat, a aquest es
paí que hi ha prop de la carretera de Cala Galdana, anant a 
Cala Mitjana, hi ha una previsió - només és un projecte, 
no té aprovació, no s'ha fet cap tn\mit administratiu que 
ere! expectatives jurídiques, es tracta senzillament d'una zo
na de pare zoologie - i a l'altra banda hi ha una previsió, el 
tema famós del Club Mediterranée, d'una urbanització d'alt 
standing, amb port esportiu indos, si bé aquest port també 
haunl d'entrar en les consideracions de la Llei de Costes, i 
també un camp de golf, és a dir, entenem que si realment 
volem protegir aquestes zones hem d'evitar situacions com 
les que ja es van debatre aqul i sortosament s'havien apro
vat - em referese a Santa Maria i a Son Fonoll, aIs alts del 
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Barranc d'Algendar, po18er la zona ecológicament més im
portant de l'illa de Menorca, juntament amb s'Albufera des 
Grau. 

Ido bé, justament les esmenes del Grup MIXT, les es
menes del Sr Ricci, van destinades a esborrar d'una liei ja 
en vigor, la Llei d'Área Natural del Barranc d'Algendar, la 
rona de Santa Maria i Son Fonoli, una zona on hi ha uns 
proposi18 manifests i legftims, pero que no són de protecció 
de la natura, són els de Promotora Agrtcola Menorquina S. 
A, a~ sr, tarobé una urbanització d'alt stalldig, de molt 
bon nivell, pero nosaltres entenem que a0 no és peolegir 
la natura a~o en qualsevoI cas és desquallficar una zona 
que s'havia qualifical de no urbaniu..a.ble i allament protegi
da. Com que a~ té noms i llinalges, val més dir-Ios que ca
llar-los. Repclesc que és absolutament coherent amb la se
va posició d'ahir, d'ara i probablement deJ futur, si és que 
el futur arriba més cnlla del dia 26 de maig o de quan hi ha
gi eleccions. 

Nosaltces no podem donar suport a aquestes esmenes. 
Aquestes esmenes, presentades legjlimament per un grup, 
tcnen noms i Uinalges, lenen unes expeetatives urbanit7..a
dores, i nosaJtres creim que no es pOl confondre l'opinió 
pública ni aquest Parlament. Quan es tracta d'una llei d'~

reas nalurals, no es lracta d'una llei d'urbanilZacions. Gra
cies. 

-
EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr 
Rieei. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President, i gnlcies, Sr López i Casasnovas. 
Voste m'accepta tOlalmenr i tots vostes han sentit que ell 
reconeix que no era dins el Cataleg d'INESE i d'ICONA. 
És bo que recordem que a Menorca I'esludi d'INESE i 
rCONA va ser fet amb malta cura i amb gran previsi6 eco
logica. També hem sentit aquf com aquest lros que no hi 
estava s'ha in.clós amb gran prowcció perque és possible 
que avui - també ha ha dü el Sr López casasQvas - no hi 
hagi cap possibilital d'urbanilZaci6, pero tal vegada dem~ 
si, í el Sr López Casasnovas, com endevf del futur, que no 
digui que vivim en un món demoeratic i no en una zona de 
protecció. Insisleixo que jo no hi entene, pero almanco 
INESE i lCONA van dir que no necessitava proteeei6¡ si 
algún dia arribés a ser, Ses Diputa18, seria la voluntat d'un 
poble i punt. No terum una democracia? O és que només és 
b el que diu el Sr López i Casasnovas? Per l'amor de Déu! 
J0 dic que el que ha de subsistir són els vOts i la voluntat 
del poble i que ind.iscuúblement, avui, estic d'acord amb ell 
que hem de protegír tOl alió que vertaderamcnt és digne de 
prolegir, perO si protegim Uoes que no ha s60, aleshores jo 
dic que fcim un greuge comparatiu a la resta de ciuradans, 
ja que per ser coherents i fer el mateix que feim amb aquesl 
trosset avui ha hauríem de protegir tOL 

Coherencia, senyoes, i no castiguem ningú, perque en 
definitiva són e1s Ajuntaments el qui poden aprovar el pla 
parcial, no nosaltres aquí, els Ajuntaments demá podran a-

provar el plan parcial si el valen aprovar. Que avui no el 
valen aprovar? Que no l'aprovin. També hi té alguna cosa 
a dir el Consell Insular, perque efectivament, després els 
Consel1s Insulars donen o no donen el vist-i-plau, perque 
avui en dia la Comissió d'Urbanisme ja depen deIs Consells 
Insulars i la decisió no sen\ de Palma ni d'uns senyors de
termina18, sinó de la mateixa Menorca. Si voste té por que 
algun dia el nostre poble decideixi quelcom diferent del 
que voste pensa, no s'avergonyeixi pas d'aquest tema, no en 
tengui vergonya, no passa res, fa un moment jo he perdut 
una votació contra to18 i no em passa res, jo he tingut el 
dret demoratic de defensar-ho i he quedat sol i crec que la 
meya postura no és indigna, és tan digna com la seva o com 
la deis que m'han guanyat. La democracia és a<;o, Sr López 
Casasnovas. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr Presidenl. Cree que dcbatem imultllnia
menl I'esmenes del Grup MIXT a l'espa i 13, de Binigaus a 
Ca la Mitjana, i al 14, Costa Sud de Ciutadella. Nosaltres 
crcim que no hi ha d'haver devalu3cions sobre les arees m[
nimes protegidcs pe! Parlament en forma de Llei d'Área 
Natural d Especial lnler~. creim que no s'han de fer excep
cions que suposin inclusions d'~rees potencialmem urbanit 
zables; en un paraula, que no hem de crear nOus donuts 
dins les arees naturals d'especiaJ interes després d'haver so
lucional avui malf el que renfem clavat a a Canova d'Artll 
duraD( aques ts daners tres anys. Aixo ni a Binigaus Nou ni 
a Santa Maria i Son Fonoll. 

Nosaltres no volem perseguir, for~nt Iimits, actua
cions urbanfstiques fu tu res, perO tampoc no volem forVir 
ltmits per deixar portes oberres a actuacions urbanfstiques 
futures en aquesta llei que avui contemplam, lIevat d'aque
lIes excepcions rcalment inevitables, consolidades de fel i 
amb les quals realment s'ha de complar perque ja formen 
part del terrilori. Amb aquests arguments, per tant, nosal 
tres ens posam en contra de les dues esmenes del Grup 
M IXT. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la parauIa el Poctaveu Sr López i Ca
sasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Grades, Sr President. Molt bceument, per dir al Sr 
Ricci una qüestió que hauria de tenir molt clara, que to18 
hauríem de tenir molt clara: EIs espais d'ICONA i d'INE
SE no delimiten lerritori, siluen, i des del mamen! que si
tuen on són els valors, aquests han de ser objccle de delirni
taci6. La lIei que avui analitzam i lreballam fa delimHa
cions i, a més a més, estableix DormaLÍves din aquestes de
limitacions; vagi a<;o en el sentit de no donar per accepta-
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ble la desqualifieació d'una zona com Santa Maria i Son 
Fonoll, que les esmenes del Sr Ricci volen excloure de la 
consideració deis límits de la llei, per quedar clar que és 
simplement una qüestió de majar protecció, que era con
templada dins la Uei i vos te demana que quedi exclosa. 

Evidentment, jo li he de dir que som absolutament res
pectuosos amb el joc democratic, perque si no, no seriem 
aquí dins; que ereim en el valor de la paraula i avui mateix 
comprovam com moltes vegades els arguments s'imposen, 
pero li vull dir una cosa que voste segurament recordara 
millar que jo. Si no vaig errat - em pot desmentir -, en el 
programa electoral pel qual voste va ser elegit constava ex
plícitament la protecció de Santa Maria i Son Fonoll. No 
és així, senyors dels CDS? Aleshores, qui aetua en cohe
rencia amb el programa electoral? Qui actua democrAtiea
ment, respectant els vots obtinguts i a la representació que 
ostenta? Jo no vull donar lli<;ons a ningú; crec, modesta
ment, en la forc;a de la paraula i deIs a~guments, i per a~ 
som en aquest Parlament. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per tanear aquest debat, té la paraula el Diputat Sr 
Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. ¿ Veuen, Srs Diputats, el que jo 
deia sobre el do de la paraula d'alguns parlamentaris que 
capgiren les cOses? No és veritat que en el programa poHtic 
que jo vaig defensar personalment a Menorca, parlassim de 
protegir Santa Maria i Son Fonoll, és falso És tan fals, que 
I'Ajuntament de Ferreries hi havia prevista la possibilitat 
d'aquest pla parcial i va ser una !lei a favor de la qual jo 
vaig votar; que va protegir aquesta zona, una lIei de qua n ja 
érem aquí dintre, de quan ja feiem lleis de defensa. No és 
ver que en el programa polltic nosaltres haguéssim dit mai 
que no es faria, nosaltres vam dir que en el moment oportú 
l' Ajuntament de Ferreries prendria la decisió i un dia 
aquest mateix Ajuntament va decidir de protegir-ho i jo, 
quan era d'aquest CDS, vaig obeir el que em van dir a Fer
reries i vaig protegir, pero mai no va ser protegit abans. 
Gnlcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

No hi ha lloc. No entrem en coses de partits, perque ja 
sortim del tema. No. Passam a votar els vots particulars del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA i del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen 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, 30. Abstencions, no n'hi ha. Queden rebutjats els vots 

particulars que acabam de sotmetre a votació i passam a 
votar l'esmena del Grup Parlamentari MIXT, referida a 
l'espai núm. 13, de Binigaus a Cala Mitjana. 

Sres i Srs Diputats que voten 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, 1. Vots en contra, 
58. Abstencions, no n'm ha. Queda rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'espai núm. 
13, de Binigaus a Cala Mitjana, segons el Dictamen de Co
missíó. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 58. Vots en con
tra, 1. No hí ha abstencions. Queda aprovat l'espai núm. 13, 
de Binigaus a Cala Miljana, que acabam de sotmetre a vo
tació i passam a votar els vots particulars del Grup Parla
mentari SOCIALISTA i del Grup Parlamentari NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES a l'espai núm. 14, Costa Sud 
de CiutadeUa. Sí, Sr López Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr President, els vots particulars a l'espai núm. 14 no 
s'han defensat. Hem intervengut en les esmenes del Sr Ric
ci als espais 13 i 14, agrupades. 

EL SR PRESIDENT: 

Els vots particulars s'han defensat conjuntament. No 
digui que no, perque qui ha acorda és la Presidencia, i ha 
acordat que es defensassin conjuntament. De manera que 
no hi Uoe, passem a la votació. No hi ha lIoc, Sr López i 
Casasnovas. No hi ha lloc. 

Passam a votació els vots particulars del Grup Parla
mentari SOCIALISTA i del Grup Parlamentari NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen 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, 30. Abstencions, no n'hi ha. Queden rebutjats els vots 
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particulars que acabam de sotmetre a votació i passam a 
votar l'esmena núm. 2125 del Grup Parlamentari MIXT a 
aquest espai de la Costa Sud de Ciutadella. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 1. Vots en contra, 
58. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'espai 14, 
Costa Sud de Ciutadella, segons el Dictamen de Comissió. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 58. Vots en con
tra, 1. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'espai que aca
bam de sotmetre a votació. 

L'espai núm. 15, Son Oliveret, no té esmenes manten
gudes. El passam direct~ment a votació. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai núm, 16, Camf de Baix (Degollador), hi ha un 
vot particular del Grup Parlamentari SOCIALISTA Per 
defensar-lo, té la paraula el Portaveu d'aquest Grup, Sr 
Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Aquest vot particular té per ob
jecte la supressió d'aquesta denominada area natural d'es
pecial interés. Ha hem titulat Cam( de Baix-Cala Degolla
dor. Qui ha senti podria pensar que és un cam( i una cala; 
simplement és carnf i per identificar-lo hem posat per on 
passa, pero és un espai lineal, no és un espai superficial, 
només té una dimensió, l'altra és l'amplaria del camí. 

Quins valors té, aquest camf? Tradicionalment 1i diuen 
camí, pero és un carrer de CiutadelIa, un carrer del sol urba 
de Ciutadella. No riguin, és una qüestió seriosa, és un car
rer que l'Ajuntament encara no ha pavimentat, pero que 
estan projectades. El Carnf de Baix de Ciutadella, peIs qui 
coneixen el poble, comen~ a la Pla~ del Bom, volta per la 
vorera del port, arriba al Castell de Sant Nicolau i continua 

voltant cap a la Platja Gran o Cala del Degollador, en re
cord deIs fets histories de l'entrada deIs tures a Ciutadella, 
on diuen que la sang deIs degollats corria fins a aquesta ca
la i per a0 li diuen del Degollador. 

Ido bé, l'Ajuntament de Ciutadella, amb un magnífic 
projecte deIs famosos arquitectes Martarell, Bohigas i Ma
cai, ja ja ha fet la pavimentació amb magnifiques llambor
des palmeres, segons la moda actual de l'urbanisme catala, 
a la primera part d'aquest Cami de Baix, fins al Castell de 
Sant Nicolau. L'Ajuntament encara no ha trobat la finan<;a
ció adequada per poder fer la segona part d'aquesta pavi
mentació amb llambordes que queda tan bé en les zones 
peatonals. No sé si ho podra fer, perque no sé si es podra 
pavimentar amb llambardes un carrer que es troba dins una 
area natural d'especial interés; per tant, haura de quedat 
amb les pedres de punta que hi havia qua n jo hi anava a ne
dar, ja deu ver més de vint anys, i on les bicidetes ja pega
ven molts de bots. 

Diran: A que ve, aquesta historia? Jo els contaré a que 
ve que un carrer sigui area natural d'especial interés. Hi ha 
un artide d'aquesta llei que diu: "Confinant els dominis pú
blics litoraIs que siguin confinants amb les arees naturals 
d'especial interés, no s'hi podran autoritzar ports espor
tius". Per tant, vostes diran: Si feim la ficció de declarar 
aquesta Hnia - no espai; aquesta Hnia, aquest carrer - area 
natural d'especial interes, ja hem aconseguit d'una manera 
espúria i indirecta que no es pugu~ fer el port esportiu de la 
Cala del Degollador, que és una d'aquestes coses que l'a-c
tual Ajuntament de Ciutadella vol fer. 1 jo els diré: És ne
cessari devaluar aquesta llei a aquest nivell? ¿És necessari 
posar aquesta llei en aquesta gravíssima contradicci6, que 
suposa que un article digui que els soIs urbans són exclosos 
de les arees naturals d'especial interes i simultaniament hi 
hagi una area natural d'especial interes que sigui una línia 
situada dins sol urba? 

El Govern, la majoria governant, aquesta o la que ven
gui, la que sigui, té elements de planificació i de presa de 
decisions més que suficients per impedir un port esportiu si 
creu que és contrari aIs interessos generals. No és necessari 
que ara facem ficcions, que facem caricatures, que posem 
aquesta llei en ridícul, que contradiguem greument el seu 
articulat i la llei perdi la seva coherencia. Al marge de 1'0-
pinió que cada Grup Parlamentari pugui tenir sobre cada 
area, hi armes més que suficients perque el qui governi ha 
pugui impedir. Ningú no podra fer un port esportiu, ni des 
de l'Ajuntament de Ciutadella ni des del Consell Insular, si 
el Govern no hi ve abé. Per tant, facem les coses directa
ment, d'una manera oberta, i no anem amb subterfugis que 
realment fan un mal servei a aquest Parlament i a aquesta 
llei. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat 
Sr Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 
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Bon discurs, el del Sr Triay. Fins ara no havfem parlat 
de volums, quant a les arees naturals d'especial inter~, per
que justament la que nosaltres hem retirat del fans de la 
badia de Fomells, jo els puc dir que en metres quadrats, si 
no és igual, és molt semblant, i el Sr Triay no ha pensat si 
a110 era petit o gran, el que és possible és que el Sr Triay no 
estigui d'acord amb la nostra defensa 

Aquesta cala, que són dues platges en vida d'hereus, 
Srs Diputats, perque els nostres avis hi nedaven, el Sr Triay 
hi nedava, fins i tot és possible que hi hagi nedat el Sr Ló
pez i Casasnovas, és més jovenet, pero ~ possible ... (Mur
muri) ... Si m'ho permeten continuaré, Srs Diputats, ja sé 
que tots vost~ hi han nedat, enhorabona. Aleshores, si és 
una platja on tots hem nedat i que sincerament esta tal 
com estava fa cinquanta anys, amb les mateixes dificultats 
per poder-hi anar amb bicicleta, nosaltres hem fet exacta
ment els límits del camí i del camí cap a la mar, que és tal 
un conjunt de roca natural on no s'hi ha fet cap edifici, on 
encara l'Ajuntament de Ciutadella ... (Murmuris) ... No es 
preocupi; aquesta forma d'actuar del PSOE és normal, no 
es preocupi. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Ricci, deixi'm fer a mi... 

EL SR RICCI I FEBRER: 

És que com que el veig preocupat... 

EL SR PRESIDENT: 

Voste continu"i defensant aquest camL 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Aleshores ... (deficiencia de so) ... per alguns de nosal
tres, tal vegada sí, perque, per sort l' Ajuntament de Ciuta
della encara no ho ha deixat urbanitzar per pura casualitat, 
perque jo ha ha fet a Santandria, ja ha ha fet a sa Caleta, jo 
ha ha fet a sa Cala Blanca; no hi ha cap platja als voltants 
de Ciutadella on no s'hagi edificat fins a ran de l'aigua, fins 
i tot s'ha edificat dins l'arena de les platges ciutadellenques, 
aquest Ajuntament no ha ha vist, pero s'ha fet, i casual
ment aquest espai sera poc important per segons qui, pero 
permetin que, també democraticament, digui que per a mi 
ha és molt i encara diré més: Per al Grup POPULAR, al
manco per al que hi ha dins l'ajuntament, també és impor
tanto No sé la importancia que ti donara l'Entesa, a<;ü ja és 
una altra historia, pero si sé que hi ha malta gent de Ciuta
della que ho considera prou important perque es defensi i 
quedi tal com esta, i que si vost~ o l'Ajuntament de Ciuta
della valen fer un vial a partir del cam! tindran l'oportuni
tat de fer -ho, perque encara no hi ha edificacions, tampoc, i 
es pot fer un passeig i una zona meravellosa deixant tal 
com estan, completament naturals, aquesta vorera i aques
tes platges de les quals voste hauria de ser el primer defen
sor, Sr López i Casasnovas, perque Ciutadella ha pugui 
conservar per vida d'hereus. Gracies, Sr President. 

ELSR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula la 
Diputada Sra Aleñar. 

LASRAALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr Presidente. La verdad es que después de la 
brillantísima intervención del menorquín Sr Triay, que ha 
tenido la suerte de bañarse en esta cala, no habrá mucho 
más que decir, pero, como ha hecho el CDS esta mañana 
en todos aquellos espacios en los que ha transaccionado 
para pasar una área natural a rural, también quiere explicar 
por que, en este caso, va a apoyar el voto particular para 
que desaparezca este espacio del Catálogo. 

El CDS no quiere que esta ley sea ridiculizada a causa 
de este espacio. Cualquier detractor de esta ley, con solo 
mostrar el espacio na 16 de la isla de Menorca, soltará una 
carcajada que se oirá de mucho más allá de Menorca, si la 
hace aquí. La verdad es que nosotros nos hemos tomado 
esta ley muy en serio y no quisiéramos que, solamente a 
causa de este espacio, fuera ridiculizada. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Portaveu Sr López i Ca
sasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Nosaltres temem, Sr President, que les rialles que pu
guí provocar aquesta llei en alguns aspectes no siguin no
més a causa de la presencia d'una area natural d'especial 
inter~ que és un cam! pelat, un cam! que ja té un tros to
talment consolidat i urbanitzat. Ens preocupen més les ria
Iles que puguin fer determinades persones que des d'un 
punt de vista rigorós i cientific s'acostin a aquesta llei i ve
gin situacions tan kafkianes, tan increibles, com que una 
area natural que agafa la Costa Sud de Ciutadella pugui 
quedar amb una amplia taca arbrada, exclosa, en aquest 
cas, per la voluntat del Grup POPULAR, amb el suport 
d'UM i també l'actitud del Grup MIXT. Em referesc, com 
vost~ sabran perfectament, a la zona del Perico, on hi con
tinua havent una expectativa urbanitzadora que avui encara 
no es pot plasmar perque el Pla General d'Ordenació Ur
bana de Ciutadella no ha permet. 

Tenc por, Sr President, que no facem un debat excessi
vament localista, pero és que parlam d'una zona ben con
creta. Aquest Diputat que parla també s'ha tirat de cap des 
del Biulo i de les ...... , el Sr Triay i el Sr Ricci ha saben. 
Que pass a en aquesta zona? Que hi havia la possibilitat de 
construir un port esportiu - ha hem de dir aro de clar, és 
així -, i aquest port esportiu, per voluntat deIs quí donin su
port a aquesta llei, no es podrll fer, almenys a partir de la 
decisió que prenguem avui. 

Una Uei es pot modificar amb una altra Uei, ja en te
nim exemples d'a<;ü, peró jo valdría centrar l'atenció en la 
incoherencia que significa intentar, per una banda, anar en 
contra del Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella 
en una zona tan concreta, tan petita, tan minúscula, tan 
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poc justificable des d'una Exposició de Motius inexistent, 
en el Camí de Baix com a area natural d'especial interes, i, 
no obstant a~, no respectar el Pla General d'Ordenació 
Urbana de Ciutadella en el que fa referencia a una altra zo
na d'importAncia ecologica, mediambiental i paisatgística 
extraordinaria. 

Supos que el Sr Ricci, el Sr Triay i tots els Diputats 
que han visitat Menorca hauran tingut ocasió de coneixer 
aquests paratges. Si no, hi podrlem anar, com ho va fer una 
Comissió del Parlament de les llies Balears, a estudiar pre
cisament aquestes zones per fer aquesta llei. Sembla que la 
vista no va ser prou substanciosa, pero aquí tampoc no hem 
d'enganar ningú. Aquesta Llei d'Espais Naturals és més 
una llei urbanística, com em sembla que ha apuntat el Sr 
Saura, que no una llei de protecció del medí ambient, i per 
aquest cam[ vé la venjan<;a: Ciutadella no tindrá un port es
portiu a sa Cala des Degollador. Per cert, Sr Triay, la sang 
dels que degollaven "corria boldros", diu la llegenda. En re
alitat es deia la Cala del Golador, és a dir, la gola, la gola 
d'alguns que no valen que en aquesta zona hi hagi un port 
esportiu, pero sí que el valen a altres zones on mai, des 
d'un punt de vista mediambiental, hi hauria d'haver una 
afectacíó territorial. 

Per a~ nosaltres, coherents amb el que voll'Entesa de 
l'Esquerra de Menorca, com a grup parlamentari ens posi
cionam davant el vot particular del Grup SOCw...ISTA 
amb una abst~nció. Nosaltres no som partidaris del desen
volupisme que propiciava el Pla de" Ports Esportius; els 
ports esportius s'han d'integrar dins els mateixos ports ja 
existents, no se n'han de fer de nous. Si se n'hagués de fer 
cap - cosa en la qual nosaItres no entra m - creim, Sres i Srs 
Diputats Socialistes, que s'hauria de fer a la Cala del Dego
llador, i per aixó ens abstenem, pero reconeixem el ridfcul 
que farA aquest Parlament si dins la Llei d'Espais Naturals 
hi figura una Area natural d'aquest valor mediambiental i 
paisatgfstic. GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Saura. 

EL SR SAURA r MANUEL DE VILLENA: 

Gracias, Sr Presidente. Vamos a ver: No es precisa
mente lineal, porque cualquier Diputado de la Ponencia 
que sepa a que escala estamos trabajando, verá que no es 
precisamente una línea ni un camino"; es una franja consi
derable, pero tampoco hay que sacar las cosas del tiesto. Es 
evidente que es una ley urbanística, desde nuestro punto de 
vista es evidente que no se hace el ridículo por intentar 
proteger una zona - una zona que realmente sólo avala un 
grupo politico en el propio Ayuntamiento de Ciudadela -, 
pero hay algo que es importante: Cuando una ciudad como 
Ciutadella, precisamente pegada a esta Cala del Degolla
dor, tiene un puerto mucho mayor que precisamente tiene 
voluntad de puerto turístico y que además pertenece a la 
Comunidad Autónoma, donde se pueden hacer (y se ha
cen) inversiones, donde en su momento - creo que yo toda
vía no habia nacido - ya se hizo un dragado y relleno poste-

rior en otra cala, Cala Brusquets, que es muy fácil de vaciar 
- no es que sea una política que yo pretenda defender en 
estos momentos, pero quiero decir que es importante estu
diar también las alternativas posibles -, entonces yo estoy 
con el Sr López Casasnovas. 

Si se puede hacer en algún sitio que no sea esta zona, 
que evidentemente es una playa, no una cala, una cala con 
playa al final y evidentemente muy próxima al puerto de 
Ciutadella, seña mucho más lógico que todos los esfuerzos 
que ha hecho el Ayuntamiento de Ciutadella los centrara 
en otro sitio, pero nunca se hace el ridículo por proteger, 
no caigamos en la falacia de decir "es que esto sólo es una 
línea" o "porque esto es tan pequeño" o "estamos haciendo 
el ridículo porque está pegado a una población". Yo no 
pretendo hacer el ridículo, nosotros protegemos lo que 
consideramos que debe protegerse y no vamos contra nin
gún grupo polftico, no tiene nada que ver una cosa con la 
otra, lo que pasa es que muchas veces hace falta diálogo y, 
como no lo hay, se llega a estas consecuencias. La realidad 
es que otras leyes de este Parlamento también han hecho el 
ridículo por la misma causa y aquí nadie ha levantado la 
voz para decirlo. 

Nuestro Grupo, entendiendo que existen otras alterna
tivas, va a votar en contra del voto particular del Grupo 
SOCw...rST A. Gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Per tanear el debat, té la paraula el Portaveu del Grup 
SOCw...ISTA, Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sl; grAcies, Sr President. Avui nosaltres no venim aquí 
a defensar ni a criticar el possible port esportiu que es pu
gui fer a la Cala del Degollador, creim que aquesta discus
sió no és l'objecte d'aquesta llei. Nosaltres deim que el ridí
cul que pot fer aquesta llei no és de protegir una area peti
ta ni el fet de denominar area, que sempre és una cosa de 
dues dimensions, una cosa que en l'escala que manejam té 
una sola dimensió - no és una Area, és una línia - sinó que 
en un article posterior en el qual no hi ha cap esmena es di
gui que queden exclosos de les arees naturals d'especial in
teres i de les Arees rurals d'interes paisatgístic tots els soIs 
urbans, i que aquesta Area estigui íntegrament formada per 
do mini públic litoral, sobre el qual no entra aquesta llei no 
entra, i sOIs urbans. Aquesta és la incoherencia interna de 
l'articulat d'aquesta llei: Que feim una area natural sobre 
un sol urM que estA exclos. Naturalmenl aixo debilita pro
fundament una llei que, per una causa o altra, qualque dia 
haura de ser utilitzada pels tribunals per fer justicia. Moltes 
grAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació el vot particular del Grup Parlamen
tari SOCw...ISTA a l'espai núm. 16, Camí de Baix. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 5. Queda rebutjat el vot particular que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'espai núm. 
16, Camí de Baix, segons el Dictamen de Comissió. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vo15 a favor, 30. Vots en con
tra, 24. Abstencions, 5. Queda aprovat l'espai núm. 16, Ca
m! de Baix (Degollador), tal com ve al Dictamen de Comis
sió. 

A I'espai núm. 17, Santa Agueda-s'Enclusa, no hi ha 
esmenes presentades; procedeix sotmetre'l directament a 
votació. 

Sres i Srs Diputa15 que voten a favor, es valen posar 
drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai núm. 18, el Toro, hi ha una esmena manten
guda, la 2143, del Grup Parlamentari POPULAR. Per de
fensar-la té la paraula el Diputat Sr Saura. 

EL SR SAURA I MANUEL DE VILLENA: 

Gracias, Sr Presidente. Es sencillamente pasar una zo
na de ¡\rea natural a ¡\rea rural d'interes paisajístico, de 
acuerdo con el artículo 2 de la propia ley. En los planos es
tá bastante especificado y ahí se puede ver. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, 
té la paraula el Diputat Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Senzillament per manifestar la noslra sorpresa de veu
re que a Menorca, si no anam erra15, aquesta sera l'única 
area rural d'interes paisatgfstic. És un bocf molt petit i tam
poc no ha prosperat l'esmena del Sr Ricci. Nosaltres consi
deram que no és pertinent excloure d'una area total un bo
c( concret i sense explicació de motius, no sabem a quins 
interessos pot respondre. Evidentment, votarem en contra. 

-

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votaci61'esmena 2143 del Grup Parlamentari 
POPULAR. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 26. Abstencions, 4. Queda aprovada l'esmena del Grup 
Parlamentari POPULAR que acabam de sotmetre a vota
ció i passam a votar l'espai núm. 18, el Toro, segons el Dic
tamen de Comissió, amb la incorporació de l'esmena 2143. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 58. Vots en con
tra, 1. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'espai núm. 18, 

_ el Toro, i passam a votar l'espai 19, Penyes d'Egipte, en el 
q~al no hi ha cap esmena mantenguda. 

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

Vo15 en contra? 

Abstencions? 

Queda ~provat per unanimitat de la Cambra, i amb 
aquest queden aprova15 to15 els espais de l'illa de Menorca. 
Crec que és el moment oportú per suspendre el plenari du
rant quinze minuts. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomen<;a la sessió. Entram al de
bat deis espais de l'illa d'Eivissa, comen<;ant per l'assenyalat 
amb el núm. 1, Puig de Mussona i Puig de s'Eixeró. Hi ha 
un vot particular del Grup Parlamentari POPULAR, el 
3528; per defensar-lo, té la paraula el Diputat Sr Marl. 

EL SR MARÍ 1 CALBET: 

Gr¡\cies, Sr President. Tots ja estam una mica cansats, 
han succeH moltes coses, la veritat és que hem sentit parlar 
de tot, de manera que procuraré ser breu. Hem sentit que 
havíem de seguir un rigor cienlffic, que havíem de ser ra
cionals, que no havíem de protegir més del que era als catA
legs d'ICONA i d'INESE. Quan la Ponencia es va reunir 
per tra<;ar les linies corresponents a les ilIes d'Eivissa i For
mentera, el meu Grup em va enviar com a ponent, a pesar 
que no som de la Comissió d'Ordenació Territorial, és a 
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dir, que vaig assistir a aquesta Pon~ncia i crec que vaig in
tentar tra~r les lfnies d'una manera bastant racional, se
guint els plbols, sense fixar-nos de qui eren aquests espais. 

Concretament aquest és un espai del qual ningú no va 
parlar en aquell moment; almanco el dia que jo hi era, en 
Pon~ncia no es va dir res, pero llavors, quan vaig rebre els 
planols de Comissió, ha vaig trobar aUa dins, ... .... d·aquest 
espai que em pareix no és a cap deIs catalegs que abans han 
mencionat. En qu~ consisteix, aquest espai? Consisteix en 
dues muntanyes situades darrera el poble de Santa Eularia, 
ambdues d'uns 200 metres d'altura sobre el nivell de la 
mar, la primera és una muntanya boscosa, poblada de pins, 
i darrera hi ha una altra elevació sense gran pendents, el 
90% del terreny de la qual és de cultiu. 

La primera muntanya esta qualíficada com a forestal 
protegit i la de darrera coro a sol rústic, i en realitat ho éso 
No tenc noticies que hi hagi cap casa en construcció, que hi 
hagi cap expectativa de desenvolupar-hi plans parcials ni 
res d'aixo. L'única construcció que hi ha en aquest moment 
és la bassa on han d'anar les aigües depurades per a rega
díu, segons el Pla de la Consellería d'Agricultura conjunta
ment amb l'IRYDA La bassa ja estA feta i les obres de les 
canalitzacions i estacions de bombeíg estan en marxa. Tam
poc no tenc noticia que hi hagi previst cap port esportiu, 
l'únic Uoc seria la bassa, si algú n'hi vol fer un tal vegada li 
donaran permiso Moltes gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del grup MIXT, té la paraula el Diputat 
Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies. Sr President. Igual com he dit de Mallorca, en 
molts casos jo no tenc puntualment la capacitat de saber 
fins a quin punt les propostes són correctes. Per tant, els 
Srs Diputats em permetran que ro·abstengui. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentarí NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Gracies, Sr President. Jo vull advocar que efectivament 
varem tenir unes sessions de treball amb un grup d'estudis, 
a Pon~ncia, amb el Sr Mari, jo crec que molt profitoses. Es 
varen fer les linies inicials que la Ponencia estudiava. pero 
la Ponencia va tenir altres sessions, on hi va haver vota
cions. on es formularen esmenes, i es va veure que aquest 
espai forestal i un espai que en part també és agrícola, pero 
que hem de considerar que té uns valors reals, coro ho de
mostra el fet que el mateix Ajuntament de Santa Eularia, si 
no m'han informat malaroent, el tengui protegit amb una 
parcel.lació mínima de 50.000 metres, ja valla pena que si
guin inclosos dins el CataIeg. Nosaltres entenem que com 
més boscos i Arees d'aquestes illes siguin dins el CatAleg 

d'Espais Naturals, més favor feím a la seva ímatge, a la seva 
realitat i a la seva historia. Per tant, no donarem suport al 
vot particular del Grup POPULAR. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TRIAY 1 LLOPIS: 

Sí; gracies, Sr President. En primer lloc, vull dir al Sr 
Marí Calbet que nosaltres no vam participar en aquesta 
primera elaboració de les línies de l'illa d'Eivissa a la qual 
s'ha referit i. per tant, ens considenhem perfectament legi
timats per presentar les esmenes convenients. Per altra 
parto ens alegram realment que sigui un espai on en aquest 
moment no hi ha cap iniciativa d'edificació, d'urbanÍtzació 
ni tampoc de port esportiu dins la bassa de l'IRYDA, i 
també veim favorable que es faci alla la bassa de les aigües 
residuals, ja que, com diu la mateixa llei. les instal.lacions 
d'utilitat pública són permeses dins aquests espais protegits, 

Per tant, no hi cap dificultat perqu~ es continu'ín 
aquestes obres tan necessAries i, per altra part, ell mateix 
ha donat les raons que ens valen a nosaltres per mantenir 
aquest espai i anar contra el vot particular, raons de vegeta
ció i raons topogrAfiques, realment les mateixes raons que 
s'han aplicat per delimitar els altres espais naturals de l'illa 
d'Eivissa i de l'illa de Formentera .. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Mari Calbet. 

EL SR MARI I CALBET: 

Grades, Sr President. GrAcies, Sr Mayol, per recon~i
xer que férem una labor profitosa. Estic d'acord amb vos te 
que la primera muntanya era al Pla d'Ordenació de Santa 
Eularia com a forestal protegit, parcel.la mínima 50.000 
metres, la primera muntanya. Vos te no hi era, Sr Triay, pe
ro hi havia el Sr Serra. el Sr Costa i la Sra Magaña. Per fa
vor! Jo ti die qui hi havia, no li dic res més. Motius del per
qu~ aixo s'ha inclós com a Area natural d'especial inter~, 
quan nosaltres demanAvem o demanam amb el vot particu
lar és que es qualifiqui com una ARIP, no n'he sentít cap. 
M'hauria agradat sentir-n'hi dir algun, pero és igual. Mol-
tes grAcies. ., 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació el vot particular 3528 del Grup Par
lamentari POPULAR. Té la paraula. 

EL SR TRIAY 1 LLOPIS: 

Sí, una qüestió d'ordre. Acaben de dir que demanen 
passar aquesta area de natural a rural d'inter~ paisatgístic i 
vull dir que nosaltres tenim ent~ que aixo és un vot parti
cular de supressió de l'espai. Per tanto s'ha de ten ir present 
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quin és realment el sentit del vot. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, té la paraula el Diputat Sr Mari i Calbet. 

EL SR MARi 1 CALBET: 

Realment m'he equivocat; vosté té raó, Sr Triay, ha re
conee, demanam la suspensió de l'Area. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a votar el vot particular del Grup Parla
mentari POPULAR. Sí, Sra Aleñar. Per qué demana la pa
raula? 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Sí, Sr Presidente, gracias. No sé si por una cuestión de 
orden o porque después de estos malentendidos CDS quer
ría hacer algo que ha hecho esta mañana, cuando en otro 
espacio donde también había ubicada una depuradora ha o
frecido una transacción. En principio el CDS no estaba de 
acuerdo con la propuesta del suprimir el espacio, si bien las 
razones expresadas por el Sr Mari Calbet tal vez nos hacen 
modificar nuestra posición en el sentido de que si aceptara 
la transacción de convertirlo en área rural de interés paisa
jístico en lugar de suprimirlo, estaríamos conformes. Lo 
que no podríamos votar es la supresión del espacio. Gra-
cias. 

EL SR PRESIDENT: 

Accepta el canvi, Sr Mari Calbet, o manté la primera 
postura? 

EL SR MARi 1 CALBET: 

Si, Sr President; acceptam aquesta esmena transaccio
nal. 

EL SR PRESIDENT: 

Hi ha inconvenient per part de qualque portaveu a ac
ceptar aquesta transaccional? No es preocupin, el fum és 
d'un cendrer. No hi ha res del Golf, ni cap míssil, ni res 
d'aixo. EstA controlat. Acceptada, ido, la transaccional ofer
ta pel Grup Parlamentari CDS, logicament queda retirat el 
vot particular i passam a votar la transaccional. Sí, Sr Triay. 

EL SR 1RIA Y I LLOPIS: 

Sí, Sr President. Si realment ja s'accepta la transaccio
nal, suposam que l'espai quedarA votat amb una sola vota
ció, perqué en aquest moment ja no hi ha més opció que 
un espai que és área rural d'interés paisatgístic, la totalitat 
de I'espai. 

EL SR PRESIDENT: 

És la totalitat de l'espai, Sr Marí? Quedara votat tot 

l'espai com a ARIP. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'esmena tran
saccional oferta pel Grup Parlamentari CDS, acceptada pel 
Grup POPULAR amb l'aprovació de tots els portaveus, es 
valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. Hi ha 
hagut vots en contra? Repetim la votació? Si estan confor
mes amb el resultat, no la repetirem: Vots a favor, 53; vots 
en contra, no n'hi ha; abstencions, 6. Queda, ido, aprovat el 
vot particular que acabam de sotmetre a votació. 

A l'espai núm. 2, Cap Llibrell, hi ha mantenguda l'es
mena 2177 del Grup Parlamentari POPULAR. Per defen
sar-la, té la paraula el Diputat Sr Mari Calbet. 

EL SR MARf I CALBET: 

GrAcies, Sr President. Jo esper que el Sr Mayal també 
reconeixera que aquest espai no era al CataIeg, que tots els 
qui érem alla ens posarem d'acord per ficar-li. Jo he de dir 
que és una esmena una mica particular. Amb posterioritat 
varem descobrir que feia temps que hi havia un pla parcial 
aprovat definitivament, amb obres. Aquesta zona comprén 
el que anomenam Cap Falcó i .... , i a la banda que dóna a 
cala Llonga hi havia dos plans parcials en curs que per mo
lius molt diversos no es varen arribar a aprovar mai, i varen 
venir aquests propietaris i em varen dir que no hi havia -
dret, que no s'havia aprovat per mor de nosaltres i no sé 
que més. Es un espai molt petit que quedava on es va posar 
la línia, al costat del case· urba de cala Llonga, i ens va pa
reixer prudent presentar aquesta esmena. 

No té més secreto Era per no perjudicar tant a uns se
nyors que hi porten molt de milions gastats, és a dir, redu
ir-las-ha a una tercera part del que era. Deis que varen ve
nir a parlar amb mi n'hi havia un de dretes i un altre d'es
querres, i no hi ha més secret. Si creuen que s'ha de perju
dicar aquesta gent votin en contra, i si no, votin a favor d'a
quest trosset que varem ficar-hi. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que volen inter
venir? Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

GrAcies, Sr President. Nosaltres no volem perjudicar 
ningú, Sr Mari i CaIbet, i li assegur que si no donam suport 
a la seva esmena no ha feim amb la intenció de perjudicar 
ningú de dretes ni d'esquerres, ens és iguaIla ideologia que 
tenguin, el que nosaltres volem és defensar aquest espai 
que tots estarem d'acord a protegir, voste mateix ha acaba 
de recordar, a canvi d'un altre immediat que, encara que 
fas al Cataleg, es trobava en un grau d'alteració que acon-
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sellava suprimir-lo. 

Pensam que la costa de Santa EulAria, de vila, necessi
ta urgentment aquests pulmons verds, aquests punts real
ment prategits. Lamentam que aixo ocasioni perjudicis a 
partieulars, pero pensam que el benefici general es major 
que aquests perjudicis a partieulars i, per tant, no donarem 
suport a la seva esmena. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

GrAcies, Sr President. Aixo és una esmena, per tant vol 
dir que és una praposta de modificació de la praposiei6 de 
\lei que es va prendre en consideració, de la qual van fer la 
proposta principal el Sr Mayal i el Sr Mari Calbet, segons 
m'informen, durant un pie d'aquesta Cambra o almanco si
multaniament, i per aixo els altres no hi varem ser presents. 

Nasaltres tenim ben entes que aixo és una zona urba
nitzable situada al Puig de ses Tonetes, a almanco aquesta 
és la toponimia a la qual respon, que realment ve a ser una 
especie de ravell d'un ou estrellat que es vol excloure de la 
protecci6; al voltant queda una faixa circundant i un forat 
complet enmig, Creim que no és logic i que els arguments 
que ha donat el Sr Mari Calbet, en el sentit que afortuna
dament no hi ha intruments urbanístics definitivament a
provats que consolidin aquest dret a urbanitzar, encara afa
voreixen més la pratecci6. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup POPULAR, té la paraula el Diputat 
Sr Mari Calbet. 

EL SR MARi I CALBET: 

Si. Sr Mayal, jo cree que voste i jo ens entendríem. Jo 
cree que va equívocat, Sr Tríay, no és aquest \loe, pel que 
ha explicat jo diría que no; és un petita pujadeta, a conti
nuació d'uns hotels, i no queda enmig de res, queda vara de 
la mar. Em pareix que ha he explicat molt clar i que he dit 
tot el que volía dir. 

EL SR PRESIDENT: 
'. 

Passam a votació l'esmena 2177 del Grup Parlamentari 
POPULAR a l'espai núm. 2, Cap Llibrell. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'esmena, es 
volen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con-

tra, 30. Abstencions, 1. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar l'espai núm. 2, 
Cap Llibrell, segons el Dictamen de la Comissi6. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

Passam al debat de l'espai núm. 3, ses Salines. Hi ha 
mantenguda una esmena del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, d'inclusió de Punta es Falcó i Corbmari, i una es
mena del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, la 2280. Per defensar l'esmena del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Costa. 

EL SR COSTA I SERRA: 

Gracies, Sr President. Fa una estona, quan es parlava 
de l'illa de Menorca, s'ha parlat de fer el ridícul, i aixo es 
pot ter per dos motius: per incloure espais com el Camí de 
Baix i també per ometre l'espai més important de l'illa 
d'Eivissa, ses Salines, de les quals formen part dues zones 
tan importants com es Corbmarí i es Cap des Falcó. Parlar 
a Eivissa d'un catllleg d'espais naturals que no inclogui 
aquests espais és un absurdo 

El tema de ses Salines d'Eivissa i Formentera ja fa ser 
tractat en aquest Parlament fa cinc anys, l'any 85, i conven
dria recordar que la mateixa Exposició de Motius ja accep
tava la importancia ecologica de ses Salines d'Eivissa i For
mentera, pero feia una menció especial que cree que és 
convenient recordar a aquest PIe, perque durant molts de 
mesos s'han donat aquestes situacions tan curioses. Diu "la 
necessitat de dotar aquestes arees d'una protecció jurídica 
que permeti preservar els valors naturals enfront de la 
pressió urbanística que l'envolta és certa", i hem de parlar 
de les fortes pressions urbanístiques que no estan allunya
des deIs sectors polftics aqui presents. 

Aquesta llei ja va ser insuficien t, i així ha va manifestar 
el Grup SOCIALISTA Aprofitaré per fer un parentesi, 
perque en moltes declaracions s'ha dit que el Grup SO
CIALISTA mai no va defensar la inclusió d'aquests seetors. 
Voldria recordar concretament als qui han fet aquestes de
claracions, els consellers del Grup Popular d'Eivissa, que 
les esmenes 360 i 361 d'aquesta llei, presentades pels socia
listes, defensaven Cap Falcó i Corbmarí. 

Avui tornam a plantejar el tema. Per que? Només hi 
ha una raó cienlffica, que ha al.ludit el Sr Marí Calbet. De 
pas, els vull recordar que és l'únic espai d'Eivissa i Formen
tera deIs estudis d'ICONA i d'INESE que queda exclos. 
També ens hauríem de preguntar per que queda exclosa 
aquesta zona i que hi ha darrera tot aixo. 

Únícament voldría recordar dos petits comentaris deIs 
informes d'ICONA i d'INESE, que s'han publicat recent-
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mento El primer diu: Por su situación en el Mediterráneo, 
consideramos absolutament imprescindibLe la conservación 
de este conjunto ecoLógico como esLabón importantfsimo de 
Las vías migratorias entre Europa y África. L'informe d'INE
SE parla en el mateix sentít i de mana la necessitat de la 
conservació d'aquesta area. 

He dit i estic profundament conven<;ut que no hi ha 
cap raó de tipus cientffic per demanar I'exclusió. S'haurien 
d'anar a buscar les raons o motivacions i aixo no ho diu 
aquest Diputat que parla, ho diu l'alcalde de Sant Josep, 
del Partit Popular. Hí ha pressions, i aquestes pressions te
nen un sentit i una direcci6, aixf ho va dir el mateix batle de 
Sant Josep. Si no és aixf, que contesti el Govem o el mateix 
President, Sr Cañellas. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Costa, defensi l'espai sense entrar en qüestions per
sonals. 

EL SR COSTA 1 SERRA: 

Vull dir que, amb una clara unanimitat, tot el poble 
d'Eivissa i Formentera demanen la protecció integral de ses 
Salines d'Eivissa i, després, com veurem més tard, de les de 
Formentera. Aquesta petició s'ha fet arribar a aquest Parla
ment amb un plec de firmes que demostra la in ten ció del 
poble de les Pitiüses. També vull anunciar que avui els so
cialistes defensam es Corbmarf i es Cap Falcó; si no queden 
inclosos, no es preocup.in, que hi tomarem. Podria esmen
tar molts de matius, pero com que cree, per les explicacions 
que han donat alguns, que no imperara el sentít de la ra6, 
sinó una altra cosa, si aquesta esmena no surt aprovada - i 
acabarem amb una anecdota que esper que no considerin 
de mal gust - valdria dir als senyors del Govem i del Partit 
Popular que ens deuen una tina i explicaré per que. Hi ha
via una can<;6 popular del fam6s Grup UC, que deia "Ha 
vengut un barquet nou / tot carregadet de tines / quan mas 
fotín ses Salines / mas hi podrem banyar es peus". Moltes 
gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gnlci es , Sr President. Consumiré aquesta intervenció 
únicament per anunciar el nostre suport a aquesta esmena 
del Grup SOCIALISTTA, que encara que no coincideixi 
exactament amb la nostra, que demanam que es vegi a con
tinuació i amb una votaci6 separada, ens sembla millar que 
la situació actual del Dictamen de Comissió. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Mari i Calbet. 

EL SR MARi 1 CALBET: 

Si; gracies, Sr President. Desgraciadament, Sr Costa, 
moltes vegades feim el ridícul i aixo ens passa a tots. Jo no
més li vull dir - ja li ho vaig dir en una altra ocasió - que ses 
Salines estan protegides per una llei d'aquest Parlament a
provada dia 2 de maig de I'any 1985, que protegía efeetiva
ment ses Salines d'Eivissa i de Formentera amb totes les 
platges adjacents i els lfmits que tots coneixem, un total de 
20 milions de metres quadrats. Llavors, el desenvolupa
ment de la llei va dir que l'únic que es podia fer en totes 
aquestes zones de 20 milions de metres eren obres encami
nades a la producci6 i extracci6 de la sal, i ara voste parla 
de dos puigs que hi ha al costat, que quan es va aprovar la 
llei vostes ja deien que s'hi havien de posar. 

El nostre Grup va opinar que no, la llei va sortir amb 
la proposta que 'nasal tres defensarem i aoo esta i no pen
sam canviar-la, ni aquesta ni cap altra de les lleis que es va
ren aprovar, i li diré el motiu: Crec que vostes, retraient 
aquestes coses, fan un flac favor a tot el tema d'arees natu
rals i a aquesta llei que ara aprovam. Jo pens que aquestes 
qüestions d'urbanisme s'haurien de consensuar de manera 
que fos per a sempre o per a quasi sempre. Vostes - aques
ta no és la primera, em pareix que ja ho han fet abans amb 
una de Menorca - modifiquen unes lleis aprovades; tenguin 
en compte que ens donen peu, a nosaltres o a qualsevol 
Grup Parlamentari que un dia pugui ten ir una majaría dins 

- aquest Parlament, a canviar el que ens sembli bé. Moltes 
gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR COSTA 1 SERRA: 

Moltes gracies, Sr President. Únicament per precisar 
dues qüestions. Una, que la llei que va aprovar aquest Par
lament fa ser la llei alternativa que va plantejar el Grup 
SOCIALISTA, i segona: que li puc dic, Sr Mari Calbet, 
que, almanco a l'illa d'Eivissa, cree que ja fa més d'any any 
que parlam d'aquests temes de Corbmarl i Cap Falc6 o pot
ser més de quinze i vos tes encara no han donat aquí cap 
raó científica de ni cap tipus per explicar l'exclusi6. Jo sé 
que vostes no en ten en cap, i per aixo surten amb argumen
tacions de tipus formal i no donen, en un lloc on es ve a 
parlar i a intentar de convencer, cap tipus d'explicació. 
Moltes gracies. .. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Mari i Calbet. 

EL SR MARf 1 CALBET: 

Miri, Sr Costa, les raons cientffiques que vostes m'han 
donat quant al Puig d'Eixeró i el Puig de Mussona han es
tat tan cIares, que cree que sobra el que jo he dit. 

EL SR PRESIDENT: 
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Per defensar l'esmena 2280 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, té la paraula el Di
putat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

GrAcies, Sr President. Seré relativament breu. En pri
mer Uoc, jo cree que les lleis són molt impartants, pero 
afortunament no són dogmes inamobibles, i el Grup PO
PULAR - jo diria que desgraciadament - pensa exactament 
igual, perque la primera llei d'area natural que s'ha modifi
cat en aquest Parlament, amb una reducció immensa, va ser 
la des Barranc i sa Vall, tampoc no fa massa temps, durant 
aquesta Legislatura. La segona llei que es va modificar en 
un termini breu i també amb un canvi que bon favor férem 
a la lIei, va ser la Camps de Golf, que si ja era colenta pit
jor la deixarem, i ara, que tenim la possibilitat de canviar el 
que creim que és un error, que és la desprotecció de dos 
massisos costers importantissims de l'ilIa d'Eivissa, no veim 
que sigui viable rectificar aquest error. 

Tal vegada no ens entenem, Sr Mari i Calbet, pero jo 
vulI intentar donar-li arguments perque aixo sigui possible. 
Voste sap, com sabem tots, que aquest és un punt emble
matic, no només per a Eivissa i Formentera, sinó també per 
a totes les llles Balears. Nosaltres hem fet una esmena rigo
rosament proteccionista que exc10u algunes arees que ha 
inc1ós el Grup SOCIALISTA, hi ha un Delfinarium que 
nos al tres hem deixat fora i també hi hem deixat el vessant 
edificat del Puig deS Corbmarí pel motiu que ja esta" edifi
cat, pero entenem que no seria acceptable que avui vespre 
quedas desprotegit cap punt del litoral de les Illes que no 
tengui planejament, i, sobretot, no seria acceptable que no
més un punt important, un punt extens del litoral de les 1-
Hes que no té planejament definitivament aprovat, quedas 
desprotegit. 

Una vegada que avui matí hem rectificat I'error de sa 
Canova - error, al nostre entendre -, una vega da que avui 
matí hem protegit les Dunes de Son Real, jo cree que són 
absolutament coneguts el valors naturals, la beHesa paisat
gfstica, el valar patrimonial que té per a Eivissa tot el con
junt de ses Salines, del qual formen part directa es Corbma
rí i es Puig Faleó, una part inseparable. En nom d'eivissen
quisme, en nom del nacionalisme i en nom del sentil comú, 
jo deman que avui vespre el Parlament doni una lli<;Ó i ten
gui un vot unanime per a la protecció de ses Salines. Cree 
que seria la millor lli<;Ó que es podria donar i, segur, Sr An
toni, que ens entendrlem. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la 
paraula el Diputat Sr Mari i Calbet. 

EL SR MARi 1 CALBET: 

Sí, Sr Mayal, és aixf com voste diu, jo estic d'acord en 
la majoría de coses, pero també li vuH dir que nosaltres es
tam d'acord amb la protecció que ha preparat I'Ajuntament 

de Sant Josep amb els propietaris, i voste sap quina és, si 
vol un mapa 1i ho puc donar. També 1i vull dir que ha obli
dat que hi un lloc que es diu Can Salines, on l'any 82 ja hi 
havia 84 xalets i avui n'hi deu haver 120 o 130, no els he 
comptat exactament. És veritat que en la primera proposta 
vostes exc1o'ien aixo, no els socialistes, igual que on ara hi 
ha el Delfinarium, que també hi ha una quarentena de xa
lets, i uns al tres nuc1is com com sa Canal i sa Revista, on 
també hi ha un case urbA. Nosaltres donam suport a la pro
posta de protecció de l'Ajuntament i l'acord a que arribat 
amb els propietaris. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

GrAcies, Sr President. Jo només vull assenyalar que 
aquí no es pot votar la proposta de l'Ajuntament, perque 
ningú no la duta a votació al Parlament. Aquí és vota exclu
sivament la nostra esmena , que si jo no vaig equivocat, ex
clou aquest nuclí que acaba d'anomenar el Sr Marí i Cal
bet, el nueli gros de Can Salines. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Triay. Per que demana la paraula? 

EL SR TRIAY 1 LLOPIS: 

Per una qüestió d'ordre. Nosaltres tenim una esmena 
que té dues parts, una és la de Cap des Faleó, que coinci
deix amb la part del Cap des Faleó del Grup NACIONA
LISTA I D'ESQUERRES, i l'altra pan de l'esmena, la del 
Corbmarf, que té una majar amplitud que 1'esmena de la 
mateixa part del Corbmarí que presenta el Grup NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES. CIar, la primera pan és co
muna i per tant la votació es pot fer conjunta, pero pel que 
fa a la segona, en la qual 1'esmena del Grup NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES exclou preeisament aquesta zo
na de Can Salines i Can Mayans, per facilitar les votacions 
d'aquest Parlament i que no s'hagin de fer dobles i diferen
ciades, nosaltres retiram aquesta segona part de la nostra 
esmena, la relacionada amb el Corbmarf, a favor de la sego
na part de la que presenta el Grup NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: .. 
Aixf la seva esmena seria la inclusió de Punta es Faleó 

i 1'altra seria la del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, no? 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

1 en aquest cas, Sr President, la del Cap des Faleó és 
comuna amb la del Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES. 

EL SR PRESIDENT: 
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Sí, Sr Mayal; té la paraula. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Jo he seguit l'argumentaciÓ del Sr Triay i em sembla 
totalment clara, pero no sé si tothom l'ha poguda seguir. Al 
final, es pot solventar amb la sola votaciÓ de la l'esmena 
del Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

D'acord, Sr Triay? 

EL SR TRIAY I LLOPIS: 

Efectivament és així com diu el Sr Mayal. Es fara una 
sola votació, pero també voldríem que constas que és la vo
tació de l'esmena del Grup NACIONALISTA I D'ES
QUERRES i de la primera part de la del Grup SOCIALIS
TA, perque realment és així. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de I'esmena 2280 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES i de la primera part de l'esmena 2261 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, es valen 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, 29. Abstencions, 1. Queda empatada la primera votació 
i passam a repetir-la. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'esmena que 
hem votat anteriorment, es valen 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, 29. No hi ha abstencions. Queda aprovada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

(Aplaudiments) 

Per que demana la paraula, Sra Aleñar? 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Para manifestar que el Grupo Parlamentario CDS no 
ha podido ofrecer al Pleno de esta Cámara y en relación a 
la enmienda que acabamos de votar una posición unánime, 
corno ha venido manteniendo hasta ahora. Ante esta impo
sibilidad, el Grupo decidió previamente que cada uno de 
sus miembros votara libremente yen conciencia. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Ricci, perque ha canviat el 
sentit del voto 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. Jo voldria dir sincerament que 
no tenia intenció de canviar el vot, perque no pensava que 
en un Grup com el CDS hi hagués aquesta incoherencia. Jo 
conee ses Salines i és un espai pro u bo per defensar-Io; per 
tant, I'he de defensar. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Ricci. Passam a votar l'espai núm. 3, 
ses Salines, tal com ve al Dictamen de Comissió, amb la in
corporació de l'esmena que hem aprovat. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 31. Vots en con
tra, 28. Abstencions, cap. Queda aprovat I'espai núm. 3, ses 

. _ Salines, que acabam de sotmetre a votació. 

Hi ha una correcció al resultat de la votació. Són valS 
a favor, 30; vots en contra, 29; no hi ha abstencions. Tot
hom accepta aquest resultat? Que consti, ido, que són 30 
vots a favor, 29 en contra i cap abstenció. 

Passam a votar l'espai núm. 4, Cala Jondal, on no hi 
cap es mena mantenguda i procedeix sotmetre'l directament 
a votació. 

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

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

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai núm. 5, Serra de sa Cava Santa i Puig d'en 
Palleu, hi ha un vot particular del Grup Parlamentari PO
PULAR, el 3529. Per defensar-lo, té la paraula el Diputat 
Sr Mari i Calbet. 

EL SR MARI I CALBET: 

Gracies, Sr President. En aquest vot particular dema
nam la supressió d'aquest espai, amb el qual va passar el 
mateix que amb del Puig de Mussona i Puig d'Eixeró, és a 
dir, que tampoc no hi era. Es va introduir en Ponencia, no 
sabem per que, almanco jo no ha sé. Efectivament s6n dues 



7990 DIARI DE SESSIONS I Núm. 111/ 30 de gener del 1991 

muntanyes; si es valen fer area natural tates les petites ele
vacions - no oblidem que a Eivissa tot són pujols • es pot 
acceptar. Jo no pens així i per aixo hem presentat aquest 
vot particular. MoItes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Nosaltres creim que la Serra de sa Cova Santa no són 
unes petites elevacions irrellevants. És un espai forestal ex
tens, visible des de bastant lluny; jo cree que es veu des de 
l'avió abans d'aterrar a Eivissa. És un espai que ha paga i 
consideram que ha de ser inclos; per aixo el nostre Grup va 
recolzar l'esmena que va presentar posteriorment, amb 
temps i forma adequats, el Grup SOCIALISTA, i l'espai es 
va incloure a l'informe de Ponencia i al dictamen de Co
missió. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TRIA y 1 LLOPIS: 

Sí, Sr President. Cree que ja hem dit les raons, pero in
sistim que realment és un espai prop de la mar i que a la 
vega da té cotes proximes o superiors als 250 metres. Si, a 
part d'aixo, hi afegim els valors de la vegetació, de rarea fo
restal que constitueix, cree que el que precisament cridaria 
l'atenció seria veure, damunt un mapa de I'illa d'Eivissa, 
l'estranya exclusió d'aquest espai quan es proposa la pro
teceió deIs qui es troben en condicions similars. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup POPULAR, té la paraula el Diputat 
Sr Mari i Calbet. 

EL SR MARI 1 CALBET: 

Grades, Sr President. Tot és qüestió de criteris, Sr 
Triay; sera el seu, pero no el meu. 

EL SR PRESIDENT: '. 

Passam a votació el vot particular 3529 del Grup Par
lamentari POPULAR a I'espai núm. 5, Serra de sa Cova 
Santa i Puig d'en Palleu. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor del vot particular, 
es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 1. Queda rebutjat el vot particular que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'espai núm. 
5, Serra de sa Cova Santa i Puig d'en Palleu. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. Queda aprovat l'espai que acabam 
de sotmetre a votaci6. 

A l'espai núm. 6, Cap Llentrisca-sa Talaiassa, hi ha 
mantengut un vot particular del Grup Parlamentari POPU
LAR, el 3530. Per defensar-lo, té la paraula el Diputat Sr 
Marí i Calbet. 

EL SR MARÍ 1 CALBET: 

Gracies, Sr President. Aquest espai efectivament ja 
constava, i amb uns Hmits bastant grans, només és que des
prés també s'hi han inelos una serie de zones que no hi 
eren ni ens sembla prudent que hi siguin. Per aixo hem 
mantengut aquesl vot particular, el que passa és que jo no 
sé que he fet deIs papers. Dir que la majoría de muntanye
tes que hi han inclós ja són plenes de casetes. Hi ha la Ser
ra de cala MoH, sa Palssa d'en Bernat, el Puig de s'Avenc i 
la Serra d'en Síndico És una qüestió de criteris, nosaltres 
opina m que no ha de ser area natural, es veu que uns altres 
opinen que sí; bé, que es voti. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? No hi ha inter
vencions? Per part del Grup SOCIALISTA, té la paraula el 
Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIAYILLOPIS: 

Sí; gra cies , Sr President. Aquest vot particular pretén 
excloure d'aquest espai Cap Llentrísca-sa Talaiassa, sa Ser
ra des Sindic, es Puig de s'Avenc, es Puig de ses Rotes isa 
Serra de Cala Molí. La toponimia és savia i parla per si ma
teixa. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació el vot particular 3530 del Grup Par
lamentari POPULAR. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 
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Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 1. Queda rebutjat el vot particular que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'espai núm. 
6, Cap Llentrisca-sa Talaiassa. 

Sres i Srs Diputats que voten 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, 30. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. Queda aprovat l'espai núm. 6 que 
acabam de sotmetre a votació. 

A l'espai núm. 7, Cala Compta-Cala Bassa, i al núm. 8, 
Serra de ses Fontanelles-Serra Grossa, no hi ha esmenes 
mantengudes, ni cap vot particular. Procedeix sotmetre'ls 
directament a votació, que sera conjunta, si no hi ha objec
cions per part de cap Sr Portaveu. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'espai núm. 7, 
Cala Compta-Cala Bassa, i núm. 7, Serra de ses Fontane
lles-Serra Grossa, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unaminitat de la Cambra. 

A l'espai núm. 9, del Puig d'en Basseta al Puig d'en 
Mussons, hi ha mantengut un vot particular del Grup Par
lamentari POPULAR, el 3530. Per defensar-Io, té la parau
la el Diputat Sr Marí i Calbet. 

EL SR MARI I CALBET: 

Grades, Sr President. Jo qualificaria aquesta esmena 
de ridícula, per fer el ridicul, el que passa és que s'ha de mi
rar. També s'havien tra~t les línies en Ponencia amb un 
acord aparent, pero quan vaig rebre els mapes me'n vaig 
adonar que en un lloc - i vull dir on és: en el poble de Sant 
Lloren<,;, on la Hnia de protecció passava potser a 150 me
tres, on hi havia un espai que podia ser de 8.000, 10.000 o 
12.000 metres, com es va deixar al voltant de tots els pobles 
d'Eivissa que poguessin tenir un desenvolupament, cosa 
amb la qual tots varem estar d'acord - de cop i volta la línia 
passava per un camf ran del cementeri i de l'església. 

La veritat és que l'esmena em va fer mala olor, potser 
perque passava tan prop del cementeri, que esta en prou 
males condicions, tot s'ha de dir. Per aixo, només deman 
que m'expliquin el motiu pel qual es varen llevar aquests 
8.000 o 10.000 metres de terreny que hi havia dalt l'església 
i el cementeri i es varen incloure dins una una area natural 
d'especial intereso Deman l'explicació i que després ho vo
tino 

EL SR PRESIDENT: 

Sres Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? No hi ha explicació al Sr Mari? Acabat el debat, 
ido, procedeix sotmetre a votació el vot particular 3530 del 
Grup Parlamentari POPULAR a l'espai núm. 9, del Puig 
d'en Basseta al Puig d'en Mussons. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 30. Queda aprovat el vot particular 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'espai 
núm. 9, del Puig (ren Basseta al Puig d'en Mussons. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'espai Árees Naturals del Amunts d'Eivissa, hi ha 
un vot particular del Grup Parlamentari POPULAR, el 
3532, al Clot de Sant Mateu i Clot de Santa Agnes. Per de
fensar-Io, té la parauIa el Diputat Sr Mari i Calbet. 

EL SR MARf 1 CALBET: 

Gracies, Sr President. El Clot o el Pla de Sant Mateu i 
el Pla de Corona són dos Uoes tipies. També en varem dis
cutir amb el Sr Mayal i els altres; el Sr Mayal opinava d'u
na manera i jo d'una altra, jo opinava i continuo opinant 
que han de ser arees rurals d'interes paisatgfstic, per una 
raó molt clara: que són uns terrenys completament culti
valS, un plans on només hi ha camps de cultiu els propieta
ris deis quals han fet les cases al voltant d'aquest clot que fa 
el terreny, després vénen els Amunts. El nostre vot és per
que creim que el fel de deixar com a area natural d'especial 
interes tant el Pla de Corona com el de Sant Mateu I'únic 
que pot fer és perjudicar aquests agricultors que viuen d'a
questa terra, que s'ha conservat i continua conservant-se 
igual que abans. Moltes gracies. 

'. 
EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari del CDS, té la pa
raula la Diputada Sra Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Sí; gracias, Sr Presidente. Al igual que hemos hecho 
esta mañana y continuado haciendo esLa Larde, creemos 
que el tipo de asentamiento que existe en esta rona del 
Clot de Sant Mateu y del Clot de Santa Agnes es más pro-
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pie de un ARIP que de un ANEI. Esta mañana explicába
mos estas razones para otros espacios, cuando decíamos 
que si se encontraba la planta potabilizadora ... Perdón, he 
vuelto a decir ARIP 1 ANEI. 

EL SR PRESIDENT: 

Sra Diputada, jo cree que en aquestes hores ja tothom 
sap qu~ és un ARIP i un ANEI. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Efectivamente, yo creo que todo el mundo lo sabe. 
Creemos, y así se ha venido manifestando por parte de los 
Grupos mayoritarios presentes en esta Cámara en reunio
nes previas a este Pleno y casi casi se llegó a un acuerdo, lo 
que pasa es que yo creo que alguno puso el listón más alto 
que otro y que el otro no cedía en una cosa o en otra, pero 
que en el fondo todos creían que era más propia de esta zo
na la calificación de área rural de interés paisajístico que la 
de área natural de especial interés. En consecuencia el 
CDS se abstendrá en la votación de este voto particular, 
justificando su decisión, como ha venido haciendo hasta 
ahora, no por desconocimiento, sino por conocimiento del 
terreno y del espacio en cuestión. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Grkies, Sr President. Efeetivament, en aquests dos 
clots hi ha discrepancies des del primer dia, hi ha criteris 
diferents, respectables, pero diferents. Nosaltres sempre 
hem manifestat que a les arees naturals hi ha tres tipus de 
valors: valors naturals que poden ser zoologies, botanies o 
geologics. El Clot de Sant Mateu i el de Santa Agnes són 
exponents d'uns valors geomorfologies extraordinaris, són 
dues formacions carstiques molt espeeials, d'un gran inte
r~ cientffic, que han estat objecte d'estudis internacionals. 
El Sr Marí Calbet precisament ha dit un fet caractenstic: 
que els pagesos que fa molt de temps que les ocupen, per
que són terres d'un alt valor agrícola, han construH al vol
tant, pero en molt poques ocasions dins els mateixos clots. 

Nosaltres pensam que la protecció d'area natural basa
da en els seus valors geologies no ha de suposar cap tipus 
de problema pels agricultors que mantenen i garanteixen la 
conservació d'aquests valors, perque si durant centenars o 
milers d'anys els eivissenes han sabut utilitzar els dos clots 
sense fer-los malbé, no estam segurs que aixo continu~ en el 
futur. Pensam que la voluntat del poble de les mes Balears 
a través del Parlament pot ajudar a aquesta conservació i el 
nostre vot va en aquest sentit. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. En primer lloc, volia dir que hi 
ha una esmena del Grup SOCIALISTA que realment és un 
error; aquesta esmena planteja una qüestió que ja s'ha in
corporat al text, per tant és un error com~ en el moment 
de mantenir les esmenes, de manera que no s'ha de tenir en 
compte per a la tramitació de la proposició de Ilei. 

En relació amb el vot particular del Grup POPULAR, 
vull dir que acceptam les argumentacions que ha plantejat 
el Sr Mari Calbet i que no ens oposarem a aquest vot parti
cular. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Aixf, l'esmena socialista que figura en el seguiment 
queda retirada, no? No existeix. Passam, ido, a votar, el vot 
particular 3532 del Grup Parlamentari POPULAR al Clot 
de Sant Mateu i Clot de Santa Agnes. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots 'en con
tra, cap. Abstencions, 30. Queda aprovat el vot particular 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'espai 
Arees Naturals dels Amunts d'Eivissa. 

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

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

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra i passam 
al debat de l'espai anomenat Mass(s de Sant CarIes, on hi 
ha un vot particular també del Grup Parlamentari POPU
LAR, el 3526. Per a la seva defensa, té la paraula el Dipu
tat Sr Marí i Calbet. 

EL SR MARi 1 CALBET: 
'. 

Gracies, Sr President. Aquesta espai també és una mi
ca complex: hi ha area rural d'interes paisatglstic i area na
tural d'especial intereso La nostra esmena va encaminada a 
canviar el que es diu sa Talaia de Sant Carles d'ANEI a 
ARIP. Estam d'acord que tant el Cap Roig com la Serra 
des Llamp mereixen la qualificació d'area natural d'especial 
interes, pero no opinam igual de sa Talaia de Sant CarIes, 
que en realitat no veim perqu~ s'ha de separar deIs territo
ris que l'envolten, ja que ten en les mateixes característiques 
i creim que els correspon la categoría d'ARIP. Moltes gra
cíes. 
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EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Passam a la votació. 

Srs i Srs Diputats que voten a favor del vot particular 
núm. 3526 del Grup Parlamentari POPULAR, es valen po
sar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queda empatada la votació i proce
deix repetir -la. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor del vot particular, 
es valen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queda empatada altra vegada la vo
tació. Aquesta Presidencia decreta la suspensió del plenari 
durant trenta segons. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomen~ la sessió. Tornam a vo
tar el vot particular núm. 3526 del Grup Parlamentari PO
PULAR. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queda empatada per tercera vega da 
i d'acord amb l'article 90 del nostre Reglament queda re
butjat el vot particular que acabam de sotmetre a votació i 
passam a votar el Massís de Sant Caries. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra i passam 
al debat i votació deis espais corresponents a l'illa de For
mentera, comen~nt per l'assenyalat amb el núm. 1, ses Sa
lines-s'Estany Pudent. Hi ha un vot particular del Grup 
Parlamentari POPULAR, el 3534. Per defensar-lo i per 

part d'aquest Grup, té la paraula el Diputat Sr Mari i Cal
bet. 

EL SR MARi 1 CALBET: 

Gracies, Sr President. Jo ti demanaria que fossin eIs es
pais 1 i 2, és a dir, ses Salines-s'Estany Pudent i s'Estany 
des Peix. L'argumentació és la mateixa que he donat per a 
ses Salines: és una llei aprovada fa cinc anys i l'altra més re
centment, no creim que s'hagin de modificar, ens mantenim 
en eIs mateixos límits de la llei aprovada. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? Té la paraula el 
Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. Nosaltres consideram que efecti
vament s'han recollit esmenes en aquests espais, pero són 
esmenes que garanteixen la millor protecció d'aquesta zona 
i que valla pena mantenir-les.Ja que no varem aconseguir 
que el Dictamen de Comissió les incorporas, esperam que 
ha faci l'aprovació del PIe. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR COSTA 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. Únicament voldria dir que do
nar per reprodults eIs arguments que he explicat quant al 
tema de ses Salines d'Eivissa, amb eIs quaIs cree que tot
hom estara d'acord, en el sentit que formen una unitat i un 
conjunt paisatgístic, com reeull la mateixa Exposició de 
Motius de la Llei del 85, que he al.ludit abans. Seria ab
surd que els qui hem defensat la protecció de ses Salines 
variassim el vot o mantinguéssim una altra posició, perque 
ses Salines són un tal. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar per separat el vot particular 3534 del 
Grup Parlamentari POPULAR a l'espai núm. 1 de For
mentera, ses Salines-Estany Pudent. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 1. Queda rebutjat el vot particular que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'espai núm. 
1, ses Salines-s'Estany Pu'dent, de l'illa de Formentera. 
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Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 31. Vots en con
tra, 28. Abstencions, cap. Queda aprovat l'espai que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar el vot particular 
núm. 3535 del Grup Parlamentari POPULAR, a l'espai 
núm. 2, s'Estany des Peix. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor del vot particular, 
es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 1. Queda rebutjat el vot particular que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'espai núm. 
2, s'Estany des Peix. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 31. Vots en con
tra, 28. Abstencions, cap. Queda aprovat l'espai núm. 2, 
s'Estany des Peix, que acabam de sotmetre a votació. 

Als espais núm. 3, es Cap Alt; núm. 4, Cap de Barba
ria; 5, es Pi d'en CatalA, i 6, Platja de migjorn i Costa de 
Tramuntana, no hi ha esmenes mantengudes. Procedeix 
sotmetre'ls directament a votació, que sera conjunta si no 
hi ha cap objecció per part deis Srs Portaveus. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'espai núm. 3, 
es Cap Alt; 4, Cap de Barbaria; 5, es Pi d'en CataIA, i 6, 
Platja de Migjorn i Costa de Tramuntana, es valen posar 
drets? 

Vots en contra? 

Abs tencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. Hi ha 
hagut abstencions? Rectificam la votació; a vegades per fer 
via ens equivocam: Vots a favor, 58; vots en contra, cap; 
abstencions, 1. Queden aprovats els espais que acabam de 
sotmetre a votació. 

A l'espai núm. 7, la Mola, també hi ha un vot particu
lar del Grup Parlamentari POPULAR, el 2180. Per defen
sar-lo, té la paraula el Diputat Sr Mari i Calbet. 

EL SR MARi 1 CALBET: 

GrAcies, Sr President. També és una esmena que quan 
varem rebre eIs plAnols que havien quedat com a definitius 
d'aquesta zona o area de la Mola, varem veure que hi havia 
dues entradetes que no ens explicaven perque s'havien fet, 
ja que creiem que era millar que el contorn de l'Area natu
ral fas uniforme. VArem preguntar el perque d'aquelles en
tradetes i ens vArem dir que perque allí hi havia pins. És un 
tros molt petit, de 7.000 a 10.000 metres, i com que nosal
tres pensam que pel sol fet d'haver-hi pins no li han de can
viar la qualificació, varem mantenir aquest vot perque cre
im, com he dit, que és millar que el contorn de l'Area sigui 
homogeni. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

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. Efectivament el Sr Marí i Calbet 
ja ha explicat el perque es va adaptar el perfil de la Mola a 
la línia de la seva vegetaci6 natural. Aquestes dues marra
des que fa la retxa s'adapten a la vegetaci6 natural de l'Area 
i pensam que és més ajustada al que convé protegir de la 
Mola .. '. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar l'esmena núm. 2180 del Grup Parla
mentari POPULAR a l'espai núm. 7, la Mola. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 1. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar l'espai núm. 7, 
la Mola. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

L'espai núm. 8, Punta Prima, no té esmenes mantengu
des; procedeix sotmetre'l directament a votaci6. 
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Srs i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets? 

Vats en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

Passam a vatació els apartats 2 i 3 de l'artiele tercer, 
que no té esmenes mantengudes i, per tant, procedim a vo
tar-lo directament, que si no hi ha objeccions per part deis 
Srs Partaveus, sera conjunta. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor dels apartats 2 i 3 
de l'article tercer, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra i aixf 
acabam el debat i les votacions de l'artiele tercer. A l'artiele 
quart tampoc no ni ha esmenes mantengudes; procedeix 
sotmetre'l directament a votació. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'article quart 
del Dictamen de Comissió, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

En aquest punt del debat, aquesta Presidencia dubta 
entre suspendre la sessió i continuar-la. Pens que el que 
queda és bastant llarg; no obstant aixo, deix al criteri dels 
Srs Portaveus si troben de suspendre durant una hora. No? 
Podem suspendre durant un quart, que sera mitja hora. 
Mitja hora? Se suspen la sessió i la recomenc;arem a les 
nou i mitja en punt. Queden tres quarts. 

EL SR PRESIDENT: 

Recomenc;a la sessió. Hi ha un vot particular del Grup 
Parlamentari CDS al punt segon de l'artiele 5 del Dictamen 
de Comissió. Per defensar aquest vot particular, té la pa
raula la Diputada Sra Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias; Sr Presidente. El artículo 5, en su párrafo pri
mero, tiene una formulación positiva, que curiosamente se 
mantiene también en el tercero, pero desaparece en segun
do. Jurídicamente es mucho más lógico mantener en la to
talidad del artículo una formulaciÓn positiva, evitando rela
cionar excepciones que podrían conseguir el establecimien
to de una tal vez querida confusión, que iría en detrimento 
del sentido de los fines de esta ley. Por esa razón, el Grupo 
Parlamentario CDS presentó un voto particular para volver 
al anexo 2 del antiguo artículo 6.2, ahora 5.2, que es el que 

estamos debatiendo. Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Al 5.2 també hi ha un vot particular del Grup Parla
mentari SOCIALISTA per recobrar el 6.2. Té la paraula el 
Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Sí; gnlcies, Sr President. Aquest vot particular és iden
tic al que presenta el CDS i al que presenta el Grup NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES. Té per objecte que la 
redacció del punt 2 sigui la de la proposició, és a dir, llevar 
concretament les paraules "excepte els", la qual cosa signifi
caria que l'annex 2, en Uoc de ser un annex de plans par
cials que queden desqualifícats per la proposició i afectats 
per la Serra de Ttamuntana de Mallorca i els Amunts d'Ei
vissa, seria una relació de plans parcials que mantenen la 
seva qualificaci6 urbanística dins la Sena de Tramuntana i 
dins els Amunts. 

La ra6, com dei a ara mateix la Sra Aleñar, és que al 
punt primer parlam deIs soIs urbans, al punt tercer parlam 
deis soIs que en el futur es puguin qualificar com a sois ur
banitzables i al segon, que és on hauríem de parlar deis ur
banitzables programats que es relacionen, parlam dels ur
banitzables programats que no es relacionen. Creim que ai
xO dóna peu a un desconeixement de quins són els real
men,t aprovats i, arnés, suposa que els temes de litigi que 
puguin quedar oberts amb l'aprovació d'aquesta llei queda
rien, com a conseqMncia de litigis i al marge de la voluntat 
d'aquest Parlament, exdosos de la desqualificació que aquí 
es vol aprovar. Per tant, és logic que diguem clarament 
quíns són els que es mantenen; que els que no síguin dins 
aquesta relació és que no es mantenen, i per tant queden 
desqualificats per l'acciÓ d'aquesta llei. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

També hi el vot particular del Grup Parlamentari NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES. Per defensar-lo, té la 
paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Efectivament, el nostre vot particular és identic als dos 
que s'han defensar just ara. La llei que debatem i anam a
provant és per protegir uns espais, i jo crec que no hem 
d'enganar''ningú. La regla d'aquesta llei ha de ser la protec
ció, les excepcions que facem han de ser les que la llei con
tengui; hem d'enumerar expUcitament els sols que, inelosos 
dins les Arees que hem votat i que sortiran publicades com 
a mapes d'aquesta llei, no queden protegits. EIs ciutadans 
d'aquestes illes ha saben i ha jutgen, hem de parlar ciar, no 
hem de treure una capsa de sorpreses on no se sApiga amb 
precisió quins són els sois que es mantenen com a urbanit
zables. Ha de quedar molt dar quins són els que es mante
nen, els hem de relacionar i dir: L'annex que nasal tres va
len és aquest, en positiu; aquest és el catlleg que ecologís
tes, hotelers, professionals, eclesiAstics, artistes i sindicats 
reclamen, i crec que és el que avui hem d'aprovar. 
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EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat 
Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Em sembla haver comprbl molt bé el que pretenen els 
tres Grups que defensen aquest canvi del punt 5.2, pero jo 
els ha voldria fer veure al revés, és a dir, que allo que no
saltres haguem oblidat de controlar en aquests dos anys i 
mig de feina, si hem oblidat alguna cosa, en lloc de fer-ho 
l'administrat que nasal tres, tots els Diputats, facem les fei 
nes completes i votem vertaderament allo que volem que 
quedi protegit o desprotegit, pero que sapiguem puntual
ment els noms, a fi que si hem oblidat alguna cosa sigui per 
culpa nostra, no de I'administrat. Gracies, Sr President. 

ELSR PRESIDENT: 

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

EL SR GONZÁLEZ I ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. Esto que se plantea como 
una cuestión aparentemente semántica, porque realmente 
hay poco que alterar en el artIculo 5.2 desde el punto de 
vista de la gramática o de la literatura, para cambiar el sen
tido, a nosotros nos parece de una trascendencia extraordi
naria, porque, como decía esta mafiana, y a medida que ha 
ido avanzando el día creo que las circunstancias me han ve
nido a dar la razón - no sé si llamarlas circunstancias vota
cionales, me parece que en castellano no existe esta pala
bra, pondremos las circunstancias de voto, que ésa sí existe 
- pero que desgraciadamente, como digo, me han venido a 
dar la razón, esta ley, por el camino que vamos, va a ser ex
traordinariamente cara: tan cara, que yo creo que la Comu
nidad Autónoma de Baleares, ni siquiera por el sistema de 
concertación que ayer proponíamos para la reforma del Es
tatuto, como medio de financiación de esta Comunidad, va 
a poder soportar los costes que van a suponer el pago de 
las indemnizaciones por los urbanizables cuya calificación 
se cambia con esta ley, que van a ser espeluznantes, espe
luznantes, pero claro, al menos en la configuración actual 
del artículo 5, y por consiguiente del anejo 2, al que remite, 
y con posterioridad el anejo 3, al que remite una disposi
ción creo que adicional, de poner en estos anejos exacta
mente cuáles son los urbanizables que se quieren descalifi
car, al menos, aunque cueste caro, todo sabremos quién tie
ne la responsabilidad yen qué medida tiene la responsabili
dad de ese precio, de ese altísimo precio que sin duda va a 
haber que pagar por la aplicación de esta ley. 

Tal como se plantea este voto particular de los Grupos 
llamémoslos de oposición - quiero decir del Grupo SO
CIALISTA, NACIONALISTA I D'ESQUERRES, i del 
CDS -, tal como se plantea, digo, ese punto segundo del ar
tículo 5, lo que se hace es enmascarar absolutamente ante 
la opinión pública qué es lo que realmente se quiere desca
lificar con esta ley y hasta dónde se quiere llegar. A mí pa-

rece que eso es un juego que no debemos hacer en ningún 
caso con los ciudadanos. Seamos honrados, sefiores; diga
mos exactamente qué es lo que queremos cargarnos y arras
tremos las consecuencias y las responsabilidades, cada uno 
la suya. Cada uno siempre puede decir que su valoración 
de la defensa de un determinado espacio es superior a la 
valoración económica o al coste que eso puede suponer pa
ra esta Comunidad, pero seamos valientes y digámoslo, y 
así es como está en el anejo actual, así es como está en la 
redacción actual. Es lo mínimo que yo pido a las Sras y 
Sres Diputados: Al menos, sefiores, seamos honrados, ho
nestos, claros y transparentes, y carguemos cada uno con 
nuestra responsabilidad. Gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Sr President, jo lament molt que se suposi que un vot 
pot ser més o menys honrat que els altres, nosaltres no ha 
hem volgut posar mai en dubte i consideram que l'annex 
que proposam és absolutament igual d'honrat que l'annex 
que propasa el Grup Parlamentari POPULAR. És l'annex 
que inclora la proposició de llei, és l'annex que va veure la 
Ponencia durant tata la tramitaci6 fins al darrer dia, i al 
darrer moment, després d'una lramitaci6 molt lla.rga, es va 
canviar. Nosaltres no dubtam que el seu és igualment hon
rat, pero pensam que per a les garanties de conservaci6 el 
nostre és més efica~. Les sorpreses podrien venir per als ca
sos dubtosos, que en el seu cas es resoldrien a favor de la 
urbanització i en el nostre cas, a favor de la protecció. 

El que nosaltres no podem tolerar és que es vulgui su
posar que aixo no és honrat o que suposa valer enganar els 
ciutadans. Quan vost~ parla dels ciutadans, Sr González 
Ortea, pareix que només pensa en els promotors; nosaltres 
pensam en tot el conjunt de ciutadans. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Si; gnlcies, Sr President. Ens han dit que en, vista de 
com han anat les votacions, els costos seran horripilants. 
En vista de com han anat les votacions, hem afegit un urba
nitzable als que veníen a la proposici6 de la Comissi6, un 
urbanitzable sense pla parcial, un urbanitzable a Muro, a 
Cas Senaller, dins s'Albufera, cap més. Per tant, si els cos
tos seran horripilants en vista de la votacions, deu ser que 
aquest urbanitzable on hi ha depuradora de Muro, que no 
té pla parcial, deu tenir un cost horripilant. No sé qu~ hi 
pot haver amagat dios aquesta finca que realment motivi 
aquest cost horripilant, perqu~ no hem afegit cap altre ur
banitzable durant el día d'avui, cap ni un, repassin els pa
pers, nosaltres venim fent l'annex mentre feim les vota
cions. L'única modificaci6 possible, si es rebutjas la nostra 
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proposta de modificar aquest annex, seria afegir el de Mu
ro, no n'hem afegit cap altre. Per tant, claredat i transpa
r~ncia. Claredat i traspar~ncia i la veritat abans que tota al
tra cosa: aquest és el cost horripilant que hem afegit avui. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR GONZÁLEZ I ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. Lamento que el tiempo no 
me lo permita, porque practicamente no he podido consul
tar la cuestión. Esto que dice de que el único urbanizable 
que se ha afiadido sea el de Muro me hace verdadera gra
cia; hace muy poco tiempo, poco antes del descanso que 
nos concedió el Sr Presidente, se ha aprobado una amplia
ción del espacio de ses Salines d'Eivissa que incluye un ur
banizable con plan parcial aprobado, uno que yo sepa, no 
sé si dos, la Sal Rosa, pero por si esto fuera poco, por si es
to no fuera suficiente, recordaré sa Canova, recordaré uno 
que discutimos mucho, el tema de Portals Vells en la Punta 
de Cala Figuera, por ejemplo, y el tema ... 

Bueno, no voy a hacerles perder más tiempo; hemos 
venido aprobando toda una serie de urbanizables, pero es 
que además yo ni siquiera me refería a eso: Lo que pasa es 
que si prospera el voto particular y volvemos al anejo ante
rior, no vamos a saber qué es lo que descalificamos, nadie 
lo va a saber, nadie va a tener una idea exacta de lo que 
descalificamos, sólo vamos a saber que no descalificamos 
una lista determinada que saldrá de aquí, pero todo lo de
más queda automáticamente descalificado, todo cuanto 
pueda haber, y yo, sinceramente, no estoy en condiciones 
de decir cuanto pueda ser eso. 

Sr Mayol: Cuando yo hablo de los ciudadanos no es de 
los promotores, y usted lo sabe. Yo estoy hablando de cos
tes de la Comunidad Autónoma, y la Comunidad Autóno
ma no la pagan solamente los promotores, podrán pagar en 
la medida que pagan sus impuestos, pero somos los ciuda
danos de la Comunidad Autónoma los que pagamos. A los 
ciudadanos de a pie que no hacemos urbanizaciones, a no
sotros nos va a costar mucho dinero, Sr Mayol, y eso uste
des lo saben tan bien como yo, me parece absolutamente 
innecesario hacer figuras retóricas como la que usted hizo 
hace un momento, porque no sé a quién pretende engañar. 
Gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació els vots 
particulars, que pel sentit de les intervencions es poden vo
tar conjuntament, ja que proposen el mateix, no? 

Sres i Srs Diputats que voten a favor deis vots particu
lars del Grup Parlamentari CDS, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA i del Grup Parlamentari NACIONALISTA 
1 D'ESQUERRES, a l'article 5.2, es volen posar drets? 

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

drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Supos que els Diputats s'han ado
nat de l'empat d'aquesta votació, ana m a repetir-la. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queden aprovats eIs vots par
ticulars que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
l'article 5. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 29. No lÍi ha abstencions. Queda aprovat l'article 5 se
gons el Dictamen de Comissió, incorporant logicament eIs 
vots particulars que s'han aprovat anteriorment. 

Els articles 6, 7, 8, 9 i 10 no tenen esmenes mantengu
des; procedeix sotmetre'ls directament a votació, que senl 
conjunta si no hi ha inconvenient per part deis Srs Porta
veus. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor deis articles 
núms. 6, 7, 8, 9 i 10 del Dictamen de Comissió, es volen po
sar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

A l'article núm. 11 hi ha mantenguda l'esmena núm. 
2194 del Grup Parlamentari POPULAR. Per defensar-Ia, 
té la paraula el seu Portaveu, Sr González i Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Efectivamente se trata del pun
to primero del artículo 11, que hace referencia al plan pro
vincial. En realidad hace referencia a aquellas zonas de las 
áreas naturales de especial interés que deben sufrir un más 
alto nivel de protección. En el borrador que había en la 
proposición de ley incluso se les daba una denominación 
recogida del Plan Provincial; concretamente se las llamaba 
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elementos singulares, creo recordar. 

Nosotros ya dijimos entonces que nos parecía mal re
sucitar términos confusos que se referían al Plan Provin
cial. Finalmente y afortunadamentes, en el texto de la pro
posición desaparecieron esos términos; sin embargo queda 
una referencia en la cual, después de enunciar las áreas na
turales que deben ser objeto del más alto nivel de protec
ción y citar "con las colindantes, con la ribera del mar en 
una profundidad mínima de cien metros, sistemas dunares, 
islotes",etc., etc., etc. - no sé si debería leerlo todo, porque 
es una enumeración prácticamente exhaustiva -, al final di
ce: "yen cualquier caso, los calificados como elemento pai
sajístico singular en el Plan Provincial de Ordenación de 
Baleares de 1973". 

Esto nos parece confuso para el lector de la ley que, 
una vez visto este artículo 11, que contempla toda esta enu
meración de zonas de especial interés o de singularidad 
destacable, tiene que acudir además al Plan Provincial por 
si acaso queda alguna. Yo creo que el Plan Provincial ha 
cumplido un papel extraordinario, lo hemos dicho en otras 
ocasiones, yo creo que fue un plan modélico, tanto desde el 
punto de vista de Baleares como de España, pero que sin 
embargo en este momento está desfasado y desde luego pa
rece ilógico que esta ley se remita a él. Eso, por consiguien
te, es una de las partes de mi enmienda. 

La ot(a parte - porque en definitiva lo que hago es 
cambiár el texto - se refiere concretamente al tema de los 
islotes, porque hacemos una salvedad en este tema. Me 
perdonarán, pero no tengo la enmienda delante; sí, aquí la 
tengo: Nosotros decimos que también se otorgará la máxi
ma protección a los terrenos colindantes con la mar en una 
profundidad media de 100 metros, creo que todo lo demás 
es igual, pero decimos: na las islas, islotes y farallones con 
superficie inferior a 20 hectáreas y que no estén dedicados 
a la explotación agrícola o pisdcola", y después aludimos a 
suelos urbanos, a las zonas húmedas, cimas de montañas, 
acantilados, etc.; lo demás, si no voy equivocado, creo que 
recoge prácticamente lo mismo que el punto primero de es
te artículo 11 como viene en el Dictamen de la Comisión. 

¿Qué quiere decir esto? Pues que las islas con una su
perficie suficientemente grande, que puedan ser suscepti
bles de una explotación agrícola o piscícola, parece ilógico 
calificarlas con este máximo nivel de protección que des
pués desarrolla la ley, en las cuales prácticamente no se 
pueden hacer más que obras de mera conservación, ni si
quiera se pueden hacer obras-.para ayudar a estas explota
ciones agrícolas, etc. Por consiguiente, insisto, esto afecta
ría exclusivamente a las islas de un cierto tamaño, a las is
las mayores de 20 hectáreas. En definitiva esos son los dos 
puntos singulares de la enmienda. Espero no olvidar ningu
no; lo demás creo que coincide textualmente con lo que 
viene en el Dictamen. Nada más, gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MAYOL 1 SERRA: 

GrAcies, Sr President. M'agradaria completar les expli
cacions que acaba de donar el Portaveu del Partit Popular. 
El Portaveu del Grup POPULAR propasa una esmena que 
nosaltres consideram enormement regressiva per a les are
es naturals d'especial inter~, perque ve a suprimir una se
rie de les arees que nosaltres consideram dignes de la mAxi
ma protecció dins aquestes arees naturals, que són les du
nes, que no són a la seva enumeració, els alzinars, que no 
són a la seva enumeració, els savinars, que no són a la seva 
enumeració, i els barranes, que tampoc no hi són. 

Pere encara hi ha més: Hi ha un canvi d'una paraula 
que pareix poc important, pero que ha és molt. El Dicta
men diu que la profunditat mínima de protecció envoltant 
la ribera de la mar ha de ser de cent me tres i l'esmena del 
Grup POPULAR parla d'una profunditat mitjana, de ma
nera que localment es pot atorgar una protecció inferior a 
menys de cent metres de la costa. 

Per acabar, hi ha el tema deIs illots. Els illots que el 
Grup POPULAR no vol protegir amb el grau mAxim de 
protecció són els següents: l'illa Dragonera, l'illa Conillera, 
Tagomago, Espalmador, es Pardell, es Yedra, l'illa de l'Ai
re i l'illa d'En Colom. Crec que és innecessari insistir en el 
valors d'aquests illots, pensam que aquesta esmena no és de 
cap manera convenient per a la nei. A nivell anecdotic, vull 
fer notar com el subconscient traeix el Portaveu del Grup 
POPULAR_ Ha dit que aquests espais han de sofrir el més 
alt grau de prótecció; nosaltres consideram que han de gau
dir del més alt grau de protecció. 

EL SR PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Portaveu Sr Triay_ 

ELSR TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Al principi he ent~ que era una 
substitució de l'apartat primer, supos que ha he entes ma
lament, perqu~ la part primera d'aquesta esmena substi
tueix o intenta substituir la totalitat de I'article, ha die per 
si de cas prosperas. 

S'ha dit amb la mAxima precisió quins són els illots que 
es veurien afectat, i per tant no fa falta insistir. En el tema 
dels elements paisatgfsties singulars, nosaltres no veim que 
sigui tan complicat ni negatiu que es faci una menció deIs 
elements paisatgísties singulars del Pla Provincial, entre al
tres coses perque el Pla Provincial és un document públic 
accessible, bo de consultar i, per tant, coses clarament deli
mitades en un document que no tenen dificultats d'inter
pretació. 

En conjunt, nosaltres creim que aquesta redacció que 
es proposa no millora la que té la proposició i que, com ha 
observat el Sr Mayal, en el tema de les coses que desaparei
xen de la mmma protecció, la desmillora sensiblement. 

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

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. No creo conseguir nada, pe
ro lo que en realidad me traicionó no fue el subconsciente, 
sino la memoria. Lo dije porque no tenía la enmienda de
lante y no había visto si faltaban cosas. Efectivamente tiene 
usted razón, Sr Mayal, faltan un mont6n de cosas. ¿Las po
nemos? Encinares, sabinares, sistemas dunares y barrancos; 
no sé si los he enumerado todos. ¿Los ponemos? 

Me traicionó la memoria porque ésta es una enmienda 
que, corno tantas otras, discutimos varias veces en Ponencia 
y puede que en Comisión, no lo recuerdo ahora, y yo insis
tía en esos dos puntos. Yo sólo insistía en el tema del Plan 
Provincial, que me parece un error citar aquí, lo he dicho 
hasta la saciedad en Ponencia y en Comisión, ustedes lo re
cordarán, y efectivamente el tema de las islas que tienen un 
determinado tamaño. Usted las ha leído y las sabe, pero yo 
no; una vez me las leyó usted, pero la memoria no me daba 
para recordarlas, pero efectivamente estos islotes son islas 
de cierta entidad en las que pudiera haber una explotación 
de este tipo. 

Eran los dos mismos puntos que yo quería mantener 
en la enmienda, y así lo dije y así lo sostengo, si hay que 
añadir encinares, sabinares, sistemas dunares y taJ, encanta
do de la vida, no era ese el problema. En cuanto a la en
mienda, la he presentado al punto primero y exclusivamen
te a este párrafo, porque vuelvo a insistir: lo único que nos 
preocupa es el tema de citar el Plan Provincial y el tema de 
los islotes, los demás temas no, estábamos de acuerdo con 
la redacción actual. Entonces decíamos al punto primero 
porque estas enmiendas, corno ha pasado con otras a lo lar
go del dla, están presentadas al texto de la proposición de 
ley que, claro, luego sufrió una modificación enorme, como 
todos ustedes saben, y la única manera de mantener enton
ces el aspecto o los dos aspectos que yo quería mantener 
respecto a este punto - sobre los que he venido insistiendo, 
com digo, en Ponencia y Comisi6n -, era manteniendo esta 
enmienda, no tenía otra posibilidad, pero vuelvo a decir 
que acepto inmediatamente toda transacción que vaya en
caminada a meter todas estas cosas, pero que respete esos 
dos puntos. No creo que tenga el menor éxito, pero quiero 
dejarlo absolutamente claro por si no lo habían entendido 
así los Sres Mayal y Triay, que yo creo que sí, porque no es 
la primera vez que hablamos de este asunto. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Pensa acceptar la transacció, Sr Mayal? No? Id<'l pas
sem a votar i anirem avanc;ant. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'esmena 2194 
del Grup Parlamentari POPULAR a l'article 11, es valen 
posar drets? 

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

-

Abstencions? 

Resultat de la Votaeió: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 31. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 
núm. 11, segons el Dictamen de Comissi6. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 31. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 28. Queda aprovat l'article núm. 11 
segons el Dictam6Il de Comissió. 

A l'article núm. 12 hi ha dues esmenes, la 2204 del 
Grup Parlamentari POPULAR i la 2273 del Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. Per defen
sar la primera, té la paraula el Diputat Sr Mari i Calbet. 

EL SR MARí I CALBET: 

GrAcies, Sr President. Ara sí que jo diria que hem en
trat en un tema que fa sango Hem aprovat - o s'ha aprovat -
l'article 11, que diu sera de la més alta protecció, tup-tup
tup-tup~tup, etc., etc. Ha he reflexionat moIt, moltes hores 
i molts de dies, i em deman qu~ queda després d'aixo. 
Dones bé, en el poe que queda resulta que fan falta 200.000 
metres per fer-hi un habitatge unifamiliar. Es polit, aix<'l! 
Mirl, Sr Pascual: Voste ahir deia que ... votat mai... . .i jo li 
diré que la barbaritat és tan grossa, que estic segur que si 
haguessin fet aix<'l els d'Eivissa i Formentera, seria perqu~ 
haurien tornat bajos, d'una altra manera no és comprensi
ble, ha dic de ver, i alerta que dues illes no n'ofeguin una 
altra, cosa que pot arribar. 

És veritat que tenim una arquitectura típica en les ca
ses del campo Per qu~ tenim aquesta arquitectura? Perqu~ 
hem estat molt pobres i hem hagut d'anar fent les cases ha
bitació per habitaci6 cada vegada que naixia un boix. ¿ Vos
t~s no s'adonen que un senyor - parlo d'un pagb) del camp, 
no parlo d'un empresari - que es casa i es pot fer dues habi
tacions, conforme vagin naixent fills no podnl afegir-hi cap 
cambra, haura de buscar Uiteres o dormir davaU un pi, per
qu~ pins sí que n'hi quedaran? ¿Vostb) s'adonen que el 
65% de 'I'illa d'Eivissa quedarA que no s'hi podrA construir 
un habitatge unifamiliar? Com s6n les propietats d'Eivissa? 
Qui té 200.000 metres de terreny? En tata I'illa no hi ha 
tots aquests. 

Una vegada que jo vaig anar a la Pon~ncia em varen 
llegir I'apartat C de l'article 6 de la primera i no voldria ha
ver de repetir el que vaig contestar, perqu~ em va par~ixer 
una burrada tan grossa que no em semblava digna deis qui 
ha feien. Dones jo dic que aquesta és una altra, que si s'a
prava aixo tal com ve a la proposició de Uei, alerta. 

Mirin: Municipi de Sant Joan, avui m'han dut 700 fir-
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mes de pagesos - die 700 i no les he comptat, die el que -
m'han dít, si algú les vol comptar són aquí - que fan unes 
propostes i diuen que, en cas que no siguin acceptades, do
nen suport a l'esmena que nosaltres presentam. EIs assegur 
que jo no hi he intervengut per a res, en poden estar ben 
segurs. Eivissa té 572 quilometres quadrats; si els llevan el 
65%, jo compateixo aquests pobres pagesos, ho dic de ver. 
Creguin que no sé qu~ dir. Formentera. No ho sé, els for
menterencs, quan els hagin llevat tot el que reuneixi les ca
raeterfstiques de l'article 11, si podran fer cap soll, jo pens 
que no. 

Quina és la nostra proposta? Nosaltres proposam que 
en aquestes arees naturals, una volta llevat tot el que diu 
l'article 11, que no siguin 200.000 metres o 20 hectarees; 
demanam que per a Mallorca i Menorca siguin 5 hectarees, 
3 per a Eivissa i 2 i mitja per a Formentera. Reflexionin, 
per favor. Pensin que poden fer molt de mal. Moltes gra
cies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA I D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Graeies, Sr President. Si m'ho permel, fixaré postura i 
defensaré la nostra esmeRa a aquest article. Nosaltres, Sr 
Mari Calbet, lamenta m sentir parlar de sang en una inter
venció, creim que en el Parlament hem de tenir un altre too 
Mantenint les discrepancies, que poden ser qtiestions im
portants, com en aquest cas, jo insistec que no hi ha cap in
ter~ - al manco per part del nostre grup, i crec, amb since
ritat, que per part de cap - per fer mal a ningú. 

Nosaltres pensam que Eivissa i Formentera són illes 
on hi ha hagut des de sempre una edificació dispersa, un 
hAbitat dispers sobre el territorio Que ha existít; aquesta llei 
no afectara en absolut els edificis existents, aquests es man
tenen. Fins i tot - quan hagin acabat les seves expansions 
continuaré - fins i tot es preveuen les possibilitats de milIa
res o reformes en els casos d'edifieis per a utilitzacions 
agrícoles i, per tant, pensam que en tot cas no difieultarem 
les possibilitats dels agricultors, que tant de bo fossin tan 
nombrosos en el municipi de Sant Joan com voste diu. No 
és a aquests agricultors que aquesta llei dificultara la vida. 

Pensam que la difer~ncia entre Eivissa i Formentera i 
Mallorca i Menorca esta justificada, per aixo nosaltres pro
posam pujar 30 Ha per a Mallorca i Menorca, i mantenir
ne 20 per a Eivissa i Formentera. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. 

Seré breu perque és un tema realment molt debatut. 
Nosaltres ereim que la proposta que fa el Grup POPULAR 
és molt insuficient per a tates les illes, que realment suposa 
una parcel·laeió excessiva per allo que deim que són arees 
de mAxima protecció a les Illes Balears. No entenem que 
aixo afecti el 65% de l'illa d'Eivissa, no hem ent~ el que ha 
volgut dir, perqu~ si de cas afecta el 30%, no sé quin lapsus 
hi ha hagut, i, efectivament no sé si és una cosa per riure o 
no, hi ha molts d'edificis dins aquestes arees que es podran 
aprofitar en tota la seva integritat i es poden rehabilitar els 
que no s'usen. Per tant, hi haura molta edificació dins les 
arees de mAxima protecció de les Illes Balears. A Eivissa, 
igual que a les altres illes; a Eivissa, moltíssima més edifica
ció que a les altres illes. 

Quant al Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, 
nosaltres comprenen la seva intencionalitat, pero ereim 
que la proposició de llei ja va bé i que realment no és ne
cessari ampliar les parcel.les minimes, com ells propasen. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup POPULAR, té la paraula el Diputat 
Sr Marí i Calbet. 

EL SR MARi I CALBET: 

Sí; gracies, Sr President. Sr Mayol, jo no he estat el 
primer que l)a parlal d~ sang; el seu company Sr López i 
Casasnovas ha parlat de sang, el Sr Triay ha parlat del De
gollador, de rius de sang i no sé que ... (Rialles) ... 

EL SR PRESIDENT: 

Per favor, mantenguin ... 

EL SR MARf I CALBET: 

Jo he parlat de sang i pensava que tothom entendria 
que ha deia en un sentit figurat, no en el sentit textual de la 
paraula, sinó figurat, pero potser el sentiment de Comuni
tat Autonoma que an~vem agafant pot decaure per coses 
d'aquestes, els ha assegur. Jo som el primer, no pue adme
tre que es perjudiquin els pagesos d'aquesta manera, ho die 
de tot eor, estie en contra d'aixo i hi estaré sempre, i tan
mateix vull dir que no tene un metre quadrat de terreny, 
que no defens cap inter~ de ningú, defens els interessos en 
general deIs pagesos d'Eivissa i Formentera, i els dic una 
altra cosa: Que si els seus companys d'Eivissa tenguessin 
!libertat de vot, jo els assegur que no aprovaiien aquests 
números. 

No sé si és possible, pero jo demanaria al President 
que es votas per Mallorca i Menorca i que llavors es votas 
per Eivissa i Formentera, separadament. No sé si és possi
ble, pero cree que el tema és prou important per accedir a 
la meva petieió; no sé si ha de ser fent una transaccional, si 
ha de ser una deeisió del President o si no és possible, pero 
m'agradaria que es pogués fer aro. Moltes gr~cies. 

EL SR PRESIDENT: 
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A aquesta Presidencia, Sr Marí i Calbet, ti agradaria 
poder accedir, peró Reglament en mA és impossible fer vo
tacíons separades quan es tracta d'un sol article. Poden fer 
tates les transaccions que vulguin, peró d'acord amb el Re
glament del Parlament és realment impossible votar per se
parat. 

Per tant, Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'es
mena 2204 del Grup Parlamentari POPULAR a l'article 
12, es valen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 4. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar l'esmena 2273 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUER
RES. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Repetim la votació. Sres i Srs Diputats que voten a fa
vor de la l'esmena 2273 del Grup Parlamentari NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES, es valen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 6. Vots en contra, 
33. Abstencions, 20. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació i passam a votar l'article núm. 12 se
gons el Dictamen de Comissió. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 25. Abstencions, 4. Queda aprovat l'article 12 segons el 
Dictamen de Comissió. 

A l'article núm. 13 hi ha un vot particular del Grup 
Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, al 
punt tercer. Per defensar-lo, té la paraula el Diputat Sr Ma
yal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

-

GrAcies, Sr President. La nostra esmena va en el sentit 
que a les limitacions establertes a les Arees naturaIs d'espe
cíal inter~, que en aquests moments són dues, la no cons
trucció de camps de golf i que no es puguin autoritzar ports 
esportius en el domini públic litoral confinant, se n'hi afe
geixi una tercera: Que les carreteres de nou trac;at de més 
de 3 quilometres s'han d'incloure en els plans que s'han de 
redactar d'aquestes Arees naturaIs d'especial intereso Nosal
tres pensam que és una garantia per a la seva conservació 
el fet que aquest tipus d'afecció d'aquestes arees, una afec
ció molt important, sigui inclosa en el plans de les mateixes 
:hees, passi pels tramits d'informació pública de la seva 
protecci6 i sigui coneguda dins la seva planificació. És cert, 
ha admetem de bell antuvi, que la Llei de Carreteres dóna 
unes certes garanties ambientals per a aquests tipus de 
construccions, pero pensam que aquestes garanties també 
s'han de recollir en la llei present. Per aixó mantenim 
aquesta esmena. • 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la 
paraula el Portaveu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sr Mayal, s610 puedo calificar este voto particular de 
pintoresco. Yo creí que ya habíamos discutido suficiente
mente este tema en Ponencia. Durante bastante tiempo me 
tuvieron ustedes, o creían por lo menos que me tenían, so
bre ascuas - ahora bromeo - con el tema de las carreteras, 
porque era un tema en el que yo sistemáticamente les de
cía: ¡Pero, señores! ¿Como vamos a dejar que no se puedan 
hacer carreteras?, pero eso no me cabía y sigui sin caberme 
en la cabeza, la verdad es que yo creí que era un tema zan
jado y que formaba un poco parte de la historia de la Po
nencia, casi diría de la historia anecdótica o folklórica de la 
Ponencia, la verdad es que no podía suponer que usted iba 
a sostener este voto particular, que sinceramente no hay 
por donde cogerlo, usted lo sabe tan bien como yo. 

El artículo 19, al cual usted ni ningún otro Grupo no 
han presentado enmiendas ni votos particulares, dice: "En 
las áreas naturales de especial interés, sin perjuicio de lo 
que dispone el artículo 11, y en las áreas rurales de interés 
paisajístico, sólo se autorizará la apertura de nuevos cami
nos en casos de justificada necesidad. En cualquier caso, el 
proyecto correspondiente habrá de incluir un estudio com
parativo de alternativas", etc., etc., y se pide que "la cons
trucción de viales será de manera que haga m[nimos los 
terraplenes y los desmontes", fIjese. 

De manera que entonces se pueden abrir caminos sin 
más que demostrar que son necesarios, que están justifica
dos y presentando alternativas posibles. ¿Autoriza caminos 
de cualquier clase, caminos de tipo privado en las áreas na
turales de especial interés, y usted quiere poner cortapisas 
y problemas a obras de utilidad pública, a carreteras hechas 
por organismos públicos y de interés público? Sinceramen
te, insisto, yo creí que esto formaba parte simplemente de 
la pequeña historia de la Ponencia, pero no sé si calificarlo 
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de falta de seriedad. Parece un poco duro, pero sin duda 
tengo que calificarlo así: Es una falta de seriedad por su 
parte el mantener este voto particular, Sr Mayal. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, el Sr Mayal té la paraula, pero ... 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. Si a la falta de serietat ti volen 
donar l'accepció de veure les coses amb un cert humor, ti 
ha accepto, pero no la falta de rigor. Nosaltres no dei m que 
no es puguin fer carreteres, deim que s'han de preveure en 
els plans que es facin d'aquestes arees. Si es fa el Pla Terri
torial Parcial a la Serra de Tramuntana o als Amunts d'Ei
vissa, és aquí que els projeetes de carreteres han de tenir la 
previsió - com qualsevol altra actuació de caracteristiques 
importants, molt importants - de ser recollides i corregides 
en aquest pla tal vegada amb al tres tipus de mesures com
pensatories o les que siguin necessaries. 

El que nosaltres pensam és que, si estabtim limitacions 
d'usos als ciutadans dins les arees naturals, també és logic 
que I'Administració Pública tengui unes regles de joc defi
nides í aquestes regles v~nen als plans d'aquestes arees, i 
que és en aquests plans d'aquestes arees on s'han de reco
llir ~ls projeetes o obertures de carreteres de més de 3 qui
lometres, que poden tenir un impacte notablement més 
gran que un camf privat d'a'ccés a una finca. La falta de se
rietat devia ser de la majoria d'aquest Parlament, que en un 
moment determinat va acceptar que aquest article fas a la 
proposició, i va ser votat en Pon~ncia i es va guanyar. Que 
altres Grups han at~ els seus arguments, els han compar
tít? Molt bé. NosaItres no ha hem fet així, nosaltres mante
nim el vot particular, pensam que es licit, i pensam, since
rament, que és seriós, encara que el puguem mantenir amb 
tota l'alegria que vulguin. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar el vot particular del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vots en contra, 
30. Abstencions, 24. Queda rebutjat el vot particular que 
acabam de sotmetre a votació. 

També hi ha mantenguda l'esmena 2272 del Grup Par
lamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. Per de
fensar-Ia o per retirar-la, té la paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Sr President, jo ti he demanar disculpes, pero abans de 
retirar-la o defensar-Ia, l'hauria de localitzar. Sí, ja l'he tro
bada. Gracies, Sr President. 

La nostra esmena realment suposaria una distorsió 
d'aquest article, exigirla indubtablement una nova redacció, 
perO no la retirarem. L'article quedaría així: "Les afees na
turals d'espeeial interes estaran satmeses a les limitacions 
següents: No s'hi padran construir camps de golf, ni a les 
afees rurals d'inter~ paisatgfstic". és a dir, el que es votaría 
amb aquesta esmena és que a les arees rurals d'inter~ pai
satgístic no s'hi puguin construir camps de golf. 

Jo demanaria al President que aixo es votas amb I'arti
ele 15, que fa fefer~ncia a l'oferta complementaria dins els 
camps de golf de les Mees rurals. Cree que seria més cohe
rent votar a l'anicle 15 si hi ha d'haver camps de golf i des
prés votar si hi ha d'h.aver oferta complementaria. Verta
derament, encara que per l.a llarga historia que ha tengut la 
proposici6 de llei hi vengui donada mecln icament, té més 
lógica si és a 1'article 15. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a votar l'article núm. 13 segons el Dicta
men de la Comissió. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar 
drets? Sí, Sr González Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Perdón, la culpa debe ser mía, que en este momento 
no estaba atento. Estamos votando el artículo 13 tal como 
viene en el Dictamen de Comisión; efectivamente, nuestro 
voto es favorable. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Repetim la votació, perqu~ convé que quedi constan
cia grafica de com ha estat. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'article 13 se
gons el Dictamen de Comissió, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'article 14 hi ha mantenguda una esmena del Grup 
Parlamentari POPULAR, la 2204. Per defensar-Ia, té la pa
raula el Diputat Sr Mari i Calbet. 

EL SR MAR! 1 CALBET: 
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Sí; gracies, Sr President. Aquesta anava molt relacio
nada amb l'altra; era que a les arees rurals d'interes paisat
gístic en !loc de ser necessaries tres hectarees per construir
hi un habitatge unifamiliar, bastassin una i mitja a Mallor
ca i a Menorca, i una a Eivissa i Formentera. Vist el que ha 
passat amb raura, jo pens que a vegades com més s'espat
llen les coses, millar, perque jo els puc dir que a partir de 
l'aprovació d'aquesta l1ei lluitaré contínuament per can
viar-la, perque la consider legal, pero injusta. Moltes gra
cies. 

EL SR PRESIDENT: 

Vol dir que retira l'esmena, Sr Mari Calbet, o que la 
manté? 

EL SR MARI I CALBET: 

L'esmena continua mantenguda. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, 
té la paraula el Diputat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

GrAcies, Sr President. De fet, nosaltres mantehíem en 
aquest article una part de l'esmena 2273, que fa referencia 
a la parcel.la mínima de les arees rurals. La nostra postura 
era que a Mallorca ¡Menorca fos de 5 heetarees i a Eivissa 
es maDlenguin les 3 hect.Arees que vénen al text del Dicta
men. L'esmena és així; no sé si m'ha demanat que la defen
sas, pero queda defensada en aquests termes i demanam 
que sigui votada. 

EL SR PRESIDENT: 

Jo li agraesc que hagi defensat l'esmena. No li havia 
donat la paraula per aixo, pero queda defensada, de manera 
que a partir d'aquest moment els Srs Portaveus facin refe
rencia a les dues esmenes. Per part del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Sí; gracies, Sr President. L'esmena del Grup POPU
LAR propasa que en arees d'especial protecció de les Illes 
Balears de la categoría d'Arees rurals d'interes paisatgfstic, 
la parcel.la mínima sigui de 15.000 metres a dues illes i de 
10.000 metres a les altres dues. Nosaltres entenem - encara 
que hi hagi hagut moltes desviacions en l'aplicació d'aques
ta legalitat - que la parcel.la mínima, a qualsevol sol no ur
banitzable hauría de ser de 15.000 metres, ja que aquesta 
esmena suposa que a dues iUes zones d'especial protecció 
lendricn la parcel.1a núnima exigible a qualscvoJ sol no ur
banitzable de regim absolutament general i corrent, i que a 
dues altres illes, Eivissa i Formentera, la parcel.la mínima 
seria, a zones d'especial protecció, a arees rurals d'interes 
paisatgístic delimitades per l1ei del Parlament, per sota de 
la parcel.la mínima exigible a qualsevol sol no urbanitzable. 

Per tant, nosaltres creim que des de cap punt de vista 
no plantejam aquí una llei injusta, sinó que realment el 
que es proposa queda per davall de la racionalitat urbanís
tica, que no necessitaríem llei per arribar a aquestes con
clusions i que ja estavem bé com estavem abans. Com que 
volem millorar i protegir aquestes arees, creim que és ne
cessari que les parcel.1es siguin superiors a aquestes míni
mes exigibles a qualsevol situació de sol rústic o de sol no 
urbanitzable. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup POPULAR, té la paraula el Diputat 
Sr Mari i Calbet. 

EL SR MARi 1 CALBET: 

• Gracies, Sr President. Sr Mayol, perque no demana 
que loes els eivissencs anem a viure al Surels? Supos que 
voste sap qu~ s6n els Su rets, perque coneix E ivissa bastant 
bé. Es la roqueta que hi ha baix de l'Ajun lamen t, enmig de 
la ma r. Per que no diu que hi anem a viure LOts ... ? 

Sr Triay, voste té raó, ja la hi he donada, pero també 
he de dir que fa més de dos mesos que faig ofertes per arri
bar a una transacció sobre aixo i ningú hi ha vengut a bé. Jo 
pregunt: D'on ha surtit aquesta xifra de 200.000 metres? Es 
que és molt bona! Per favor, senyors! A més, si en aquests 
200.000 metres hi ha una casa de pages, supos que el fill no 
n'hi podra fer una altra, perque si no hi pot afegir una ha· 
bitació, com hi ha de poder fer una altra casa? Repetesc 
que jo estava dispost a arribar a una transacció, que els ho 
he ofert durant dos mesos i ningú no m'ha contestat. Mol
tes grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Cree que som a l'article 14, que parla de tres hecta.rees 
a arees rurals d'interes paisatgfstic. Bé, és igual, nasal tres 
creiem que érem en aquest article. Per altra part, si vos tes 
han ofert una transacci6 igual que ho han fet els altres 
Grups, si no s'ha arribat a un acord deu haver estat perque 
no era possible i perque vostes no han mostrat la flexibili
tal necessaria per arribar a aquest acord. Per tant, s'apuntin 
la part qu~ els correspon de la culpa, si n'hi ha. Si vos tes, 
que són el partit majoritari que habitualment guanya les 
votacions en aquest Parlament, no han tingut la flexibilitat, 
la capacitat de maniobrar, l'habilitat per arribar a acords, 
són els culpables d'aquesta situació són vostes. 

EL SR PRESIDNT: 

Té la paraula el Diputat Sr Mari i Calbet. 

EL SR MARf 1 CALBET: 

Gracies, Sr President. La pro posta de canviar els me
tres no la va acceptar ningú. Quant a l'altre punt, resulta 
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que ens hi ficaven més terreny del que ens treien. EIs lí
mits, varem estar d'acord a canviar-los, pero ens demana
ven que llevassim l'esmena, que ho deixassim així, i a mi 
m'hauria caigut la cara de vergonya si jo no hagués pogut 
dir que 200.000 metres per construir-se una casa a Eivissa 
era una bogeria, i perdonin la paraula. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 2204 del Grup Parlamentari 
POPULAR, a l'artiele núm. 14. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 4. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar l'esmena 2273 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUER
RES. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 6. Vots en contra, 
33. Abstencions, 20. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació i passam a votar l'article 14 segons el 
Dictamen de Comissió. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 25. Abstencions, 4. Queda aprovat l'article 14 que aca
bam de sotmetre a vota ció. 

A l'article núm. 15 hi ha un vot particular del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA per retomar el text a l'informe 
de Ponencia, i un altre del Grup Parlamentari NACIONA
LISTA I D'ESQUERRES. Per defensar el vot particular 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Por
taveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Sí; gracies, Sr President. El nostre vot particular, que 
és coincident amb el del Grup NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, demana la supressió d'un afegit a aquest arti-

ele que, parlant de l'oferta complementaria de camps de 
golf, diu "llevat que aquesta solament oeupi una area infe
rior a 30.000 metres quadrats". Per tant, nosaltres dema
nam que quedi com en el text que va sortir de Pon~ncia, és 
a dir, que a les arees ruraIs d'interes paisatgístic no s'hi pu
gui ubicar l'oferta complementaria corresponent a l'aplica
ció de la Llei de Camps de Golf. 

No volem - aquesta és la proposta - que part o la tata
litat d'aquesta oferta complementaria, sempre que ocupi la 
superficie que es digui aquí, es pugui fer dins les arees ru
rals d'interes paisatgístic. Creim que seria una contradicció 
greu d'aquesta llei que per una part regulas a.rees d'especial 
protecció, d'interes per a les Illes Balears, encara que ten
guin la categoria de rurals d'interes paisatgístic, i que si
multaniament facilitassim la construcció dins aquestes are
es d'instal.lacions hoteleres, d'instal.lacions importants, 
d'envergadura, annexes a aquests camps de golf. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena del Grup Parlamentari NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr 
Mayo 1. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. Aquí de fet n'hi hauria dues. Hi 
hauria l'esmena qu~ no-hem votat fa uns moments, que es 
referia a la no ubicació de camps de golf dins aquestes are
es i, en tot cas, el vot particular per tornar al text de Ponen
cia, que elimina una denominada oferta complementaria, 
és a dir, la construcció d'hotels o apartaments a l'interior 
de les arees ruraIs d'especial intereso 

Nosaltres pensam que la majoria d'arees rurals que 
s'han aprovat avui haurien de ser arees naturals i, per tant, 
logicament som contraris al fet que s'hi ubiquin camps de 
golf. Pensam que el paisatge tradicional, els ecosistemes 
transformats, els ecosistemes agraris s'han de mantenir en 
l'estat en que eIs coneixem, a no ser que el disseny de les 
arees ruraIs s'hagi fet per fer-hi camps de golf, en el qual 
cas logicament nosaltres estarfem equivocats; si s'hi ubi
quen sera una violació agressiva deIs principis de la llei per 
construir hotels o apartaments en sol no urbanitzable. No
saltres tenim una trajectória clar[ssima en aquesta qüestió, 
no volem reiterar arguments repetits, publicats i reiterats 
fins i tot en el Diaris de Sessions i, per tant, pensam que la 
millor solució seria que no hi hagués oferta complementa
ria ni camps de golf, pero que en tot cas el que ja és un au
H~ntic disbarat és la construcció d'oferta complementaria 
dins les arees protegides per una llei del Parlament. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari CDS, té la parau
la la Diputada Sra Aleñar. 

LASRAALEÑAR r PUJADAS: 

Gracias, Sr Presidente. Creemos que la excepción que 
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se establece posibilitaría en la práctica totalidad de los ca
sos de construcción de campos de golf la ubicación de la 
oferta complementaria, y el CDS se muestra contrario a 
ello. Por eso votaremos sí tanto al voto particular del Gru
po SOCIALISTA como al del Grup NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Hablemos claro, Sra Aleñar: 
Dice que posibilitaría la construcción de campos de golf en 
áreas rurales, claro; es decir, el hecho de que se suprima es
te último párrafo y de que se impida en cualquier caso la 
construcción de ningún tipo de oferta complementaria den
tro de un área rural prácticamente inutiliza - salvo casos ex
cepcionales como el que, por cierto, hemos aprobado esta 
mañana en el espacio próximo a La Victoria, en el espacio 
de Aucanada, que era un caso muy singular, en el cual el 
Ayuntamiento había previsto un urbanizable donde iba la 
oferta complementaria y al lado nosotros aceptamos un 
área rural en que se desarrolle el campo de golf - digo que 
salvo en este caso tan excepcional u otros que en el futuro 
naturalmente se monten si ese voto particular se aprueba, 
ya que evidentemente al calor de eso se empezarán a prever 
situaciones muy curiosas en .que se modifiquen normas e 
instrumentos de planeamiento y entonces se pongan alIado 
de las fincas que son áreas rurales pequeñas zonas donde se 
pueda construir un hotel. 

A mí me parece que todo esto realmente es una políti
ca nefasta para todos, que es mucho mejor ser claros. En
tonces, efectivamente, siempre habíamos admitido la posi
bilidad de hacer un campo de golf en áreas rurales. Claro, 
la Ley de Campos de Golf - con la que gran parte de uste
des no están y no estuvieron de acuerdo, creo que nosotros 
sí y por eso la apoyamos, nosotros apoyamos la ejecución 
de campos de golf - para cubrir los grandes gastos de finan
ciación de un campo de golf, que es un polo de atracción de 
un turismo de calidad que nos conviene tener en esta Co
munidad o nos conviene facilitar, siempre, naturalmente a 
juicio del Grupo POPULAR, preveía una dotación de ofer
ta complementaria: un hotel o un aparthotel de hasta 450 
plazas, como todos recordarán. 

Entonces, este añadido de que la oferta complementa
ria solamente ocupe 30.000 metros cuadrados a mi juicio 
está bien puesto, fue el Sr Ricci quien lo puso, desde luego 
no es una enmienda nuestra, pero efectivamente creo que 
está bastante bien pensado, porque eso impedía de alguna 
manera que la picaresca actuara en estas 450 plazas y trata
ra de repartirlas por toda una gran área en torno al campo 
de golf, de tal manera que en último extremo el campo de 
golf, con su oferta complementaria, se convertía en una ur
banización encubierta, y entonces, para evitar eso, con la 
enmienda del Sr Ricci que creo que se había aceptado en 
Comisión, se reduce el espacio donde se puede poner la 
oferta complementaria, que tiene que limitarse a un hotel O 

una serie de bungalows o apartamentos, pero en un entor
no muy pequefio. Efectivamente tiene que concentrarse esa 
oferta complementaria, sin afectar gravemente a todo el 
ámbito del espacio yeso, además, se tenía que hacer en las 
condiciones de la Ley de Campos de Golf y de esta misma 
ley que, un poco más adelante, limitaba a nueve metros la 
altura de los edificios. 

Eso, a nosotros, insisto, nos parece razonable, porque 
apoyamos la construcción de campos de golf. Claro, uste
des no quieren campos de golf yen vez de decirlo con ma
yor claridad, como yo creo deberían hacerlo, decir "se pro
hiben los campos de golf en áreas rurales" y sanseacabó, 
"tutti contenti" o por lo menos todos enterados de lo que 
pasa, ustedes recurren a este subterfugio de decir "se auto
rizan los campos de golf, pero no se autoriza la oferta com
plementaria". Bueno, pues entonces, o entra en funciona
miento la picaresca urbanística o desde luego no se cons
truirá un solo campo de golf en área rural, eso también es 
evidente. 

Supongo que por lo menos ha quedado claro para to
dos y sabemos lo que vamos a votar. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, té la paraula el Sr Mayal del Grup Parlamentan 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

GrAcies, Sr President. M'ha sorpres bastant l'argumen
tació del Sr González i Ortea, perque ha intentat fer una 
reducció absurda, ja que no és aquesta la situació. La majo
ria, la immensa majoria, per no dir tates les arees rurals 
d'interes paisatgístic que s'han aprovat avui confronten 
amb zones no protegides. Per tant, és perfectament viable 
fer camps de golf dins aquests arees i oferta complementa
ria fora d'aquestes arees, practicament a tots els casos, hi 
deu haver molts poes casos que aixó no sigui possible. Des
graciadament aixó és un possibilitat i per aixó nosaltres 
mantenim l'esmena que no es puguin fer camps de golf en 
aquestes Arees rurals. Si aquesta esmena no triomfa, ens es
timam més que l'oferta complementaria sigui defora d'a
questes arees. GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Diputada Sr Alefiar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr Presidente. No le voy a decir al Sr Gonzá
lez Ortea que no me ha entendido, yo comprendo que ha
blo muy deprisa e intentaré hacerlo un poco más despacio. 
He dicho que nos oponíamos a la oferta complementaria, 
no a los campos de golf, y si usted repasa los papeles, verá 
como en la última votación sobre este tema, en la última 
Comisión, el CDS se abstuvo en esta enmienda del artículo 
13 que el Grupo NACIONALISTA I D'ESQUERRES pre
senta hoy aquí modificada. No nos hemos opuesto a los 
campos de golf en area rural, sí a la oferta complementaria, 



8006 DIARI DE SESSIONS / Núm. 111/ 30 de gener del 1991 

y como usted ha sacado el ejemplo, yo se 10 explicaré. 

Esta mafiana, efectivamente, en el segundo espacio 
que se ha votado de esta Ley, La Victoria, transaccionada 
por todos los Grupos menos el que está presentando la en
mienda de no campos de golf, evidentemente, todos los de
más hemos firmado una trasacción, pero justamente es el 
modelo que no defiende el Grupo a que usted pertenece. 
La oferta complementaria no es el hotel - perdone, Sr 
González Ortea -, la oferta complementaria es el campo de 
golf en 10 que hemos hecho esta mafiana. El hotel ya estaba 
ubicado en un urbanizable, se ha modificado la lfnea y ca
brá un campo de golf y no la oferta complementaria en esa 
Area rural de interés paisajístico, es decir, totalmente 10 
contrario, ese es el modelo que nosotros querríamos. No 
decimos que no a localizar campos de golf en torno a los 
hoteles, pero utilizar el campo de golf como subterfugio 
para construir hoteles en áreas rurales, eso es lo que recha
zamos, eso es lo que nosotros entendemos que es a la in
versa. La oferta complementaria a un hotel es el juego, las 
pistas de tenis, los caballos, pero no al revés. Yo creo que 
el subterfugio lo utiliza usted y no nosotros. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, té la paraula el Sr González i Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí, gracias Sr Presidente. Yo lamento ser pesado y so
bre todo a estas horas, pero vamos a ver si nos entendernos. 
Ya sé lo que hicimos esta mafiana: Había un urbanizable 
donde se podía situar el hotel y a continuación hay un area 
rural, que declaramos de interés paisajístico para que se ha
ga el golf en el Area rural, eso es evidente, pero - y perdo
nen, porque tal vez son ustedes los que no me han entendi
do muy bien probablemente porque me he explicado mal, 
lo acepto - vamos a ver si tenernos las ideas claras, Sr Ma
yal, porque me parece que no es así. 

Efectivamente en muchos casos las Areas rurales lin
dan con áreas que no tienen ninguna calificación dentro de 
esta ley, pero que no son áreas urbanas ni urbanizables y 
donde usted no puede poner un hotel, ni dos, ni lo que se 
le antoje. Previamente, para poner ese hotel o lo que se le 
antoje, tiene usted que convertir aquello en urbanizable, y 
a eso es a lo que iba. El subterfugio, Sra Alefiar, no lo digo 
por lo de esta mafiana, que ha estado claro, no me tome us
ted por tan tonto como para haber firmado la propuesta de 
esta mañana sin saber lo '-que hada. Lo de esta mañana no 
tiene nada que ver, eso he dicho que era un caso en el cual 
se daba eso espontáneamente porque había sucedido y pre
cisamente por eso 10 apoyarnos todos, porque había sucedi
do, pero si ahora se aprueba este voto particular pasa que 
en adelante eso, que era una situación digamos excepcional 
que se presentaba en Alcúdia se tiene que convertir en la 
situació normal. Entonces cada Ayuntamiento que quiera 
hacer un campo de golf que ocupe o toque un área rural, 
cosa que no es nada dificil, tiene que inventarse aliado del 
área rural una zona donde pueda construirse un hotel, no 
la zona que quiera, no un suelo no urbanizable en el que 
alegremente se pueda construir un hotel de 450 o las plazas 

que sean, eso es evidente. 

Por consiguiente, nosotros creernos que eso va a dar 
lugar a una picaresca urbanística. Por eso decía también: 
¿Ustedes no quieren campos de golf en áreas rurales? Me 
parece bien, no tengo nada que decir, nosotros sí y ustedes 
no, conforme, aquí paz y después gloria, pero lo que es un 
poco absurdo o que pretende enmascarar una cosa que no 
puede ser realidad es que ustedes digan: Sí, aceptamos 
campos de golf en áreas rurales, no tenemos inconveniente, 
pero la oferta complementaria no, la oferta complementa
ria que la hagan donde puedan o en las áreas rurales linden 
con un urbano o con un urbanizable. Esto es lo que yo no 
comprendo de su postura. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

El debat s'ha acabat, Sr Mayal. Si demana la paraula 
per a una qüestió d'ordre, sí; per intervenir, no, perque aca
barem demA a les cinc del matf, van reiterant i reiterant, i 
la veritat és que jo entenc tot el que es diu, qui no ha entén 
és perque no vol. Per que de mana la paraula, Sr Mayal? 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Sr President, d'entrada jo li deman disculpes, pero és 
per desmentir la falsedat que ha dit el Sr González i Ortea, 
perque el drama és que vos te i altres Diputats ha entenen i 
no entenen el que és ver, perque ... 

EL SR PRESIDENT: 

Ha desmenteixi, pero r~pidament. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Sí, en quinze segons. Amb la Llei de Camps de Golf no 
necessiten tenir urbans o urbanitzables fora de les arees ru
rals, en qualsevol terreny no urbanitzable hi podran fer ho
tels o apartaments, cosa que a nosaltres no ens agrada, pe
ro és així. 

EL SR PRESIDENT: 

Aleshores, Sr Mayal, jo em trob amb un problema, 
perque l'esmena que em passen diu "afegir ni a les arees ru
rals d'interes paisatgístic", i l'article diu: "no es podrA ubi
car l'oterta complementAria prevista a la Llei 12.28 de 
Camps de Golf a l'interior de les Arees rurals d'interes pai
satgístic, llevat que aquesta solament ocupi inferior a 
30.000 metres quadrats". Afegir aquí "ni a les arees", no ca
sa, 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Perque aquesta esmena feía referencia al fet que no es 
podia construir a les Arees naturals i nosaltres tampoc no 
volíem que es fes a les arees rurals. De tates maneres, per 
correspondre a la seva generosítat anterior, nos al tres reti
ram l'esmena, La postura és clara i tanmateix no hi ha res 
més a aclarir. 
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EL SR PRESIDENT: 

D'acord. Moltes gn\cies, Sr Mayal. Continuem tran
quil.lament el debat a veure si en sortim. Aleshores passam 
a votar el vot particular del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA a l'artide núm. 15. 

Passam a votar els dos vots particulars que pareix que 
van en el mateix sentit, no? 

Sres i Srs Diputats que votin a favor deIs vots particu
lars del Grup Parlamentari SOCIALISTA i del Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES a l'artide 
15, es volen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 26. Abstencions, 4. Queda aproyat el vot particular que 
acabam de sotmetre a votaci6. Una yolta aproyat el yot 
particular, substitueix l'article 15; per tant no procedeix vo
tar aquest article. 

A l'article núm. 16 hi ha un yot particular del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA per retornar al text de l'infor
me de Ponencia. Per defensar aquest vot particular, té la 
paraula el Portaveu del Grup, Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí; gracies, Sr President. Una vegada aprovat l'anide 
15 en eIs termes que s'ha fet, ara ja és faeil defensar aquest 
vot particular, perque una vegada que l'oferta complemen
taria - que eren els únics edificis que podien tenir una altu
ra superior a 7 metres, perque així ha estableix la Llei de 
Camps de Golf - una vegada que aquests edificis ja no es 
poden fer dins les arees ruraIs d'interes paisatgfstic, és evi
dent que quasi quasi ja ni tan soIs no és un vot particular, 
quasi quasi ja és una correcció i adaptació técnica a l'article 
que acabam d'aprovar, perque si no, resultaria absoluta
ment incoherent. Per tant, d'acord amb l'article anterior, ja 
és necessari en aquest moment eliminar l'expressió final 
"sense perjudici d'allo que la Llei 12188 de Camps de Golf 
estableix per a l'oferta complementaria". 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? Passam a votació 
el vot particular del Grup Parlamentari SOCIALISTA per 
retornar al text de l'informe de Ponencia. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 1. Abstencions, 29. Queda aprovat el vot particular que 
acabam de sotmetre a votació, que substitueix l'artide 16 
del Dictamen de Comissió. 

A l'artide núm. 17 no hi ha esmenes mantengudes. 
Procedeix sotmetre'l directament a votació. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'artide núm. 18 hi ha un vot particular mantengut 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA i un altre pel Grup 
Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, per re
tornar al text de l'informe de Ponencia. Per defensar el vot 
particular del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa
raula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Aquest article estableix el marc 
en el qual es podran autoritzar usos d'interes social a les 
cases de possessi6, de lloc o de pages. Establim que els usos 
que es 'permetin hauran de ser complementaris i no substi
tutorÍs de l'explotació agrfco1a o ramadera de la finca; en 
una paraula, obrim la possibilitat al que s'entén com a 
agroturisme, pero també a l'eliminació d'activitats comple
mentaries de l'activitat agrfcola. Per tant, és una política 
d'eliminació de l'agricultura i de la conservació de la natu
ralesa lligada a aquesta agricultura en aquestes arees prote
gides. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar el vot particular del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, té la paraula el Di
putat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Els arguments són identics, perque el vot particular ho 
éso Pensam que el paisatge rural s'ha creat i s'ha mantingut 
amb eIs usos agraris del territori i que aquests usos agraris 
s'han de mantenir. Nosaltres pensam que mantenir els usos 
agraris és afavorir l'economia deIs pagesos i no afavorir la 
creació de competidors que poden intentar substituir les 
explotacions agraries per explotacions terciAries de serveis. 
Per tant, el fet de mantenir aquesta frase - i aprofit per 
acJarir que l'article 18 també preveu les petites ampliacions 
necessaries per a la vida moderna de les cases de lloc o de 
pages, i per tant, si aixo por tranquil.litzar minimament el 
Sr Mari Calbet, m'agradaria fer-ho - també va a favor de 
l'economia agraria de les zones protegides, i aquest és el 
sentít d'aquest vot particular. 

EL SR PRESIDENT: 
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Sres Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari POPUIAR, té la 
paraula el Portaveu Sr González Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. Yo discrepo por completo 
del Sr Mayal, pero vamos, hoy se ha convertido en una cos
tumbre, aunque yo no soy tan duro como para decir que di
ce falsedades. Quizá dice cosas que no me gustan o que yo 
interpreto de otra manera; falsedades es un término un po
co duro, pero dejemos eso porque ya ha pasado. 

En cuanto a la enmienda en concreto, digo que discre
po porque en realidad lo que pretende esta enmienda es su
primir la posibilidad del turismo agrario, es decir, hay dos 
posibilidades de aprovechamiento turístico del campo, una, 
el agroturismo, que es una actividad que efectivamente es 
un tipo de turismo que va extraordinariamente ligado a la 
explotación agraria. En realidad es el mantenimiento de la 
explotación agraria y que, además, se dedican algunas habi
taciones de una determinada casa para obtener algunos in
gresos más por el hecho de alojar alli a viajeros, pero el tu
rismo agrario es otra cosa. 

El turismo agrario es el previsible aprovechamiento de 
determinadas casas de campo de gran envergadura o de 
cierta envergadura para convertirlas en hoteles, en residen
cias o en sitios que efectivamente puedan suponer un apro
vechamiento turístico, y yo creo que esto sí que va en bene
ficio de determinadas instalaciones dé! campo. En el arti
culo 18 se habla de casas "de possessió, de lloc o de pag~"; 
lógicamente son casas cuyo aprovechamiento puede ser 
agroturístico o, como digo, de turismo agrario. Hay una 
gran cantidad de casas de campo que ya no pueden mante
nerse de la pura explotación agraria, esto es un hecho evi
dente, y entonces, para evitar que se pierdan estas casas y 
su utilidad, podrían convertirse - de hecho ya hay algunos 
ejemplos en Baleares - en hoteles o residencias. 

Eso, con estos votos particulares que presentan el 
Grupo SOCIALISTA i el Grupo NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, queda absolutamente imposibilitado. 
Nosotros estamos a favor de que puedan ser susceptibles de 
este aprovechamiento turístico estas casas de posesión; por 
consiguiente, votaremos que no a estos votos particulares. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació els dos vots particulars a l'article 18, 
tant el del Grup Parlamentari SOCIALISTA com el del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con-

tra, 30. Abstencions, 4. Queden rebutjats els vats particu
lars que acabam de satmetre a votació i passam a votar 1'ar
ticle 18 segons el Dictamen de Comissió. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'article 19 no hi ha esmenes mantengudes; proce
deix sotmetre'l directament a votació. 

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

Vots en contra, no n'hi ha. 

Abstencions, pareix que tampoc n'hi ha. 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'article 20 es manté un vot particular del Grup Par
lamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. Per de
fensar-lo, té la paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Grades, Sr President. En realitat, el vot particular se
ria recuperar l'article 20 de l'informe de Ponencia que es va 
perdre a Comissió i no fa referencia a l'article 20 del Dicta
men. Per tant, el separaríem; seria un 19 bis o com el vol
guessin designar. Jo els llegiré el text de l'informe de Po
nencia porque sapiguen que voten. 

Diu "els sois urbanitzables o aptes per a la urbanitza
ció sense pla parcial definitivament aprovat a l'entrada en 
vigor de la present !lei situats en una area de 500 metres 
d'amplada al voltant d'una área natural d'especial interes, 
no podran superar la densitat mrudma de 60 habitants per 
hectarea", que és la densitat que aprova per a zones turísti
ques el Pla Provincial, diguem-ho entre parentesis. 

Nosaltres volem evitar que la Llei de declaració d'are
es d'especial inter~ tengui uns efectes negatius per a les 
zones immediates a les protegides i que es pugui produir el 
que en termes urbarustics ja es podria denÚminar l'efecte 
Trenc. Com saben la majoria de Diputats d'aquesta Cam
bra, a les noves previsions urbanístiques de l'Ajuntament 
de Campos respecte del seu terme municipal s'ha substituit 
la faixa litoral, per prevenir que fas edificada totalment, per 
una faixa que envolta totalment l'area natural d'especial in
teres, de manera que quasi quasi s'augmenta la superficie 
urbanitzable. Nosaltres pensam que aixo seria un salva
guarda molt modesta a aquesta situació, pero que seria 
molt positiu incorporar-ha. 

EL SR PRESIDENT: 
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Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té 
la paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

GrAcies, Sr President... (deficiencia de so) ... del Dicta
men perque és una addició d'un nou artide. Bé, nosaltres 
vam promoure aquesta redacció en Ponencia i després en 
Comissió vam votar en contra, perque vam reflexionar so
bre els efectes que podria tenir en una serie de casos con
crets i si bé s'havia pensat com una limitació de densitat en 
árees turístiques residencials de nova implantació, pero ex
tensives, que poguessin ser confinants a aquestes arees na
turals d'especial interes, després vam pensar que a molts de 
nuclis tradicionals en el quals hem posat la limita ció del 
10% de sol urbanitzable com a maxim, en relació amb el 
sol urM, aquesta limitació de densitat eLs podria ser real
ment negativa i impossibilitar el desenvolupament mínim 
de les seves necessitats. Per aixo vam votar en contra i avui 
també ha farem. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar el VOl particular del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, que de fet és d'ad
dició d'un nou artide. 

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

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

Abs tencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vots en contra, 
53. Abstencions, 1. Queda rebutjat el vot particular que 
aeabam de sotmetre a votació. Com que era d'addició d'un 
nou artide, queden sense esmenes els articles 20, 21, 22 i 
23. Procedeix sotmetre'ls a votació, que sera conjunta si no 
s'hi oposa eap Sr Portaveu. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor deIs articles núms. 
20, 21, 22 i 23 del Dictamen de Comissió, es volen posar 
drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanirnitat de la Cambra. 

A l'artide 24 hi ha un vot particular del Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES al text de la 
Proposició de LIei. Per defensar aquest vot particular, té la 
paraula el Diputat Sr Mayol. 

EL SR MAYOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. Ens trobam en una situació 
identiea a l'anterior: Es tractaria de l'addició d'un nou arti-

ele, que a la Proposició de LIei figurava com a article 24; 
seria recuperar un artide que els llegiré. Probablement la 
seva ubieació no hauria de ser aquí, pero, si els sembla bé, 
el debatrem i VOlarem ara: "Amb earActer complementari a 
les eategories definides a la Llei 4 del 1989, de 27 de man;, 
de conservació d'espais naturals, flora i fauna silvestres, es 
crea la figura de paratge natural concertat", i a continuació 
ve una explieació d'aquesta figura. Nosaltres proposam que 
la iniciativa privada pugui entrar, en materia de conserva
ció d'espais naturals, amb earActer voluntari, subscrivint 
acords de col.laboració o de qualsevol altre tipus amb la 
Comunitat Autonoma i per aixo cream o recollim una figu
ra que existeix en altres legislacions, que permeti aquest ti
pus de col.laboració. Es tracta de donar-li earActer formal a 
nivell de llei i per aixó proposam que aquest artide, que 
existia a la proposició, es mantengui a la llei. 

EL SR PRESH)ENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té 
la paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Sí, Sr President, només per una qüestió d'ordre. 
Aquest article, en tot cas, no pot anar en aquest punt, per
que es refereix al TItol II de la LIei, i per tant hauria d'anar 
després de l'article 27 o següents, peró dins el TItol II i no 
en aquest article 24. 

EL SR PRESIDENT: 

Bé, ho donam per debatut; ha podem sotmetre a vota
ció i, si prospera, ho durem al punt adient de l'articulat, se
gons el Dictamen de Comissió. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor del vot particular 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUER
RES, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjat el vot particu
lar que aeabam de sotmetre a votació. Per tant, l'article 24 
queda sense vot particular ni esmenes mantengudes. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'article 24, se
gons el Dictamen de Comissió, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'article 25 hi ha mantengudes les esmenes 2275 i 
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2276 del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES. Sí, hi ha dues esmenes d'addició de nons arti
eles, la 2275 i la 2276 del Grup Parlamentari NACIONA
LISTA I D'ESQUERRES. Per defensar-les, té la paraula el 
Diputat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gnlcies, Sr President. Aquí també haurlem de passar 
aquests articles al TItol n, i a més, un seria realment una 
disposició transitória, peró no tenc cap inconvenient en a
grupar-los, que es votin conjuntament i que llavors, si pros
perassin, se situassin en ellloc oportú. 

Es tractaria, d'una manera extraordinmament respec
tuosa i gosaria a dir t(mida, de crear una figura que de fet 
aquesta Comunitat ja ha utilitzat, sense tenir-Ia. Nosaltres 
proposam que el Consell de Govern pugui crear per Decret 
paratges submarins protegits en les aigües interiors de la 
Comunitat Autónoma de les Illes Balears, quan ho aconse
lli la singularitat deis sens valors, i que siguin assimilables a 
les Mees naturaIs d'especial intereso Feim una salvaguarda 
claríssima i és "sense perjudici de les atribucions que la le
gislació atorga al Govern de I'Estat" i ens referim al mare 
competencial de la Comunitat: "el Govern regulara, en el 
marc de les competencies de la Comunitat Autónoma, eIs 
usos i aprofitaments compatibles amb la protecció d'a
quests paratges i arbitrara les mesures de vigilancia i con-

. trol que pertoquin, inelosa la senyalització d'aquestes are· 
es". 

NosaItres creim que no feim cap invasió competencial, 
com es va dir en Ponencia, perque per dues vegades l'arti· 
ele en fa expressa reserva: "sense perjudiei de les atribu
cions de l'Estat" i "en el marc de les competencies de la Co
munitat Autónoma". Si aquestes competencies són exclusi
vament les relatives a la pesca, aquests paratges es refernan 
exclusivament a explotació pesquera; si n'hi ha d'altres, 
també hi podrem entrar i tal vegada n'hi teDim, jo sé que hi 
hagut propostes de fer explotacions sub marines d'arids, per 
exemple, i tal vegada són coses que requereixin algun tipus 
d'autorització de la Comunitat. 

L'esmena 2276, a nivell de transitória, seria la propos
ta que el regim de protecció previst en aquest article s'apli
qui en un termini no superior a 6 mesos a les aigües inte
riors de Portocolom, excloent els recintes portuaris, a l'en
senada denominada Sa Mitja, al Cap de Cavalleria de Me
norca, i al paisatge submarf protegit de Cala Blava a Cap 
Enderrocat, i enlla~ aIxó amb el que he dit al prineipi: que 
la Comunitat Autónoma ja ha utilitzat aquesta figura, en
cara que amb un altre no m, creant, en temps del Consell 
General Interinsular, un paisatge submarl protegit. Si ara 
no podem fer el que es podia fer en temps del Consell Ge
neral Interinsular, des del punt de vista autonómic la situa
eió encara és més greu del diu el nostre Grup. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Passam a votar les esmenes 2275 i 2276 del Grup Par-

lamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats, que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 4. Queden rebutjades les esmenes 
d'addició de nous articles que acabam de sotmetre a vota
ció, i passam a votar l'article 25, en el qual no hi ha cap es
mena presentada. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'article 26 hi ha un vot particular del Grup Parla
mentari SOCIALISTA per retornar al text de I'informe de 
Ponencia. Per defensar aquest vot particular, té la paraula 
el Portaveu del Grup SOCIALISTA., Sr Triay . 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí, Sr President. En aquest vot particular respecte del 
text de Ponencia, nosaltres defensa m que la competencia 
de la declaració de les figures més importants a nivell de 
Comunitat Autónoma que crea la Llei 4 del 1989 de Con
servació deis Espais Naturals i de la Flora i Fauna silves
tres, que són els pares i les reserves naturaIs, sigui assigna
da a Parlament, que es facin per llei del Parlament, i que 
les altres figures menors, monuments naturals i paisatges 
protegits, es puguin fer directament per decret del Govern. 
Creim que és un divisió lógica; per a nosaltres, les figures 
mmmes seran aquestes de pares i reserves que siguin per 
lleis avalades pels estudis de recursos i d'altres trAmits par
ticipatius previs que exigeix la Llei Bélsica de Conservació 
deis Espais NaturaIs i de la Flora i Fauna silvestres. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? 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. Jo vulI recordar, encara que si
gui molt breument, els dubtes que ha tengut el nostre Grup 
en relació amb aquest article, perque de fet, amb I'aplicació 
de la Llei 4 de nivell estatal, feim obligatori que aquesta 
declaració de pares i reserves es faci per projecte de llei i 
per llei del Govem, perque el pla d'ordenació de recursos 
naturals, que ha de ser previ a la declaració d'un pare o d'u
na reserva, lógicament soIs el pot desenvolupar el Govern, 
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treure'l a informació pública i aprovar-lo. Un Grup Parla
mentari que vulgui fer una proposició de llei de declaració 
d'un pare o d'una reserva no disposa dels instruments t~c
nies i probablement tampoc dels jurídies per treure res a 
informació pública. 

Per tant, ens trobam en una situació un poc peculiar: 
atorgam en exclusiva al Govern aquesta capacitat d'iniciati
va amb una forma menys agil que la del decret. Tanmateix 
pensam que en la tramitació parlamentaria del text es po
drien millorar les previsions que es fessin en el Projecte del 
Govern i, per tant, donarem suport finalment a l'esmena 
del Grup SOClALIS-TA 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. Yo creo que el Sr Mayal ha 
dado las razones para que se mantenga el texto en las con
diciones actuales del Dictamen, es decir, que se pueda ha
cer la declaración conjunta de cualesquiera de los tipos de 
espacio por decreto, y, además, no acabamos de entender 
muy bien esta distinción de que haya dos figuras que ten
gan que hacerse por ley y otras dos que tengan que hacerse 
por decreto. Realmente el Gobierno es el que _pone en 
marcha, en el caso de un espacio natural, de aCuerdo con la 
Ley 4, es el que tiene que poner en marcha un plan de or
denación de recursos, concreta y precisamente para las fi
guras de parque y de reserva, en ese caso obligatoriamente, 
y, como decía el Sr Mayal, es el Gobierno el que compone 
en definitiva todo el proceso que se escapa a la posibilidad 
de un Grupo Parlamentario. 

Por consiguiente, parece que 10 lógico es utilizar la vía 
del decreto. Sin embargo, comprendo que haya tantos rece
los y tanto miedo por parte de la oposición a que sea el 
Gobierno que haga esta declaración mediante decreto, pe
ro creo que la Ley 4 aboca precisamente a eso. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Triay, pero crec que ja no hi ha lloc a replica ... 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Seré molt curt. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Només per dir que no hi ha cap recel, de la mateixa 
manera que crec que no hi ha cap dificultat per aplicar a la 
prActica aquest vot particular que nosaltres presentam. 
Tenguin en compte que els pares nacionals també tenen 
uns tnlmits de pla d'ordenació de recursos, exactament els 

mateixos tipus de documents que s'exigeixen en els pares de 
la Comunitat Autonoma i que, no obstant aixo, s'exigeix 
llei del Parlament, del Congrés de Diputats, de les Corts 
Generals, per aprovar-los. Per tant, és perfectament possi
ble complir les exigencies de la LIei Basica de Conservació 
deIs Espais Naturals i de la Flora i Fauna silvestres i, a la 
vegada, donar el paper de l'aprovació a una llei del Parla
ment. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació el vot particular del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA a l'article 26. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? , 
Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 4. Queda rebutjat el vot particular que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 26 
segons el Dictamen de Comissió. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 54. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 5. Queda aprovat l'artic1e 26 segons 
el Dictamen de Comissió. 

A l'artic1e 27 hi ha un vot particular del Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES per retornar 
al text de la Proposició de LLei. Per defensar-lo, té la pa
raula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. Seria la incorporació d'un nou 
article, tampoc no és una substitució, i aquest article hauria 
de ser el 25, perque altra vegada fa referencia a les Arees 
naturals d'especial interes, no ja al 11tol II de la LIei, a no 
ser ql,le jo tengui els papers embullats, pero en tot cas no 
s'hauría defensat d'hora. 

L'article 27 de la Proposició deia que els plans i nor
mes aplicables a les arees naturals d'especial interes inclou
ran la regulació deis aprofitaments de recursos naturals que 
garanteixi la preservació de la diversitat biologica, amb es
ment especial a les especies i comunitats endemiques o 
amena9ides, inclosa la recuperació de les poblacions extin
gides, si n'és el cas, i que l'activitat cinegetica podrA ser re
gulada especfficament en els plans propis de cada area na
tural, etc., etc., és a dir, es tractava que la protecció de la 
fauna i de la flora que volem que existeixi a les arees natu-
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raIs d'especial interés, encara que molt redulda després de 
les vicissituds de la Proposició de LIei, es mantengui a tra
vés d'aquest article. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? Passam a votar el vot particular del Grup Parla
mentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, que seria 
per fer un article nou que ubicaríem en el Uoc correspo
nent, sense article 27. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vots en contra, 
30. Abstencions, 24. Queda rebutjat el vot particular que 
acabam de so tmetre a votació i passam a votar l'article 27 
segons el Dictamen de Comissió, i l'article 28, que tampoc 
no té esmenes mantengudes. Si no hi ha objeccions per 
part deis Srs Portaveus, els votarem conjuntament. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor deis articles 27 i 
28 del Dictamen de Comissió, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unaminitat de la Cambra. 

A la Disposició Addicional Primera i a la Disposició 
Addicional Segona no hi ha es menes mantengudes. Sí, Sr 
Triay, té la paraula. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Sí, Sr President. Vull recordar que avui, a la Junta de 
Portaveus, hem fet palés que a la Disposició Addicional Se
gona hi havia el que podrlem considerar un error material 
o bé la necessitat de fer una transacció aquí, que és afegir, 
en el cas de SóUer, eIs sectors 3 i 4, etc., que eren urbanit
zables, que ba distríbuIt el Sr Vidal, Portaveu d'UM, i que 
en aquest moment s'bauría de veure o acceptar. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, Sr Vidal. 

EL SR VIDAL I BIBILONI: 

Gracies, Sr President. Com diu el Portaveu del Grup 
SOCIALISTA, Sr Triay, jo ho he donat al President de la 
Junta de Portaveus. 

EL SR PRESIDENT: 

Estava en mans del LIetrat. No hi és en aquest mo
ment, no? L'haunem de repetir. 

Passam a votar, ido, la Disposició Addicional Primera, 
segons el Dictamen de Comissió. 

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

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

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Sí, a la Disposició Addicional Segona hi ha una esme
na d'addició que pareix que tots els Grups Parlamentaris ja 
han acceptat a la Junta de Portaveus. El Sr Secretari farA el 
favor de Uegir-la, perque jo ja no puco 

La llegira el Sr Secretari Segon. Bé, la llegirA el Presi
dent. Diu: "El sol no urbanitzable de Sont Font, delimitat 
al Pla General de Calvü\, i el sol agrícola intensiu del Pla 
General Municipal de SóUer, així com els desqualificats 
sectors 3 i 4 de sol urbanitzable programat tendran, als 
efectes d'aplicació de la llei present, la consideració d'Area 
d'assentament dins paisatge d'interes". 

Si la transacció s'accepta, passem a votar primer l'es
mena, que sera addicionada, perque no ho votem tot junt. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor d'aquesta esmena 
transaccional a la Disposició Addicional Segona, es volen 
posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra i votam 
la Disposició Addicional Segona segons el Dictamen de 
Comissió. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? '. 

També queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

A la Disposició Addicional Tercera hi ha un vot parti
cular del Grup Parlamentari POPULAR, el 3527. Per de
fensar-Io, té la paraula el Portaveu del Grup POPULAR, 
Sr González Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ I ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. Efectivamente, la Disposi
ción Adicional Tercera contiene un imperativo al Gobier-
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no para que promueva la declaración de una serie de espa
cios naturales protegidos de acuerdo con la Ley 4 del 89. 
Estos espacios - cinco en Mallorca, uno en Menorca y dos 
en Eivissa - los habíamos incluido aquí por su enorme vo
cación pública, ya que son de propiedad pública o bien tie
nen esa vocación de convertirse en breve plazo en espacios 
públicos, en los que la declaración de espacio natural pro
tegido y, después del correspondiente plan de ordenación 
de recursos, la consiguiente declaración de parque natural, 
etc., a que pudiera dar lugar ese plan, se corresponde, digo, 
con una serie de propiedades públicas que parece aconseja
ble que fuera así. 

Hay una sola excepción, que es la que motiva nuestro 
voto particular, que creo se metió por una enmienda del 
Grupo NACIONALISTA I D'ESQUERRES, que son Ses 
Salines de Eivissa i Formentera. Este espacio no tiene en 
principio ninguna vocación pública ni parece tampoco ra
wnable que la Administración de la Comunitat o del Con
seU Insular compren este espacio, estas Salines. Por consi
guiente, independientemente del grado de protección de 
los espacios, tema que ya discutimos en el artÍCulo 3, pare
ce absolutamente impropio situar estas Salines de Eivissa y 
Formentera junto con estos otros espacios. Por eso noso
tros proponíamos que este se suprima de aquí yen esto, en 
definitiva, consiste nuestro voto particular. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parla~entaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA I D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

GrAcies, Sr President. En primer lloc, jo vull manifes
tar que l'aplicació de la Llei 4/1989 no implica necessaria
ment l'adquisició deis espais. En segon lloc, és evident que 
dins l'ambit territorial de l'espai denominat Salines d'Eivis
sa i Formentera hi ha una gran quantitat de sOl públic, una 
gran quantitat de domini públic marítim, coro hi és igual
ment als íllots del Migjorn i Ponent d'Eivissa, que tenen 
probablement la mateixa vocació de ser adquirits pel Go
vern que els illots que hi ha entre Eivissa i Formentera, que 
es troben inclosos dins l'ambit de l'espai denominat Salines 
d'Eivissa i Formentera. 

Nosaltres pensam que si hi ha un lloc a les Pitiüses que 
mereix ser qualificat i protegit com a pare natural, és preei
sament el de Ses Salines, i, per tant, mantenim la nostra 
postura favorable a aquesta votació. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Si; gracies, Sr President. Nosaltres no acabam de veure 
com es valora aquesta vocació o en quin moment es mate
rialitza damunt aquests espais. No sabem si aquesta vocació 

ja ha arribat al Trene Salobrar de Campos, si realment ja té 
aquesta inspiraeió o aquesta comunicació, i tampoc no sa
bem si ja la té s'Albufereta, pen') jo cree que Ses Salines 
efectivament no tenia vocació. Efeetivament, tal com venia 
a la Proposició de Llei i tal com es va iniciar el procés, te
nia una escassa vocació, tant a Eivissa com a Formentera, a 
ser espai públie, pero cree que en aquest moment s'ha in
crementat la seva vocació, després d'aquestes votacions i, a 
més, el que no pugui tenir de vocació, o sigui aquest toe di
ví vers l'exercici més esfon,at del sacerdoci, aquesta vocació 
que potser no tenia i ara li ha arribat s'ha de completar 
amb una historia d'espai públic que compensi aquesta man
ca de vocació, perqu~, com tothom sap, historicament Ses 
Salines eren un espai comunal, un espai público Després 
van ser un espai de l'Església, va ser quan li va arribar la 
primera vocació, van deixar de ser un espai realment pú
blic, deis ciutadans, i passaren a ser un espai de les institu
cions religioses, i després ja es van privatitzar completa
ment. 

Crec que és el moment de fer aquest recorregut a la in
versa, de donar la vocació al qui la va tenir i, per tant, d'in
cloure aquest espai entre els que han de ser pares naturals 
de les Illes Balears. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar el vot particular núm. 3527 del Grup 
Parlamentari POPULAR a la Disposició Addicional Terce
ra. 

Sres i Srs Diputats que voten 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, 30. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjat el vot par
ticular que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
la Disposició Addicional Tercera segons el Dictamen de 
Comissió. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30; en contra, 
cap; abstencions, 29. Queda aprovada la Disposició Addi
cional Tercera que acabam de sotmetre a votació. 

L'esmena 2277 del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES propugna una nova Disposició Ad
dicional. Per defensar aquesta esmena, té la paraula el Di
putat Sr Mayal. 
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EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Seria una Disposició Transitoria, Sr President, que di
ria que "en el termini d'un anyel Govem sotmetnl al Parla
ment un Projecte de Llei de compensacions intermunici
paIs per a la protecció deIs espais naturals". Queda defensa
da en els seus mateixos termes. 

EL SR PRESIDENT: 

Per no mantenir la confusió, ido, la votarem amb les 
transitories. 

La Disposició Addicional Quarta, una volta aprovat el 
vot particular de retom a l'article 5, pareix que no cal vo
tar-la. S1. Parla de l'Annex segon i ja no hi és, no? Té la pa
raula, Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. En aquesta Addicional Quarta 
no hi ha cap esmena, pero fent ús de l'acord que s'ha fet a 
la Junta de Portaveu, ja que es refereix a l'Annex m, nosal
tres demanaríem una transacció. Per majoria hem fet un 
Annex lI, que és un annex de soIs urbanitzables o de plans 
parciaIs que es mantenen, situats dins la Serra de Tramun
tana o deIs Amunts. Per coherencia amb l'articulat, l'Annex 
m, que era aixo mateix dins els espais distints de la Serra 
qe Tramuntana i deis Amunts, ara hauria de teni[ el mateix 
sentít positiu que té l'Annel¡: 11, en el sentit que fos la rela
ció d'aquelIs plans parcials o urbanitzables que es mante
nen a espais distints de la Serra de Tramuntana i deIs 
Amunts. 

Per tant, jo demanaria que es llevas l'expressió "amb 
l'excepció de" de la penúltima Hnia. Només que es llevas 
aquesta expressió, quedaria perfectament clar el sentit que 
té aquest Annex III, que vull precisar que és necessari, per
que com a mfnim hi ha un cas de sol amb pla parcial apro
vat suficientment desenvolupat i perfectament situat dins 
un espai per justificar la necessitat d'un annex que li do ni 
cobertura. En aquest sentit - i no és més que una formali
tat, perque l'Annex I'haurem de discutir en un altre mo
ment - quedaria coherent amb tot el que hem aprovat fins 
ara. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? S'admet la tran
saccional? S'admet la ttansaccional, Sr González Ortea? 
Admesa, ido, la transaccional per part deIs Srs Diputats, 
quedaria la mateixa Disposició Addicional Quarta, supri
mint "amb l'excepció deis que es relacionen a l'Annex III", 
no? 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Suprimint simplement l'expressió "amb l'excepció de". 
En faré lectura: "EIs soIs urbanitzables o aptes per a la ur
banització que no formin part de la Serra de Tramuntana 
de Mallorca o deIs Arnunts d'Eivissa afectats per I'Annex 1 
per una Área Natural d'Especial Interés o una Área Rural 

d'Interés Paisatgístic i amb pla parcial en vigor, queden ex
closos de rÁrea d'Especial protección. La redacció s'hauria 
de perfeccionar, pero queden exclosos els que relaciona 
l' Annex III; resta un petit problema de redacció, pero per 
simplificar l'explicació bastaria llevar "amb l'excepció de". 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies. Només és per oferir una senzilla so lució gra
matical. Seria invertir l'ordre, el final hauria de ser el prin
cipi i dir simplement: "Els sois urbanitzables o aptes per a 
la urbanització que es relacionen a l' Annex III queden ex
closos de l'Area d'Especial protección. 

EL SR PRESIDENT: 

S'accepta el canvi gramatical del Sr Mayal, la coLlabo
ració del qual agraesc perque anam avan~nt. Algú vol in
tervenir? Podem passar a votar o esperam? 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sr Presidente, nosotros no acabamos de entender exac
tamente el planteamiento que se hace. En la Disposición 
Adicional Cuarta se contemplaba un Anejo m que, en rela
ción con el Anejo n, también incluía los suelos urbaniza
bIes o aptos para la urbanización con plan parcial en vigor 
que quedan descalificados total o parcialmente. Esto era 
muy sencillo, quedaba clarísimo, son los que estan recogi
dos en un área y quedan descalificados, exactamente igual 
que en la Serra de Tramuntana i en els Amunts de Eivissa 
pasaba con los que estaban en el Anejo lI. 

Nosotros estamos dispuestos a ser todo lo tolerantes 
que quieran, según el acuerdo que habíamos tomado de 
que en el Anejo II o en el Anejo III se pudieran introducir 
enmiendas in voce sin mayores problemas por parte de los 
otros portavoces, pero no voy a plantear esa cuestión. Esta
mos dispuestos a admitir una transacción, pero quisiéramos 
que se aclarara exactamente cuál y, además, qué es lo que 
se va a poner en el Anejo m, porque a mí me ha dejado 
perplejo que el Sr Triay hable de un suelo con un plan par
cial aprobado. Lo he mirado y no sé exactamente a qué se 
refiere, es decir: me gustaría que se aclarase perfectamente 
el concepto para saber lo que vamos a votar ante esta even
tualidad. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

El Sr Triay té la paraula. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Jo cree que és exactament igual 
de ciar com ha explica el Sr González Ortea: Simplement 
que ara l'Annex II no és el que ell diu, sin6 que és els deIs 
plans parciaIs o urbanitzables que es mantenen, logica
ment, dins la Serra de Tramuntana i eIs Amunts. Que pas-
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sara, en correspondencia i coherencia, a I'Annex 1Il? El 
mateix, simplement eIs soIs urbanitzables o plans parcials 
que es mantenen dins eIs altres espais. Quan arribi el mo
ment podrem discutir quins són aquests, pero realment no 
és més que aixo. El canvi de redacció que feim és perque 
tenguin el mateix tractament a l' Annex IlI. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr González Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Vamos a ver. Tal com estaba montado antes había un 
Anejo 11 con una relación de suelos urbaniza bies progra
mados o aptos para la urbanización, que entonces se llama
ban áreas urbanas y ahora son áreas de asentamiento y pai
sajes de interés, manteniéndose su calificación urbanística. 
Entonces había ese Anejo Il que poma Serra de Tramunta
na i eIs Amunts, pero no había un Anejo m, no existía nin
gún otro Anejo, lo que había era un Anejo que en realidad 
no estaba incorporado en la Proposición de Ley y que, al 
cambiar la tipología de los anejos, fue el que nos sirvió de 
pauta para construir el que viene en el Dictamen. No había 
ningún Anejo III y ahora quiero saber qué Anejo 3 se pre
tende poner, porque de verdad no lo entiendo, no sé qué se 
pretende poner. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Triay. Jo pens, si ha corroboren els serveis jurf
dics, que retornant al text original desapareix I'Annex III, 
perque no hi era. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr President, nosaltres no demanam que es torni al 
text original. En la Proposició que avui considera m hi ha 
un Annex m, que es titula "Relació de soIs urbanitzables o 
aptes per a la urbanització amb pla parcial en vigor que 
queden desqualificats totalment o parcialment per la deli
mitació d'Arees distintes de la Serra de Tramuntana de Ma
llorca i deIs Amunts d'Eivissa", i comen~: "Punta Manresa, 
muntanyes d'Arta, etc.". 

Aquest Annex III existeix, el tenim aquí, el que passa 
és que nosaltres, de la mateixa manera que hem canviat el 
sentit de l'Annex II i després l'haurem de presentar aquí 
com a esmena transaccional perque s'aprovi, demanam que 
en el mateix sentit es canvi'i el contengut de l'Annex IlI, 
simplement perque en lloc de ser eIs soIs que es desqualifi
quen siguin els que es mantenen. No sé si és que ja hem 
perdut la capacitat de comunicar-nos, ateses les hores que 
duim aquí reunits. 

EL SR PRESIDENT: 

També pot ser que hagim perdut la capacitat d'enten
dre. Té la paraula el Sr Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

:& per pro posar la redacció exacta, una que em pareix 
que ha d'anar bé, o sigui, que entre les paraules "en vigor" i 
"queden exclosos", a la penúltima retxa, diría: "amb pla par
cial en vi~or que es relacionen a l'Annex 1Il, queden exclo
sos de rArea d':&pecial protección. Si vol, pue llegir tot 
l'articulat, pero em pareix que així queda cIar. 

EL SR PRESIDENT: 

Queda bastant cIar; no sé si el Sr González Ortea ho 
entén, perdoni, si ho accepta. Té la paraula el Sr González 
Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Vamos a ver: Si se hace una relación de suelos urbani
zables que quedan excluidos del Área de :&pecial Protec
ción, entonces hay que hacer una relación de suelos urbani
zables que no tienen nada que ver con áreas de especial 
protección. 

Perdón, yo estoy reflexionando en voz alta. Tal vez ten
ga dudas por la hora, efectivamente; yo lo que pido son 
aclaraciones, no estoy afirmando nada, estoy pidiendo acla
raciones porque, sinceramente, no acabo de entender la 
cuestión. Yo pediría que, más que de la Disposición Adi
cional Cuarta, se me diga - porque quizá así podamos en
tendernos - el título del Anejo 3. El título actual del Anejo 
III es: "Relación de suelos urbanizables o aptos para la ur
banización con plan parcial en vigor que quedan descalifi
cados total O parcialmente por la-delimitación de áreas dis
tintas de las de la Serra de Tramuntana de Mallorca i deIs 
Amunts de Eivissa". ¿En qué se transforma eso? As1 ya es
tará claro, porque ya sabremos lo que después puede ir ahí 
dentro. 

EL SR PRESIDENTE: 

Vista la situació, aquesta Presidencia suspen el PIe du
rant deu minuts a ti que es posin d'acord amb la resta, per
que, per exemple, aquí hi ha una esmena del Grup Parla
mentari SOCIALISTA que demana la supressió de I'Annex 
III. Per aixo, anem a veure si ha aclarin. No, ja s'ha susp~. 
Ha arreglin amb eIs Lletrats, i tot d'una que s'hagin posat 
d'acord, ens ha diguin, per favor. 

EL SR PRESIDENT: 

Recomen~ la sessió. A la Disposició Addicional 
Quarla hi ha hagut una transaccional; pare ix que s'ha ac
ceptat la redacció del Sr Miquel Pascual, Diputat il.lustre 
d'aquest Parlament. Jo li demanaria si vol repetir la modifi
cació que ha fet a la Disposició Addicional Quarta. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Ja que m'ho demana, Sr President, llegiré la Disposició 
Addicional Quarta tal com quedara i posaré un émfasi es
pecial en la lectura quan arribi a la part que es modifica: 
nEIs soIs urbanitzables O aptes per a la urbanització que no 
formin part de la Serra de Tramuntana de Mallorca o deIs 
Amunts d'Eivissa, afectats a l'Annex 1 per una Área Natu-

s 
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ral d'Especiallnteres o una ~rea Rural d'Interes Paisatgís
tic i amb Pla Parcial en vigor - i ara ve la modificació - que 
es relacionen a l' Annex III - entre comes - queden exclosos 
de l' Área d'Especial protección. 

EL SR PRESIDENT: 

Tots els Grups Parlamentaris accepten la transaccio
nal? SI, Sr Mayol. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Em sap greu haver tengut la idea tard, pero si l' Annex 
III ha de tenir un sol pla, seria més senzill ano menar-lo. 
Vull dir que aquest Pla no queda afectat. 

EL SR PRESIDENT: 

Jo em pensava que ens havíem aturat per aclarir 
aquestes coses, si ens trobam igual que abans ... ! Ates que ja 
s'ha fet I'Annex, per tant, Sres i Srs Diputats, i acceptada 
l'esmena transaccional amb la nova redacció, passam a vo
tació o algun Portaveu vol intervenir? 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí, Sr Presidente. Nosotros entendemos la defensa de 
nuestro voto negativo, que lo va a ser, evidentemente con
tenida en la que ya hicimos en su momento del Anejo 11. 
En definitiva, eso es contribuir a esa absoluta obscuridad: 
crear ahora un Anejo III con un solo urbanizable y creo 
que ninguno de los presentes está en condiciones de asegu
rar en serio que no queden otros afectados. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats que voten l'esmena transaccional a 
la Disposició Addicional Quarta, es volen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda aprovada l'esmena 
transaccional que substitueix la Disposició Addicional 
Quarta. 

Les Disposicions Addicionals Cinquena i Sisena i les 
Disposicions Transitories Primera i Segona no tenen esme
nes ni vots particulars mantenguts. Procedeix sotmetre-Ies 
directament a votació, que ser~ conjunta si no s'hi oposa 
cap Sr Portaveu. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Disposició 
Addicional Cinquena, la Disposició Addicional Sisena, la 
Disposició Transitoria Primera i la Disposició Transitoria 
Segona, es volen posar drets, per favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovades per unanimitat de la Cambra. 

A la Disposició Transitoria Tercera hi ha un vot parti
cular del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, si no pensen retirar-lo. Té la paraula el Dipu
tat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Sí, Sr President. El vot particular feia referencia al ter
mini que s'atorgava al Govern per a la promoció de decla
ració d'Espais Naturals Protegits a la Llei 4'de11989, pero 
es retira perque hi ha un Reglament d'aquesta Llei que no 
s'ha publicat i, per tant, és impossible que el Govern com
pleixi aquest termini. 

EL SR PRESIDENT: 

Retirat, idO, el vot particular del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, passam a votar la 
Disposició Transitoria Tercera, segons el Dictamen de Co
missió. 

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

Vots en contra? ' 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Hi ha mantenguda l'esmena 2133 del Grup Parlamen
tari CDS de nova Disposició Transitoria. Per defensar 
aquesta esmena, té la paraula la Diputada Sra Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR I PUJADAS: 

Queda retirada, Sr Presidente, 

EL SR PRESIDENT: 

Retirada, idO, l'esmena 2133, cosa que jo agraesc, pas
sam a votar la Disposició Final Primera i la Disposició Fi
nal Segona, que no tenen ... S1, Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Sr President, fa uns minuts he defensat l'esmena 2277, 
que implicava la incorporació d'una nova Disposició Tran
sitoria i hem quedat que seria votada amb les Transitories. 
No repetiré la defensa, pero m'agradaria que es fes la vota
ció. 

EL SR PRESIDENT: 

Valen que es llegeixi el text?, perque jo crec que no 
tothom sap exactament de que va. Per que no en fa una lec
tura, Sr Mayal, voste que té la veu potent? 

-
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EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Amb molt de gust, Sr President. "En el termini d'un 
any, el Govern sotmetnl al Parlament un Projecte de Llei 
de compensacions intermunicipals per motiu de la protec
ció d'espais naturals". 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats que votin a favor d'aquesta nova 
Transitoria, es volen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 10. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 20. Queda rebutjada la proposta de 
nova Transitoria que acabam de sotmetre a votació. 

La Disposició Final Primera, la Disposició Final Sego
na i la Disposició Derogatoria no tenen es menes manten
gudes. Procedeix sotmetre-Ies directament a votació, que 
també sera conjunta, si no hi ha objeccions per part de cap 
Sr Portaveu. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Disposició 
Final Primera, Disposició Final Segona i Disposició Dero
gatoria, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovades per unarumitat de la Cambra. 

Quant a l'Exposició de Motius, s'ha fet arribar a aques
ta Presidencia un text que pareix que la Ponencia havia en
carregat al Diputat Sr Triay, que supos que s'ha repartit a 
tothom. Hi ha alguna esmena mantenguda o objecció afer? 
Per pan del Grup Parlamentari NACIONALISTA ID'ES
QUERRES, té la paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. Abusant un poc de la paciencia 
deIs companys, jo voldria proposar la incorporació del dar
rer panlgraf de J'Exposició de Motius de la Proposició de 
LIei, encara que no hi ha hagut cap esmena mantenguda i 
haura de ser objecte d'una transacció o d'un acord general. 
És el que diu que ha de quedar explfcit el principi segons el 
qualla conservació del patrimoni natural no queda garantit 
simplement per l'entrada en vigor d'aquesta llei. 

Una xarxa d'arees naturals protegides no significa que 
la resta del territori pugui ser objecte de transformacions 
abusives i degradadores deis seus valors. S'entén que la 
protecció de determinats espais consisteix a aplicar-hi de 
manera especialment estricta els principis de conservació 
que han de ser presents en 101 procés d'ordenació territo
rial, i es destaca expUcitament que la planificació insular i 

municipal són peces claus en la conservació de la naturale
sao Aquesta llei protegeix els espais d'interes autonomic o 
supramunicipal sense privar els Ajuntaments del paper pri
mordial que els correspon en la protecció deIs espais natu
rals i d'interes municipal que hi puguin existir. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. Yo iba a referirme exclusiva
mente al texto que tenía aquí, aunque el Sr Mayal me había 
hablado de esta adición. Lo primero que quería hacer, no
bleza obliga, es agradecer al Sr Triay su trabajo, porque 
efectivamente se lo eIlcargamos a él sin que hubiera ningu
na razón especial más que su disposición y su voluntad para 
hacerlo. Por consiguiente, se lo agradezco. 

Sin embargo, lógicamente, en este momento yo tengo 
que decir que esta ley no es nuestra ley, no es la ley del 
Grupo POPULAR; que vemos problemas graves - y no es 
el menor la cuestión de estos Anejos obscuros que a nues
tro juicio sumen el texto en una total falta de perfecto co
nocimiento de lo que estamos haciendo y del alcance, sobre 
todo económico, de lo que parece que ya está a punto de 
aprobarse definitivamente y, claro, se recoge en esta Expo
sición de Motivos, si bien en el último párrafo, pero en de
finitiva-inspira esto. 

Por lo demás, estamos básicamente de acuerdo con el 
resto de la Exposición, creemos que está bien redactada y 
fundamentada, y ante esta situación vamos a abstenernos 
sobre la misma. De alguna forma, quiero que esta absten
ción recoja, aunque sea de una forma testimonial, nuestra 
abstención a esta ley que hoy se aprueba aquí. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Accepten els Srs Portaveus, com a transaccional, l'es
mena del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, per poder sotmetre a votació la possible addi
ció del paragraf que ha proposat el Sr Mayal? Passam, ido 
a votar aquesta esmena d'addició a l'Exposició de Motius. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vats en contra, 
29. Abstencions, 25. Queda rebutjada l'esmena d'addició 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'Expo
sició de Motius que coneixen els Srs Diputats. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor ... Sí, Sr González 
Ortea. 
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EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Perdón, Sr Presidente. Es que ahora se me ha ocurrido 
que en realidad no hemos votado los anejos; hemos votado 
todas las disposiciones, pero no los anejos. ¿Los votaremos 
después de la Exposición de Motivos? Correcto. 

EL SR PRESIDENT: 

Si té el seguiment, veura que va en aquest ordre. Per 
tant, passam a votar l'Exposició de Motius. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 29. Queda també aprovada l'Exposi
ció de Motius que acabam de sotmetre a votació i passam 
al debat i votació dels annexos. L'Annex I, l'Annex Carto
grafíe, s'ha votat i aprovat quan s'han aprovat tots els espa
is; aquest ja queda fora de discussió. L'Annex II crec que 
també s'ha repartit i és en poder de tots els Srs Portaveus. 

- Peticions de paraula per intervenir, en aquest sentit? Per 
part del Grup Pailametari CDS, té la paraula la Diputada 
Sra Ma Antonia Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr Presidente. Si bien el CDS todavía tenía 
una enmienda, que era manifestar un error material que 
había en el Anexo II primitivo, publicado cuando la toma 
en consideración, y ahora vemos que ya no está en el Ane
xo n que se nos ha repartido, todavía querríamos hacer una 
observación a uno de los espacios que aparecen en este 
Anexo n. Creemos que el segundo Plan Parcial de Ses 
Egos, aprobado definitivamente el 17 de enero del 73, no 
se ha desarrollado en absoluto; que incide en Cala Egos, la 
única cala virgen que queda entre Sant Elm i Port d'An
dratx, y pedirlamos que se considerara su inclusión en dic
ho Anexo n. Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Vull dir que nosaltres hem apor
tat aquí aquests Annexos II i III com a instruments de feina 
i partint de l'acord establert que qualsevol transaccional 
-per tant, qualsevol mOdificació, afegit o reducció del que 
es propasa aquí- sera argumentada i tinguda en compte, 
sense suposar que nasal tres ens aferrem a aquesta proposta 
com a única possible. Veim que els altres Grups tampoc no 
han fet aquest treball i que, per tant, era necessari dur-Io 

avui aquí; si no, no haguéssim pogut acabar la llei, perqu~ 
és indubtable que l' Annex n, que apareix al Butlletí Oficial 
del Parlament com una part de la Proposició de LIei, té un 
tal cúmul d'errors perqu~ es va redactar abans que el Go
vern fes les suspensions de planejament que ti va ordenar el 
Parlament i per aixo realment és molt poc utilitzable per 
als temes que avui fan falta aprovar. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Para anunciar que nosotros va
mos a votar favorablemente esta relación del Anejo n, en 
concreto, si bien señalar que lo hacemos e insistir una vez 
más que no estamos en condiciones de saber - y mucho me
nos por cuanto es sabido que el Dictamen de la Comisión 
estaba organizado de otra manera - y nos queda la enorme 
duda de si hay otros suelos urbanizables dignos de ser man
tenidos dentro de la Serra de Tramuntana i els Amunts de 
Eivissa; pnlcticamente estamos seguros que debe haber al
gunos más, pero desgraciadamente ahora no estamos en 
condiciones de presentarlos. Por consiguiente, nuestro voto 
afirmativo a los contenidos en el Anejo II no significa que 
estemos de acuerdo al cien por cien con el Anejo en cues
tión; lo que pasa es que lamentablemente y a estas alluras 
no podemos intervenir incluyendo otros que probablemen
te merecerían.también la misma calificación. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR MA YOL I SERRA: 

GrAcies, Sr President. Abans que em renyi per haver 
demanat la paraula a deshora, li he de dir que abans ha ha
vía fet, pero no hi ha hagut oportunitat per sumar-me sim
plement a la petició de la Diputada Sra Aleñar sobre la re
tirada del Pla Parcial de Ses Egos de la relació de l' Annex 
n, que ens possibilitaria donar suport a l'annex. En una al
tra situació ens haurem d'abstenir. 

EL SR PRESIDENT: 

Aleshores, del sentit de les intervencions pareix que hi 
ha voluntat de votar I'Annex n, salvant el Pla Parcial de 
Ses Egos, l'exclusió del qual demana el Grup Parlamentari 
CDS. No és així, Sra Aleñar? Té la paraula, Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí, Sr President. Pens que hi ha un malent~ quan es 
parla del Pla Parcial de Ses Egos del municipi d'Andratx. 
En aquest municipi hi ha un Pla Parcial, Puig de Ses Egos, 
aprovat dia 30-10-63, que no apareix en aquesta relació - i 
com que no apareix, no es manté - que realment és conflic
tiu perque és a vorera de mar. Després hi ha un altre petit 

-
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Pla Parcial, que a més a més fins i tot té totes les caractefÍS
tiques de poder ser sol urM, perqu~ es veu molt edificat, 
que es diu Ses Egos í que es va aprovar día 17-9-73, que és 
el que apareix en aquest llistat. Ho dic perqu~ crec que és 
una informació important per al qui ha proposat la supres
sió d'aquest Pla Parcial, pensant que era l'altre, que és ex
clos. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Diputada Sra Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR I PUJADAS: 

Si; gracias, Sr Presidente. Efectivamente pudiera ser 
ese error, dado que nos lo han repartido hace un momento. 
La verdad es que todos conocíamos el resto, fue publicado 
en el Boletín y lleva muchos meses a la luz pública. El pro
blema es que en la parte de Andratx, como hoy se ha modi
ficado y ha pasado a ser Área Rural de Interés Paisajistico, 
han debido incluirse algunos más. Efectivamente, a las do
ce de la noche no he podido contestar más que lo que ya he 
dicho; si no el que afecta sobre Cala Egos, de acuerdo. 

EL SR PRESIDENT: 

Com veu aixo, Sr Mayal? També? Té la paraula el Di
putat Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. A última hora, hem decidit fer 
uns canvis que jo cree importants i jo he defensat que no es 
fes aquest darrer. Vull que consti que en aquest moment ja 
s'ha adoptat una informació. Mentre la Sra Alefiar parlava, 
fa un moment, jo pensava: Votaré a favor del que diu, per
que es tracta d'una platja i que es faci; la veritat ha estat 
que al cap d'un segon el Sr Triay, al qual dono les gracies, 
ens ha assesorat que a0 no era correcte, que no era aixL 
Reflexionin, senyors: s'ha votat aro, aro es votara, acabem 
la tasca, pero la responsabilitat la té qui la té. Gracies, Sr 
President. 

EL SR PRESIDENT: 

Passem, ido, a votació l'Annex ... Sí, Sr Triay; té la pa
raula. 

EL SR TRIA Y I LLOPlS: 

Sí, Sr President. Jo supos que la responsabilitat la tin
dran tots i cada un deIs Diputats que participen en aquesta 
votació. De tates maneres, jo vull dir que aqu[ hi ha uns 
planols de l'estat actual del Planejament del municipi d'An
dratx, avalats pel seu Ajuntament i sotmesos a informació 
pública; si qualcú els vol consultar, que ha faci, jo no tenc 
més responsabilitat que la correspon al meu Grup. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a la votació de I'Annex n, que 
s'adjuntara a la llei . 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l' Annex n, es 
valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l' Annex n, es 
valen posar drets? 

Srs i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 58. Vots en con
tra, 1. Abstencions, cap. Queda aprovat I'Annex II que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar I'Annex IIl, on 
hi ha un sol espai. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets? No? No hi ha votació, un moment. Té la paraula el 
Portaveu del Grup Parlamentari POPULAR, Sr González 
Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ I ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Yo iba a proponer que también 
se añadiera al Plan Parcial de Son Gual l, el Plan Parcial de 
Son Gual II; que en este Anejo se incluyan Son Gual l y 
Son Gual n, aparte de los otros muchos que seguramente 
deb~n existir y desconozco, pero por 10 menos éste, porque 
tengo conocimiento. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

S'inclou per assentiment i els votam junts o els valen 
votar per separat? Si? Té la paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Nosaltres, Sr President, estam d'acord amb la inclusió 
de Son Gual r, que és el que ve a la proposta d'Annex III 
que ens han repartit, pero no amb la de Son Gual n, que es 
troba molt poc desenvolupat i que entenem qe seria sus
ceptible de suspensió. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació, ido, la inclusió del Pla Parcial Son 
G'oal 11 a l' Annex III. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de la inclusió, es 
valen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: VOts a favor, 34. VOts en con
tra, 5. Abstencions, 20. Queda aprovada la inclusió del Pla 
Parcial Son Gual II a I'Annex III, i pareix que amb aquesta 
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votació." Passam, idO a votar l'Annex I1I, amb la inc1usió 
del nou espai que hem aprovat. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 53. Vots en con
tra, 1. Abstencions, 5. Queda aprovat l'Annex III que aca
bam de sotmetre a votació, i amb aixo queda aprovada la 
Llei d'espais naturals i de r~gim urbanístic de les árees d'es
pecial protecció de les Illes Balears, Sres i Srs Diputats, 
s'aixeca la Sessió. 

tra, 1. Abstencions, 5, Queda aprovat l'Annex III que aca
bam de sotmetre a votaciÓ, i amb aixo queda aprovada la 
Llei d'espais naturals i de r~gim urbarustic de les árees d'es
pecial protecció de les Illes Balears. Sres i Srs Diputats, 
s'aixeca la Sessió. 

" 
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