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PUNT ÚNIC.- Dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial de la PROPOSICIÓ DE LLEI RGE NÚM. 3093/92, presentada pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa a modificació de determinats artides de la Llei 1/91, de 30 de gener, d'espais
naturals i de regim urbanístic de les arees d'especial protecció de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

~am

Senyores i senyors diputats, bon dia a tots. Comenaquesta sessió plenaria d'avui, que té com punt únic a

l'ordre del dia el debat i aprovació, si així pertoca, del
Dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial de la
Proposició de llei número 3093/92, presentada pel Grup
Parlamentari PP-UM, relativa a modificació de determi-
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nats artieles de la Llei 1/91, de 30 de gener, d'espais naturals
i de regim urbanístic de les arees d'especial protecció de les
Illes Balears.
Vull fer saber en primer 1I0c a les Sres. i Srs. Diputats que en el debat sera n sotmeses a votació cadascuna de
les arees individualment.
En segon punt, que per acord de la Junta de Portaveus les esmenes de supressió es consideraran implícitament
votades qua n es voti cadascun deis vots particulars número
4804, del Grup Parlamentad PP-UM.
Per altra part, vull fer !'observació que, en relació a
la pro posta que vaig lliurar a la Junta de Portaveus ahir a la
nit, hi afegirem, en relació a aquesta proposta, sengles torns
de replica i contrareplica, una vegada haver fet els torns a
favor i en contra.
Passarem, ido .... Sí, Sr. Serra. Per que em demana
la paraula, Sr. Serra?
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Per qüestió d' ordre.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. D'acord, per tant, amb l'artiele 72.1 d'aquest reglament, feim una qüestió d'ordre.
El Grup Parlamentari PSM 1 EEM, a l'empara del
que preveu l'articIe 68.1 del reglament d 'aquest parlament,
quant a l'alteració de l'ordre del dia del pIe, fa una proposta
a totes les diputades i diputats. La proposta és que el nostre
grup parlamentari ja va demanar fa temps que aquesta tramitació s'aturas fins que es fes una consulta a les Comunitats
Europees respecte a uns problemes que creim que hi pot
haver de colissió competencia!. En aquest sentit entenem que
no té sentit en aquests moments dictaminar la proposició de
llei del Grup Parlamentad PP-UM de modificació de determinats articIes de la Llei 1/91, de 30 de gener, d'espais i de
regim urbanístic de les arees d'especial protecció a les Illes
Balears.
Proposam ajornar l'ordre del dia fins que es consulti
a la Comissió de les Comunitats Europees, Direcció General
del Medí Ambient, si les modificacions incIoses a la proposició de !lei que afectes la zona d 'especial protecció d'aus,
ZEPA, de ses Salines d'Eivissa i Formentera, signifiquen
I'incompliment de les obligacions regulades a les directives
del Consell de les Comunitats Europees 79409, de 2 d'abril
del 1979, relativa a la conserva ció de les aus silvestres; i
9243, de 21 de maig del 1992, relativa a la conservació del
habitats naturals i de la fauna i flora silvestres.

Nosaltres entenem que una vegada rebut el
resultat de la consulta es tendran les dades suficients
perque els 59 diputats puguem pronunciar-nos amb
total coneixement sobre les conseqüencies de la Proposició de llei respecte del dret comunitario Nosaltres entenem que aquesta proposta que feim significa que cada
grup parlamentad s'ha de posicionar, i que s'ha de fer
una votació sobre l'alteració o no de l'ordre del dia que
proposam. Entenem que aquest tema, des del moment
que el plantejarem, fa més de quinze dies, primer com
a grup parlamentari, d 'una manera senzilla, al Registre
General del Parlament; i posteriorment el plantejarem
dins la comissió, no ha tengut a cap moment una resposta acceptable, ni s'han fet les consultes pertinents ni per
part d'aquest parlament ni per part del Govern a les
Comunitats Europees; i en aquest sentit entenem que
seria absolutament prudent, absolutament tranquiHitzant per a les nostres consciencies i per als interessos de tots els ciutadans d 'aquestes illes, fins i tot
possible interessos indemnitzatoris, el fet que ajornassim
aquest debat fins a saber amb precisió si hi ha colissió o
no entre les normes proteccionistes de la Comunitat
Europea -soHicitades per altra banda per la Conselleria
d' Agricultura i, per tant, pel Govern balear- i el que
aquí es pretén avui modificar.
En aquest sentít, Sr. President, entenem que la
nostra proposta és cIara, és senzilla, tranquiHitzant, de
seguretat jurídica, i al mateix temps respectuosa amb
totes les normatives de la Comunitat Europea en vigencia. Els cinc diputats del nostre grup ahir presentaven a
Brussel·les una denúncia previa d'observació, que el
avui ens disposavem a debatre, probablement -si és que
es debatia i aprovava aquesta modificació- podia incórrer en tots aquests problemes.
Adjuntam a la Presidencia el text de la denúncia
deIs nostres cinc diputats presentada ahir a les Comunitats Europees, com a denúncia d 'advertencia. Logicament aquesta denúncia quedaria paralitzada en cas que
s'alteras l'ordre del dia i féssim la consulta a les Comunitats Europees que soHicitam.
En cas que s'hagi de votar, soHicítam que la
votació es faci pública a partir d'ara, d'acord amb l'articIe 86.1 del reglament d'aquesta cambra, en tant en
quant volem que quedi cIar davant tota la societat i
davant totes les nostres consciencíes les diputades i
diputats que estan d'acord en ajornar aquest debat i les
que no. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra.
Abans de passar a la votació, donarem un torn
de fixació de posicions a cadascun deis portaveus deis
grups. També vull des d'aquest moment avisar la cambra que d'acord amb la facultat que em dóna l'article
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121.2 del Reglament, fix com a temps maxim de duració deIs
debats el de quatre hores. Dins aquestes quatre hores, i prec
als Iletrats que ho tenguin present, no es computara el temps
destinat a les votacions. Si una vegada s'haguessin fet les
quatre hores de debat, i no s'hagués debatut la totalitat del
text, es procediria automaticament a les votacions sense
debato
Passam ara a un torn de fixació de posicions deIs
distints grups parlamentaris en relació a la petició que ha fet
el Sr. Serra . Pel Grup MIXT, el Sr. Pascual té la paraula .
Aquest torn de fixació de posicions tendra una duració maxima per cada interven ció de cinc minuts.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. diputats. Quan els de la
ponencia encarregada d'informar aquesta proposició de llei
varem rebre la documentació dins la mateixa ponencia,
entregada pels serveis d 'aquest parlament, es va incloure,
com normalment s'inc1ou a totes les proposicions i projectes
de llei, una nota jurídica que, després d 'una llarga exposició
-concretament de 20 pagines-, deia en la seva conclusió: "Per
tal de dictaminar si les modificacions incloses a la proposició
de llei que afectin la zona d'especial protecció d'aus a les
Salines d'Eivissa i Formentera poden significar l'incompliment d'obligacions derivades de les directives 79409 de la
Comunitat Europea" etcetera, "es podria fer ús del procediment de consulta davant la Comissió de les Comunitats Europees".
Aixo, evidentment, va posar de re!leu una cosa que
ja s'havia demanat d'abans, i és que aquí -i per iniciativa de
la Conselleria d'Agricultura del Govern balear, i una vegada
aprovat pel Consell de Govern- es va demanar al 'estat membre, en aquest cas I 'Estat espanyol, que soHicitas de la Comunitat Europea la declaració de zona d'especial protecció
de les aus per a una importantíssima part de ses Salines
d'Eivissa i Formentera.
La directiva 79 diu que no es pot posar en períll
I'habitat, els habitats en general i els que poden afectar les
aus en aquest cas migratories. Ido bé, tot aquest espai, amb
aquesta proposició de llei, passa a ser edificable, des d 'una
parcel'la mínima de 200.000 metres a una de 30.000, a part
que se'n lleva un tros; i no tan sois el que esta fora de la
zona de protecció, sinó el de dins; de tal manera que, evidentment, ja saben que dins la zona humida, dins el que és
humit possiblement, jo supos que no s'hi edificaran cases,
entre altres coses perque la Llei d'espais naturals ho prohibeix, pero sí es pot fer als costats. 1 a aquests costats, aquesta
finca d'11 milions de metres, i possiblement alguna altra, que
constitueixen l'area natural de ses Salines, permet a dins
poblats -gracies a l'article 16.1 de la proposició de llei- que
poden tenir més de 500 habitants. Si dividim per 30.000 els
11 milions de metres, ens donen més de mil habitants, ana
dedins, més de mil. Si llevam les zones humides i el que no
es pot edificar, el que no és computable perque has de tenir
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la seva maxima protecció, jo entenc que ana s'hi poden
fer poblats que alberguin -com a mÍnim- 500 habitants.
Jo crec que aixo és una raó molt més que suficient per ser prudents. I aixo demostra que aquesta
proposició de llei mai s'hauria s'haver presentat, que no
hauríem d'haver arribat aquí on arriba m avui, i que el
milIor seria que es retiras. Pero, si no es vol retirar -que
és el que nosaltres volem, que es retiri- que es demani
a les Comunitats Europees que es faci un estudi a veure
si aquesta reducció de 200.000 a 30.000 metres influeix
sobre les condicions d'utilització natural d'aquesta area
natural d'especial interes que són ses Salines d'Eivissa
i Formentera, per a les corresponents aus que hi han
anat sempre, i que pareix que els volem engegar d'aquest
espai, que és un deIs més importants de les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA el Sr. Triay té la paraula.
EL SR. TRIAY I LLOPIS:
Gnlcies, Sr. President. El Grup SOCIALISTA
esta d'acord amb la pro posta que ha formulat el Diputat
Sr. Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, i vu!l
recordar només que aquesta petició de consulta previa
a la Comunitat Europea sobre el que pugui afectar la
directiva de protecció d'aus silvestres a la zona d'especial protecció d'aus de ses Salines d'Eivissa i Formentera
en relació a aquesta !lei, ja va ser advertida en ponencia
i demanada; va ser sol 'licitada directament al President
del Parlament, que ens va remetre a la propia ponencia;
va ser presentada en comissió; i ara avui li donam suport
aquí.
Ho dic perque el que pugui passar mai no es
podra dir que no va ser advertit, que no es varen fer
totes les passes necessaries per evitar el resultat que
pugui sortir, i que per tant haura estat una autentica
imprudencia de la majoria haver continuat per aquest
camÍ. En aquest sentit vull dir que realment recolza la
nostra posició el fet que l'informe jurídic, extraordinariament extens i profund, que se'ns va aportar en relació
amb aquesta qüestió, ¡que condou amb la frase que ja
el Sr. Pascual ha llegit, fent menció al procediment de
consulta davant la Comissió de les Comunitats Europees, ja abunda amplíssimament en aquest tema i en tots
els perills que en poden sortir. Per altra part també la
catedratica de dret internacional públic de la Universitat
de les Illes Balears, la Sra. Huesa Vinaixa, a un artide
publicat recentment sobre aquest tema en concret, diu
que no atendre aquesta necessitat de consulta previa,
"amb independencia del descredit que per a la institució" -es refereix a la institució parlamentaria- "pot derivar-se d 'aquesta actitud, per anti-europea, provinciana,
i per miop i ignorant, les conseqüencies jurídiques que
pot ocasionar no són en absolut menyspreables", i afe-
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geix: "els efectes negatius, jurídics i económics sobre els
actes adoptats a l'empara de la llei contraria a dret comunitari, no són ni molt manco menyspreables, i no s'han d'excloure les indemnitzacions deIs perjudicis ocasionats als particulars per la paralització de les obres per les quals eventualment s'haguessin pogut concedir llicencia". 1 acaba amb una
pregunta que realment el Grup Parlamentari SOCIALISTA
i jo mate ix feim nostra: "Una aprovació de la reforma de la
LIei d'espais naturals pel Parlament balear, al marge de tata
consideració del dret comunitari vigent, es correspon amb
una adequada i raonable política legislativa?".
Sr. President, aquests són els motius per donar suport a la petició que ha fet el Diputat Sr. Serra.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Sr González i Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Nosotros no estamos de
acuerdo con la propuesta del Sr. Serra, y vamos a votarla en
contra. las razones las expusimos en ponencia, que era realmente el sitio quizá más adecuado para hacerlo, debido a
que la exposición de nuestra postura con relación a esto se
basa en el conocimiento concreto y explícito de lo que en el
informe de los servicios jurídicos también se no incluyó, que
es la zona de especial protección de aves de las salinas, que
tengo aquí.
La zona de especial protección de aves de las salinas,
que cae de lleno dentro de la directiva europea que se ha
citado, es una zona que comprende una parte de las salinas
de Ibiza y Formentera, y una zona de mar entre estas dos
puntas de Ibiza y de Formentera, la punta norte de Formentera y la sur de Ibiza, y una serie de islotes. Ya el informe de
los servicios jurídicos se pregunta o pone de manifiesto la
enorme diferencia que hay entre la superficie que figura en
el área natural de especial interés de las salinas, y la que
figura en la ZEPA o como susceptible de especial protección
para las aves. Es evidente que del examen del plano -un
plano, por cierto, bastante malo, por eso digo que era un
tema para discutir en ponencia, y difícilmente se puede
discutir o demostrar en pleno, como creo que hicimos en
ponencia- se deduce de la visión de este plano a escala
1:200.000 sin embargo con absoluta claridad, y lejos de toda
duda, que la única zona que proponemos modificar del área
natural de las salinas, que es un zona de unas 3 y pico, 4
hectáreas, que están situadas al norte del Corb Marí, y que
por consiguiente no tienen nada que ver con la zona propiamente dicha de las salinas; digo que es manifiesto en este
plano -y ofrezco a todos les diputados de la cámara que se
pueda hacer una fotocopia y ser pueda pasar para que lo
puedan comprobar con toda claridad- y lejos de cualquier
sombra de duda, que esa zona no afecta para nada a la que
está declarada como ZEP A.

Se me puede decir, y de hecho se dijo en ponencia por los diputados de otros grupos, que quizá efectivamente se podía aceptar, -porque creo que es inequívoco y los hechos no se discuten, se demuestran- y creo
que lo habían aceptado así, que la zona que proponemos excluir, la de Sal Rossa, está fuera de la ZEPA.
Sin embargo se nos da un segundo argumento,
el argumento de que como también proponemos una
reducción general de la superficie mínima, una de las
condiciones urbanísticas contenidas en la ley, para una
edificación de 200.000 a 30.000 metros en toda Ibiza y
en toda Formentera, eso podría afectar efectivamente
a la ZEPA. Cabría esa duda, si no fuera porque en el
artículo 11.1 de la vigente Ley de espacios naturales, y
que si Dios quiere seguirá vigente después de esta convocatoria, dice textualmente que "en las áreas naturales
de especial interés serán objeto del más alto nivel de
protección los terrenos colindantes a la orilla del mar
con una profundidad mínima de 100 metros, los sistemas dunares, los islotes, las zonas húmedas, las cimas,
los barrancos, los acantilados ", etcétera; es decir, todo
aquello que con buen criterio y buena lógica está metido
como zona de especial protección de las aves, está evidentemente protegido por completo, de tal manera que
en esas zonas, sistemas dunares y zonas húmedas, que
son las que de verdad intenta proteger la directiva europea y las que quedan así protegidas, queda -insistoperfectamente recogido en artículo 11.1 que en ningún
caso son susceptible de la menor alteración, no ya en
200.000, sino en ningún metro. Se necesitarían infinitos
metros para construir algo dentro de esas zonas húmedas y de esos sistemas dunares que -insisto que con buen
criterio- la directiva europea mantiene.
Por consiguiente no vamos a aceptar, como
digo, la propuesta del Sr. Serra, porque es una propuesta
que, como claramente he especificado, e insisto que
lamento no poder pasar este plano a todos, pero lo
pongo a su alcance, está completamente injustificado.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González i Ortea. Abans de passar
a la votació, Sr. Secretari segon, vol fer lectura de l'article 87 del Reglament?
EL SR. SECRETARl SEGON:
Sí, Sr. President. "A la votació pública per
crida, un secretari anomenara els diputats, i aquests
respondran sí, no o abstenció. La crida es realitzara per
ordre alfabetic de primer llinatge, comen<;ant pel diputat el nom del qual sigui tret a sort. Els membres del
Govern de la Comunitat Autónoma que siguin diputats,
així com la Mesa, votaran al final.
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cat,

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. SECRETARI SEGON:

Gracies, Sr. Moll.

Rus Jaume,

Número 33.

EL SR. RUS I JAUME:

Sr. Moll, vol fer lectura als díputats en l'ordre indipel número 33?

Sí.

Lloren~.

comen~ant

EL SR. SECRETARI SEGON:
EL SR. SECRETARI SEGON:
Salom Coll, María.
Sí, Sr . President. El diputat de la relació número 33
és el Sr. Planells Costa, Francesc.

LA SRA. SALOM I COLL:

Planells Costa, Francesc.

No.

EL SR. PLANELLS I COSTA:

EL SR. SECRETARI SEGON:

Sí.

Sampol Mas, Pere.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. SAMPOL I MAS:

Pons Pons, Damia.

Sí.

EL SR. PONS I PONS:

EL SR. SECRETARI SEGON:

Sí

Serra Busquets, Sebastia.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. SERRA I BUSQUETS:

Pons Villalonga, Antoni

Sí.

EL SR. PON S I VILLALONGA:

EL SR. SECRETARI SEGON:

No.

Tejero Isla, Xavier.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. TEJERO 1 ISLA:

Ribas de Reina, Joaquim.

Sí.

EL SR. RIBAS 1 DE REINA:

EL SR. SECRETARI SEGON:

No.

Tur Ferrer, Víctor.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. TUR I FERRER:

Riera Bennassar, Andreu.

Sí.

EL SR. RIERA 1 BENNASSAR:

EL SR. SECRETARI SEGON:

No.

Tur Torres, Vicenc;

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. TUR I TORRES:

Riera Madurell, Maria Teresa.

Sí.

LA SRA. RIERA I MADURELL:

EL SR. SECRETARI SEGON:

Sí.

Vadell Ferrer, Maria Antonia.

2405

2406

DIARI DE SESSIONS / Núm.58 / 23 de desembre del 1992

LA SRA. VADELL 1 FERRER:

EL SR. SECRETARl SEGON:

Sí.

Antich i Oliver, Francesc

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. ANTICH I OLlVER:

Valenciano López, Valen tí.

Sí.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

EL SR. SECRETARI SEGON:

Sí.

Barceló Martí, loana Maria.

EL SR. SECRETARI SEGON:

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:

Verger Pocoví, loan.

Sí.

EL SR. VERGER 1 POCOVÍ:

EL SR. SECRETAR! SEGON:

No.

Cañellas Fans, CarIes Felip.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS (CarIes)

Vida! Bibiloni, Guillem.

No.

EL SR. VIDAL 1 BIBILONI:

EL SR. SECRETARI SEGON:

No.

Castro Candasegui, Carme.

EL SR. SECRETARI SEGON:

LA SRA. CASTRO I CANDASEGUI:

Vidal Burguera, loana Aina

No.

LA SRA. VIDAL 1 BURGUERA:

EL SR. SECRETARI SEGON:

No.

Coll AI·les, Lluís.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. COLL 1 AL·LES:

Vidal luan, Cosme.

No.

EL SR. VIDAL I lUAN:

EL SR. SECRETARI
SEGON:
,.

Sí.

Fernl Capllonch, loan.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. FERRÁ I CAPLLONCH:

Alberola Martínez, Carlota.

Sí.

LA SRA. ALBEROLA 1 MARTÍNEZ:

EL SR. SECRETARI SEGON:

No.

Ferrer Bascuñana, Maria del Pilar

EL SR. SECRETARI SEGON:

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Alfonso Villanueva, Josep loan.

No.

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:

EL SR. SECRETARI SEGON:

Sí.

Gómez Arbona, Antoni.
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EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA:

EL SR. SECRETARI SEGON:

SÍ.

Marí Calbet, Antoni

EL SR. SECRETARI SEGON:

ELSR.MARÍCALBET:

Gomila Barber, Joan .

No .

EL SR. GOMILA I BARBER

EL SR. SECRETARI SEGON:

Sí.

Marí Ferrer, Antoni.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. MARÍ 1 FERRER:

González Ortea, Josep Maria.

No .

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:

EL SR. SECRETARI SEGON:

No.

Marí i Serra, Joan.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. MARI 1 SERRA:

Guasch Ribas, Miquel

Si.

EL SR. GUASCH I RIBAS

EL SR. SECRETARI SEGON:

No.

Marí Tur, Joan.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. MARÍ I TUR:

Huguet j Rotger, Joan.

No.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

EL SR. SECRETARI SEGON:

No.

MartÍnez Palentinos, Josep Miquel

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. MARTÍNEZ I POLENTINOS:

Huguet Sintes, CristOfol.

No .

EL SR. HUGUET I SINTES:

EL SR. SECRETARI SEGON:

No.

Mesquida Galmés, Andreu.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS:

Jaén Palacios, Manuel.

No.

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS

EL SR. SECRETARI SEGON:

No .

Moragues Gomila, Albert.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. MORAGUES I GOMILA:

Magaña Alapont, Encarnació

Sí.

LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT:

EL SR. SECRETARI SEGON:

Sí.

Munar Riutort, Maria Antonia.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

EL SR. SECRETARI SEGON:

No.

Cañellas Fons, Gabriel.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS:

Obrador Moratinos, Francesc.

No.

EL SR. OBRADOR I MORATINOS:

EL SR. SECRETARI SEGON:

Sí.

Gilet Girart, F rancesc.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. GILET I GIRART:

Orfila Pons, Ramon.

No.

EL SR. ORFILA I PONS:

EL SR. SECRETARI SEGON:

Sí.

Morey Ballester, Pere Joan.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. MOREY I BALLESTER:

Palau Torres, Pere.

No.

EL SR. PALAU I TORRES:

EL SR. SECRETARI SEGON:

No.

Soler i Cladera, CristOfol.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. SOLER I CLADERA:

Pallicer Pujol, Antoni.

No.

EL SR. PALLICER I PUJOL:

EL SR. SECRETARI SEGON:

Sí.

Cava de Llano i Carrió, Maria Llu'isa.

EL SR. SECRETARI SEGON:

LA SRA. CAV A DE LLANO I CARRIÓ:

Pascual Amorós, Miguel.

No.

EL SR. PASCUAL I AMORÓS:

EL SR. SECRETARI SEGON:

Sí.

Triay i Llopis, Joan Francesc.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Pascual Ribot, Antoni

Sí.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

EL SR. SECRETARI SEGON:

No.

Martínez de Dios, Jesús Guillem.

EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. MARTÍNEZ I DE DIOS:

Peralta Aparicio, Jaume.

No.

EL SR. PERALTA 1 APARICIO:

EL SR. SECRETARI SEGON:

Abstenció.

Moll i Marques Josep.
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EL SR. MOLL 1 MARQUES:
Sí.
EL SR. PRESIDENT:
El resultat de la votació ha estat: a favor, 27; en contra, 31; Abstenció, una. En conseqüencia queda rebutjada la
pro posta del Grup PSM 1 EEM.
Passarem al debat, comen~ant pel títol de la Proposició de lIei. D'acord amb el Dictamen, en aquest moment el
títol es troba sen se contingut. S'ha presentat un vot particular, el número 4084, del Grup Parlamentari PP-UM.
Passarem a la votació del vot particular.
Les Sres. i Srs. diputats que votin a favor del vot
particular, es volen posar drets, per favor?
Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. diputats que votin en contra, es volen
posar drets, per favor?
Gracies, poden seure.
Abstencions? No n 'hi ha.
31 vots a favor, 28 en contra, cap abstenció. Queda
aprovat el vot particular.
Sr. Secretari segon, vol fer lectura del títol de la
proposició de llei?
EL SR. SECRETARI SEGON:
Sí, Sr. President. "Llei de modificació de determinats articles de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees d'especial protecció
de les Illes Balears".
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moll. Al títol no s'hi mantenen esmenes, amb independencia de les esmenes de supressió, per la
qual cosa procedeix el debat del títol.
Comen~arem per un tom a favor. Pel Grup Parlamentari PP-UM té la paraula el Sr. González i Ortea.
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Hemos hecho aquí ya en este pleno dos debates
completos con relación a esta modificación. Uno el día
que por nuestro grupo tuve el honor de representarle
presentando la Proposición de ley de modificación que
ahora pasamos a dar trámite definitivo. La segunda ocasión de debatir el tema en este pleno fue con ocasión de
una enmienda a la totalidad presentada por el Grupo
MIXTO. Creo que por consiguiente poco en términos
generales queda por decir de por qué i cómo presentamos esta modificación. Sólo voy a insistir brevemente,
en un minuto, que creo que todos los diputados de esta
cámara están convencidos que la modificación era necesaria. Hay quien propone hacerla por otros caminos.
Esta misma mañana he tenido la oportunidad de oír
una intervención radiofónica del Sr. Portavoz del Grupo
SOCIALISTA, en la cual decía que sí, que tenía errores la Ley de espacios naturales, pero que había otros
caminos, por ejemplo, unas modificaciones que luego
vinieran aquí, a la cámara, en forma de modificación o
incluidas dentro de la s directrices de ordenación del
territorio. Es un camino aceptable, nosotros nunca lo
hemos negado, y cuando en su momento discutimos esta
ley, estábamos de acuerdo en que también ése es un
camino para modificarla.
Pero nosotros la presentamos por razones que
explicamos en su momento, que continuan siendo vigentes. Teníamos, tenemos, tienen un problema en Ibiza y
Formentera, que llevamos predicándolo tres años, un
problema en cuanto a que las superficies necesarias para
la edificación en Ibiza y Formentera eran absolutamente
desproporcionadas. Había otro segundo problema, eran
los errores -también los hemos citado muchas vecesdesgraciadamente esos errores, yo decía el día que
presentaba esta propuesta, que esperaba la colaboración
de toda la cámara para que pudieran ser corregidos en
su integridad, porque se me decía "no recogen ustedes
todos los errores". Es verdad, yo lo acepté y lo dije en
la presentación, que estaban todos los que a nuestro
juicio eran, pero que no ... están todos los errores recogidos, y que esperábamos de la colaboración de todos y
cada uno de los diputados, que al final del trámite parlamentario esta ley saliera netamente mejorada, y en algún
sentido consensuada por todos. No pudo ser así, nos
hemos encontrado -salvo muy contadas ocasiones- con
una oposición que simple y llanamente se planteó esta
cuestión de negarse en redondo a discutir la Ley de
espacios naturales. Es un ley que tiene, al parecer, para
la oposición la categoría de intangible. Es una ley absolutamente intangible, la Ley de espacios naturales, al
parecer.

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Resulta realmente curioso
tener que hacer un turno a favor de un título. La única
razón que justifica semejante cosa, es que en definitiva el
título viene a ser de alguna forma el compendio de lo que
pretendíamos presentar: una modificación de le Ley de
espacios naturales.

Nosotros no creemos que eso sea así, por eso
hemos presentado esta modificación con -insisto- el
mejor de los espíritus, y hubiéramos deseado que la
modificación hubiera podido plasmarse en la corrección
de algunas otras cosas que, sin duda, la ley tendrá, y que
desgraciadamente no hemos podido hacer esta vez. Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González i Ortea. Torn en contra, grups
que hi volen intervenir? Pel Grup Parlamentari MIXT, té la
paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quan el Grup
Parlamentari PP-UM va presentar la proposició de llei dia 25
de setembre de 1992, hi va posar com a títol Llei de modificació de determinats articles de la Llei 1/91, de 30 de gener,
d'espais naturals i de reserva humana. Ho va fer tan de pressa que s'hi va equivocar.
Efectivament, aquesta llei es va fer de pressa, s'ha
feta sense consultar amb els ajuntaments, s'ha feta sense
corregir cap error material, és una llei arbitraria que té
noms i llinatges, afavoreix determinats grans propietaris i no
resol els petits problemes deIs petits propietaris.
"Alcaldada: Acció imprudent o inconsiderada que
executi un batle abusant de l'autoritat que exerceix. Per extensió, acció semblant executada per qualsevol persona afectant autoritat o abusant de la que tengui. 11 Jo pens que, a
partir d'ara, als diccionaris s'haura d'incorporar una nova
paraula, que és la paraula "presidentada", no només alcaldada, sinó "presidentada.11 Aquesta és una llei que té noms i
llinatges, que afavoreix determinats propietaris, mitja dotzena, una dotzena, jo vull reconeixer que hi ha senyors del
Partit Popular que en surten més beneficiats que el president
pero també el president en surt beneficiat, i en la meva
opinió -com he dit- és una llei arbitraria perque Cala Falcó
no s'ha de protegir i Portals Vells no, perque Son Real, que
ara ha estat llevat i n'esta ben llevat, no sé si m'entenen,
perque uns espais sí i uns al tres no, cap justificació ni una.

i que s'han de corregir, pero que una cosa és corregir
errors materials i I'altra és el que s'hi ha dut. Per corregir errors materials, en la meva opinió, el que s'hauria
de fer és constituir una ponencia en aquest Parlament
o que ho fes el Govern, també ho podria fer el Govern;
dirigir-nos als ajuntaments, demanar-los, amb el criteri
del que no esta transformat és area natural, com la seva
paraula diu, natural, tal com Déu o la propia naturalesa
ho ha fet i aixo ha d'estar protegit, area natural; els
pinars, les garrigues, els boscos, els savinars, les zones
humides, etc. En canvi, a fora, el que ha estat transformat, el que és rural, el que es cultiva. Amb aquest criteri
els ajuntaments podrien repassar les línies i, una vegada
que haguem escoltat els ajuntaments al Parlament o bé
el Govern a través d'un projecte de llei, es podrien modificar els errors materials, i aquest és el cas de Capdepera que em diuen des deIs escons del Partit Popular,
que l'Ajuntament s'hi ha pronunciat per unanimitat, ja
en parlarem quan hi arribem.
Per tant, no estam davant una proposició de llei
raonada, sí, el raonament que ha fet el Sr. González i
Ortea al llarg de la tramitació és que a tal lloc s'ha de
fer un camp de golf, que a tal altre s'ha de fer una
urbanització, que a tal altre s'han de fer xalets, aquests
són els arguments arbitraris, arbitrarietat, arbitrarietat.
Per tant, aquest títol d'aquesta proposició de llei el rebutjarem perque volem que la llei sigui retirada, perque
aquesta modificació que es proposa és una alcaldada o
una "presidentada."
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari
PSM i EEM, té la paraula el Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:

He dit que no res ponen a uns interessos generals
perque és una llei que no esta pensada, pensant en la imatge
de les Illes Balears, que també s'ha venuda per Europa,
sobre la qual ja insistirem més tardo És una llei que la població no la vol, l'única enquesta que s'ha feta, bé, l'única no,
em pareix que se n'han fetes dues, una a Eivissa: 33% a
favor, 41 % en contra. Aixo a Eivissa, que és l'illa més conservadora, la més de dretes de les quatre illes. és una llei que
no l'han presentada per defensar els petits propietaris i, per
exemple, a la Serra de Tramuntana hi ha una urbanització
que es va desqualificar, a un determinat municipi, on hi
havia moltíssims de petits propietaris que havien comprat
solars rústics, no solars, parcel·les rústiques, un centenar de
propietaris, ningú no ha dit res. Jo no pro pos que aixo es
llevi, l'únic que dic és que no se n'ha llevat d'aquesta o d'altres, sinó que se n'ha llevat de finques que tenen 5 milions
de metres, 11 milions de metres, no sé quants de metres.
Respecte deis errors materials, no se'n corregeix
pnlcticament cap, estic parlant del que s'ha presentat. Nosaltres pensam, des del Grup MIXT -i ho hem dit diverses
vegades- que la Llei 1/91 és una llei que té errors materials

Gracies, Sr. President. Després de 22 mesos
d'aplicació de la llei, la pregunta que feim al Grup PPUM és: Que és el que, d 'aquesta llei, s'ha aplicat en
positiu i que és el que, d'aquesta llei, s'ha aplicat d'una
manera conflictiva? Mesures positives de desenvolupament d 'aquesta llei en 22 mesos des de la seva aprovació
en aquest Parlament, molt poques, practicament cap,
per ventura podríem dir que l'única és el parc natural
de Cala Mondragó que, de fet, ha acabat el seu procediment d'informació pública. Pero a tots els espais, hi
ha hagut o no mesures de protecció concretes, hi ha
hagut mesures didactiques, hi ha hagut, en definitiva,
una actuació de dir: Feim nostra l'aprovació de la llei i
la desenvolupam o no. EIs recordaría, fins i tot, que la
Conselleria d'Obres Públiques va fer una publicitat molt
maca, amb colors, als diaris, pero que la va aturar just
després de les eleccions i aquesta publicitat la varen
aturar en el moment precisament en que sortien els
espais d'Eivissa i Formentera.
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En conseqüencia, nosaltres pensam que no hi ha
hagut una vocació real, no hi ha hagut, en absolut, un plantejament de dir: Tirem endavant amb el que esta protegit i,
en cas que sorgeixin problemes, analitzem els problemes un
per un, facem un debat tecnic adequat i plantegem les circumstancies que s'hagin de plantejar, sinó que hi ha hagut,
senzillament, tota una manera d'actuar que, per a nosaltres,
tecnieament és molt incorrecta, aquesta proposició de llei
esta plena d'incorreccions, esta plena de problemes d'interpretació i, per altra banda, és més que evident que el que
vostes aquí duen no és una correcció d'errors, en absolut,
ni vostes hi duen, tampoc, problemes específics a partir
d'una analisi de realitats com podria ser analitzar el problema deis Amunts d'Eivissa, nosaltres sempre hem dit que hi
pot haver una problematica específica als Amunts d'Eivissa,
ho hem admes, i aixo ho saben els diputats del PP i diputades del PP, d 'Eivissa. Pero la realítat -pensam- és que aquí
s'han dutes "les manades desfetes" -com deim en mallorquíi tira endavant i, en conseqüencia, així ens trobam.
Que tenen vostes coneguts seus, companys, amies,
interessos, en el tema? Aíxo és indubtable, no només esta
garantida l'afirmació que feim per als registres de propietat
que, afortunadament, tothom els pot consultar, sinó per
vostes mateixos. Día 12 de desembre del 92 a la premsa surt
un anunci on es parla elarament que Il un relevante miembro
de nuestro partido Ii té interessos a Sa Cova Santa, Puig d 'En
Palleu, conocido per sa Caleta. Es diu que primer se l'havia
protegida perque un membre del seu grup hi tenia interessos, lI un relevante miembro de nuestro partido 11 i després es
díu, i ara la desprotegim per la mateixa raó. Aixo vostes ho
publicaren a la premsa, la fotocopia la tenim aquí, anunci
pagat a tota plana, per altra banda.
És a dir, que vostes mateixos ho han dit, ho han
reconegut i, en conseqüencia, no n'hem de fer més qüestió
perque és prou clara. Fins i tot jo els diria que no han estat
ni prudents ni han tengut paciencia respecte d 'un tema que
ens preocupa a tots, que és el de les possibles indemnitzacions. Miri, el Tribunal Superior de Justícia de Balears ha
negat definitivament la raó als qui a sa Canova d' Arta demanen unes importants indemnitzacions, el Tribunal Superior
de Justícia té pendents una serie de casos i, a la vegada, al
Tribunal Suprem hi ha pendents uns al tres casos, pero és
que vostes ni tan sois han esperat a veure si aquests coneguts, aquests companys, aquestes conegudes, podien tenir raó
a qualque aspecte, fins i tot economic; és a dir, que ni tan
sois hi ha hagut la prudencia d'esperar, la prudencia de
veure que opina la justícia, sinó que vostes s'avancen. Fins
i tot hi ha un tema terriblement greu respecte de l'adequada
coordinació a l'adequat respecte entre les institucions.
Amb el que vostes avui pretenen modificar hi ha un
parell de casos en que vostes mateixos -i ja en parlarem en
venir els casos, perque ho direm- tornen enrera acords de
comissions d'urbanisme, a Mallorca i a Menorca, en concret.
Vostes mateixos, diputats presents en aquesta sala, que prenien uns acords via modificació de llei els tornen enrera. Per
tant, fins i tot aquí hi ha un ús, un sentit institucional, pro-
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fundament desafortunat i profundament preocupant pel
que tocaria ser una base solida d 'autogovern i democracia.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari SOCIALIST A, el Sr. Triay té la paraula.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ja que és el
títol de la proposició de llei la qüestió a debatre, parlaré del títol.
Estam en contra del títol i de tots i cada un deis
articles, de les esmenes i deis vots particulars d'aquesta
proposició de llei, de la cruz a la raya, com diuen en
castella, estarem en contra de toL Estam en contra del
títol perque aquest títol és un pur eufemisme. Aquesta
proposició buida de gran part de contingut proteccionista la Llei 1/91, d'espais naturals i redueix per encarrec,
com a resultat de transaccions amb un selecte grup de
propietaris de terres, d 'intermediaris, de promotors i
deis seus familiars directes, com és el cas del Sr. CañeHas Fons, president del Partit Popular i del Govern de
les Illes Balears, del Sr. Matutes i Juan, alt dirigent del
Partit Popular d'Espanya, i deis quals jo diria allo que el
Sr. Fageda deia tan encertadament, segons diu la premsa, fa pocs dies a un acte públic o a un acte del Partit
Popular, que no es conformava que regidors socialistes
presentassin declaracions de béns, que volia veure també els béns de les seves dones, i és que el batle de Palma en diu qualcuna de bona, i jo, en aquest sentit, m'hi
sum absolutament en relació amb totes aquestes qüestions.
Quan die que es buida de gran part de contingut
proteccionista la Llei d'espais naturals, es redueixen els
límits de les are es naturals, s'eliminen arees naturals
senceres, es multipliquen les possibilitats d'edificació a
les arees naturals, en realítat és una derogació, practicament una derogació de la Llei d 'espais naturals a dues
illes, a Eivissa i a Formentera. Per aixó, per aquest caracter pervers d'aquesta proposició, rebutjada per una
gran part, jo no sé si per la gran majoria pero sí per
una gran part de la ciutadania de les Illes Balears, tramitada amb greus irregularitats en aquest Parlament, com
tendrem ocasió de denunciar davant el Tribunal Constitucional, creim que ni el títol d'aquesta proposició de
llei és aprofitable. Com a títols alternatius jo els proposaria: L1ei de derogació parcial de la Llei d'espais naturals, L1ei d'edificació a les arees naturals d'especial
interes o, com així tendré ocasió d'explicar en els artieles següents, Llei d'introducció d'errors a la Llei 1/91,
d'espais naturals de les Illes Balears. Moltes gracies.

(Aplaudiments).
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Pel torn de replica, té la paraula
el Sr. González i Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Pascual, usted no está
a favor de la modificación de la ley pero yo le tengo que
decir una cosa: Usted es uno de los grandes culpables de que
esta ley tenga que ser modificada.
(M urmuris).

Supongo que el Sr. Presidente descontará también
los tiempos en que el Grupo SOCLALIST A tiene ganas de
hablar.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. González i Ortea, parli de la qüestió, allo altres
és una qüestió ( ... ).
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Sí, Sr. Presidente.
Digo que es usted uno de los grandes culpables -decía- de que haya sido necesario modificar esta ley, y usted lo
sabe; usted votó en contra de lo que su grupo había acordado votar y, para bien o para mal, eso provocó que la minoría mayoritaria de este Parlamento quedara indefensa ante
su voto, por consiguiente, eso -insisto- entre otras razones,
no le vaya hacer a usted el único culpable, pero si uno de
los principales, como decía, exige o exigió la presentación de
esta ley.
Después de lo que ha dicho usted, habla de los ayuntamientos y del apoyo de los ayuntamientos. Ustedes presentan lo de Capdepera porque eso sí está apoyado por los
ayuntamientos. Al parecer, en ése en el que gobiernan ustedes es importante lo que dice el ayuntamiento, nosotros no,
el de sa Pobla, Montui"ri o Palma, cuyos escritos tiene usted,
porque me parece que pasaron por la Comisión de peticiones
i se nos entrego a todos, los ayuntamientos estos que piden
que se modifique la ley en algún sentido que les afecta, al
parecer para usted eso no tiene ninguna validez.
Sr. Serra, medidas ha habido varias, y una muy importante que usted omite, como omite la oposición y que ha
omitido durante todo este tiempo, es la decisión del Gobierno sobre la declaración de encinares, que tiene una trascendencia enorme, eso sí que tiene una trascendencia enorme
por cuanto confiere a quince o dieciséis mil hectáreas, que
son m uchas hectáreas, un grado de protección extremo, de
acuerdo siempre con la Ley de espacios naturales, y hace,
creo recordar, que a casi tres mil quinientas hectáreas nueva
área natural de especial interés, tres veces lo que representa

la modificación que nosotros presentamos, tres veces.
Eso, al parecer, no tiene para usted ninguna importancia.
En materia de publicidad ya sabe que ustedes
siempre protestan de que el Gobierno gasta mucho
dinero en publicidad, pero mire, a propósito de esa
publicidad de los espacios naturales, yo vaya aprovechar
la oportunidad para pedirle al Gobierno que efectivamente la reanude, porque creo que es interesante e
importante. Le vaya pedir al Gobierno otra cosa, que si
la puede reanudar la reanude, y expresamente por Ibiza
y Formentera, para convencer a toda una serie de gente,
desgraciadamente engañada, de que nosotros estamos
por la protección y por algunos espacios en particular,
ses Salines de Ibiza y Formentera, sin ninguna duda.
Me habla usted también del Tribunal Superior
de Justicia que ha fallado .. , lo he oído por la radio, en
la misma intervención que oía al Sr. Obrador oía esa
noticia de que, efectivamente, el Tribunal Superior de
Justicia, no conozco la sentencia, y no sé por qué razones, pero piense usted que es el mismo Tribunal Superior de Justicia que decidió indemnizar o que tenían
derecho a una fortísima indemnización los promotores
de las urbanizaciones de es Trenc. De tal manera que
tendremos que ver las sentencias i ojalá, efectivamente,
nos cueste muy poco dinero, en definitiva, la ley; porque
esa es otra cosa que he repetido insistentemente, parece
que ustedes creen que nosotros tenemos mucho interés
en que se indemnice y nosotros no lo tenemos.
Respecto a lo dicho por el Sr. Triay, no sé qué
responder, porque es la eterna canción; yo esperaba que
fuera más original, que el cambio de portavoz modificara también el lenguaje, desgraciadamente no, seguimos
con lo de siempre, que los espacios tienen nombres y
apellidos, todos los espacios tienen nombres i apellidos
y usted busca significativamente alguno de ellos.
Dice usted que esta leyes una ley de absoluta
desprotección, eso lo siento porque viene a alinearse con
quienes publican mentiras o con quienes reparten panfletos que dicen manifiestas mentiras, tengo aquí uno de
lo más desagradable que se ha publicado en Menorca, en
el cual, además de poner las fotos de los diputados de
Menorca del PP y tratarlos de mala manera dice cosas
tan tremendas, mentiras, calumnias, canalladas, tan
tremendas como que en todos los espacios naturales se
podrán construir urbanizaciones, Sr. Triay, lo dice, y
ustedes se quieren alinear con esta gente, lo firman las
plataformas de no sé qué, otra cosa la firma el Partido
Comunista deis pobles d'Espanya, el Col-lectiu de loves
Comunistes, etc., éste también es de Menorca, del GOB;
5 de diciembre del 92, y dicen estas cosas. Son unos
canallas, y no retiro el adjetivo, porque engañan miserablemente, engañan miserablemente al ciudadano.
(Aldarull a la sala).
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Bien, si creen ustedes que es es el lenguaje parlamentario por el que ustedes reclamaban tanto ayer, sea ése
el lenguaje que empleen, nosotros no lo vamos a emplear de
ninguna de las maneras. Pido, por favor , a mi grupo que siga
manteniendo las formas habituales. E stamos defendiendo una
buena ley, una buena modificación, y lo vamos a hacer como
tantas otras cosas, con toda gallardía. Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González i Ortea. En tom de contrareplica, Sr. Pascual, té la paraula.
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quan Unió Mallorquina ha reconegut que no vol aquesta
llei, encara que votara avui, aqui, lamentablement, amb
vostes, aixo ha ha reconegut el que era el meu partít.
1 per acabar: Vengué i ha va espenyar tot qui
estava consensuat, en Miquel Pascual, il'luminat, digué
el president esponerós, si som o no ¡¡'luminat ha sabré
quan seré mort, pero aquí he de dir ben for t que hi ha
qualque aprofitat.
EL SR. PRESIDENT:
El Sr. Serra té la paraula.

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Sr. P resident.. .
EL SR. PRESIDENT:
Un moment, Sr. Pascual, pareix que el Sr. Sampa!...
Per que em demana la paraula?
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Per una qüestió d'ordre, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Voste dinL
EL SR. SAMPOL 1 MAS :
Deman, per respecte a aquesta primera institució de
les Illes Balears, que no s'emprin expressions com les que ha
usad es el Sr. González i Ortea.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, vull aclarir i manifestar que a l'article
106 qui propasa l'aplicació o no és el president del Parlament, no els diputats.

Sí, gracies. Sr. González i Ortea: Primera replica, nasal tres no direm mai la paraula canalla dirigida
a uns ciutadans i creim que aixo és una falta de respecte
bastant grossa i de tates les accepcions castellanes que
té, no tenim aquí el Diccionari Espasa, pero de tates les
accepcions castellanes que recordam ens pareix que no
és una paraula a utilitzar en absoluto
Dit aixo volem recordar-li que voste diu que,
com a tema de gran protecció, aquest temps el Govern
ha fet els planols, la grafiació deIs alzinars, correcte, ha
ha fet en un any, pero a aixo el Govem estava obligat
per la llei.
Segon, li volem dir en aquesta replica que la
publicitat que voste sol'licita que sigui represa, aquella
publicitat preciosa deIs espais naturals, certament aixo
sera bo pero vagin alerta a retirar tot el que desprotegeixen, no fas cosa que ara continuassin dient que protegim quan no protegim . La Conselleria de Turisme i el
propi president de la Comunitat bé han procurat divulgar-ne la protecció alla on convenia, i bé que fe¡en,
pero és un exercici d 'un alt grau de cinisme. Per altra
banda, tenguem en compte i tenguem clar que les desproteccions de zones amples com el Puig d'en Palleu, sa
Cava Santa, sa Caleta, són gravíssimes.

Sr. Pascual, esta en ús de la paraula.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Gracies, Sr. Serra. Sr. Triay, té la paraula.
Segons el Sr. González i Ortea jo som el gran culpable que arribem aquí. El Sr. President del Govem, no
aquí, aquí no ha ha dit mai, pero davant el seu auditori
m'ha dit que som un il'luminat, i jo he de dir que amb malta
d 'honra vaig fer el que vaig fer. En primer lloc, perque la
llei que s'anava a aprovar era exactament, no exactament, era
una Ilei sectaria, era una Ilei sense criteris, era una llei d 'amiguismes; en sega n lloc perque l'equilibri de la cambra a la
legislatura passada era que hi havia majoria absoluta entre el
CDS, el PSM i EEM i el Partit Socialista, que tenien majoria
absoluta i que aquesta majoria absoluta, que havia sortit de
les umes, no volia la proposició aquella; pero bé, a malta
d'honra. Després vaig dimitir, i encara estic més content

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS:
Gracies, Sr. President. Jo he estat l'únic que he
parlat del títol i es veu que m'hi he equivocat, no anava
d'aixo , i com que del que anava era de notícies de
premsa, d'anuncis, etc. li voldria dir que aguest anunci
que ha publicat el Partit Popular d'Eivissa i Formentera,
jo no el qualificaria com voste de canallada, perque
tampoc no n 'hi ha per tant, hi ha unes mentides bastant
grosses, unes mentidotes, com diuen. Per exemple, diu
que PollenlSa també esta governada pel PSOE, quan la
Llei d'espais naturals es va aprovar, com se sap, el gener
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del 91 el batle de Pollen~a era del CDS; diu que és l'únic
municipi exelos de la Serra de Tramuntana, pero qui és
l'ignorant que ha escrit aixo? Si és el municipi més protegit
de la Serra de Tramuntana, si la protecció del municipi de
Pollen~a ocupa onze planols a la cartografia d'aquest Parlament, com es pot dir que ha estat exelos per estar governat
pel PSOE, que aixo no era cert, de la Serra de Tramuntana?
Corregeixin els anuncis guan publiquin també aquesta nova
campanya de difusió deis espais naturals corregits í rebaixats.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Conelos el debat, passarem a la
votació del títol de la proposició de llei.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor , es volen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Abstencions? No n'hi ha.
31 vots a favor, 28 en contra, cap abstenció. Queda
aprovat el títol de la proposició de llei.
Passam a l'apartat 1, el qual correspon a l'artiele 3
de la proposició de llei. Aquest apartat 1 no té contingut,
s'hi ha presentat un vot particular, el número 4.804, per part
del Grup Parlamentari PP-UM, que se sotmetra a votació.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del vot particular, es volen posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Abstencions? No n 'hi ha.
31 vots a favor, 28 en contra. Queda aprovat el vot
particular.
A l'apartat 1, s'hi manté l'Esmena 4.592 del Grup
Parlamentari MIXT. Vull precisar que aquesta esmena d'addició referida a l'illa de Menorca proposa la deelaració d'una
nova area natural d'especial interes amb el número 8 bis i la
denominació Sant Isidre-Binissermenya amb la delimitació
grafiada a la cartografía corresponent, planol 8 bis-l; significa la inelusió de la nova ANEI esmentada a l'apartat 1 de la
proposició de llei així com la cartografia corresponent a
l'apartat 9. Passarem, ido, al debat d'aquesta esmena, la
4.592.
Sr. Alfonso, per que em demana la paraula?
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Per una qüestió d'ordre, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
'?
S1.

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A.
Sí, ens agradaria saber on és I'apartat 1 perque
1'esta m cercant en el Buclletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears, a la proposició de llei del Partit Popular
i la veritat és que no trobam cap apartat 1, hi trobam:
artiele 3, Ilel párrafo isla de Menorca del apartado 1, que
quedará como sigue 11 , pero no 1'apartat 1.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Alfonso, no acceptaré cap proposta de modificació en relació amb el seguiment que vaig lliurar a la
Junta de Portaveus. Em cenyesc a aquesta proposta de
seguiment que hi vaig lliurar, sobre la qual hi va haver
un pronunciament per part dellletrat d'aquesta cambra
i no admetre, en absolut, cap altra discussió en aquest
sentit. Per tant, Sr. Alfonso, Ii retir la paraula, segui al
seu escó i passam al debat de 1'Esmena 4.592.
Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el
Diputat Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA I APARICIO:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, dins
aquest cinc minuts de temps que tinc tractaré de fer una
explicació del perque del manteniment d'aquesta esmena, la número 4.592.
Vagi per endavant que en el moment en que es
va votar en aquesta cambra la possible modificació de la
Llei d'espais naturals no hi va ha ver el roeu vot favorable a aquesta modificació perque entenc, a 1'igual que
ho han manifestat altres portaveus en diferents intervencions avui o en intervencions fetes davant els mitjans de
comunicació o a altres debats que hi ha hagut a aquesta
cambra, que hi havia al tres metodes per arribar a la
modificació d'aquesta Llei d'espais naturals. Ara bé, una
vegada, amb tota llibertat, fent exercici del dret democratic que té aquesta cambra, que es va decidir amb els
vots favorables de la coalició PP-UM continuar endavant
amb aquesta modificació de la Llei d'Espais naturals,
crec que tots tenien l'obligació, coro a diputats d'aquesta
cambra, d'intentar que la modificació d'aquesta Llei
d'espais naturals fos dins deIs problemes que plantejava
el millor possible, i així em vaig posar afer feina en
aquesta direcció.
S'ha parlat molt d'aquesta qüestió, d'aquesta
esmena, a través deIs mitjans de comunicació. S'ha di!
que si a~o havia estat pactat amb el Partit Popular de
Menorca per aconseguir el meu vot favorable a altres
qüestions que més endavant es plantejaran en el debat
d'aquesta modificació. He de dir que, de pacte, no n'hi
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ha hagut cap, el que sí que hi ha hagut, evidentment, i no
hem d'oblidar que el Govem del Consell Insular de Menorca
va endavant gracies al meu vot i al meu suport, hem rallat
amb els companys del Consell Insular de Menorca sobre
aquesta qüestió llargament i profundament, n 'hem rallat
molt i molt, vull dir que, de pacte, no n'hi ha hagut cap.

una diferencia fonamental, el Sr. Batle de Maó i secretari general del PSOE de Menorca va a les manifestacions
en defensa de la no modificació de la Llei d'espais naturals, s'hi posa ell!acet verd, i ho fa precisament perque
no vol que aquesta es modifiqui en aquest aspecte concret per que li afectaria.

Hi ha una qüestió que crec que, quan la presidencia
ha parlat del que estava indos en aquesta esmena, no s'ha
dita i crec que s'hi hauria de dir, que es tracta de mantenir
-i així ho posa en l'esmena, cosa que no apare ix en la proposició del Govem-l'area protegida, l'area natural, l'ANEI, de
la zona d'Alcaufar-Punta Prima que, en la proposta de la
coalició PP-UM, es pretén que desaparegui.

M'agradaria -supos que prest ho tindrem- coneixer que és el que hi ha darrere, com s'ha dit aquí ja
en el debat anteriorment, saber noms i llinatges deIs
propietaris i de qui hi ha darrere de cada una de les
qüestíons que es plantegen amb aquesta modificació i
també, en el cas concret aquest, m'agradaria saber-ha
prest, llastima que avui encara no ho tenim per poderha dur aquí, pero és igual en passar festes podrem
rallar molt d'aquesta qüestió. Moltes gracies.

He de dir, no obstant aixo, ho esper, vull que es
mantengui a<;o. Si inicialment jo no estava d'acord amb
aquesta modificació de la Llei d'espais naturals, no hi esta va
d'acord, a<;o vol dir que inicialment també estava d'acord
amb la llei originaria, la Llei 1/91, i si en aquell moment, en
aquesta cambra, es va votar a favor d'aquesta area, tot i que
no estava recollida en els catalegs d'ICONA i d'INESE en el
seu moment, també he de dir que s'hi hauria d'haver mantinguda per respecte a allo que en aquell moment es va decidir quan es va aprovar inicialment la LEN de 1991.
Per una altra banda, i aquí és on m'hi vull referir
amb més detall, és concretament a la nova ANEI, a la nova
area natural que es proposa que es reculli en el text final que
sortiri després d'aquesta modificació, concretament a l' ANEI que s'anomenaria de Sant Isidre i Binissermenya. No
puc entendre per que en el seu moment un are a natural que
estava recollida en els catalegs d'ICONA, que estava recollida
en els catalegs d'INESE, no va ser inclosa en aquell moment
aquí; bé és cert que hi va haver un grup d'aquesta cambra
que hi va votar en contra de la seva no inclusió -el Grup
PSM i EEM-, pero no així la resta deis grups i especialment
el Grup SOCIALISTA, que avui s'erigeix en defensor deIs
espais naturals, amb la qual cosa jo coincidesc pero, en aquest cas concret, no hi coincidim.
Mirin, jo els contaré una historia i crec que amb a<;o
quedara el tema molt clar. L'altre dia un militant d'un partít
d'esquerres, gens sospitós de ser de dretes, en discutir sobre
aquesta esmena em va dir: Quins problemes té el PSOE amb
aquesta esmena?, quins problemes té el Partit Socialista amb
aquesta esmena? Em sembla -em deia- que el secretari general del PSOE de Menorca i batle de Maó, que és qui ha estat
absolutament en contra, a tots els mitjans de comunicació,
d'aquesta proposta que avui duc aquí, em sembla que aquest
senyor deu ser el "matutes" de Menorca; i li vaig dir: Perdona, pero a<;o no és així, el Sr. Matutes, a Eivissa, és un home de negocis, és un dirigent del Partít Popular, de tots
conegut i amb una trajectoria des de fa molts anys com a
home de negocis i com a polític de dretes, el Sr. Secretari
General del PSOE -acab, Sr. President- de Menorca no ha
figurat fins ara com a home de negocis, sembla que tenia un
despatx, un trist despatx d'arquitecte a un carrer vora I'Ajuntament i feia qualque projecte; i per una altra banda hi ha

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Mes intervencions en tom
a favor? Passam al tom en contra. Sr. Serra? Ara hem
fet el tom a favor de l'esmena, dins el tom a favor de
l'esmena, el Sr. Serra té la paraula.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. L'Entesa de l'Esquerra
de Menorca, davant aquest tema, sempre, a Menorca,
amb una coherencia des de fa molts anys, i no amb una
coherencia recent, ha defensat la protecció global de la
zona nord del port de Maó i que, obviament, el que debate m en aquest moment esta dins la zona nord del port
de Maó. L'Entesa de 1'Esquerra de Menorca ho ha fet a
l'Ajuntament de Maó -la defensa-, al Consell Insular de
Menorca i el Grup Parlamentari de 1'Entesa de 1'Esquerra de Menorca i PSM-Nacionalistes de Mallorca ja defensarem durant la tramitació de la Llei 1/91 que aquesta zona nord del port de Maó fos protegida integrament.
En aquel! moment, paradoxalment, no es va acceptar,
per la majoria, aquest criteri nostre, aquesta esmena
nostra, es plantejava que hi havia unes qüestions militars, després es plantejaven una serie d 'interrogants,
unes qüestions un poc difoses, la veritat és que no coneixem a hores d'ara cap projecte concret pero sí que,
la veritat, per una coherencia de protecció de la zona
nord del port de Maó ens pareix que Sant Isidre i Binissermenya han de ser protegides.
Obviament -i ja s'ha dit avui- els catalegs d'ICONA i d'INESE parlaven de la protecció d'aquesta
zona. Per tant, aquests dos catalegs tan consultats, debatuts i utilitzats, sempre és bo fer-ne referencia, pero
també hem de tenir en compte que nosaltres no haguéssim presentat l'esmena perque el debat d'avui era, totalment i absolutament, diferent, com hem dit en la nostra
intervenció respecte del títol; pero evidentment, posats
en una qüestió d'haver de debatre el tema i d'haver-lo
de votar seria, obviament, un farisseísme per part nostra
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si no donassim suport a la protecció de la zona nord del port
de Maó. Per tant, votarem que sÍ.
EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Serra. En tom en contra té la paraula la
Sra. Barceló.
LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:
Sr. President. Sres. Diputades i Srs. Diputats. Un
membre del Grup MIXT, transfuga al Consell Insular de
Menorca, que va possibilitar, en el seu moment, el govem del
Partit Popular a aquest consell insular i que el manté fermament, que no ha hagut de pactar -ens ha assenyalat- per dos
motius: Primerament, perque vista la conjuntura política
actual a<;o no ha estat necessari i en segon terme perque, per
estranyes i ocultes raons, no té cap tipus de for<;a per pactar
amb el Partit Popular, aquest vaivé esta a les ordres, esta a
les ordres -el transfuga- del Partít Popular.
Ens demana en una esmena l'ampliació d'una zona
protegida a Menorca i proposa, aixÍ, una nova delimitació
d'area natural d'especial interes
Aquest no és el tema ni la discussió d'avui, no és
aquest l'objectiu de la modificació que avui ens proposa el
Partit Popular i el Grup Popular PP-UM, avui discutim aquí
i es presenta una modificació que és resultat d'una negociació purament immobiliaria i especulativa i que és resultat
d'una Huita d'interessos economics i també polítics. Discutim la rebaixa a la LIei d'espais naturals, Cala Alcaufar, ( ... ),
a Mallorca tantes aItres i a Eivissa i Formentera buidar totalment de contingut 1'aplicació de la llei. Creuen que tot a<;o
és negociable a través d'una esmena, que s'assenyala en el
cataleg que no té IIvalores ambientales notables, por lo que
creemos que pueden mantenerse los usos actuales ll ? Creuen
que són ecologistes o són proteccionistes quan demanen la
protecció d'un area natural d'especial interes, tot a canvi de
legitimar aquest tipus d'especulacions i negociacions quan no
han estat capa<;os ni tan sois de desenvolupar la llei? No ha
són, no en tenen ni idea, de ser proteccionistes; 1'únic que
fan és donar estaló a una negociació política que es presenta
aquí, simplement, aquesta esmena, i per una raó molt senzilla, fins i tot ha sortit als mitjans de comunicació. El conseller transfuga deia a través deIs mitjans de comunicació que
ell sempre faria tot el que podria perjudicar el Partit Socialista i creu - té l'estranya sensació, ens ha dit- que aquesta area
natural d 'especial interes afecta un possible desenvolupament
d'un port esportiu a la colarsega del port de Maó, i a<;o no
és cert, el port esportiu, a la colarsega de Maó, es pot desenvolupar perfectament dins la zona urbana que hi ha i que,
per tant, no és aquest el motiu, no hi ha cap interes immobiliari ocult amb la protecció d'aquesta zona, en absoluto
Creu que amb a<;o pot perjudicar el Grup SOCIALISTA i aquest és l'únic fonament, i ha ha repetit als diaris.
Aquests són els polítics que tenim en aquesta casa, pel que
es veu, uns que negocien a nivell de poder treure la maxima

rendibilitat economica deis terrenys malvenent i negociant tot el que són aquests interessos que són de tots, i
altres, senzillament, es dediquen al joc polític vil que no
implica cap tipus d'argument serió s ni científic, ni res
de res i tan just per perjudicar, per una rabieta política,
un grup del qual va haver de sortir.
1 no hi ha res més en aquesta esmena. No és
negociable introduir-hi aquesta area natural a canvi de
tates les rebaixes que impliquen aquesta modificació que
avui presenta el Grup PP-UM. Com que ac;o no és
negociable, ni tan sois per a la creació d 'una nova area
els deim i votarem en contra d'aquesta esmena.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. En tom de replica, Sr.
Peralta?
EL SR. PERALTA I APARICIO:
Sí, gracies, Sr. President, molt breument. Escolti, jo hauria de dir una cosa que tal vegada podria
semblar grollera pero deIs que duim molts d'anys en política i hem estat a ajuntaments s'ha de dir allo tan
vulgar II que tenim el cul pelat ll de coneixer els temes
urbanístics.
Hi ha una gran diferencia, Sra. Barceló, senyors
del PSOE, senyors de la cambra, que una zona estigui
protegida amb la maxima protecció, que és una ANEI,
o que no ha estigui. Que vol dir ac;o? Que hi ha una
zona urbana, com voste diu, on evidentment, d'acord
amb el que diu la propia llei es poden desenvolupar
unes determinad es instaHacions nautiques, que ac;o és
el que els seus companys de Menorca han esgrimit per
dir que no s'havia d'estar a favor d'aquesta esmena. Hi
ha una zona de terra urbanitzable no programada que,
evidentment, amb l'aprovació d'aquesta esmena, desapareix com a urbanitzable no programada, i després hi
ha un munt enorme d'hectarees dins aquesta zona que
són de sol no urbanitzable, no protegit, en aquest cas, en
el moment actual. Que vol dir ac;o? Que en el moment
que l'ajuntament corresponent vulgui fer una modificació puntual del seu pla general aquest sol no urbanitzable es pot convertir en sol urbanitzable pero si esta
aprovada aquesta esmena, si esta protegida per la LIei
d'espais naturals, si esta declarada com ANEI a<;o és
impossible de fer i, en definitiva, del que es tracta amb
aquesta esmena és d'evitar que es pugui tenir aquesta
temptació per part de l'Ajuntament de Maó, que en un
futur es pugui fer aquesta modificació puntual del seu
pla general i, arnés, també evitar que aquest sol urbanitzable no programat que, com he dit abans, té nom i
llinatges, no pugui anar endavant, i aquest és el tema.
AlIo del transfuguisme i allo altre a<;o és política, ac;o són qüestions que -vostes ha saben molt bé- ja
en un futur les aclarirem, molt prest, ja saben vostes que

DIARI DE SESSIONS / Núm.58 / 23 de desembre del 1992

ens veurem als tribunals i discutirem aquestes qüestions, pero
aquests no són coses per discutir aquí dins sinó que el que
avui discutim, i en aquest moment concret, és aquesta Esmena 4.592.
He d'agrair al Sr. Serra, portaveu del Grup PSM i
EEM, el seu vot favorable; crec que la se va explicació és
totalment coherent amb la línia política que han mantingut
en aquesta modificació i, en definitiva, desitjo que vagi endavant aquesta esmena i que sigui aprovada pel bé de Menorca
i pel bé de la nostra comunitat. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Vol fer ÚS, el Sr. Sena, del torn
de replica? No. En torn de contrareplica, la Sra. Barceló té
la paraula.
LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:
Gracies, Sr. President. Jo he d'assenyalar una cosa al
representant del Grup MIXT. Hauria d'entendre que evitar
temptacions de modificar plans generals ens sembla molt bé
que aquest sigui el seu objectiu poIític, el gran objectiu poIític d'una persona transfuga, pero no és aquesta la historia.
Voste, en cap moment, en donar estaló al Grup Popular al
Consell Insular, en donar vot sempre amb el Grup Popular
a la Comissió Insular d'Urbanisme, les possibles temptacions
immobili<lries o les possibles temptacions d'ampliar sois urbans, que no han comen~at, com és el cas d'Alaior o Llucalari, tants i tants exemples que voste sempre( ... ) davant el
PP ha votat amb ells, sempre; basta que Ji facin una senyal
perque sapiga que sempre ha de votar a favor d'ells, i que
vol dir a~o?, tot és donar vot sempre a favor de tates les
temptacions immobiliaries de qui?, de qui? De qui el manté,
a voste. A~o és així de clar, I'únic motiu pel qual avui es
presenta aquí aquesta esmena -ja ha hem dit- és per perjudicar possiblement i en el futur els socialistes, absolutament res
més; i aquesta practica política és totalment intolerable, ja
li vaig dir una vegada que voste no hauria de ser aquí, es vol
mantenir aquí, vol tirar endavant aquest tipus de política,
aBa voste i la seva consciencia, pero el que hi ha i que és
ben cIar és que esta totalment disposat només a votar sempre amb el Partit Popular i a mantenir sempre qualsevol
estaló o qualsevol interes d'aquest ti pus de gent. Gracies.

EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sra. Barceló. Fixació de posicions, Grup
PP-UM, té la paraula el Sr. Jaén i Palacios.
EL SR. JAÉN I PALACIOS:
Gracias, Sr. Presidente. Fijaremos la poslclOn del
grupo respecto a la discusión y a esta enmienda que se presenta.

2417

En primer lugar hemos de decir que no s ninguna novedad, estamos ante una ausencia de novedad,
como se ha recordado aquí por parte de otros portavoces, ésta discusión ya se hizo en su momento y hay, si
cabe, una diferencia muy ligera, y es que originariamente el área que hoy se somete a consideración tenía
una superficie mayor y que incluso, por parte de algún
portavoz, se propuso su ampliación.
La discusión, evidentemente, es para determinar
si al amparo de la Ley 1/84, de ordenación y protección
de Ilaneis" y en su articulo 2, en concreto, que define
que son áreas naturales aquellos espacios que tienen
valores singulares, bien sea de suelo, de fauna o de paisaje, y que sean declarados por el Parlamento de las Islas
Baleares como tales; ésa es la cuestión. Yo puedo ya
anunciar que por parte de nuestro grupo no hay ningún
otro interés ni perjuicio a ningún municipio ni perjuicio
a socialistas. Lo que sí hemos de decir es si ése espacio
tiene esos valores singulares, a nuestro juicio los tiene y
además eso viene argumentado porque los inventarios
de ICONA, de INESE y en el catálogo que el Gobierno
remitió al Parlamento en el año 89 también estaban
contemplados.
Por tanto, Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados, nuestro grupo votará a favor de esta enmienda.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. Passarem, en conseqüencia,
a la votació de l'Esmena 4.592, en a110 referít únicament
a la denominació de la nova area natural d'especial
interes Sant Isidre Biníssermenya.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. í Srs. Diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Abstencions? No n'hi ha.
39 vots a favor, 20 en contra. En conseqüencia
queda aprovada I'Esmena 4.592.
Passarem ara a fer lectura de l'apartat 1 de la
proposició de llei tal com queda després de l'aprovació.
Sr. Moll, vol fer lectura de l'apartat 1?
EL SR. SECRETARI SEGON:
Sí, Sr. President.
IIL'apartat 1 de l'article 3 quedara redactat de la
manera següent:
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El paragraf Illa de Menorca quedara redactat de la
manera següent: Illa de Menorca: 1) Costa nord de Ciutadena, 2) La Van, 3) DeIs Alocs a Fornells, 4) La Mola i s'Albufera de Fornells, 5) Bellavista, 6) D'Addaia a s'Albufera, 7)
S'Albufera des Grau, 8) De s'Albufera a la Mola, 8 bis) Sant
Isidre-Binissermenya, 9) Cala Sant Esteve-Caló d'en Rafalet,
10) Sense contingut, 11) De Biniparratx a Llucalari, 12) Son
Bou i Barranc de sa Vall, 13) De Binigaus a Cala Mitjana,
14) Costa sud de Ciutadella, 15) Son Oliveret, 16) Camí de
Baix (Degollador), 17) Santa Agueda-S ,Endusa, 18) El Toro,
19) Penyes d 'Egipte.

EL SR. PRESIDENT:
Jo entenc gue en aquest cas, Sr. Triay, aixo no
procedeix. Farem el debat de l'apartat 1 de la proposició
de llei tal com ha quedat després del vot particular i, en
conseqüencia, comen<;:arem en aquest cas pel tom a
favor de l'apartat 1 de la proposició de llei.
Té, en primer lloc, en torn a favor, la paraula,
el Sr. González i Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA:

El paragraf iBa d 'Eivissa quedara redactat de la
manera següent: IlIa d'Eivissa: 1) Puig de Mussona i Puig de
s'Eixeró, 2) Cap Librell, 3) Ses Salines, 4) Cala Jondal, 5)
Sense contingut, 6) Cap Llentrisca-sa Talaiassa, 7) Cala Compta-Cala Bassa, 8) Serra de ses Fontanelles-Serra Grossa,
9) Del Puig d'en Basseta al Puig d'en Mussons, sense numeració: arees naturals deIs Amunts d'Eivissa i Massís de Sant
Caries. 11
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moll. Passarem al debat de l'apartat 1 de
la ... Sr. Triay?
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Sí, Sr. President. A aquest artide o apartat, d'acord
amb la nova regulació, a part de ( ... ) de l'esmena que s'ha de
votar hi ha dos espais que són els que desapareixen, un a
Menorca, que és Alcaufar-Punta Prima i un a Eivissa, Sa
Cava Santa i Puig d'En Palleu. Demanaríem que, d'acord
amb el propi principi de la presidencia que els espais seran
sotmesos a debat i votació separada, es fes separat el debat
de la supressió de Cala Alcaufar i el debat de la supressió de
Sa Cava Santa i el Puig d 'En Palleu.
EL SR. PRESIDENT:
Bé, en aquest cas, a l'apartat aquest en concret, a
1'única cosa a la qual es fa relació és als noms, jo entenc que
el debat de les arees propiament sera en el moment de debatre les cartografies en concret. No obstant aixo, si així se
sol ·licita, es faria per separat, en aguest cas, el debato
Farem, ido, el debat de I'apartat 1, fent la separació
en aquests dos aspectes, i passarem en primer lloc a torns a
favor en relació amb la part de supressió. Hi ha intervencions en aquest torn? Sí, Sr. Triay.
EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS:
Perdó, Sr. President, els dos espais són de supressió.
A partir d'ara hi ha dues supressions, el que demanam és
que es debati per separat la supressió d'un espai, que és el de
Menorca, i l'altre espai, que és el d'Eivissa, que, per cert,
després, a l'annex, ja no hi seran, perque com que són de
supressió ja no hi serano

Sí, gracias, Sr. Presidente. Bien, efectivamente,
nosotros teníamos prevista una sola intervención, de
acuerdo con el seguimiento que se nos ha dado, de resultas de la decisión de la Mesa y de la Junta de Portavoces.
Son, efectivamente, dos espacios: Uno es el de
Sant Lluís, Cala Alcaufar, el espacio número lO, en
donde estaba contenido o está contenido en la actual
Ley de espacios naturales, en el artículo 3, y después
otro en Ibiza, que es de sa Cava Santa y Puig d'En Palleu. El día que hicimos la presentación de la ley hicimos una mención de todos y cada uno de los espacios y,
desde luego, mencionamos estos, pero me voy a concretar más en cuanto a significar dos cosas que me parecen
que son muy importantes.
La primera es que ninguno de los dos espacios
estaba en los catálogos originales, catálogo del INESE
y catálogo del Gobierno, que fueron remitidos a esta
cámara y que justificaban su especial valor paisajístico
y ecológico.
En uno de los casos, que es Sant Lluís, Cala
Alcaufar, recuerdo que, como se presentó una enmienda
por parte del Grupo SOCIALISTA cuando discutíamos
esto, incluyéndolo, preguntamos entonces, el resto de los
ponentes, si aquí se habían previsto dos cosas: La primera, si había algún interés muy especial en este espacio, alguna cuestión que justificara su inclusión como
área natural de especial interés, y la segunda cosa es si
había prevista algún tipo de actuación urbanística que
pudiera verse afectada por el espacio, para poder tener,
así, suficientes elementos de juicio.
A lo primero se nos contestó que por su alto
valor y a lo segundo que, efectivamente, no estaba previsto nada, no era así, yo quiero suponer que fue debido
a un error que se nos dijo esto, aquí había previsto un
campo de golf, campo de golf que fue recurrido y que
nunca apoyó el Partido Socialista ni la Entesa de I'Esquerra de Menorca, que entonces gobernaban el Consell
Insular de Menorca. De manera que, en cierto sentido,
nos sentimos engañados, y no quiero decir con esto,
vuelvo a insistir porque quiero ser preciso y dar los
adjetivos correspondientes a cada cosa, que se nos enga-
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ñara voluntariamente, pero, sinceramente, nos sentimos entonces engañados porque aquí había esa actuación; esa
actuación ya no la hay, éste es un suelo que en caso de ser
descalificado quedará simplemente como suelo no urbanizable, y según nuestras noticias, este suelo, que pertenece al
Ayuntamiento, al municipio de Sant LluÍs, va a ser tratado
en la modificación de las normas de planeamiento que prepara dicho ayuntamiento.
De este espacio, sin embargo, tengo que decir lo
siguiente: Que tiene una particularidad especial, y es que a
pesar de no tener un alto valor ecológico, y no estar, por
ello, contenido en los catálogos, tiene un alto valor paisajístico en lo que se refiere a la zona costera. Por esa razón
nosotros vamos a presentar una enmienda transaccional, ya
la presentamos en comisión y no prosperó, vamos a presentar -corno digo- una enmienda transaccional en la que se
recoge este espacio; quiero enseñarlo suficientemente, en el
que la zona pintada de verde es lo único que se excluiría,
que es la zona interior, no tiene ninguna particularidad, ni
paisajística ni ecológica, especial y es lo único que quedaría
sin protección; toda la zona costera, en una profundidad de
entre 300 y 400 metros quedaría convenientemente protegida. Nosotros proponemos esta enmienda transaccional respecto a este espacio por aquello de salvar el posible interés,
indiscutible interés paisajístico que pueda tener una costa
que no está afectada.
En cuanto al segundo espacio del que proponemos
su supresión aquí, que es el espacio de sa Cava Santa y el
Puig d'En Palleu, es un espacio que tampoco estaba en el
catálogo original, aquí sí que no hubo engaño alguno en
cuanto a nuestra posición, ni sorpresa por ninguna parte en
este espacio; a nuestro juicio se quería pura y simplemente
acabar con la posibilidad ~ hacer -o por lo menos dificultarla enormemente- el puerto comercial de Ibiza, que está materialmente ahogada por las instalaciones que requieren los
barcos, la carga y descarga comercial de los barcos dentro de
la propia población de Ibiza y hay un cierto interés que ya
viene de muy antiguo de llevar este puerto a la zona de sa
Caleta, es una zona que, desde el punto de vista paisajísticomarítimo, no tiene -a mi juicio- el menor interés; sin embargo se incluyó esta enmienda y yo creo que con la intención
de dificultar o torpedear ese traslado del puerto comercial o
de las instalaciones comerciales del puerto de Ibiza a esta
zona en concreto y que eso se hizo porque al sector, y concretamente a la Administración central y a algunos sectores
ibicencos no les gusta o no quieren que ese puerto se traslade
ahí; a esa zona portuaria se incluyó una zona de detrás que,
como en su momento explicó el ponente de nuestro grupo,
no tiene ninguna especial relevancia ni ningún especial interés ecológico, se incluyó esa zona yo creo que un poco en
virtud de justificar que lo que se pretendía no era exclusivamente acabar con las instalaciones comerciales sino que se
pretendía, realmente, proteger una zona más amplia.
De manera que esas dos zonas presentamos y -como
digo- la primera con carácter de enmienda transaccional,
presentamos esto que, de ser aceptado, lógicamente pasaría
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a ser debatido en el anexo, porque dejaría de desaparecer del artículo 3, se mantendría el espacio de Sant
LluÍs a Cala Alcaufar en el artículo 3 y, sin embargo,
sufriría una modificación en el correspondiente anexo.
Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr . González i Ortea. Abans de prosseguir amb els torns vull fer l'observació que, d'acord
amb l'article 123.2 qualsevol proposta d'esmena de transacció, abans que la presidencia la sotmeti a la consideració deis altres portaveus, ha de ser presentada per
escrit a la Mesa.
Torn en contra? Pel Grup Parlamentari MIXT,
té la paraula el Sr. Vida!.
EL SR. VIDAL I JUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Contrariament al que és practica habitual en aquest
diputat avui m'abstendré de contar acudits, estic trist,
vertaderament trist perque, coincidint amb unes dates
tan entranyables com aquestes de Nadal, hagim de sentir
músiques de fons que no són precisament canc;ons nadalenques i hagim d'assistir a una tensió que aguest diputat no comparteix, pero aixo no vol dir que a pesar de
tot no hagim de dir les coses pel seu nom i parlar clarament; sense necessitat de posar-nos un llac; verd, tenim
les coses clares pel que respecta a les zones verdes i
tenim les coses clares pel que respecta a la modificació
que es pretén de la Llei d'espais naturals.
Aquí, per part del meu company de grup, el Sr.
Peralta, s'han dit noms concrets, jo també en diré. i en
diré un que no és el que pensen vostes, parlaré d'Einstein i no per la seva Teoria de la relativitat, sinó en el
sentit substantiu d 'aquesta teoria. Ens trobam davant
I'apartat 1 d'aquesta proposició de \lei i hi ha una part
que ha presentat una esmena transaccional, per part del
partit PP, de la qual vaig signar la conformitat com a
portaveu del grup i, presentada !'esmena, es va a una
transacció per part del Partit Popular. En aquest cas no,
en un altre que veurem s'hauria pogut fer el mateix i es
va dir a la gent deIs Amunts d'Eivissa que ja no hi havia
temps per fer res; que sap la gent deIs Amunts d'Eivissa
de I'article 117.3 del Reglament d 'aquesta cambra? Molt
bé; en canvi, com que estam en una democracia, aquí,
quan s'ha hagut de demanar i sotmetre a votació per
dirigir-nos a la CEE, per dirigir-nos a BrusseHes, per
veure si es podia ajornar -o si s'havia d'ajornar- aquest
debat d'avui, en canvi, estam en una democracia i aixo
s'ha votat i s'ha rebutjat.
El Grup PP-UM, millor dit, UM, per part de la
Sra. Maria Antonia Munar, va dir que no donaria suport
a la modificació de la Llei d 'espais naturals, pero, com
que estam en una democracia, celebra el seu consell
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polític, reunió, i, pels vots, diu que s'hi ha de donar suport,
pero com que estam en una jove democracia, de vegades, i
com que no és el mateix que Mahoma vagi a la muntanya
que que la muntanya vagi a Mahoma, en aguest cas no ens
hem hagut de dirigir a BrusseI-les, ha estat Brussel·les la que
ha dit que es tregui aquest espai de sa Caleta, d'Eivissa i
Formentera, vegin si ha estat senzill, en comptes d'aquí cap
alla, d'aBa cap aquí, i aixo s'ha de dir clarament, perque ja
va passar a I'anterior legislatura, quan aquest diputat que els
parla estava en període sabatic, i passa que ara no estic en
període sabatic, i passa, senzi11ament, perque, com ha dit el
Sr. Serra, i vertaderament no ha dic jo, pero ha díu el Partit
Popular, que se suprimeix l'espaí denominat Sa Cova Santa
i Puig d'En Palleu, a sa Caleta, perque s'ha d'assenyalar que
aquest espai no estava inclos a cap cataleg com digne de
protecció i que hi va ser inclos a última hora perque tenia
a11a interessos, un rellevant membre del nostre partit; és ciar,
precisament per aixo ara es demana l'exclusió; és activa i
passiva.
1 aquí esta el gran escandol de la modificació de la
Llei d'espais naturals, aquí, a sa Caleta, no a ses Salines, no
ha die ara per rompre una llan<ta en favor del president de
la Comunitat Autonoma, jo també hi he votat, perque jo die
les coses com les pens i les faig així com em dieta la consciencia. He votat a favor que el primer es consultas a la CEE
pero, en aquest cas, jo convidaría el propietari -que no és
Einstein, precisament-, convidaria el propietari a fer el que
ha fet el president de la Comunitat Autonoma en actuar com
a president del Partit Popular -al qual jo m'honrava a pertanyer abans-, que ha ofert al seus militants la seva partieipació
d'aixo, de ses Salines, que afecta aquesta modifieació de la
Llei d'espais naturals. lo convit, no al Sr. Einstein, sÍnó
aquest senyor que diuen vostes que és un re11evant membre
del seu partit, perque faci el mateix amb aquests milions i
milions de metres quadrats que es desprotegeixen totalment,
que no es rebaixa la seva protecció a 30.000 metres com a
aItres indrets, no, se'l treu, senzillament, i es deíxa a les normes subsidiaries de l'Ajuntament de Sant losep.
Per tant, Sres. i Srs. Oiputats, les coses pel seu nom;
aquí esta el gran greuge, endemés comparatiu, davant aquests petits propietaris, que no tenen ni vint ni vint-Í-cinc
mil metres als Amunts d'Eivissa i Formentera i que s'han
convertít, precisament, en un motiu d'una cosa que, per
lapsus -acab, Sr. President- va introduir primerament el
Partit Popular que, si no vaig malament -ha llegiré- deia,
proposava: "Modificación de determinados artículos de espacios naturales y de reserva humana de las áreas de especiaL
protección de las Islas BaLeares." La reserva natural d'Eivissa
i Formentera queda exactament als Amunts, el 90% del municipi de Sant loan de Labritja, pero, senyors, la reserva
humana -que llavors aixo ho varen corregir- no pretenguin,
per justificar la seva modificació de la Llei d 'espais naturals
que siguin els pagesos i petits propietaris deis Amunts. Moltes gracies.

EL SR. PRESIOENT:
Gracies, Sr. Vidal. Pel Grup PSM i EEM, el Sr.
Serra té la paraula.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. Estam absolutament
espantats de les motivacions que hi pugui haver davant
aquestes dues desproteccions. Comencem, per ventura,
per la darrera de que s'ha parlat, que és Sa Cova Santa,
Puig d'En Palleu, sa Caleta. Si no ho hem mirat malament aixo s'acosta a unes 400 hectarees -entre 350 i
400-, si no ho hem mirat malament estam davant una de
les zones vora de la costa eivissenca més protegides, una
de les zones que es conserven millor i, a la vegada, fins
i tot avui encara són un 1I0c d'anar a veure o bé jaciments arqueologics, ríes, preciosos, o valors paisatgístics
cap a la mar o, fins i tot, excursions de muntanya. Estam
a una de les zones que, per ventura, és poc coneguda
per diputats que no som de les Pitiüses, pero és una
d'aquestes zones que jo diria emblematiques i que, fins
i tot el Govern, quan va publicar les seves publicitats
deis espais naturals protegits, parlava deIs valors de tota
aquesta zona, parlava deis valors i supos que vostes ho
han pogut llegir, i amb unes fotografies també molt
maques.
Se 'ns diu ara i avui que es plan teja el port comercial d'Eivissa. Sres. i Srs. Diputats, quina aberració
territorial dur a sa Caleta el port comercial d 'Eivissa,
quina aberració. Quan tots coneixem els problemes de
Sant Antoni, quan tots coneixem els problemes de "vila", des d'un punt de vista de transports, quan tots coneixem, indubtablement, problemes que s'han de resoldre, la mentalitat de dur-Io a sa Caleta és crear una de
les hipoteques més gros ses que un es pugui imaginar; és
inadmissible territorialment pero també ho és des d'un
punt de vista de I'ordenació del que toquen ser les xarxes marítimes, les xarxes de transport marítim de passatgers i de mercaderies, no, és impossible aquesta qüestió que aquí es planteja, si parlassin vostes d 'un port
esportiu, per ventura, racionalment encara hi podría
haver agafada, no die que fos acceptable, aixo s'hauria
de veure, pero agafada, al menys, mental. Pero els qui
coneixem, i recentment, per ventura, sa Caleta, el Puig
d'En Palleu, Sa Cova Santa, la veritat, creuen vostes que
es pot entendre que es faci aquesta aberració? La veritat,
creim que no.
Per altra banda, a mi em sap greu aixo perque
nosaltres no som d'aquests tipus de qüestions pero és
que vostes ho han dit, ho han publicat als diaris: El
Partido Popular de Ibiza o de Balears, intereses de un
relevanle miembro de nuestro partido. Escoltin, aixo és
molt greu.
1 entram en l'espai de Cala Alcaufar-Punta
Príma. Bé, primer, nosaltres volen demanar al Sr. Gon-
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zález i Ortea que quan diu en aquest plenari: Ens varen
enganyar. Qui els va enganyar sobre la protecció de Cala
Alcaufar i Punta Prima? Jo no he entes qui els va enganyar
perque el Consell de Menorca havia optat per la protecció de
Cala Alcaufar i Punta Prima, la Comissió Insular d 'Urbanisme exactament el mateix, el Parlament exactament el mateix
i és més, a I'antic projecte d'un camp de golf a la zona, el
Tribunal Superior de Justícia de Balears, el mes de mar~
d 'enguany, del 92, atura el projecte. En conseqüencia, nosaltres no sabem, actualment, quina raó hi pot haver per a la
desprotecció, i voste reconeix els valors paisatgístics, com
nosaltres els reconeixem.
Per tant, jo cree que avui no és qüestió d 'una esmena transaccional, sinó que és qüestió de saber: 1 per que la
desprotecció? ¿L'antic camp de golf que el Tribunal Superior
de Justícia de Balears el mare; del 92 dicta sentencia en
contra? ¿Ara volen tornar enrera una sentencia, canviant una
llei, per fer possible allo a que la justícia ha dit que no?
Bastant absurdo Són 130 hectarees, la zona, i nosaltres actualment no n'entenem els motius, de la desprotecció, perque
si aquest projecte de camp de golf pareix que esta aturat, si
reconeixem que a tota la zona de costes els valors paisatgístics s'han de mantenir, aleshores, l'interior, aquesta zona que
voste ens ha mostrat aquí pintada de verd, que l'hem vista
dins comissió, quina raó hi ha?, nosaltres, evidentment, la
raó, no la sabem, perque per desprotegir hi ha d 'haver raons
clares. Asa Cova Santa i Puig d'en Palleu se n'ha dita una,
el port comercial, que nosaltres creim que és una aberració
i una altra que no s'ha dita, que és un projecte d'urbanització bastant gros i important, que aniria per amunt, que també és una altra aberració, pero és que a Cala Alcaufar i
Punta Prima no la sabem, no la sabem perque creim -o al
menys així s'ha dit darrerament- que el projecte de camp de
golf ja s'ha abandonat en part o s'ha abandonat; aleshores,
no comprenem de cap manera aquesta desprotecció a Menorca.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Grup SOCIALISTA, Sr. Tur, té
la paraula.
EL SR. TUR 1 TORRES:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Srs. del Partit
Popular: Cada vegada que vostes han parlat d'aquesta reforma de la Llei d'espais naturals, que debatem i votam aquí,
fan referencia, una i una altra vegada, al seu programa electoral i diuen que en el seu programa electoral ja recollien
aquesta possiblitat i que, per tant, avui esta n autoritzats a
debatre-Ia i a votar-la, i aixo és veritat, en el cas d'Eivissa ho
deien, que modificarien la Llei d'espais naturals per defensar
els interessos d'aquells petits propietaris que, segons vostes,
havien sortit exageradament castigats per aquesta Ilei en el
cas deis Amunts d'Eivissa; pero s'ha de dir tota la veritat,
senyores i senyors del Partit Popular, s'ha de dir tota la veritat perque una veritat a mitges és la pitjor mentida. Vostes
feien aquesta referencia al programa electoral d'Eivissa pero
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no en parlaven, de la reforma, al de Menorca, que és un
altre espai que tenim ara a debat i que sotmetrem a
votació a continuació.
Pero, endemés, ni tan soIs deien al programa
electoral d 'Eivissa que treurien espais sencers a aquesta
reforma que avui debatem, i per que no ho van dir en
aquell moment si van dir que la modificarien en un
determinat sentit?, per que ho van amagar en el moment en que ens presentavem tots els partits davant
I'electorat?, per que van enganyar una vegada més I'electorat no dient guina era la proposta que hi pretenien
dur i que avui debate m en aquest Parlament? Possiblement, i en vista deIs resultats que ha manifestat I'opinió
pública aquests darrers dies, perque sabien o temien que
així no guanyarien les eleccions, que era, evidentment,
I'únic objectiu.
Un argument més que s'ha utilitzat, que cap
deis dos espais que ara debatem estaven recoIlits al cataleg del INESE. Nosaltres entenem que no és aquest un
argument suficient, s'han de tenir arguments més de pes
per poder treure d'un cop de ploma un espai de la importancia de la Serra de Sa Cova Santa o el Puig d 'En
Palleu, a Eivissa, de més de cinc-centes hectarees. En
qualsevol cas, per si no tenen aquests arguments jo sí
que els puc donar arguments, que endemés no són del
meu grup, que són del seu propi Govern, perque avui
es mantengui aquest espai dins la Llei d'espais naturals,
perque, en aquest mateix cataleg, on es va gastar molts
de sous el conseller de Turisme per vendre aquesta llei,
i amb un gran exit -tot s'ha de dir- a tota Europa, fa
constar clarament: Serra de Sa Cova Santa-Puig d'En
Palleu, valor historie mitja, valor paisatgístic alt, entre
molts d'altres valors que recullen i que ara no citaré.
Pel que fa referencia a Cala Alcaufar, la mateixa
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori
edita un fullet on s'expliquen detingudament i clarament, amb unes fotografíes precioses, els valors que fan
que aquest espai tengui interes per ser protegit. Pero
endemés, avui mateix, amb la seva pro posta que duen en
aquests moments, reconeixen que aquest espai no s'hauria de desprotegir; tal com esta proposat, reconeixen que
aquesta proposta de llei s'ha duta precipitadament i que
s'ha duta malament i, per tant, el nostre grup, el que els
volem pro posar, pel que fa a aquesta proposta que s'ha
presentada aquí, és que si creuen que esta malament
que no votin aquest espai o que el retirin i més endavant
ja en tornarem a parlar.
Un port esportiu o un port comercial, perque
no sabem si esportiu o comercial, esta en el Pla de ports
esportius com a port esportiu, també ara diuen un port
comercial a sa Caleta. No entraré ara a debatre si és
oportú o no ho és, ens hem manifestat reiteradament
que el nostre grup esta en contra de la construcció d'aquest port industrial perque seria una autentica aberració, pero, en qualsevol cas, i donant per bo aixo ( ... )
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que no, en qualsevol cas no faria falta treure un espai de 500
hectarees, bastaria fer una modificació puntual perque just
s'hagués de construir el port, o és que aquí darrere s'amaguen, una vegada més, coses que no convé dir o avan<;ar, ja
es veuran en el seu moment, perque l'opinió pública no
reaccioni una vegada més?, o és que darrere l'espai que es
pretén treure, del Puig d'En Palleu i la Serra de sa Cava
Santa, no s'esta tramitant la construcció d'un camp de golf
on hi ha darrere una persona molt important del Partit Popular que el Sr. Vidal no ha dit, pero que jo citaré: el Sr.
Matutes. Jo crec que avui ja som molts els qui sabem que hi
ha darrere aixó, si aixo és així, ha diguin, ho diguin darament, no vagin, una vegada més, d'amagat en aquest tema.
Jo cree que el que esta m debatent avui, al menys, el que
podem i hem d'exigir als qui estam aquí presents és que
sapiguem que és el que defensam, que és el que pretenem
i que ha diguem clarament a I'electorat.
Nosaltres pensam que si així ha fan el poble d'Eivissa i Formentera -o de les Balears, en el seu conjunt- els col'locara on es mereixen, en aquest cas especialment. Moltes
gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tur. En torn de replica té la paraula el
Sr. González i Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente, si me permite, vaya salir un
momento a la tribuna porque, aunque vaya ser breve, tengo
que leer algo y desde aquí me falta una mano.
Gracias, Sr. Presidente. Fundamentalmente hay dos
tipos de cosas que me han dicho los tres portavoces, bueno,
tres, una la paso por alto: Que si el Sr. Matutes, que si las
ordenes de Bruselas, que tal. Bueno, miren, a mi el Sr. Matutes no me ha dado ninguna orden, eso desde luego, eso sin
ninguna duda, ni nadie en su nombre, pero bueno, de eso no
quiero hablar, ya estoy harto de decirlo, primero era el presidente, ahora ya hemos pasado al Sr. Matutes, tal vez, si esto
siguiera debatiéndose llegaríamos a D. José María Aznar,
no lo sé, pero yo no voy ha hablar de eso; todos los espacios,
todos, absolutamente todas las superficies en estas islas y
fuera de estas islas también, tienen un propietario, lo que
pasa es que unos tienen más, otros tienen menos, en unos
hay diecisiete propietarios, en otros doscientos; de todas las
áreas que tenemos aquí creo sinceramente, puedo estar equivocado, pero hasta donde yo sé y hasta donde yo creo, hay
un montón de propietarios, en ningún caso un solo propietario, en ningún caso, en ninguno de los espacios, sino que hay
varios propietarios.
Bien, pero vaya las dos cosas que me interesan,
fundamentales. Primero, ¿por qué ustedes quieren sacar estos
espacios? Porque nosotros lo que queremos es que los espacios naturales, que la Ley de espacios naturales los define
perfectamente, son aquellos espacios naturales poco trans-

formados por la mano del hombre, etc., que tienen alto
valor natural, eso es un área natural de especial interés
de acuerdo con la definición de la ley, y nosotros nos
basamos en el catálogo del Gobierno que, a su vez, se
basa fundamentalmente en el catálogo del INESE, y
nosotros, los ponentes, salvo uno que era un experto
porque era un biólogo, era uno de los ponentes del
Grupo PSM i EEM, los demás éramos legos en la materia, los demás no sabíamos una gran cosa de ecología,
nos teníamos que basar en algo, pero nos basábamos en
algo sólido , en algo tangible, nos quisimos basar y, desde
luego, yo quiero decir que, por parte de nuestro grupo,
nos basamos fundamentalmente en el catálogo del Gobierno y, como digo, en éste.
Yo quiero decir que este catálogo no cita ninguno de esos dos espacios, pueden ver los mapas, aquí
son muy pequeños y no se ven, no se ven desde ahí,
pero se ve perfectamente en el sur de Ibiza, tanto en el
sur de Ibiza como en el sureste de Menorca, bueno,
están por aquí, se ve perfectamente que ese espacio no
tiene un especial interés para este catálogo. Este catálogo -quiero decirlo-, su director, el equipo que realizó
este catálogo es D. Miguel Morey Andreu, vamos a decir
nombres, vamos a decirlos todos, catedrático de ecología de la Universidad de las Islas Baleares; hay un equipo de coordinación: D. Miguel Ángel Borrás Llabrés,
arquitecto técnico, D. Guillermo Chacártegui Cirerol,
químico oceanográfico, D. Juan González de Chaves
Alemany, arquitecto superior, D. Mateo Picornell Cladera, geógrafo y arquitecto técnico, Di!. María Socias Fuster, geógrafa, Dª. María Torres Torres, bióloga; y hay
un equipo de trabajo compuesto por: D. Ángel Manuel
Cantero García, biólogo, D . Rafael Cladera Bibiloni,
ingeniero agrónomo, Dª. Carmen García Plet, bióloga,
D. José Antonio Guijarro Pastor, meteorólogo y biólogo, D. Gregario Jaume Nadal, geólogo e ingeniero técnico industrial, Dª. Isabel Moreno Castillo, profesora
titular de biología marina, D. Andreu Muntaner Darder, hidrogeólogo, Dª. María Ángeles del Pozuelo Orenes, ingeniero agrónomo, D. Salvador Ramon Juan,
biólogo, D. Antonio Ribas Costa, biólogo e ingeniero
técnico agrícola, D. Juan Sans Mercadal, profesor de
Educación General Básica, Dª. Margarita Torres Torres,
farmacéutica, y nada más, ése es el equipo; después hay
el diseñador y el maquetador, que no tienen interés, a
efectos, lógicamente, de lo que quiero decir. En esto nos
basamos y en esto nos seguimos basando, ustedes se van
por las ramas, nos cuentan otras cosas, pues bien, nosotros nos basamos en esto, e insisto, nos seguimos basando en esto.
Segunda cuestión que me interesa, porque también es prácticamente común a todos, que si por qué no
negociamos en els Amunts, que por qué no negociamos,
que si ahora quitamos un trozo es porque nos hemos
equivocado y la propuesta fue precipitada, etc. Señores,
llevo tres años diciendo en esta tribuna, en la ponencia
y en la comisión que nosotros hacemos las propuestas
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para debatirlas, para discutirlas y dispuestos a reconocer que
otroS nos pueden convencer de que lo que presentamos nosotros no es perfecto y que tiene que tener una modificación.
Ustedes se negaron sistemáticamente a esas modificaciones,
no hubo lugar a entrar en otras modificaciones, no hubo
posibilidad, salvo el Grupo MIXTO, ustedes, PSM i EEM Y
PSOE, no nos dieron ninguna oportunidad de corregir otros
errores, de modificar estas líneas, de que si, efectivamente,
la zona paisajística de Cala Alcaufar es una zona bonita, que
no tiene ningún valor natural, que no es un área natural de
especial interés en el sentido que le da la ley, pero que sí es
una zona paisajística bonita, ustedes nos han negado sistemáticamente la oportunidad; y les diré más, porque se habla
también de que, en su día, en la ponencia, en cuestión del
tema de sa Caleta, sa Cova Santa y el Puig d'En Palleu, como
en tantos otros temas y, concretamente, en el de Ibiza y
Formentera, en el tema de la disminución de metros, ustedes
-PSM i EEM Y PSOE- se negaron sistemática y totalmente
a que llegáramos a un acuerdo, nosotros ofrecíamos otras
posibilidades intermedias, estábamos dispuestos a discutirlas,
ustedes no, es su responsabilidad. Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González i Ortea. En tom de contrareplica, el Sr. Vidal té la paraula.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Com que es fa tard i jo tenc
al tres defectes pero dues mans, no necessit ni tan sois pujar
a la tribuna. És per dir només al Sr. González i Ortea que
tanta sort que ha fet aquestes excepcions respecte del Grup
MIXT perque vertaderament nosaltres, tant en les superfícies mínimes que s'exigien per a les illes d'Eivissa i Formentera com, en aquest cas, als Amunts, hem intentat arribar a
acords, al menys hi hem presentat altematives. Per alIo altre
només Ji he de dir que jo no he volgut, en cap moment, insinuar que des de BrusseHes a voste li dassin ordres, senzillament perque a mi em consta que voste no té línia directa
amb Brussel-les i ni tan sois amb els Amunts, perque varen
anar a una altra banda. Per aixo li vulI dir que té raó també
en una cosa, que quasi sempre hi ha més d'un propietari
afectat, en aquest cas n'hi ha un i si n'hi ha més és perque
hi ha una figura que és una entitat legal, que són les societats
i les societats permeten que hi hagi més propietaris, i el que
tenen són accions, participacions i diuen que algunes obligacions. Per tant, senzillament, crec que amb aquest aspecte no
m 'ha replicat a res d 'alió que he dit, sinó, senzillament que
per mi, pel que represent i, sobretot, en aquest greuge comparatiu amb els Amunts és l'autentic escandol aquesta excIusió del que es coneix a Eivissa per sa Caleta. Res més.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal, Sr. Serra, té la paraula.

?
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EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies. Sr. González i Ortea, no ens ha contestat qui els va enganyar respecte de la protecció de Cala
Alcaufar i Punta Prima a Menorca, i era una acusació
prou greu, políticament, presentada per un portaveu
d'un grup parlamentari perque des del moment en que
a Menorca es planteja aquesta protecció i se'ns diu que
se'ns va enganyar, realment estam bastant preocupats i
ens hauria agradat que ens ho digués, perque ens pensavem que les proteccions que s'havien fetes havien estat
prou transparents, prou cIares i prou debatudes durant
més de quatre anys. En conseqüencia, la veritat és que
amb les desproteccions sí que, per ventura, ens enganyen a vegades, pero amb les proteccions em pareix que
no hi pot haver ningú enganyat.
Tema que crec que és important. Voste diu: No
hi ha hagut manera de negociar, no hi ha hagut manera
de veure qüestions. Bé, a veure, la llei es va elaborar
durant més de tres anys, hi ha hagut 22 mesos d'aplicació d'aquesta llei, la pregunta és: És que durant els tres
anys d'elaboració de la lIei no es va dialogar, no es va
discutir, no es va consensuar, no es va anar de maxims
a mínims? Em pareix que esta bastant cIar que aquests
tres anys que els ponents varen tenir de temps havien
d 'haver donat 1I0c a aixo. Segon, problemes de la llei, hi
havia moltes maneres de tractar-Ios que no fos via modificació simple, pura i dura, que és el que vostes ens han
dut aquí i, en conseqüencia, nosaltres que creim que és
bo el debat, que és bo arribar a solucions, que és bo
veure els problemes i coneixer-los, en definitiva, ens
hem trobat que vostes duen unes supressions concretíssimes, no en veim la causa en absolut perque, endemés,
com voste diu, no estan en el llibret que ens ha lIegit, i
ens ha lIegit tots els noms, no sabem si ha dit el nom de
qui ha maquetat el llibre, que J'hauria pogut dir. La
veritat és que la pregunta és: 1 vostes coneixen sa Cova
Santa, el Puig d'En PalIeu i sa Caleta? Perque qui conegui aquesta zona i ens digui que no té valors naturals
em pareix que no té la més mínima sensibilitat. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Sr. Tur, té la paraula.
EL SR. TUR 1 TORRES:
Gracies, Sr. President. Sr. González i Ortea, no
ha contestat a cap deIs arguments que s'han donat ni ha
donat cap explicació de que és el que els motiva a treure aquest espai. Ha llegit una relació de noms de persones que van fer feina al cataleg de I'INESE, que a nosaltres ens pareix molt bé i el donam per bo a pesar que el
van encarregar vostes i el van pagar vostes, pero, en
qualsevol cas, el donam per bo. Ara, s'ha de dir tot, si
d'aquest cataleg se'n fa ús a la tribuna, se n'ha fer per
una qüestió i se n 'ha de fer per l 'altra, i ara acabam de
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veure que el cataleg elaborat per l'INESE s'esgrimeix com a
argument per treure un espai molt important de l'illa d'Eívissa i, en canvi, més endavant discutirem com es treu un
apartat que fa referencia a la declaració de parc natural per
a ses Salines, que aquest mateix cataleg de 1'INESE, que el
tenc davant, diu -i els llegiré textualment: "Conjuntamente
con las áreas" 61, es Corb MarÍ i 62, es Cap Falcó, "se proponen las calificaciones de parque natural." El cataleg de
I'INESE és útil o no és útil, pero ho és sempre o no ho és
mai, no quan convé sí i quan no convé no, i vull fer una
referencia molt breu, voste ha dit, em sembla que al principi
del debat, ha parlat de consens, jo Ji vull dir una cosa: Amb
aquests arguments, amb aquestes actituds, els responsables
que no s'arribi a un consens seran vostes. Gracies, Sr. Presídent.
EL SR. PRESIOENT:
Gracies, Sr. Tur. Entenc, de les íntervencions que, a
la proposta de transacció que pro posa el portaveu del Grup
PP-UM, no hi donarien el placet els portaveus deis distints
grups parlamentaris. Si és així, en conseqüencia, no se sotmetra a votació, donat que és una proposta transaccional.
Passarem, ido, a la votació de l'apartat 1 de la proposició de lIei, tal com n'havia fet lectura el Secretari segon
Sr. Moll amb anterioritat. Passam a la votació d'aquest apartat.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Oiputats que voten en contra? Gracies,
poden seu re.
Abstencions? No n'hi ha.
31 vots a favor, 28 en contra. Queda aprovat l'apartat 1 de la proposició.
Arribat aquest moment, suspendrem la sessió per un
temps de deu minuts.

EL SR. PRESIDENT:
D'acord, Sr. Pascual. Queda retirada, ido, l 'Esmena 4.593.
Passam a l'apartat 2, que correspon a ]'article 12
de la proposició de llei. L'apartat 2 no té contingut i
passarem a la votació del vot particular del Grup PPUM.
(Pausa).

Pasarem a la votació del vot particular.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
30 vots a favor, 23 en contra, cap abstenció.
Queda aprovat el vot particular.
El Sr. Secretari fara lectura a continuació del
text de l'apartat 2.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"Oos.- L'article 12 tendra la redacció següent:
En els terrenys inclosos a un area natural d'especial
interes la superfície mínima susceptible d'edificació
sera la següent: 1) Per a les illes de Mallorca i de Menorca, 20 hectarees. 2) Per a l'iIla d'Eivissa, 3 hectarees.
3) Per a l'illa de Formentera, 2'5 hectarees."
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moll. No s'hi mantenen es menes
amb independencia de les de supressió, per la qual cosa
procedirem directament al debat de l'apartat 2. En tom
a favor el Sr. Marí i Calbet té la paraula.
EL SR. MARÍ 1 CALBET:

Senyores i senyors, recomen~a la sessió. Es manté
I'Esmena 4.593 del Grup Parlamentari MIXT, de modificació
de l'article 11 de la Llei 1/91, per la qual cosa en aquest
moment procedirem al debat d'aquesta esmena, de I'Esmena
4.593 del Grup Parlamentari MIXT. En tom a favor, té la
paraula el Sr. Pascual.

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La primera
manifestació que vull fer des d'aquÍ dalt és que em sent
orgullós d'estar aquÍ, satisfet d'haver pogut arribar a
debatre aquest tema tan polemic com és l'article 12 de
la Hel que s'havia aprovat, que no era la nostra llei, que
l'havÍem votada en contra.

EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
SÍ, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aquesta esmena és una esmena de major protecció de les muntanyes de
totes les Illes Balears, el que passa és que, vists els resultats
a ponencia i comissió de les votacions i les escasses possibilitats que té 1 donat que és una qüestió que no és de les més
importants que discutim avui, aquí, queda retirada aquesta
esmena.

Per comen~ar jo diría al Sr. Triay que voste i jo
som molt simpatics, no crec que ens hagim esfor~at mai
a ser-ho pero no he sentít mai a dir que a voste el comprassin igual que -al menys que a mi m'hagi arribat- a
mi ningú no m'havia comprat. Tal vegada voste té un
revengisme més gros que el meu, que li fa emprar frases
que llavors no són les que hauria d 'emprar, pero aquesta
és una opinió personal i no hi faré més for~a.
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Jo crec que per entendre una mica aixo ens hem de
remuntar una mica en la historia; l'any 90 es comenc;a a
preparar en ponencia la Llei d'arees naturals, el meu grup
em demana que vengui a trac;ar les lÍnies de les arees naturals d'Eivissa i Formentera, com a responsable del grup en
aquell temps a Eivissa i Formentera i com a coneixedor del
terreny. Hi venc iHusionat, hi venc amb la millor voluntat
del món, no tenc ni un metre quadrat de terreny, ni la meya
dona tampoc, poden mirar els registres ( ... ) rialletes. Allí se
me dóna a entendre -i jo ho deman- que Eivissa i Formentera, per la distribució de la població, per la situació socio-econornica, són diferents del que pugui ser Mallorca i Menorca, que la gent viu al camp, que no viu als pobles, que cadascú viu a la seva finca. La ~eritat és que mai no se me va
assegurar que s'hi arribas a un acord, pero se me dóna a
entendre que sÍ, que efectivament, Sr. Serra, voste ho sap
també, voste sap que se me deía: Efectivament Eivissa i
Formentera són diferents, hem d'arribar a un acord en aixo.
Es tiren les IÍnies de les arees naturals i no hi va
haver cap problema perque l'únie lIoc que podia ser conflictiu era la zona de ses Salines i el Sr. Mayol, que estava trac;ant les línies amb mi i els al tres miraven, em va dir: Aixo
no ho tractarem perque tanmateix no arribarÍem a un acord.
1 li vaig dir: Efectivament. 1 no el tractarem. Tiram les línies, amb errors, indiscutiblement, érem conscients que n'hi
havia, d'errors, n'hi continuara havent, i per molt que facem
n'hi haura, n'estie convenc;ut, d'aixo.

2425

llevam els barrancs, els alzinars, etc., i si ja hi ha una
casa a dins no se n 'hi pot construir una altra . Vaig dir
que el poble d'Eivissa era molt més pobre i d'aquí que
estigui aquí defensant-Io amb tot el cor.
Sr. President, em perdoni, els as segur que el
defens amb tot el cor, era immoral el que havien fet a
Eivissa i Formentera i per aixo I'estic defensant. Moltes
gnkies.
(Aplaudimenls) .
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Marí i Calbet. Passam al tom en
contra.
Sí, Sr. Tur, per que em demana la paraula?
EL SR. TUR 1 TORRES:
Per a¡'¡usions, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Té un tom de tres minuts per aHusions, Sr.
Tur.
EL SR. TUR 1 TORRES:

Bé, tot perfecte, tothom d'acord. De sobte, com que
jo no era de la comissió, sinó que només havia anat a la
ponencia, no sé si va ser a ponencia o a comissió, putuplum,
tot es cap gira, allí on hi havia una entente cordiale i que tot
anava per protegir les zones que creiem que s'havien de
protegir, de sobte es transforma en una batalla política, tal
vegada de cara a les eleccions que s'aproximaven l'any 91, el
mes de maigo No parlaré a qui s'atacava o a qui es deixava
d 'atacar, crec que tots en som conscients. Intent, abans de
l'aprovació de la !lei, arribar a acords amb tots els grups, i
per no fer-me molt !larg els diré que se m 'arriba a contestar
que ni un metre de reducció. Sr. Tur, voste diu mentides,
voste hi era quan vaig pro posar que arribassim a uns acords
i em varen dir que no. Vaig mantenir l'esmena aquesta quan
es va fer el debat de la llei, vaig anunciar aquÍ, dins aquesta
cambra, que quan tenguéssim majoria ho rectificarÍem i
tenguin en compte una cosa: Crec que la democracia, el que
ha de respectar la cambra, perque és el primer organ democratic que tenim, és la voluntat de la majoria; ho anunciavem en el nostre programa electoral: Reduirem les superfícies necessaries per construir un habitatge unifamiliar, no
un hotel ni una urbanització, a 30.000 metres dins area natural. Així ho varem fer i per aixo die que estic molt orgullós
que avui, aquí, des d'aquest pont -em sap mal que s'encengui el llumet groc perque no vull abusar de la benevolencia
del president-, em creguin que estic orgullós d'estar aquí
defensant els interessos del poble d'Eivissa i Formentera i
que amb els 200.000 metres no hi havia possibilitat tan soIs
de fer un habitatge a totes aquestes arees; vostes han de
coneixer la situació, quan a les finques de 200.000 metres

Gracies, Sr. President. Jo no vull dur el debat
molt més enlla pero diría al Sr. Mari i Calbet que digui,
ja que m 'ha citat directament, que he dit mentides, quines mentides són i en podem parlar. Jo vull dir aquí, i
perque quedi clar per sempre, una cosa: Jo en aquell
moment no era diputat, pero era batle d'un municipi
que estava afectat per aquesta !lei i a última hora vaig
intentar buscar el consens, he parlat de consens aquí i
he dit com seria o com no seria possible el consens; vaig
intentar buscar aguest consens i la primera renúncia que
va haver de fer el nostre partit, al qual jo en aquell
moment representava, va ser, per arribar al consens a
Eivissa, per comenc;ar a negociar, no parlar de ses Salines; d'acord, ho vam acceptar, vam comenc;ar i vam
ten ir tres reunions i quan pareixia que era possible aquest consens vam tornar a topar amb un espai del qua)
hem parlat aquí i que també té nom i llinatges: sa Caleta, a Eivissa, vora de ses Salines.
Per tant, si s'acusa a aquest diputat que diu
mentides que es digui guines són i les debatrem. Aquest
diputat pot dir aquí que té l'orgulI d'haver buscat el
consens a última hora, d'haver assistit a tres reunions,
tot i que no era diputat, i que no tenia pergue entrar-hi,
pero en nom del consens, perque en el futur aquesta lIei
fos bona i no ens véssim avui en l'espectacle en que ens
veim.
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Per que no va ser possible el consens? En primer
lloc, vam haver de renunciar, per poder-nos seure a la taula
-ja ho he dit-, a tractar el tema de ses Salines, que no era
presentable peró que ho vam fer per si era possible i després
d'haver dat un repas al conjunt de l'illa on el consens pareixia que era possible, es va rompre definitivament quan
vam topar amb un espai que avui es confirma que no era
possible que estigués a dins pergue tenia noms i llinatges i
que sabem que esta el Sr. Matutes darrere. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tur. No hi ha lloc, Sr. Marí, a contestar
per aHusions a aHusions. És a dir, voste, pel fet d'haver fet
el tom a favor l!avors tendra tom de replica, una vegada fet
el torn en contra .
En tom en contra el Sr. Vidal té la paraula pel Grup
Parlamentari MIXT.
EL SR. VIDAL 1 lUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Arribat
aquí, guant a aquest apartat 2, he de dir, d'entrada, que amb
el Sr. Marí i Calbet, endemés de la vehemencia de les expressions, tenc moltes coses en comú, hi ha algunes matisacions. El! ha dit molt bé aquí que ni ell ni la seva senyora
tenen un metre quadrat de terreny o de propietats, jo vull
matisar que, exceptuant els metres quadrats que em guarden
a un cementiri que no és el Bon Sossec, tampoc no en tenc
i matís que ni jo, ni la meya senyora ni familiars en primer
grau.
A partir d'aquí coincidim plenament gue la LEN, tal
com va sortir d'aquesta cambra, suposava per a Eivissa i
Formentera una injustícia quant a les superfícies mínimes
exigides per edificar a les ANEI i a ls ARIP Ca les arees naturals d'especial interes i a les arees rurals d'interes paisatgístíe), hi coincidim plenament peró amb matisacions.
Ara estam a alió que es diu arees naturals d 'especial
interes, jo vull matisar que la formació política a la qual
represent, a l'igual que el!s, en el programa electoral demanavem una modifíeació d'aquestes superfícies, contrariament a altres partits -com ha dit molt bé el Sr. MarÍ i Calbet- que no la volien, peró no ens podem passar en aixó.
Una adequació a la realitat geografica i a la realitat social i
económica d'Eivissa i Formentera, que la coneixem perfectament i que hi coincidim plenament, una adeguació és el que
-en la meya manera de veure-ho i que crec que, per raons
elementals, podríem defendre- nosaltres proposavem, que
era passar de 200.000 a 75.000 metres quadrats, tal com a
l'esmena a la totalitat varem proposar aquí, o sigui, que no
es digui que nosaltres no hem proposat altematives, i la
veritat és que ni vos tes ni el Partít Socialista ho varen acceptar i per que? Perque vostes han dit que un no, l'altre tal,
peró la veritat és que els progenitors de la LEN són vostes,
el Partit Popular i el Partit Socialista,no sé qui és el pare i
qui la mare, no ho sé, peró en són els progenitors. Es varen

ficar en un bullit, pel que fa a Eivissa i F ormentera, per
les raons que sigui, per raons democratiques de votació
i el que sigui, i no saben com sortir-ne ni uns ni els
altres.
Per tant, jo crec que si s'hagués admes aquesta
esmena a la totalitat que varem presentar nosaltres,
quant a les ANEI, realment s'hauria estat en el fet just,
en el fet equilibrat, en el fet racional i raonat. Per tant,
jo també puc dir, coincidint amb voste,gue em sent molt
orgullós ara -en aguest moment no em surt el verb-, em
sent molt orgullós de poder defendre aquí tot5 els eivissencs i formenterencs i amb aquests "tots" fins i tot pos
alguns noms gue es veuen des de lluny, que ja el setembre venien terrenys afectats per la LEN, pergue sabien
que es faria aquesta reducció drastica als espais naturals,
a les arees naturals d'especial interes, ja els pignoraven
i han estat nerviosos durant molt de temps perque,
diguin el que diguin, fins ara no ha estat possible aixó i
ara hi ha molta pressa perque es faci per aquestes raons
i aquests eivissencs, que estan inclosos en el "tots", són
els qui ten en més pressa que es faci aquesta modificació,
perque són els qui surten -com he dit molts vega desbeneficiats económicament d'aguesta reforma de la
LEN, mentre que vostes -i el que és més lamentable, a
Eivissa donen la culpa als mallorguins- en surten perjudicats, fins i tot políticament. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Grup PSM i EEM, Sr. Serra,
té la paraula.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Oiputats. Raó
té el Sr. Marí qua n parla que quan es tramitava la llei,
certament, del problema d'Eivissa i Formentera, els qui
el coneixíem, n'estavem preocupats, fins i tot ens varem molestar a analitzar estadísticament les propietats
del municipi de Sant loan de Labritja, la divisió de propietats dins les ANEI, certament vare m dialogar i en
varem parlar dins aquella línia de feina llarga, dura i
consensuadora que duiem tots els grups en general i gue
el nostre grup hi posava un emfasi especial perque
sabíem que parlavem de futur, sabíem que parlavem
d'un tema del qual érem capdavanters, tal com treballavem, en molts d'aspectes i que enorgulliria la nostra
comunitat autónoma i, evidentment, tot el món si arribavem a coses bones, precises i de futur.
Nosaltres, Sr. Marí, la lIei, l'acceptarem tal com
va venir a aprovació al final, després de molts de debats
intems, precisament per aquesta línia de feina consensuadora. Sempre hem dit que per nosaltres, en general,
era de mínims, no de maxíms, pero acceptable com a
punt de partida. Érem i som completament conscients
que la divisió de la propietat a Eivissa i Formentera a les
arees natural s d'especial ¡nteres -i després vé el tema de
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les ARIP (arees rurals)- certament en molts d'aspectes és
molt problematica i certament és un tema on és difícil
trabar el punt i el taranna.
Té raó el Sr. Marí quan diu que a la campan ya electoral d'Eivissa i Formentera, ell -el seu partit-, va parlar en
aguest sentit de la modificació, gualque portaveu, qualque
diputat, va dir el contrari en públic, nosaltres mai no ho hem
dit, al contrari, hem dit: Sí, havia dit amb precisió
que aquestes zones, aquestes arees d 'especial inten'~s, les
volia reduir. Pero els dubtes que tenim ara, avui i aquí són
motts i n'hi ha un que és la manera d'haver presentat aquesta llei, la manera, la tramitació, el raonament.
A I'exposició de motius vostes parlen deis latifundis
de Mallorca j Menorca; bé, jo som fill de pages i som un
estudiós d 'historia i geografia d 'aquestes terres, latifundisme
a Mallorca i Menorca, la veritat... És a dir, no podem contraposar mai latifundisme a Menorca i a Mallorca amb minifundisme a Eivissa i Formentera, aixo no acaba de ser correcte.
Per altra banda, resulta que la llei es presenta amb
una rapidesa extraordinaria, amb uns errors de tramitació,
molts d 'errors, i jo diria que l 'error més gros probablement
és el de no haver intentat seure'ns per parlar precisament
deis problemes de present i de futur d'aquesta llei, no havernos segut amb planimetries, amb els estudis que ja tenim,
quatcun el tenen més aviat vostes que nosaltres probablement, no haver intentat parlar clar sobre tota la qüestió i ja
haver tramitat i fo[(;at la tramitació com s'ha fet; quatcú ens
va dir: És que aixo ho ha hagut de fer el Grup PP-UM perque havia d'anar a Eívíssa i com que s'havia retardat el tema
tant de temps i tant de temps, els varen dir: No vengueu si
no l'heu presentat. Aixo podria ser ben bé en un llenguatge
co¡'¡oquial i franc entre companys de partit, podria ser ben
bé; pero la culpa, en aquest cas, no és deis eivissencs, és del
que aquí eren els responsables d'haver comenc;at a fer les
feines ben fetes, d'haver mogut la taula de debat, del dialeg
i veure quin era el problema.
Nosaltres creim que aquí hi ha un deIs grans problemes i nosaltres, analitzar i estudiar els problemes d'aquests
petits propietaris que no poden fer res en els seus terrenys
perque estan dins "aneis" o dins "arips", creim que és un
tema que es pot estudiar, es pot analitzar i que es pot veure
amb realisme i amb perspectiva de futur com s'ha de fer,
pero també és ver -i aquí ve el segon punt o el tercer- que
creim que és molt greu l'error del PP-UM, la reducció que
ens duen, perque, és clar, vostes plantegen una reducció
lineal igual a tota l'illa d'Eivissa, de 200.000 metres quadrats
a 30.000, aixo és exagerat, exageradíssim, i a Formentera a
25.000. Creim que aixo és un altre error grossíssim. Si aixo
era un punt de partida per arribar a un debat, a unes enteses,
és una altra qüestió, pero és que, endemés, arribar a un
debat i a unes enteses exigia també veure d 'on parlam, perque no és el mateix els espais d 'arees naturals d 'especial
interes de totes les zones d'Eivissa i Formentera als quals
afecta la llei, no és el mateix. Per tant, i amb voste n'havíem
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parlat, hi havia una feina de planimetria, de situar-nos
sobre quina zona parlam i sobre quina zona no parlam.
Per tant, la nostra frustració o la manera d'entendre el tema és que, pel procediment utilitzat, per
reducció drastica i perque sí, aixo queda en una cosa
purament de reducció pura i dura, és quan, evidentment
no els podem donar suport.
EL SR. PRESIOENT:
Gracies, Sr. Sena. Pel Grup Parlamentad SOCIALISTA, el Sr. Triay té la paraula.
EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Oiputats. Sr.
Marí i Calbet, he entes perfectament el que ha dit
menys aquesta qualificació de revengista, a la qual no he
acabat de trobar el sentit, pero el que sí li vull dir és
que em consider defensor de la Llei d'espais naturals, de
la Llei 1/91, d'espais naturals, que crec que es insuficient, que és insatisfactoria, que és mínima, pero que és
útil i que és una llei de futur, i per aixo nosaltres aquí,
avui, durant aquesta tramitació, no presentam alternatives, si per alternatives s'entenen esmenes, negociacions
o transaccions respecte d'aquest bunyol de modificació
que vostes han presentat, perque la nostra alternativa és
la Llei d'espais naturals que va aprovar aquest Parlament
el gener del 91 i per aixo les nostres esmenes són de
supressió; per tant, I'alternativa, cree que és la que esta
més clara de totes, és l'alternativa més nítida, esta
publicada en el ButLLetí Oficial de la Comunitat Autonoma.
Oesprés d'aquest preambul jo voldria entrar a
esbrinar que és el que suposa I'apartat 2 de la proposició de llei deIs lletrats d'aquesta cambra, que es correspon amb l'article 12 de la llei del Grup Parlamentari
PP-UM, perque crec que hi ha aspectes en aquest article
que no han estat prou comentats fins ara.
Aquest article suposa, en primer lIoc, la supressió de la inedificabilitat a les zones definides a l'article
anterior, per tant, aixo vol dir que I'article 11 de la Llei
d'espais naturals diu que la ribera de la mar, els sistemes
dunars, els illots, les zones humides, els sims, els barrancs, els penya-segats, els penyals més significatius, els
alzinars, savinars, ullastrars i qualsevol altre element
paisatgístic singular del Pla provincial de 1973 sera
inedificable. Aixo vostes ho lleven, han llevat la referencia a I'article anterior, per la qual cosa ara tenim que
recuperen edificabilitat tots aquests espais que havien
quedat, no ara, ara i fa vint anys, exclosos de tota possibilitat d 'edificació; primer aspecte que hem de considerar, perque aixo no és que afecti Eivissa i Formentera,
aixo afecta Mallorca i afecta Menorca, afecta totes les
ilIes, que han recuperat possibilitats d'edificació damunt
les arees més sagrades del patrimoni natural de les nos-
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tres illes, aquelles que estan definides a un article especial,
que és l'article 11 que, encara que la seva definició exacta
queda pendent d'uns plans especials o d'uns plans del medi
natural, tothom donava per fet que aquests elements no eren
edificables ni donaven dret a edificació.
En segon lloc, hi ha la pro posta per a Eivissa de
passar de 200.000 metres quadrats a 30.000 i a Formentera
de 200.000 metres quadrats a 25.000, que també comentaré
a continuació.
En tercer lloc hi ha un altre element també, una
altra rara astúcia del redactor i que és que la paraula habitatge li ha caigut, abans feia falta una finca mínima susceptible
d'edificació d'un habitatge de 20 hectarees i la paraula habitatge ara ja no hi és pero ara ja és finca mínima susceptible
d'edificació del que sigui de 20 hectarees, ho dic perque és
important aixo en aquest i en els articles següents, perque
potser que, argumentant més i cridant menys, entrare m més
en el fons del que hi ha en aquest article tan important, un
deis més importants d'aquesta llei.
En relació amb el primer punt he de dir que des de
l'any 1973, quan es va aprovar el Pla provincial, instrument
teoric de la balearització consumada i que va servir per posar
damunt papers tots els desastres que ja estaven fets i consumats, a partir d'aquell moment, des de fa vint anys, els elements paisatgístics singulars ten en edificabilitat nu¡'¡a, aquesta llei revisa aquest contingut nul de l'edificabilitat i torna a
donar edificabilitat a les parce¡'¡es, a les finques, qualificades
com a element paisatgístic singular o que hi puguin ser
qualificades. En relació amb la parceHa mínima, passar de
200.000 metres a 30.000 significa multiplicar per 6'6 el nombre d'habitatges que, tenint en compte que aproximadament
la meitat -és un dir- de les arees naturals d'especial interes
esta dins aquestes zones de maxima protecció que diu la Llei
d 'espais naturals multiplicam per 13 l'edificabilitat de les
arees naturals d'Eivissa i per 16 l'edificabilitat de les arees
naturals de Formentera, uns coeficients multiplicadors certament importantíssims; aixo no afecta només, tal com esta
redactat, els petits propietaris, afecta els grossos, més que
més, perque per aixo els han fet un 16 bis, perque puguin
aprofitar cada habitatge que els pugui sortir del total de les
superfícies de les seves finques.
Pero és que, a més, no es limita a habitatges unifamiliars aillats, que és el que diu la Llei del sol en el text
refós, perque no hem d'oblidar que estam dins arees d'especial protecció del sol no urbanitzable i a les are es d'especial
protecció del sol no urbanitzable, d'acord amb la legislació
basica de l'Estat aplicable a les Illes Balears, estan prohibides
qualssevol utilitzacions que impliquin transformació de la
seva destinació o naturalesa. Així, per exemple, convé recordar que rarea natural d'especial interes de ses Salines, que
la majoria d 'infausta memoria va aprovar en 1985, que tenia
edificabilitat nul·la d'habitatges sobre l'area delimitada, a
partir d'ara la recupera, set anys més tard recuperam habitatges a ses Salines, aprovada per aquest Parlament com a
area absolutament inedificable, pero aixo és aplicable en es

Trenc i és aplicable a sa Punta de n' Amer i és aplicable
a Mondragó i és aplicable a tates les arees naturals
d'especial interes que va aprovar per lleí aquest Parlament amb anterioritat a la Llei d'espais naturals.
També voldría dir que hi ha municipis, com el
de Sant Antoni de Portmany, que tenen plans generals
d 'urbanisme relativament modems o actuals fets pel
Partit Popular o per majories del Partit Popular i aprovats per la Comissió Provincial d 'U rbanisme d 'Eivissa i
Formentera del Partit Popular i que ara resultara que
fora de les arees protegides tendran unes condicions de
limitació a l'edificació molt superiors a les que aquesta
llei demana. la sé que hi ha un article que diu que sempre s'aplicara la normativa més restrictiva en cas que els
plans urbanístics siguin més exigents que aquesta llei,
pero voldria que em diguessin que durara la voluntat
d'un municipi si resulta que el Parlament demana la
meitat que el pro pi municipi?, quan de temps tardaran
els plans general s a adaptar-se a aquesta nova legislació
desprotectora? Tenen els dies comptats.
Srs. i Srs. Diputats, en la nostra opinió, per a la
majoria del PP-UM, aquest Parlament en lloc de ser
receptiu i mobilitzador cap als nous valors d 'una societat
que, evidentment, evoluciona de forma clara cap a la
defensa de la naturalesa i deis valors ecologics, s'esta
convertint, en el dia d'avui, en un autentic llast, en un
fre, en un mal exemple, en una institució desmobilitzadora, desencisadora. Aquesta majoria no vol que el Parlament sigui capdavanter en materia d'espais naturals,
no vol estirar cap al respecte a la naturalesa, a les polítiques municipals, de les quals tots sabem que són molt
més difícils perque tenen molt més a prop els interessos de cada dia i els propietaris deis terrenys. Aquest
Parlament s'esta convertint en una brilla, en un mos,
que desanima realment les pretensions municipals de
protecció. Per aixo nosaltres no podem de cap manera
acceptar aquesta modificació que se'ns proposa en aquest article. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. En tom de replica, té la
paraula el Sr. Marí i Calbet.
EL SR. MARÍ 1 CALBET:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr.
Vidal, coincidim amb moltes coses, ja ho sé, hi ha una
qüestió de matisos de metres, efectivament, hi estic
d'acord amb voste. Sr. Serra, hi estic també completament d'acord amb voste, hi ha uns matisos, nombre de
metres, endavant, voste esta a un lloc i jo estic a un
altre, jo defens una cosa i voste en defensa una altra,
completament normal, aprecio la seva intervenció perque voste ha reconegut la meva bona voluntat i com
anaven les coses, aixo és d 'agrair encara que tenguem
diferencies. Sr. Tur, vull aprofitar per dir-li una cosa,

DIARI DE SESSIONS! Núm.58! 23 de desembre del 1992

voste estava en el Real Plaza i reconec que voste va ser un
dels promotors d'aquella reunió, li ho reconec, i que es varen
modificar una serie de línies, i quan van haver modificat les
linies la conclusió: Acceptar aixo a canvi que arribem a un
acord en el nombre de metres mÍnims per construir un
habitatge unifamiliar. Voste ha dat a entendre aquí dalt que
nosaltres no havÍem volgut arribar a acords i aixo no és
veritat, no li diré res més.
Sr. Triay, quan jo he parlat de revengisme, no sé si
he emprat bé la paraula, podria ser suspicacia, mala intenció, per que? Voste m'ho ha demostrat, voste m'ha dit tota
una serie de coses en les quals ni m'he fixat, jo som una
persona de bona fe i quan dic una cosa ( ... ) m'agradi ( ... ) la
sent. Voste em treu que ara no volem fer un habitatge unifamiliar, que volem fer hotels o urbanitzacions, per favor. Jo
no som jurista, la veritat, no sé si som polÍtic, pero jurista
segur que no ho somo Llavors un altre assumpte que ha tractat, que als alzinars, que a les zones humides, no s'hi podra
construir, per tant, faci una alternativa i la hi acceptarem,
quan faci referencia a aixo.
Una altra cosa, jo no sé si vostes se'n recorden, la
Serra de sa Cova Santa, el Puig d'en Palleu, el dia que jo vaig
estar aquÍ que tirava les lÍnies ningú no em va dir, no es va
tirar cap línia allí, i els acceptaré que espais que estaven
dins el cataleg, petits, els varem treure perque ja estaven
completament edificats i s'edificaren d'altres, que no diré
quins, petits també. Pero ningú no em va dir que a la Serra
de Sa Cova Santa i al Puig d 'En Palleu havíem de tirar les
línies, si m 'ho haguessin dit tal vega da s'hi haurien tirat, el
que no puc acceptar és que una vegada que ja no hi som,
perque jo no era a la comissió, una puntada de peu pel cul
(... ), no m'agrada aixo. Res més, moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Marí. Sr. Tur, tres minuts per aHusions.
EL SR. TUR I TORRES:
Gracies, Sr. President, jo no pretenc convertir de cap
manera aquest debat, crec que hi ha coses més importants a
dir, en un debat personal, pero com que se m'ha al'ludit per
segona vegada faré ús d 'aquest torn molt breument.
Sr. MarÍ, Calbet, Srs. Diputats. L'única acusació que
es pot fer a la meya persona avui i aquí és la d 'haver estat
suficientment innocent per creure que en aquest tema es
podia arribar a consens amb el Partit Popular, que ha demostrat una vegada i una altra que l'únic que busca és defensar
interessos particulars, els preocupen poc els interessos deIs
quatre pagesos afectats a la zona deIs Amunts. Que es pot
esperar d 'un partit com el Partit Popular que té un pacte
signat i rubricat amb el Partit Socialista per no construir el
port industrial a sa Caleta i en canvi ampliar el port de "Vila" i ara tornen a sortir amb aquest argument per desqualificar tot un espai, si aixo esta signat i rubricat? Amb aquestes
actuacions difícilment es pot arribar a cap consens i els
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esfon;os -ho he de reconeixer- que vaig fer eren inútils.
Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tur. Passam al torn de contran~
plica, intervencions en contrareplica, el Sr. Vidal té la
paraula.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President, seré molt breu, Sres. i
Srs. Diputats, perque ha dit molt bé el Sr. Calbet que hi
coincidÍem quasi totalment i jo, en vista d'aixo, li oferesc la possibilitat d'arribar a un acord transaccional i,
per tant, voldria que em recollís aixo i així podríem
dur i podríem coincidir plenament en aixo de defendre
interessos de tots els eivissencs i formenterens i, sobretot, els deIs petits propietaris i no només els deis grans
propietaris perque amb les reduccions que proposam
uns i els altres, cree que queda clar que la protecció de
les arees natural s seria la mateixa i al mateix temps
podríem defensar aquests interessos i aquests drets
hereditaris, etc. de tots els eivissencs i formenterencs,
queda feta la proposta.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Sr. Serra, té la paraula.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Sí, gracies. Senzillament tornar a centrar-nos
moltíssim en el redactat de l'article 12 tal com se'ns
duu a aprovació i és que als terrenys inclosos a arees
naturals d'especial interes la superfície mínima susceptible d'edificació seran les 3 hectarees i les 2'5, a Eivissa
i Formentera. Volem insistir que aixo és molt dur, duríssim, d'una importancia transcendental i amb problemes, com és natural, fins i tot de discordances amb
altres normatives que hi ha, municipals, o altres qüestions que hi ha dins la mateixa llei. Nosaltres insistirÍem
que cal cercar altres fórmules perque si s'aprova d'aquesta manera, vertaderament desvirtuam I'aplicació de
la llei, pero totalment.
EL SR. PRESIDENT;
Gracies, Sr. Serra. Sr. Triay, té la paraula.
EL SR. TRIAY I LLOPIS:
Gracies, Sr. President. Sr. Marí, jo crec que la
se va bona fe és proverbial, pero a voste l'han enganyat,
a voste no l'han posat en antecedents del que significa
I'article 12, que es modifica, pel que aquí ens ha explicat, i jo m'estim més que sigui així, perque no tenc
perque pensar que voste ens fa aquÍ una demostració
del que no creu. M'estranya que el president del Consell
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d'Eivissa i Formentera, i portaveu en aquest tema, no conegui totes les conseqüencies, que no conegui que I'article 11
deia que a les arees naturals d'especial interes seran objecte
del més alt nivell de protecció els terrenys confinats a la
mar, zones humides, etc., i el següent, el 12, deia que als
terrenys inclosos en un area natural d'especial interes, als
quals no sigui d'aplicació J'article precedent, la finca mínima
susceptible d 'edificació sera de 20 hectarees; aguest "gue no
sigui d'aplicació l'article precedent" ha caigut, s'ha perdut,
a més, aixo s'ha dit a l'exposició de motius, ho han Ilevat,
ara donen dret a edificació als estanys , a les arees confrontants, als estanys, als ullastrars, a les muntanyes, a les voreres
de la mar, als espais protegits per la Llei de costes, tat; dóna
dret a edificació ara, en aquesta comunitat autonoma, des
d'avui, als elements paisatgístics singulars, protegits des de
fa 20 anys i que no havien donat lloc a cap problema, tothom
assumia que tenia un espai que no era edificable, ara hi dóna
dret a edificació, hi elóna accions, bons d'edificació per la
finca confrontant, i resulta que no ho sapo
La nostra alternativa, Sr. MarÍ i Calbet, esta presentada, és la supressió, és el vot negatiu, és que aixo és entrar
a sac dins la Ilei d'espais naturals a Mallorca i a Menorca, no
tan sois a Eivissa i Formentera, a Mallorca i Menorca, espais
protegits per aquest Parlament, no tan soIs els espais de fa
vint anys, que són petits, del Pla provincial de les Illes Balears.
Per altra part jo li voldria dir que per a nosaltres el
mateix nivell de protecció suposen valors similars i, per tant,
no poden suposar els mateixos niveUs de protecció diferents
limitacions al dret de la propietat a unes iIles que a les altres.
Som realment una comunitat o no ho som?, aquest Parlament legisla per a tothom, legisla per a totes les Illes Balears
o no?, la protecció deis espais naturals, que su posa? Unes
mesures per impedir transformacions de la destinació o de la
naturalesa deis terrenys, perque es considera que ten en valors físics i biologics a mantenir. Aquests valors, jo voldria
demanar a aquesta cambra, aquests valors naturals que volem
protegir, és que depenen del tamany de les parceHes o són
una cosa superior?, és que un espai natural deis mateixos
valors es manté exactament igual si te deu cases que si no en
té cap o que si en té una? Nosaltres venim aquÍ a parlar ele
valors naturals a protegir, discuteixin els valors naturals,
discuteixin si un espai ha d'estar protegit o no, pero si ho ha
d'estar sera amb totes les conseqüencies i haura d'estar amb
valor no desparcel·lari i haura d'estar en funció d'aquests
valors. Nosaltres creim que aquí s'introdueix una fórmula de
parts i guarts que és realment contraria a la racionalitat
d'una política medioambiental de protecció de la naturalesa,
que és la que realment crec que avui hauríem de discutir,
millor dit, no l'haurÍem de discutir perque ja hauria d'estar
assumida per tothom després de dos anys de I'entrada en
vigor de la L1ei d' espais naturals.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay.

Acabat el debat, passarem a la votació de l'apartat 2.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats gue voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Abstencions? No n'hi ha.
31 vots a favor, 28 en contra. Queda aprovat
l'apartat 2 de la proposició de llei.
Arribat aguest moment suspendrem la sessió
fins a les guatre de l'horabaixa.
Sres. i Srs. Diputats, recomen'Sa la sessió i passam a l'apartat 3, al qual correspon l'article 14 de la
proposició de lleL Aquest apartat 3 esta, de moment,
sense contingut i, en consegüencia, passarem a la votació del vot particular del Grup PP-UM. Passam, ido, a
la votació.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gnkies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Abstencions?
31 vots a favor, 18 en contra, ca abstenció. Queda aprovat el vot particular.
Farem ara lectura de tal com queda I'apartat 3
una vegada votat el vot particular. Sr. Moll, vol fer lectura de l'apartat 3, per favor?
EL SR. SECRETARI SEGON:
Sí, Sr. President.
liTres. L'article 14 tendra la redacció següent: A
les are es rural s d 'interes paisatgístic la superfície mínima susceptible el 'edificació d 'un habitatge o d 'una
edificació d'interes social sera la següent: 1) Per a les
ilJes de Mallorca i de Menorca, 3 hectarees. 2) Per a les
i11es d 'Eivissa i Formentera, 1 hectarea."
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moll. A aguest apartat no es mantenen esmenes, amb independencia de les de supressió,
per la qual cosa procedeix el debat de 1'apartat 3. Comen'Sarem pel torn a favor. Dins el torn a favor de
J'apartat 3, té la paraula el Sr. MarÍ i Calbet.
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EL SR. MARÍ 1 CALBET:
SÍ, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. ]0
crec que la motivació és la mateixa que la de l'apartat 2, de
1'article 12 de la llei, no hi entraré més, només vull dir que
nosaltres proposam que a l'illa d 'Eivissa, perque a Formentera no hi ha arees rurals d'interes paisatgÍstic, la parcel·la mínima necessaria perque s'hi construeixi un habitatge sigui de 10.000 metres, o sigui, d'una hectarea. ]0 només
vuIl aprofitar per dir al Sr. Vidal que el que nosaltres havÍem intentat I'altre vegada per arribar a uns acords sobre les
superfÍcies que havien de fer falta perque s'hi pogués construir un habitatge unifamiliar, des del moment en que nosal tres tenim al nostre programa electoral el nombre que
defensam aquí, voste comprendra que una promesa que
feim no la poclem tornar enrera. Res més, moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Mari. Passam al tom en contra. Té la
paraula en primer 110c, dins el tom en contra, el Sr. Pascual
pel Grup Parlamentari MIXT.
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquest apartat 2,
que fa referencia a les arees rurals, pro posa una reducció
per a les illes d'Eivissa i Formentera de les superfÍcies mÍnimes per a l'edificació d'habitatges, una reducció -he dit- de
3 hectarees a 1 hectarea, a 10.000 metres. Des del principi
del funcionament de la Comissió provincial d'urbanisme en
temps de Franco, des de l'ordre ministerial de 17 de maig de
1957, aquí on no hi havia planejament s'ha aplicat com a
finca mínima per a un habitatge, en general, segons el Pla
provincial, primer segons aquesta ordre ministerial i després,
I'any 73, segons el Pla provincial, 15.000 metres, 1'5 hectarees. Per tant, el primer comentari que hem de fer és que
I'any 1993 anam per davall de I'any 1957, tomam enrera
més de quaranta anys, aixo pareix que sigui tornar a les
cavernes de l'urbanisme. Pero endemés no és aixo, tornam
a les cavernes de l'urbanisme; des de 1957 1'5 hectarea,
15.000 metres a totes les IlIes Balears, incloses Eivissa i Formentera, des de 1957, en aixo hi ha hagut alts i baixos pero
és des de 1957 i vostes proposen 1 hectarea.
Pero encara hi ha més coses. Encara hi ha que el Sr.
Saiz ha dit a la passada legislatura, a la premsa, diverses
vegades, que havÍem de fer una llei del sol rústic, que era
una llei eternament promesa per aquesta majoria, que no I'ha
volguda dur fins ara, on la parcel-la mínima per a totes les
Illes Balears havia de ser de 15.000 metres, 1'5 hectarea.
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maneres: El de regim normal i el de regim d'especíal
protecció. O sigui, que amb aquesta llei se'ns proposa
una finca mínima d' 1 hectarea que suposa, per a un sol
no urbanitzable d'especial protecció, una protecció més
petita que la que en 1957 hí havia per a totes les IIles
Balears; aixo, senzillament és una vergonya, és una
vergonya i -repetesc- tornam a les cavernes.
Respecte del Sr. MarÍ i Calbet, jo li vull dir que,
amb tots els meus respectes, fa una demagogia terrible,
una demagogia terrible, Sr. MarÍ i Calbet, perque quan
diu al Sr. Vida] que coincideix amb ell jo li dic: Per que
no han votat, per que no s'ha arribat a una transacció
quan varen presentar aquÍ el text altematiu?, per que
no ho han fet? ]0 li diré per que, perque al text alternatiu que proposavem defensavem els petits propietaris,
els propietaris deIs Amunts i aquests senyors que tenen
onze milions de metres i aquests senyors que tenen 5
mílions de metres i aquests senyors que són propparents,
familiars i polítics, aquests senyors no en sortien beneficiats i voste, com ha dit el Sr. Vid al a un article temps
enrera, s'empara en els Amunts per anar als avalls, i el
que li interessa són els avalls, no li interessen els Amunts; per tant, esta fent demagogia.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup PSM i EEM, té
la paraula el Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President, seré molt breu perque
els arguments general s de tipus tecnic s'han dit a la
intervenció anterior. Aquesta proposta ens duu per sota
del Pla provincial, que el pla provincial que hi ha hagut
a Balears no ha estat, evidentment, satisfactori, ens duu
també a contradiccions amb el planejament municipal,
aixo és evident i, en conseqüencia, pensam que no és
acceptable. També els hem de demanar -i ho ha dit el
Sr. MarÍ- que ja que a Formentera no hi ha territori
declarat com a area rural d'interes paisatgístic, aleshores que quedi retirada l'expressió "per a les Illes d'Eivissa i Formentera" i que només es parli d'Eivissa. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Pel Grup SOCIALISTA, té
la paraula el Sr. Triay i Llopis.
EL SR. TRIA Y 1 LLOP1S:

Tercera cosa, tant un area d 'especial interes com un
area natural d 'interes paisatgístic són dues figures que,
segons la Llei 1/91, estan classificades com a sol no urbanitzable d'especial protecció, jo vull recordar que I'article 80 de
la Llei del sol i el corresponent al d 'ara, el Decret legislatiu
1/92, diuen que el sol no urbanitzable es c1assificara en dues
arees, en dues classes, o sigui que es classificara de dues

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Sembla que la base per baixar la possibilitat d'edificar
habitatges a arees rurals d'interes paisatgístic, de 3
hectarees a 1 hectarea a Eivissa i Formentera, aixo de
Formentera és per afegir errors a la !lei, ho han posat
perque aquesta llei, com més errors tengui, més vulne-
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rabie sera davant els tribunals, van afegir-hi ( ... ) i hi afegeixen dos o tres més.
És que a Mallorca i a Menorca hi ha molts de latifundis; com a latifundis a arees rurals d'interes paisatgític
podríem citar totes les arees rurals el '¡nteres paisatgístic a
la Serra de Tramuntana, voItants de Banyalbufar, per exempIe, totes aquelles marjades són latifundis claríssims, podríem citar el Pla deis Vergers, la colarsega del port de Maó,
area rural d 'interes paisatgístic, constitult per latifundis
immensos de tres, quatre o cinc mil metres, m 'han dit que
n'hi ha qualcun que pot tenir fins i tot deu mil metres. Per
tant, és evident que l'argumentació és solida, que els latifundis de Mallorca i de Menorca són els que fan que aquesta
mesura sigui exclusiva de les illes d'Eivissa i de Formentera
per embullar un poc la !leí i que no se la pugui entendre.
Jo els voldria dir -perque crec que aquestes coses
s'han de dir- que aquesta determinació fa absolutament inconstitucional aquesta !lei, és una lIastima que una llei que
voste tenen tan pensada, que realment, per una bajanada,
sigui incon,stitucional, perque -ho ha dit el Sr. Pascual pero
jo vull incidir sobre aquest tema- el text refós de la Llei del
sol de 1992, molt modern, fins i tot els antecedents que ens
va portar el Grup PP-UM no I'inclolen, n'incloi"en un que
ja esta derogat. Insistesc en la qüestió que la legislació no es
pot dividir, el sol no urbanitzable, per davall de les parceHes,
unitats mínimes de la legislació agraria; com voste saben, la
legislació agraria a les IlIes Balears són 15.000 metres en
seca, 2.000 metres en regiu, per tant, els 10.000 metres estan
per davall de la legislació agraria, per tant, incomplim un
precepte de caracter basic.
El text refós de la Llei del sol, impugnat per inconstitucional pel Govern de la Comunitat Autonoma, com és
normal en aquests casos, com ho va ser la Llei electoral pel
Grup Parlamentari PP-UM -va ser una autentica reprimenda
la que el Tribunal Constitucional els va donar-, com ho va
ser la Llei d'aigües en el seu moment, com ha va ser la Llei
de costes, és una altra llei que ha estat impugnada en el
Tribunal Constitucional pero aquesta llei diu que té caracter
basic aquesta mesura, que no es poden dividir els sois no
urbanitzables per davall de la legislació agraria, cosa que
aquesta llei de les Illes' Balears no reconeix perque 10.000
metres quadrats estan per davall de la legislació agraria; per
tant, inconstitucionalitat possible d'aquesta llei. Nosaltres no
podrem des d'aquÍ demanar la inconstitucionalitat pero a
la millar qualcú la demana, qualque particular, qualque afectat, qua1cú, qualque interessat, a través deis tribunals o a
través deis mecanismes que preveu la Llei del Tribunal Constitucional.
I el Govern de la Comunitat Autonoma, el Govern
del Partit Popular de les Illes Balears, va fer unes normes
subsidiaries per als municipis que estaven afectats pels espais
naturals en un altre moment, amb una altra filosofia, amb
una altra manera de veure aquests tipus de problemes, on
establia quatre nivells: Un nivell A, maxima protecció, edifi::abilitat zero, aixo ha caducat, com hem vist a l 'article ante-

rior no existeix ja l'edificabilitat zero, tot terreny, estigui
on estigui, a zona humida, a penya-segats, a cims de
muntanya, és igual, tots tenen ja una edificabilitat reconeguda; la zona B, de 200.000 metres quadrats, supos
que avui en dia ja des del Govern veuen que és una
exageració, que no pot ser mai, com una persona, un
propietari no ha de poder fer una casa més que amb
200.000 metres quadrats; 50.000 metres quadrats per al
nivell C; 30.000 metres quadrats el nivell D i el nivell
ínfim, l'E, és un nivell que quedava sempre fora deis
espais naturals i eren 15.000 metres quadrats. Ara se'ns
propasen 10.000 metres quadrats. O sigui que els espais
naturals protegits de les Illes Balears per llei del Parlament, ::lrea rural d'interes paisatgístic, d'acord amb la
Llei del sol, sol no urbanitzable d'especial protecció,
com a tal especial protecció, prohibida qualsevol transformació de la seva naturalesa o destinació esta molt per
davall no tan sois de la legislació agraria, legislació
basica de l'Estat, sinó endemés molt per davall del
nivell mínim que el Govern l'any 88 considerava que
havia de ser la parceHa mínima a sol no urbanitzable,
15.000 metres quadrats.
Crec, senyores i senyors, que aquests arguments
demostren a quin nivell d 'involució, de concessió, d 'edificació deis espais naturals, arribam amb aquesta proposició de llei deIs lletrats i del Grup Parlamentari PP-UM
que avui discutim aquí. Nosaltres creim que aixo no tan
sois és inacceptable, és que ja, tal com els explicava, és
absolutament inconstitucional. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. En torn de replica el Sr.
Marí i Calbet té la paraula.
EL SR. MARÍ 1 CALBET:
Sí. Sr. Pascual, voste no té categoria moral per
tractar-me de demagogic. La Llei del sol i l'artide 85 els
conec perfectament i que serveixi ...
Jo accept que no estiguin d'acord amb la parcel'lació mínima que presentam, és la que nosaltres
creim que és convenient, no té cap contradicció amb la
Llei del sol, parlam d'una lIei de mínims, el Sr. Triay
mateix ha ha dit, en regiu 2.000 metres, aixo fa que, en
regui, al menys hauran de ser 10.000 metres. Quant als
15.000 metres, a la Llei del sol l'article 85 diu 15.000
metres, ido hauran de ser 15.000 metres mentre aixo no
es modifiqui. Els Amunts i els avalls, jo no he parlat ni
d'amunts ni d'avalls, he parlat d'Eivissa i en aquest cas
no cal de Formentera perque no té cap ARIP, he parlat
d'Eivissa. Per mi Eivissa és tata l'illa.
Quant a vostes, si és constitucional o és inconstitucional, és veritat que la veritat mai no és absoluta, és
relativa, i jo puc entendre que per a mi una cosa que és
veritat, per a voste sigui menys veritat, voste assegura
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coses, que és inconstitucional, aquí tenc una decisió del
Tribunal Constitucional on voste també assegurava que una
altra cosa també era inconstitucional, esperem que n 'hi hagi
una altra. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Marí i Calbet. En tom de contrareplica
el Sr. Pascual té la paraula.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Srs. i Srs. Diputats. Jo no sé quin
concepte té el Sr. Marí de la moralitat, jo I ' únic que li puc
dir és que jo defens els interessos generals i voste, amb I'excusa deis petits propietaris, defensa els interessos d 'un comissari ...
Sr. President, protest perque se m 'ha fet un signe
que crec que no s'ha de fer a un diputat.
EL SR. PRESIDENT:
Que consti en acta la protesta, continu'i Sr. Pascual
i prec als diputats que mantenguin les compostures, per
favor.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Deia, Sr. President, que el Sr. Marí i Calbet fa demagogia perque defensa els interessos de senyors que tenen
cinc milions de metres, senyors que tenen onze milions de
metres, que són els seus caps polítics i senyors que faran uns
gran negocis i fa creure a la gent que defensa els petits propietaris; si volgués defensar els petits propietaris hauria pactat amb la Federació Independent d'Eivissa'i Formentera i
amb el Grup MIXT pels Amunts, o sigui, pels petits propietaris, i haurien arribat a solucions de compromÍs, pero aixo
no li interessa, el que Ji interessa és defensar els grossos, el
motor d 'aquesta modificació de la Llei d 'espais naturals no
són els petits propietaris son els qui sabem qui són.
Respecte de la legislació, Sr. Marí i Calbet, voste
avui al matÍ ha dit que no és jurista, se li nota que no és
jurista, sí, sí, se I'hi nota. Ha parlat de l'article 85 de la Llei
del sol, del qual no he parlat ni jo ni ningú d'aquesta cambra, hem parlat de l'article 80 i hem parlat d'altres coses i no
parlavem de l'article 85, que regula el sol no urbanitzable, es
veu que sap aquest pero es veu que no el sap aplicar i, per
tant, res més he de dir sinó que esper que els seus arguments
sigui més convincents ( ... ).
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EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Sí, Sr. President. Simplement per insistir en
aguest article 16.1 de la Llei de 30 de juny del 92, pot
ser gue sigui massa recent i que fins d'aquí a cinc o sis
anys no sigui estudiada i coneguda; no es podran efectuar fraccionaments en contra d 'alió que disposa la legislació agraria a sol no urbanitzable. 1 aquesta legisla ció
agraria esta en 15.000 metres, de moment, fora que
vagin amb la regadora a tots aquests espais deis Amunts
i als ele totes les illes a donar-los el caracter de regiu per
treure'n els 2.000 metres.
Sr. President, nosaltres creim que realment aixo
és greu, que aixo és un deIs aspectes que no tan sois és
políticament inacceptable, és que és jurídicament inacceptable i que, per tant, aixo donara \loc a un debat
constitucional del qual sortira el resultat que surtí, esperam que sera molt més favorable que el que va defensar
el Sr. Marí i Calbet i els seus senadors d 'Eivissa i del
Grup Popular en relació amb la Llei electoral, de la gual
vam rebre tota classe d'improperis i que després ja vam
veure quin en va ser el resultat i com hi va haver poc
interes que es conegués aquest resultat, aquesta sentencia del Tribunal Constitucional en relació amb la Llei
electoral, absolutament silenciat, absolutament contrari,
fins i tot a nivells mínims que havien presentat, veurem
aquesta qüestió com es resol. De moment hi ha una
legislació basica que estableix que la legislació agraria és
el mÍnim de la divisió. Hi ha una política del Govern
de la Comunitat Autónoma, que aquesta llei que avui
s'esta aprovant posa totalment en dubte, que I'ha recordada el Sr. Pascual, que des de fa anys exigeix als planejaments els 15.000 metres quadrats com a mÍnim per a
la parceHa en sol no urbanitzable amb caracter general,
no sé si és que aixo és una parceHa mínima que només
s'exigeix als municipis de batle socialista o de majoria
socialista, potser que sigui aixo pero s'hi exigeix, i ara,
avui, resulta gue als espais protegits, en funció d'aquest
aspecte que podríem dir efecte "donut" o efecte atolón,
pel qual els espais protegits són molt més edificables
que els espais no protegits, resulta que als espais protegits, per lIei d'aquest Parlament, s'hi podra edificar amb
10.000 metres quadrats. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Acabat el debat, passarem a
la votació de J'apartat 3 de la proposició de lIei.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Hi ha més intervencions en
torn de contrareplica? Sr. Triay, té la paraula.

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Abstencions?
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31 vots a favor, 27 en contra, cap abstenció. Queda
aprovat l'apartat 3.
Passam a l'apartat 4, el gual correspon a l'article 16
bis de la proposició de llei. Aguest apartat no té contingut
i, en conseqüencia, passarem en primer lloc a la votació del
vot particular.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del vot particular, es volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Vots en contra?
Abstencions? No n'hi ha.
31 vots a favor, 27 en contra, cap abstenció. Queda
aprovat el vot particular.
Passarem en aquests moments, per part del secretari
a fer lectura del text de l'apartat 4.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"Quatre.- Es crea un article 16 bis que tendra la
redacció següent: Article 16 bis: 1) A ls finques ubicades en
area natural d'especial interes o en are a rural d'interes
paisatgístic en les quals, en aplicació de la superfície mÍnima de parcel·la establerta per a la zona de que es tracti,
sigui possible edificar dos o més habitatges, aquests podran
concentrar-se seguint la normativa exigida als planejaments
municipals respectius per a la no formació de nucli de població. 2) Per fer ús de la facultat prevista a l'apartat anterior
haura d'afectar-se, al conjunt d'habitatges que es construeixin, la superfície mínima exigida als articles 12 i 14 de la
llei present, l'afecció de la qual haura d'inscriure's en el Registre de la propietat. 3) En el suposit que es vulgui procedir
a l'alienació o segregació deIs habitatges constrults a l'empara del present article haura, cada un d'aquests, de quedar
incorporat fÍsicament a una finca que disposi de la superfÍcie mínima prevista en els esmentats articles 12 i 14 de la
llei present, havent-se d'inscriure la nova finca en el Registre
de la propietat com a indivisible a tots els efectes. Quan no
es donin les circumstancies previstes en l'epígraf anterior no
sera possible l'alienació o segregació deis habitatges construits. "

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moll. Passarem al debat, no es mantenen
esmenes a aquest apartat, amb independencia de les de supressió, per la qual cosa procedira immediatament el debat.
Comen<;arem el tom a favor; té la paraula, dins el tom a
favor, el Sr. González i Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Ya
explicamos, también yo mismo cuando presenté esta ley, esta
modificación, el alcance de este artículo 16 bis que quería-

mos poner. La intención era permitir que en una finca
grande, en la que puedan construirse, en virtud de esta
ley, al ser un área natural de especial interés o un área
rural de interés paisajístico, al poder -como decíaedificar más de una vivienda, que éstas pudieran concentrarse, respetando siempre el criterio de no formación de núcleo de población que pide la legislación del
suelo, es decir, que no se agrupen tanto que constituyan
o puedan constituir una población, y de tal manera que
se minimicen los efectos que esas construcciones puedan
producir sobre el área, de tal manera que el número de
caminos, el número de conducciones eléctricas, telefónicas, de agua, etc. sean mínimas y, por consiguiente, mínima la alteración del paisaje, eso sí, adscribiendo a
cada una de estas edificaciones, en todo caso, la superficie mínima requerida -200.000 metros en el caso de
Mallorca o Menorca, 30.000 metros en el caso de Ibiza
y Formentera- adscribiéndolo indisolublemente a esa
edificación.
Las cuestiones urbanísticas son siempre discutibles y complejas, y a ese respecto quiero añadir algo
gue yo no sé si ha quedado flotando en el aire y puede
provocar alguna duda a los señores y a las señoras diputadas, es el hecho de que en las zonas de máxima
protección, en las zonas húmedas, en las dunas, en las
cimas de las montañas, en los acantilados, puedan suceder dos cosas: La primera, que se pueda edificar, que se
pueda edificar algo -aquí se ha dicho-; la segunda es que
se pueda hacer, en cualquier caso, en un área natural
más de una edificación, más en 200.000 metros, y además una edificación que no sea una vivienda, se ha
dicho eso, que puede desprenderse -parece o se dice
aquí- de la formulación que nosotros hemos hecho de
la modificación. Quiero despejar cualquier duda que a
ese respecto quede, ya en la primera intervención, cuando hablamos del tema de la zona de especial protección
de aves de ses Salines insistí en que las zonas húmedas,
dunares y acantiladas de este espacio en ningún caso, en
los islotes, en ningún caso podría efectuarse construcción alguna yeso lo mantengo, y lo mantengo porque,
se diga lo que se diga, el artículo 11 es claro y taxativo,
aquÍ se ha leído el primer párrafo, gue se refiere a la
orilla del mar, a los sistemas dunares, los islotes y tal,
precisamente en el segundo párrafo que dice claramente
que "en los terrenos citados en el apartado anterior
solamente se permitirán las siguientes obras", y éste
indica tres: Conservación, restauración y consolidación
de instalaciones, etc., infraestructuras o instalaciones
públicas, que necesariamente deba ubicarse por utilidad
pública y dotaciones de servicios a viviendas o instalaciones existentes.
Es cierto que el artículo 12 anterior, el que
ahora figuraba en la Ley de espacios naturales, cuando
hablaba de la superficie mínima de edificación, como se
refería por igual a todas las islas tenía otra redacción,
y decía dos cosas: La _primera, en los que no sea de
aplicación el artículo anterior; pero es que lo decía en

DIARI DE SESSIONS / Núm.58 / 23 de desembre del 1992

el artículo 12, no lo dice en otros artículos. El artículo 16,
por ejemplo, que habla que en las áreas naturales de especial
interés, en las áreas rurales de interés paisajístico, las nuevas edificaciones deberán satisfacer los siguientes condicionantes, explica unos condicionantes que no hacen la salvedad
del artículo 12. En el artículo 18 se dice que las casas de
possessió, de lloc o de payés, podrán ser, de acuerdo con lo
que establece el plan, objeto de pequeñas obras de ampliación; se refiere lógicamente a las zonas de "aneis" que no
son de especial protección, porque ésa figura en el artículo
11 y no necesariamente recurre al artículo 11, simplemente
da por hecho lo evidente, que es que el artículo 11 ya lo dice
y no cae en esta redundancia de excluirlo del artículo 11.
Nuestra voluntad, por otro lado, parece manifiesta.
Nuestro portavoz, en este punto, ofreció una transacción, si
se quiere poner esa redundancia pongámosla pero, naturalmente, una vez más, no fue aceptada; es mejor tirar con bala
contra nosotros, atribuirnos toda clase de perversidades y
maldades y, desde luego, no colaborar en eso.
Pero vaya la siguiente parte, si el presidente me da
un pequeño turno más, y es la cuestión de más de una edificación.
Si resulta que decimos que en 200.000 metros se
puede hacer una edificación, se puede edificar, aungue no
digamos una, es evidente y de sentido común, y reconozco
humildemente que tampoco soy purista ni experto en materia
legal, pero es evidente que si en 200.000 metros hacemos una
edificación, cuando se pide una segunda edificación no se
pueden utilizar los mismos 200.000 metros; entra en funcionamiento la ley, que exige para esa segunda edificación que
pidamos otros 200.000 metros, y esto me parece más claro
que el agua. Pero todavía queda la duda, y esa edificación
que puede ser, acudamos al artículo 10, la Ley de espacios
naturales tiene un artículo 10 que dice: "En las áreas naturales de especial interés" en todas, en las de las cimas de las
montañas, en las zonas húmedas, y en todo lo demás, "en las
áreas naturales de especial interés no se permitirán otras
nuevas edificaciones que las declaradas de utilidad pública,
las destinadas a vivienda unifamiliar, a explotaciones agrarias
que guarden relación con la naturaleza y destino e la finca y
las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución,
mantenimiento y servicio de las obras públicas y las telecomunicaciones", no se puede hacer ninguna otra cosa.
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. González i Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Espero que eso haya quedado suficientemente claro.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Pel Grup Parlamentari MIXT, té la
paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Molt mals
assessors jurídics té aquest PP-UM que ha presentat
aquesta proposició de llei, perque realment aguest article 16 bis, que permet fer poblats ecologics, no sé si
farem la Brasília d'Eivissa, a la millar a ses Salines durem el Govern d'Eivissa igual que el Govern de Brasil
va fer a Brasília, enmig de la selva, a la millor pensen
fer el mateix, jo no ho sé; pero en qualsevol cas, han
tengut mals assessors perque aquest article 16 bis és
totalment innecessari, innecessari. Es podria fer exactament el mateix sense haver-Io fet, el que passa és que,
és clar, s'ha volgut reblar el clau i aixo demostra una
vegada més que aquesta llei no esta fet per als petits
propietaris que poden fer un petit habitatge, esta feta
per a aguells senyors que en poden fer quatre-cents.
Ara aquÍ tenc la zona aquesta, la ZEP A, que,
per cert, agafa tot el Corb MarÍ -en la meva opinió-,
possiblement Cap Falcó n'estigui afora i bé, ses Salines,
11 milions de metres, 11.380.000 metres dividits per
30.000 són 380 habitatges, i és clar, que es pretén amb
aguest article?, i que es pretén amb l'article 12, quan
s'ha dit que s'ha llevat aquella frase que deia el Sr. Triay
que el que no esta afectat per l'article 11, que són les
dunes, les zones humides, etc? Es pretén no edificar,
evidentment, els penya-segats, ni els penya-segats ni les
zones humides, s'intenta que hi computin, no construir
damunt les zones humides perque va molt malament
construir damunt una zona humida, valen que hi computin. Per tant, aquí els ha tralt la mala consciencia,
han fet un article innecessari que demostra que aquesta
llei és per als grossos i demostra que aquesta llei és per
a senyors que tenen influencia. Pero és que, endemés,
encara hi ha més barbaritats.
L'article 85, i ara sí, Sr. Mari i Calbet, l'article
85, el qual diu voste que sap tant bé, jo dubt que el
sapiga tant bé, l'article 85; l'hi diré per que; perque o
no s'ha llegit 1'article 16 bis, perque 1'article 85 i l'article 16 bis són incompatibles, i ara diré perque ha són.
L'article 85 diu que es podran fer edificis aillats destinats a habitatge, en singular, en singular, familiar, habitatge, no habitatges; que vol dir aixo? Vostes, a l'apartat
3, diuen: "En el supuesto -com que l'han feta en castella- de que se quiera proceder a la enajenación o segregación de las viviendas f. ..]", un habitatge familiar, un
únic habitatge familiar dins sol no urbanitzable és unifamiliar, unifamiliar, com se segrega un habitatge unifamiliar?, m'ho valen dir?, que és que valen fer blocs? Perque els habitatges plurifamiliars són els que es permeten
segregar, es permet la segregació d 'habitatges només
quan són habitatges plurifamiliars; per consegüent, es
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can'eguen l 'article 85 o el corresponent a la llei nova a través
d'aquest punt que és el de segregació d'habitatges. Total, un
desastre, un desastre jurídic des del punt de vista jurídic, i
des del punt de vista poiític és impresentable.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup PSM
paraula el Sr. Serra,

EEM, té la

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. González i Ortea, no hi ha més remei que demanar-Ios que retirin aquest article per un conjunt de circumstancies. La
primera, tecnica, és que 1'apartat tercer, com és natural, és
absolutament impossible, en el seu darrer paragraf, que es
pugui acceptar. Quan voste diu: Quan es donin les circumstancies, com diuen vostes, quan no es donin les circumstancies previstes en I'epígraf anterior no sera possible I'alienació, segregació, deIs habitatges construits; voste sap que aixo
és perfectament impossible. Aquest apartat, el tercer, en el
seu conjunt, quan parlam d'alienació o segregació ni tecnicament ni políticament pot formar part d'aquest artide.
En sega n lloc, han de retirar necessariament -creim
nosaltres, per coherencia- aguest artide pergue contradiu
totalment i absolutament els criteris deIs consells insulars
guan parlen d'autoritzar construccions a sol rústic que eviten, fins ara, la formació de nudis de població. Voste ho sap
perfectament, és membre de la Comissió insular d'urbanisme, és membre del Consell de Mallorca i, per tant, sap que
aixo té un grau de contradicció total i absoluto

hi ha, obviament, un tema que s'ha apuntat i que, amb
seriositat, és bo que en parlem.
El tema és ¿volem computar, a efectes deis
30.000 metres, l'aigua que hi ha enmig de ses Salines o
volem computar els penya-segats?, que és, que tenint
7.000 metres a un cantó i 23.000 metres a un altre els
juntarem i podrem anar fent? Ens pare ix absolutament
incorrecte. Jo cree que és més problema tecnic perque
si, vertaderament, darrere aquesta qüestió es vol negar
la Llei del sol vígent, es vol negar el comportament o
actuació deis consells insulars quant a la concentració
d'habitatges a sol rústic, certament hi hauría molt mala
ombra davant la seva proposta; certament estaríem
davant una pro posta molt més mal intencionada, terrible
i jo he de pensar, a hores d 'ara, que aquí' hi ha un problema de mala estructura, que el tema de les vendes, de
les donacions, no s'ha plantejat, que és que no hi haura
donacions? És a dir, a mi em pareix que o aquí hi ha
uns enganys generals i un intent de fugir de tota normativa i de fer salvatgisme en general -o de promoure el
salvatgisme- a un terreny on I'ordenació de cada vegada
és més necessaria, com és tot el terreny de I'ordenació
territorial; o hi ha aixo o quí els ha escrit, qui els ha
redactat, tota aquesta qüestió desconeix la Llei del sol,
desconeix la manera d'actuar deIs consells insulars i
desconeix la propia legislació d'aquest Parlament i d'altres parlaments.
Per tant, davant un artide mal redactat, amb
confusions, amb males interpretacions, creim que, obviament, ha de ser retirat. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:

En tercer lloc, nosaltres creim gue les pagines 4, 5,
6 i 7 de l'informe jurídic que tenim deis serveis d'aquest
Parlament respecte de I'article 16 bis són totalment i definitivament dars quant a tot aquest plantejament. L'informe
jurídic, que el varem tenir els ponents, que el varem tenir
a la comissió, que el tenim present en el plenari, és rotund
en tota la qüestió de legislació, no només en la legislació de
comunitats autonomes (catalana, gallega, canaria, Astúries,
Múrcia, etc.) sinó també i sobretot la Llei del sol, el que és
actualment el Reial Decret Legislatiu 1/92, de 26 de juny, que
aprova el text refús de la Llei sobre regim de sol i ordenació
urbana.
Pensam, en definitiva, que aquí hi ha hagut no només uns problemes tecnics molt grossos, molt grossos, pero
molt, i contradeim qualque intervenció d'avui en el sentit
que bons juristes deuen haver assessoraL., no, no, aixo és
impossible; és a dir, aquí hi ha quaIcú que té la !licenciatura, en fi, amb unes facilitats extraordinaries i que, en definitiva, no aixo s'ha passat pels sedassos correctes. Aleshores,
obviament hi ha un problema tecnic molt gros, un problema
de contradiccions amb consells insulars i amb la Llei del sol
vigent, amb els plantejaments que hi ha, hi ha un informe
jurídic deIs lletrats d 'aquest Parlament que contradiu tot
l'artide 16 bis a tots els seus aspectes tecnics, pero després

Gracies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, Sr. Triay, té la paraula.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputat. Sembla que el Sr. González i Ortea ha volgut reabrir el
debat de I'article 12, que ja estava esgotat, a mi em sap
greu perque el Sr. MarÍ i Calbet n 'havia fet una defensar amb el to pero no ha satisfet el seu grup i per aixo
es veu que en volen tornar a parlar, no han quedat satisfets de la seva intervenció.
Ens diuen que ho interpretam malament, que
aixo que han llevat ho han lIevat pero no té cap mala
intenció, que aixo no és el que nosaltres pensam, aixo és
un error simplement, un nou error que introdueixen en
la Ilei, perque si no, per que l'han Ilevat?, per que han
llevat aixo de "als quals no sigui d'aplicació l'article
precedent" o per que han llevat l'expressió "d'un habitatge"? Bé l'han llevada perque venia bé pero no hi ha
cap mala intenció, no volen fer ni més d'un habitatges
ni volen, logicament, treure ni acumular l'edificabilitat
a les zones humides, als penya-segats, a les zones de
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protecció de costes, als cims de les muntanyes, aixo no ha
volen acumular, si eH ha diu és que no ha volen acumular,
altra cosa dinl la llei i qui l'apliqui, ells ho lleven pero no
volen els resultats del que diuen, és cIar, és un error, és un
error més, jo he dit que aquesta Ilei era una llei d'introducció d'errors, no sé si se'n soluciona qualcun pero n'hi introdueix un bon grup, d'errors fonamentals, pero l'artide 12
esta aprovat, o sigui, que en aquests moments aixo són ganes
de reblar ferro fred, som a l'artide 16 bis.
L'article 16 bis és un artide realment interessant
perque I'artide 16 bis, a les finques ubicades a arees naturals
o a "aripsll, en aplicació de la superfície mínima de parcel'la establida per a la zona que es tracti, es podran edificar
dues o més parceHes, primera observació, a unes finques on,
segons la \lei anterior i segons la Llei del sol, es pot fer una
parceHa familiar s'hi podran edificar dues o més parceHes,
i aquestes es podran concentrar segons la iniciativa deIs planejaments municipals respectius en la formació de nucli de
població. Per tant, que su posa aquest article 16 bis? Per una
banda que la filosofia de la Llei del sol, caracter basic, lleí
general o supletoria, segons els articJe, que fixa un mÍnim o
demana la fixació d 'un mínim a sol no urbanitzable per
edificar un habitatge familiar passi a un altre concepte radicalment distint í és que es pot fer un habitatge, hi llevam
allo de famitar, cada tants de me tres dins una finca. Per tant,
ja no és un habitatge per parcel'la, quan una parceHa és una
unitat física, una unitat segregada, una unitat registral, no,
és un ( ... ) edificar habitatges amb proporció als metres, canvi
fonamental i absolutament inacceptable que condueix a aquesta afirmació, d'aquí que dins una finca es poden fer
dues o més parcel·Ies.
En segon 11oc, el nudi de població en funció deIs
pIanejaments municipals. Aquí ja no hi ha el criteri general
de nudi de població, ja no hi ha ni tan soIs els criteris generals del Govern de nudi de població que va establir a les
normes subsidiaries que va fer el Govern, que va exigir a les
normes subsidiaries que va fer el Govern, que va exigir als
planejaments urbanístcs que s'han aprovats en els darrers
temps, és que no tan soIs s'ha de compIir la parceHa mínima de cada area o zona de sol no urbanitzable sinó que, endemés, les cases han d'estar separades, com a mínim, cent
metres, no, aquí ja és el que digui el municipi; per exemple,
el municipi de Sant losep de sa Talaia, que no té res a veure
amb tot aixo, és un municipí com qualsevol altre, és un
municípi on se situen ses Salines, ido, són 7.000 metres, cada
7.000 metres, sense cap distancia prefixada entre cases, es
podra fer una casa d'a.cord amb aquesta regulació que s'ha
fet aquí, i endemés, aquí diu que es podran fer dos o més
habitatges, es podra dividir la finca pel nombre, que ara ja en
són 30.000, i els habitatges que en surtin es podran juntar en
parceHes de 7.000 metres.
Pero perque ho acabem de tenir dar ens afegeix a
un altre apartat que per fer ús de la facultat prevista a l'apartat anterior s'haura d'afectar el conjunt d'habitatges, o sigui,
que existeix un conjunt d'habitatges dins una finca , que es
construiran en la superfície mínima exigida als artides,
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l' afecció deIs quals es va inscriure en el Registre de la
propietat. O sigui, que per fer ús de la facultat anterior
s'haura d'afectar, al conjunt d'habitatges, la superfície
mínima exigida.
Per tant, existeix un conjunt d'habitatges que
tenen afectada una superfície i, per tant, si aquÍ diu, en
l'apartat següent del mateix artícle, que no es possible la
segregació o alienació en cas de no poder assignar fÍsicament la parcel'la mínima d'area natural d'especial
interes o area rural d 'interes paisatgístic a cada casa,
que vol dir aixO? Vol dir que formen un conjunt, que
aquestes cases són un conjunt, no és un habitatge familiar que hi ha a una finca, és un conjunt de cases que hí
ha a una finca i que, en determinats casos, no es podran
segregar aquestes cases, no se'n poden segregar, no es
pot assignar una casa a cada parcel'la, s'hauran de mantenir juntes, i que son aquestes cases juntes?, que son?
Una explotació immobiliaria; que son? Un complex
turístic; que són? Uns habitatges de lloguer; no sé el
que són pero no són un habitatge familiar, fora que hi
hagi propietaris que tenguin més d 'una família, que
aixo també existeix, hi ha gent que té més d'una famÍHa, cinc, sis i deu famílies i n'hi haura qualcú que
tengui quatre-centes famílies dins la mateixa finca,
quatre-centes famílies, perque si no, incomplira la legislació basica de l'Estat, que diu que només hi pot haver
un habitatge familiar.
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Triay.
EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS:
la acab, Sr. President.
Per tant, esta ciar, Sr. President, Sres. i Srs.
Diputats, que introdu"im nous errors a la llei, que cada
vegada estic més conven<rut del grau de perfecció a que
va arribar la Llei d'espais naturals de 1991 i cada vegada
estam, per tant, devaluant, pervertint, clarament el seu
contingut, en nom de que? Ni petítes propietats ni res,
en nom que els grans propietaris, grans propietaris afectats per are es naturals d 'especial interes, grans propietaris afectats per zones absolutament inedificables, amb la
llei aquesta, amb el Pla provincial de 1973, puguin
treure'n un bon profit i tenir moltes cases familiars
dins la mateixa finca. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. En torn de replica, Sr. González i Onea, té la paraula.
EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Pascual , habla usted
de lo que hablan todos, la verdad es que yo creí que
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hoy iban a cambiar de cantinela pero veo que siguen con lo
mismo, ustedes están en ses Salines y no se han movido de
ses Salines, y en ses Salines, señores míos, no hay nada de
particular, nada que no se haya dicho ya, nada que no se
conozca, nada que no se sepa y nada que necesite computar
para nada, absolutamente para nada, de eso pueden estar
seguros -y lo están- pero claro, a ustedes les conviene hablar
de eso .
Lo de la vivienda unifamiliar. Sr. Pascual, le recomiendo que vuelva a leer el artículo 10, yo lo acabo de leer
aquí la última vez y me parece innecesario volver a hablar,
aquí se dice lo que se puede construir en un área natural de
especial interés: Vivienda unifamiliar, explotaciones agrarias
que guarden relación con la naturaleza y destino en la finca
y construcción e instalaciones dedicadas a las obras públicas;
y no hay ninguna modificación en la ley que introduzcamos
nosotros ni que haya propuesto nadie que altere el artículo
10 de la ley, por consiguiente no hay más que hablar.
Sr. Serra, retirada, pide usted retirada y luego me da
una explicación dentro de éste que califican de desastre
jurídico, bueno, según para qué, para unos ha sido un jurista
muy inteligente, para otros resulta que es un señor que no
sabe su oficio, yo creo que los que lo hicieron 10 saben y lo
saben bastante mejor que los que hoy estamos aquí saliendo
a la tribuna, bastante mejor que nosotros.
No le he entendido, la verdad, no le he entendido,
Sr. Serra, por la justificación de que esto no se puede decir,
luego me dice que desde el punto de vista técnico y político,
no lo acabo de entender, el último párrafo me parece que
dice: "Exclusivamente cuando no se den las circunstancias
previstas en el epígrafe anterior no será posible la enajenación o segregación de las viviendas construidas", no entiendo qué ve usted ahí tan difícil, sinceramente. Sigo adelante porque supongo que en la contraréplica me lo aclarará
porque tengo ganas.
Sr. Triay, me dice usted que queremos quitar no sé
qué cosas, no, lo dice la ley; yo lo que he salido a decir aquí,
por si les quedaba alguna duda, a nosotros no nos quedaba
ninguna, pero no quería dejar ninguna sobra de duda en
ustedes porque parecían estar convencidos de su argumentación sobre el artículo 12 y entonces yo le he sacado el artículo 10, el 16, el 18, le he leído una serie de cosas y, naturalmente, he empleado el sentido común porque el sentido
jurídico no lo puedo emplear porque ya he dicho y vuelvo
a decir y a reconocer que yo no soy un jurista, le he explicado o he tratado de explicar por si quedaba alguna duda a
alguien, que eso que dice usted no es un riesgo que haya, no
porque nosotros lo queramos o dejemos de quererlo, sino
porque está en la ley y es algo que no se modifica en la ley;
por consiguiente no hay más que hablar.

dico que discutimos en ponencia y del cual, por cierto,
nosotros nos mostramos favorables a recoger toda una
serie de sugerencias de los letrados de esta cámara que
mejoraban el texto -o nos parecía que lo mejoraban-,
seguimos en ello, cuando ustedes quieran empezamos a
recoger las cuestiones que planteaban los servicios jurídicos, las discutimos y, en su caso, como hemos hecho
en todas y cada una de las leyes, los recogemos. Porque
en materia de legislación nos equivocamos todos, Sr.
Triay, en materia de legislación nos equivocamos todos
y el Tribunal Constitucional a veces da palos a unos y a
veces da palos a otros, yo creo que ustedes, en este momento, cuando el último fallo les afecta, y notablemente,
yo creo que no deberían de mentar la cuerda en casa
del ahorcado, la última cosa que presentaron ustedes es
la composición que habíamos discutido usted y yo,
concretamente en el Consell Insular de Mallorca varias
veces, la composición de la Comisión de urbanismo, ¿les
han dado a ustedes un buen varapalo, no? Yo no quería
traerlo aquí porque creo que nos deberíamos de centrar
en lo que estamos discutiendo, pero en fin, ustedes me
obligan a traer esas cosas y a traer otras.
Criterios de núcleos de población. Ahora resulta
que los municipalistas del Partido Socialista Obrero Español que siempre nos están acusando de despreciar a
los municipios ahora no se fían de los municipios, claro,
no se fían de los nuestros, no se fían del de Sant Josep,
tal vez les convenga más fiarse del de Calvii, éste lleva
diez años siendo un municipio socialista, esto es lo que
hace un municipio socialista, esto es el urbanismo socialista, aquí lo tienen unos y otros, pueden ver lo que
hace un municipio socialista; le diré, Sr. Triay, que
cuando veía esto, efectivamente me temblaba la mano
de mantener el artículo 16 bis porque es un artículo
netamente municipalista y porque, efectivamente, en
municipios como éste da verdadero pavor ponerse en
manos de un municipio gobernado por los socialistas.
(Aldarull a La sala).

Me parece que ven ustedes aquí las grúas, ¿no?,
¿ven las grúas? Porque esto no es de hace diez años,
esto no son herencias del pasado, aquí tienen las grúas
los cimientos, en fin, ¿para qué seguir? Sr. Triay, a
pesar de todo y a pesar de que no se nos llena la boca
hablando de municipalismo nosotros sí nos fiamos de
los ayuntamientos. Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González i Ortea. En torn de contrareplica, Sr. Pascual, té la paraula.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:

Bueno, lo de que se pueden edificar dos parcelas o
más, eso es un argumento, yo estoy un poco asombrado porque pensaba que hoy íbamos a tener un debate netamente
político y claro, se están agarrando ustedes al informe jurí-

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quan qualcú
ha de justificar el que fa dient el que els altres fan malament és que ha acabat els arguments, per consegüent,
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parlar de Calvia aquí demostra que vos tes estan conven<;uts
que aixo és impresentable.
Segon punt. El Sr. González i Ortea -ara m'ha mirat- diu que no canviam de can<;ó, que pensam en ses Salines; miri, I'article 16 bis, ses Salines i totes les altres finques
grosses d'Eivissa i Formentera, totes, perque el que fa és
deixar tota Eivissa i Formentera desprotegida, aquest article
ajuda a desprotegir Eivissa i Formentera. Pero ja que insisteix en ses Salines, 11.400.000 metres, 380 habitatges, població potencial 1.330 habitants si els comptam en 3'5 per habitatge. L'altre, la Serra de Sa Cova Santa i Puig d 'En Palleu,
sa Caleta, per entendre'ns, 127 habitatges, 444 habitants, l'hi
agrada? Després, jurídicament, ens ha fet aquí un argument
fantastic, diu que com que I'article 10 parla d'habitatges unifamiliars, no es poden fer habitatges unifamiliars, Sr. González i Ortea, cerqui un assessorament deIs seus, si hi ha dos
articles contradictoris a una llei, perque l'article 16 bis parla
de conjunt d'habitatges com deia el Sr. Triay, conjunt d'habitatges, parla de segregació d'habitatges, els habitatges unifamiliars no es poden segregar, segregació d'habitatges, com
han d 'interpretar els jutges aixO?, com ho han d 'interpretar?,
a quin article han de donar la raó, a l'article 10 o a l'article
16 bis? M'ho vol contestar? No m'ho pot contestar. Jo li ho
diré, a l'article 16 bis, perque hi ha un principi que es diu
[ex posterior derogat anterior, o sigui, que la que valdra de
les dues és la darrera aprovada, que és aquesta, per tant, la
de la desprotecció, i es podran fer, si els advocats són espavilats podran aconseguir d'un jutge que s'hi puguin fer habitatges que no siguin unifamiliars, per desgracia, per tant, és
impresentable políticament i no parlo de temes jurídics,
parlam de política, aixo és impresentable.
EL SR. PRESIDENT:
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hipotecaria vigent que, logicament, estam davant una
situació no només com s'ha dit aquí d'errors, etc.,
confusió, d'afegir-hi, sinó que ens posen en l'obligació
a impugnar, a embullar, a allargar, processos com puguin ser unes Ilicencies que es vulguin donar, advertits
estan. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Sr. Triay, té la paraula.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. "Al mismo
tiempo se suprime el artículo 12 de la ley actual la frase
'a los cuales no sea de aplicación el artículo precedente'
al objeto de que sin que exista la posibilidad de construcción alguna de viviendas en las ANEI de más alto grado
de protección parece justo que pueda computar la superficie con tal calificación para las viviendas que se
construyan fuera de ellas. 11 Aixo no ho diu un informe
jurídic, aixo ho diu l'exposició de motius de la llei del
PP-UM; continuara negant, Sr. González i Ortea, que
s'acumula l'edificabilitat de les zones humides, de les
zones dunars, deIs penya-segats, deIs alts de les muntanyes, a les zones protegides confrontants?, no ho continuara negant, supos, després de la seva exposició de
motius, que ho explica clarament amb els mateixos termes que jo i altres diputats ho han exposat aquí; per
tant, aquest és un tema que no admet més discussió,
simplement han volgut aquí crear una confusió que no,
que ells asseguren que no, que no es fara mai aixo, pero
si ho diu aquí clarament, es lleva aquesta expressió del
text no perque era redundante, perque volen fer moltes
més cases, simplement, per favor, no ens enganyem.

Gracies, Sr. Pascual. Sr. Serra, té la paraula.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Sí, gracies, Sr. President. Sr. González i Ortea,
pareix que voste no ha volgut entendre, llegir, o al menys
així ho manifesta vertaderament, les pagines 4, 5, 6 i part de
la 7 de 1'informe jurídic que tenim tots els portaveus sobre
aquest tema.
En aquest informe jurídic, Sr. González i Ortea, es
plantegen problemes de transmissions, problemes de donacions, problemes de computació, problemes de creació de
nuclis i li diré el que succeira, i aixo ens sap molt de greu
perque crec que voste entén el tema i m'entendra amb
perfecció, passara que hi haura particulars o entitats que
quan els 72 xalets de ses Salines o quan al tres xalets a al tres
zones tenguin la llicencia municipal seran impugnades les
llicencies municipals, ens obligaran a impugnar una per una
aquestes llicencies perque en l'article 16 bis que tenim aquí
hi ha tanta confusió jurídica, tan tes coses que no estan clares
i a la vegada el dubte de possibles males intencionalitats,
tergiversacions, mals usos del que és l'ordenació territorial
i la Llei del sol actual i, fins i tot, problemes amb la Llei

Nuclí de població. Ja ens agradaría a nosaltres,
Sr. González i Ortea i senyors del PP-UM, ja ens agradaría a nosaltres que el concepte de nucli de població
que fos aplicable a la generalitat de la llei o a la generalitat deIs municipis de les Illes Balears fos el que té el
Pla general de Calvia, ja ens agradaria, perque parceHes
de 15.000 metres és la mínima al voltant del poble,
30.000 metres és la general i 500.000 metres per a les
zones protegides; pero a més, ara, les fotografies, me les
tomi a treure després, aquestes fotografies me les tomi
a treure quan venguín aquí a defensar la urbanització
de Cala Falcó, ens torni a treure les fotografies llavors
perque les volem veure amb detall, perque els fa!cons,
no sabem ja on són; és a dir, Cala Fa!có, especie protegida per la Comunitat Economica Europea o en el Grup
Parlamentari PP-UM.
En relació amb l'articIe 16 bis, tampoc no ve al
cas que ens crei més confusió, perque el sabem llegir
perfectament, igual que el sabran llegir, si s'aprova així,
els qui l'hagin d'aplicar. Es poden fer conjunts d'habitatges clarament, es podran segregar o no aquests conjunts
d'habitatges construi'ts, i com pot ser que es construei-
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xin conjunts d'habitatges? Perque la 1lei ha permet, la llei
permet construir conjunts d'habitatges a una sola finca, es
podran segregar o no, perque ha diu claríssim, si no es
donen circumstancies anteriors no es podran segregar els
habitatges ca nstru"its , construi'ts, com? Constru"its d' acord
amb aquesta lIei. Per tant, aquesta lIei facilita, permet, obre
la porta a la construcció de conjunts d'habitatges -després
veurem que són aquests habitatges, quin tipus d'ús tenen
aquests habitatges, quina explotació immobiliaria i comercial
tenen aquests habitatges- que es poden construir a una sola
finca, i es poden acumular, per tant, els habitatges a les zones
humides, als estanys, als estanys de ses Salines i als estanys
d'es Trenc, o ens pensam que aixo és una cosa que afecta
només Eivissa i Formentera? Aixo afecta Mallorca i afecta
Menorca, afecta tates les illes, és un article 16 bis absolutament negatiu per al conjunt de les Illes Balears. Moltes gr;kies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Conclos el debat, passarem a la
votació de 1'apartat 4 de la proposició de llei.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies,
poden seure.
Abstencions?
31 vots a favor, 27 en contra, cap abstenció. Queda
aprovat l'apartat 4.
Passam a l'apartat 5, el qual correspon a la disposició addicional segona de la proposició de lIei, no té contingut i, en conseqüencia, passarem en primer lloc a votar el
vot particular.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Abstencions? No n'hi ha.
31 vots a favor, 27 en contra. Queda aprovat el vot
particular.
Es fara, a continuació, lectura de l'apartat 5.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"Cinc. La disposició addicional segona tendra la
redacció següent: El sol no urbanitzable de Son Font, delimitat en el Pla general municipal de Calvia, les parceHacions
de Son Oliver, S'Aranjassa i Son Gual, contemplades com a
sol no urbanitzable de regula ció específica pel Pla general

de Palma i el sol agrícola intensiu del Pla general municipal de Sóller així com els desqualificats sectors 3 i 4
de sol urbanitzable programat d'aquest tendran els efectes d 'aplicació de la present lIei, la consideració d 'area
d'assentament dins paisatge d'interes."
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moll. No s'hi mantenen esmenes,
amb independencia de les de supressió, per la qual cosa
procedeix el debat de I'apartat 5. En tom a favor el Sr.
González i Ortea té la paraula.
EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Gracias, Sr,. Presidente, Sras. y Sres. diputados.
Esta modificación de la disposición adicional segunda
tiene un objetivo que también explicamos aquí en su
día, y reiteradamente traemos, que es la de incluir tres
parcelaciones que se contienen en el Plan General de
Palma, y que quedaron dentro de un área natural de
especial interés, yo creo que por un error general y
generalmente aceptado. Y lo creo porque cuando discutíamos este espacio, el espacio de Son Gual i Xorrigo,
en ningún momento se habló de estas parcelaciones. A
última hora en el pleno, y como consecuencia del cambio de anejo que motivó a mi juicio un grave defecto
para la ley de espacios naturales, y que ya tuve aquí
oportunidad de discutir, sí se excluyeron unos suelos
urbanos que estaban ya metidos en ésa área, incluyéndolos en el anejo tercero de la Ley, donde se incluyeron
Son Gual I y Son Gual n, cuyo plan parcial tenía aprobación definitiva ya, y así se hizo patente aquÍ; y entonces por acuerdo general de todos los grupos se sacaron esos urbanos.
Pero, como digo, quedaron estas tres parcelaciones, cuya existencia concreta y desarrollo, la verdad es
que creo que desconocíamos todos, y el Ayuntamiento
de Palma, por acuerdo de una amplia mayoría, de la
que creo que tlOicamente no votó a favor el grupo del
PSM, los demás partidos y grupos presentes en el Ayuntamiento de Palma, votaron por solicitar la exclusión de
estas tres parcelaciones rústicas, algunas de ellas -yo
conozco alguna de ellas más que otras- están medio
construidas, tienen ya un número notable de edificaciones, así como de construcción de las calles y de los
elementos que el urbanismo exige para un suelo de este
tipo.
Por consiguiente, 10 que proponemos es incluirlo aquí, en esta disposición adicional segunda, junto con
algunos suelos especiales, como éste de Son Font, de
Calvia, y unos suelos especiales del municipio de Sóller,
que en su momento también tuvieron una consideración
especial por parte de los ponentes, por considerar que
pese a estar incluidos dentro del área natural, era lógico,
natural -si se me permite la redundancia- excluirlos de
tal calificación. Nada más, muchas gracias.

c
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(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.
President en la direcció del debaO

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gra.cies, Sr. González Ortea. Grups que vulguin intervenir en tom en contra? Pel Grup Parlamentari
MIXT té la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sra. Presidenta. Sres. i Srs. cliputats. Molt breument:
Nosaltres hem dit repetides vegades, i ara repetesc, que no
pensam que la Llei 1/1991 sigui perfecta, sabem que hi ha
errors. U ns d 'aquests errors poden ser parceHacions que
s'han inclos, que es varen incloure en el seu moment, i que
no haurien d 'estar incloses; i dins aquestes es poden trobar
part de Son Oliver, part de Son Gual i s' Aranjassa. 1 dic part
perque el que es pretén posar aquí inclou terrenys que no
són només solars, sinó que són altres coses. Dit aixo, i com
que en aguest cas I'Ajuntament de Palma es va pronunciar a
favor, el Grup Parlamentari MIXT s'abstendra en aguest
punto
EL SR. PRESIDENT:
Mc.ltes gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari
PSM I EEM té la paraula el Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS.
Gnkies, Sra. Presidenta. Sr. González Ortea, estam
davant tres temes de Palma: Son Oliver, s'Aranjassa i Son
Gual, i jo voldria fer memoria del tema precís de que parlam. Per una banda nosaltres creim que tendria una justificació el plantejament que es fas respecte de s'Aranjassa, pero
no respecte de Son Oliver ni de Son Gual, almenys íntegramento Sobretot el tema de Son Gual, i sobretot algunes sítuacions conflictives molt recents de Son Oliver, en que hi ha
unes parceHacions il'legals que s'estan encara fent actualment, i que no segueixen les directives que dicta el propi
Ajuntament contra la indisciplina urbanística, fa que de fet
estem davant un tema que en principi pareix senzill, pero és
molt més complex del que sembla.
Nosaltres creim, en definitiva, que el tema de Son
Font ja és un tema a part, el tema de Sóller també, són dues
qüestions totalment a part. Pero les tres qüestions del municipi de Palma, pel nostre coneixement, l'única qu quedaría
clara és la de s'Aranjassa; les altres dues, Son Oliver i Son
Gual, requeriren una analisi molt més detallada, i sobretot
haurÍem de veure que hi ha recent, que és més antic, i en
conseqüencia que d ' aquesta manera no es pot resoldre el
tema. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Sena. Pel Grup Parlamentarí
SOCIALISTA té la paraula el Sr. Triay.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:
Gracies, Sra. Presidenta, Sres. i Sres. diputats.
Som davant la introducció de nous errors a la Llei d'es pais naturals. La Llei 1/] 991. article 7.4, "quedaran sense
efecte els plans, normes, projectes d 'urbanització i parcel'lació disconformes amb I'esmentacla classificació 11 va
anul'lar la classificació i les qualificacions de Son Oliver,
de s'Aranjassa i de Son Gual, i els va qualificar de sol no
urbanitzable d'especial protecció.
Per tant, l'exclusió -si s'aprova, com s'aprovarad 'aquesta clisposicíó addicional segona d'aquestes parcel'lacions de l'area natural d'especial interes no pot
suposar mai la ressurrecció automatica del planejament
anterior, perque hi ha una lIei que fa quasi dos anys que
és en vigor, que el va deixar sense efecte. Per tant, la
referencia al Pla General de Palma i a les qualificacions
que el Pla General de Palma assignava a aquestes arees
abans de gener de 1991, avui, desembre de 1992, no
estan en vigor.
Pero, en tant al fons de la qüestió, i no en
aquests errors acumulats que una proposició de lIei tan
curta introdueix a la Llei d'espais naturals, voldria dir
que en unes altres circumstancies, tractat el problema
allladament, haguéssim estat disposats a admetre part
d'aquest article. Pero enmig d'un cúmul de desproposits
com els la proposició incorpora, des de proposits moraIs
i socials, la desprotecció per afavorir uns pocs propietaris "perque sí, perque son deis nostres, per ens han
ajudat, perque estam en deute amb ells", la conversió a
Eivissa i Formentera de les arees deIs espais naturals en
zones més permissives que el n~~gim rústic general, la
recuperació de drets d'edificació de zones que fa decades que no en tenien ... fan impossible avui que el Grup
Parlamentari SOCIALISTA doni suport a una sola lJetra
d' aquesta lIei.
Davant aquesta per nosaltres ignominiosa lIei
no hi cap més que el rebuig sense pal·liatius. Moltes
gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. En tom de replica té la
paraula, en nom del Grup PP-UM el Sr. González Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Gracias, Sra. Presidenta. Bien, nada que decir al
Sr. Pascual, se abstiene. Me parece que es una actitud
prudente y sensata en este caso. Yo creo que hubiera
debido decidirse por votar a favor, él que tanto gusta
hablar de que hacemos esta ley y esta modificación para
señorones y para según quien, me parece que tendría
que reconocer al menos que hay una serie de cosas que
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afectan, sin ningún género de duda, a gente modesta de
cualquier condición.
El Sr. Serra me dice que habría mucho que hablar
de unos espacios, que unos sí pero los otros no . Tuvimos la
oportunidad en ponencia, tuvimos la oportunidad en comisión. Siempre estamos con lo mismo, a lo largo de este debate. Ustedes no quisieron hablar de nada, y yo llevo haciendo
ofertas hace dos meses en esta cámara de que dialoguemos
y de que hablemos, con todos los detalles que quieran. Ustedes esta oferta no la han querido, y hoy la emplean en contra
nuestra. Hoy nos dicen que habría mucho que hablar. Aquí
ya desgraciadamente no podemos. Hubo su oportunidad y
ustedes la perdieron, nosotros estuvimos abiertos siempre a
eso.
Sr. Triay, este cúmulo de horrores espantoso que es
esta modificación de ley, yo. perdóneme, pero no puedo
estar de acuerdo con usted, porque yo creo que debería de
leerse usted la disposición adicional segunda en su integridad.
En la disposición adicional segunda, la mención al Plan
General de Palma, igual que en los suelos de Sóller la mención al Plan General municipal de Sóller, es una mención
geográfica, de manera que así no hay ninguna duda de la
extensión de los límites que tienen estas tres parcelaciones.
Después, y de acuerdo con esta disposición adicional segunda, se les da la consideración de área de asentamiento en
paisaje de interés, no se les da la consideración de parcelación, sino de áreas de asentamiento en paisaje de interés,
que usted -que, como yo, es redactor de la ley- sabe muy
bien de qué va el asunto, está en el artículo 5, i por no
aburrir más a la cámara no lo vaya leer.
Por consiguiente, error no, Sr Triay. En todo caso
suyo en su afán de descalificar por completo y en su integridad -su final lo dejó bien claro- esta proposición de modificación de la ley de espacios. Gracias, Sra. Presidenta.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. González Ortea. En tom de
contrareplica té la paraula pel Grup Parlamentari MIXT el
Sr. Pascual.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari
PSM 1 EEM té la paraula el Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Sr. González Ortea: A vegades una persona,
com que ha treballat un tema de molt a prop, el coneix
amb molta precisió. 1 el cas del diputat que parla, com
que coneix de caminar-hi, i de veure la planimetría, Son
Oliver, s' Aranjassa i Son Gual, la veritat és que coneix
perfectament de que xerram.
Aleshores a Son Oliver i Son Gual, s'ha dit i
s'ha reiterat, hi ha tata una casuística diversa, diversificada i poc clara en la presentació que s'ha fet aquí, com
va succeir en el debat del propi Ajuntament de Palma.
Aquí no és mateix la gent afectada de s'Aranjassa, o
una part de la gent de Son Oliver, o fins i tot un deIs
projectes iniciats a Son Gual, que la resta de l'area tant
de se Son Oliver i Son Oliveret com de Son Gual. La
veritat és que aquest tema es va intentar raonar i racionalitzar, no amb voste certament, sinó amb altra gent
del seu propi grup i que també coneix el terreny, pero
quan tenÍem només la planimetria damunt la taula
pareixia una cosa, pero quan anarem a veure el terreny
ens varem entemer que aquí hi havia una segona qüestió, a Son Gual, que és un projecte de camp de golf,
d'hotel de quatre estrelles; que fins i tot aquest projecte
ha intentat anar a informació pública ja, pero entre
altres raons el tomarem, supos que jurídicament, i ens
sabra greu, perque entre altres coses ni tan soIs s'han
molestat en anar a segellar-Io al coHegi professional
respectiu. Per tant, el tema de Son Oliver i Son Gual no
és correcte, i nosaltres respecte a Son Gual sí que vull
recordar que quan tramitavem la Llei d'espais naturals
actualment vigent, la que avui es vol modificar, ja advertírem, ja posarem dificultats respectes de la problematica de Son Gua!.
(El Sr. President repren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Gracies, Sr. Serra. El Sr. Triay té la paraula.
Sra. Presidenta, Sres. i Srs. diputats. Jo estic cansat
que el Sr. GonzaJez Ortea digui d'ofertes i més ofertes. jo li
diria que esta m disposats a parlar-ne, d'ofertes. Retirin la
Llei, comencem per parlar amb els ajuntaments, corregim els
errors materials, llevem tot el que afavoreix els senyorots i
amics, i després parlarem d'ofertes i ens posarem d 'acord.
Mentre no sigui aixÍ, tot aixo són cortines de fum
per amagar interessos inconfessables. 1 per acabar, l'abstenció
es deu al fet que hi ha Son Oliver i Son Gual, que possiblement s'hauria d'haver només tret en part, i no tot.

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Molt breument, Sr. President, simplement per
argumentar en el sentit de la confusió general que sembla que hi ha en l'articulat d'aquesta proposició entre el
que és el moment gener 1991, i el que és el moment
desembre del 1992, oblidant que durant aquests dos anys
ha estat en vigor -esta en vigor en aquest moment- una
llei que ha tingut uns efectes jurídics, i que aquests
efectes jurídics no els podem anul·lar, encara que puguem prendre altre tipus de decisions.
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Quan la disposició addicional segona de la Llei d'espais natural s parla del Pla de Sóller o parla del Pla de Calvia, en relació a Son Font o en relació a uns determinats sectors del Pla general de Sóller, fa menció a un sectors, a una
parcel'lació que no ha estat anu¡'¡ada per la Llei d'espais
naturals, sinó tot al contrari, reconeix els aspectes de regulació urbanística que conté aquest planejament general. Quan
avui la proposició que fa el Grup PP-UM fa referencia a
unes determinades qualificacions del Pla general de Palma
que estan sus peses i anul 'lades per una llei que va entrar en
vigor dia 1 de gener de 1991.
No vull dir amb aixo que no pugui l'Ajuntament de
Palma restituir a través d'un acte propi i a través deIs organismes urbanístics competents aquelles qualificacions. Pero
avui per avui aquelles qualificacions no exísteixen, i per tant
és un error, institesc, mencionar aquestes qualificacions a
l'articulat d 'aquesta modificació de llei.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Acabat el debat, passarem a la
votació de l'apartat 5 de la Proposició de llei.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gra.cies, poden seure.
Abstencions? No n'hi ha.
(Veus inintel-ligibles)

EL SR. PRESIDENT:
Tornarem procedir a la votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
31 vots a favor, 24 en contra, 3 abstencions. Queda
aprovat l'apartat 5 de la Proposició de Llei,
En aquest moment es suspendra la sesslO per un
temps de deu minuts, i prec als membres de la Junta de
Portaveus passin a reunió de junta.
EL SR. PRESIDENT:
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en aquests moments. passarem a la votació del vot particular del Grup PP-UM .
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra,
es volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Abstencions? No n'hi ha.
30 vots a favor, 25 en contra. Queda aprovat el
vot particular. Passarem ara al debat conjunt de l'esmena i del vot particular entorns únics a favor i en contra,
sense replica ni contrareplica.
En torn a favor, farem en primer lloc el del vot
particular. Té la paraula el Sr. González Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente, Sras. y Sres. diputados.
Ya estamos en las salinas. Ahora sí, ahora estamos en
las salinas.
La Ley de espacios naturales, cuando la discutimos en ponencia, acordamos que no quedaría completamente redonda, por decirlo de alguna forma, si no incluíamos en ella una petición al Gobierno de la Comunidad Autónoma para que declarara alguna de las figuras que se contemplan en la Ley de espacios protegidos
nacional, en una serie de espacios. Discutimos bastante
el tema de cuales tenían que ser estos espacios, y es
verdad que hubo opiniones para todos los gustos, pero
prosperó una que era la de decir en esta ley aquellos
espacios que ya eran de propiedad pública o que fácilmente podían pasar a serlo, para pedir al Gobierno que
sobre esos espacios concretos hiciera uso de lo previsto
en la ley, como digo, de conservación de espacios naturales nacional, la Ley 4/1989.
No hubo problema en mallorca. Se había comprado Mondragó. Se tenía en es Trenc-salobrar de
Campos, que era una área ... emblemática -no me salía
ahora la palabra- la intención en todo caso de pedir al
Gobierno que hiciera un intento de compra, especialmente a la vista de la previsible o posible indemnización
que sobre ella se cernía, s' Albufereta, sa Dragonera esta era de propiedad, 10 es, felizmente, del Consell
Insular de Mallorca, y una que se llama áreas representativas de la serra de Tramuntana, porque era difícil
trasladarla exactamente con un nombre concreto, porque
se componía de una serie de fincas que son propiedad
o bien del Gobierno de la Comunidad Autónoma, o del
Consell Insular de Mallorca.

Sres. i Srs. diputats, recomen<;a la sessió.
Passam a I'apartat 6, el qual correspon a la disposició
addicional tercera de la proposicíó de llei, sen se contingut

p

En Menorca había una área que había sido
objeto de una ley especial, la de la albufera des Grau,
que se trajo aquí durante la primera legislatura, una de

2444

DIARI DE SESSIONS / Núm.58 / 23 de desembre del 1992

las primeras leyes de declaración de área natural. Y en Ibiza,
al no haber un espacio de propiedad pública, se barajó la
utilidad de que se pudieran incluir los islotes de Migjorn i
Ponent; en definitiva, para darles un nombre más conocido,
los islotes de la zona de es Yedra, ses Bledes i sa Canillera.
Sólo al final , como explicaba el Sr. MarÍ Calbet refiriéndose
a otra cosa, cuando desgraciadamente los enfrentamientos
derivados de la confección de esta ley impidieron que esa ley
fuera un ley absoluta i totalmente consensuada, o por lo
menos al 99%; sólo al final se quiso incluir un espacio para
poder hablar de él más largamente: el espacio de las salinas
de Ibiza y Formentera.
Yo creo que este espacio no tiene vocación de propiedad pública, y que además no la debe de tener. Y lo digo,
porque cuando hicimos la presentación de este espacio, ya
nos referimos a una cuestión que nos parece fundamental.
Este espacio, que es refugio efectivamente de aves migratorias, lo es tanto en cuanto se conserve como una zona húmeda, Y para que se conserve como una zona húmeda debe
seguir siendo explotado por métodos tradicionales similares
que ahora emplea la industria allí instalada de extracción de
sal. Por consiguiente nos parecía y nos sigue pareciendo un
área muy poco adecuada para la declaración de parque natural, o la declaración e cualquier otra de las figuras que recoge
la Ley 4/1989 nacional.
Desgraciadamente el área de las salinas no pudo ser
objeto de consenso, ya se ha dicho aquí y ya se ha repetido
hasta la saciedad. Quiero decir también, porque hay una
enmienda a este respecto de uno de los grupos, y tenemos
que hacer un debate conjunto de acuerdo con lo que ahora
convinimos en Junta de Portavoces, que la enmienda va en
sentido contrario de lo que nosotros proponemos, y lógicamente no la vamos a apoyar. Pero no me quedaría tranquilo
si no digo que esta ley no es una ley excluyente, y que por
consiguiente no son estos que están aquí i que figuran en
esta ley los únicos espacios que en el futuro, y en la medida
en que lo aconsejen las circunstancias, el Gobierno de la
Comunidad Autónoma pueda hacer uso de las facultades que
le confiere la Ley 4/1989, y declarar otros espacios no incluidos aquí como parques naturales o reservas naturales, o la
s otras dos figuras más que contempla la mencionada ley.
Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González Ortea. Passam al tom en
contra. Pel Grup MIXT té la paraula el Sr. Vidal.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gra.cies, Sr. President, Sres i Srs. diputats. Bé, tal
com hem quedat a la Junta de Portaveus, el mateix temps del
torn en contra al vot particular, defendrem la nostra esmena,
la 4599.
Ha dit el Sr. González Ortea que ningú s'ha mogut
de ses Salines aquí. Precisament jo crec que he tractat altres

temes, que per mi són més greus -i ha torn a repetirque aquest de ses Salines. Pero, honestament. com que
presentam una esmena sobre aquesta disposició addicional tercera, també m 'he de mullar, i de parlar de ses
Salines, que és una zona humida.
Jo, quan em dispos a tractar aquest tema, els he
de dir que em sap molt de mal que el Grup popular, i
no precisament el seu president, sinó el Grup Popular,
hagi propiciat amb aquesta modificacíó de la L1ei d'espaís naturals una demagogia que indubtablement sofrira
i sofreix el President de la Comunitat, sent el que -tal
vegada- té més poca culpa d'aixo . 1 tom a dir que no és
que jo vulguí rompre llances, pero vull dir el que pens,
honestament. 1 ho dic simplement per una raó . A Eivissa , quan ara ens agafen als diputats i ens parlen de la
modificació de la Lleí d 'espais naturals; tothom diu:
"com ha quedat el tema de les salines? ". Ningú, ningú
es refereix a altres indrets que com he dit jo abans són
els que primer, quant a modificacions, haurien de ser
pedra d'escandol.
Tothom parla de ses Salines, i indubtablement
és, com ha dit el Sr. González Ortea, utilitzant una
expressió per a arees de Mallorca, és I'area emblematica d'Eivissa i Formentera quant a espais naturals. Se'ls
ha dit abans per part del representant del Grup SOCIALISTA, amb aixo hi he d'estar d'acord. Si el cataleg de
l'Inese ha estat utilitzat en un sentit per excloure sa
Caleta -tom a incidir en aquest punt, alla on és escandalós que s'hagi fet la modificació- per que no es fa eas a
1'Inese amb la disposició addicional tercera, i per que es
toca precisament ses Salines d'Eivissa i Formentera i es
treu del espais naturals protegits?
Jo, sincerament, crec que ni tan soIs economicament haguessin ocasionat un perjudici al seu cap de
files, ni al Partit Popular eom a grup político Bé, en
aquest cas Unió Mallorquina i Partit Popular, a pesar
que es fan netes les mans amb el d'Eivissa i Formentera.
Per tant, sincerament, i torn a dir, sense posar aquell
emfasi que he posat en I'altra esmena, cree honradament que han comes un error traient de la disposició
addicional tercera de la Llei d'espais naturals aquest
espai, i només aguest, de ses Salines d'Eivissa i Formentera.
Per tot aixo nosaltres creim gue haurÍem de fer
cas a aquesta esmena, i Ji die en sentit constructiu i
sincerament. No perjudicarien ningú, ni tan sois el Partit
Popular, i sobretot darien satisfaeció a una cosa que és
al carrer, es vulgui o no, a Eivissa i Formentera, i podrien incloure de nou, mitjan<;ant aquesta esmena que
presentam, ses Salines d'Eivissa i Formentera com a
espais naturals protegits. 1 és més, nosaltres afegim a
un termini maxim de devuit mesos perque el Govem
compleixi amb aquesta declaració d'espais naturals protegits. Moltes gnkies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gn1cies, Sr. Vidal. Pel Grup PSM 1 EEM, el Sr.
Serra té la paraula.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. Ens trobam davant un deIs
temes emblematics d'aquesta llei, i en conseqüencia s'ha de
tractar d'una manera tan rigorosa com sia possible. Per una
banda resulta que la disposició addicional tercera diu que el
Govern promoura la declaració d 'espais naturals protegits,
d'acord amb el que preveu la Llei 4/1989, de conservació
d'espais naturals i flora i fauna silvestres, a les arees de Mondragó, es Trenc-salobrar de Campos, s' Albufereta, sa Dragonera, arees representatives de serra de Tramuntana, albufera
des Grau-illa d'en Colom a Menorca, i els íllots del Migjorn
i Ponent d'Eivissa i ses Salines d'Eivissa i Formentera.
Vostes treuen defora ses Salines d'Eivissa i Formentera amb
una argumentació que ham sentida, i aquí és on en primer
lloc hem de parlar que la Llei 4/1989 preveu que aquests
espais naturals protegits puguin ser o bé parcs naturals o bé
reserves naturals; dues possibilitats diferenciades.
Per altra banda, després d'aquesta analisi descriptiva,
el que els hem de comentar és que per una banda fins ara ses
Salines d 'Eivissa han tengut un tractament molt dubtós des
d'un punt de vista proteccionista. EIs ho vaig dir el dia de la
presa en consideració de la seva proposició de llei, i els ho
puc reiterar brevíssimament. Quan acabavem de tramitar la
llei de protecció d'espais naturals, a un deis darrers moments
d'aquell vespre, el president de la Comunitat parlava amb els
ponents de la Llei, i els explicava que a sa Sal Rossa, espai
que anteriorment obviament era Salines, avui potser qua1cú
pugui discutir perque el sistema dunar s'ha deteriorat precisament per un conjunt de construccions, urbanitzacions,
etcetera, que ja des de fa anys es fan, pero que recentment
se n'han fetes, els convencia que hi havia un pla parcial, i
que s'havia d'excloure el tema de la Sal Rossa.
Bé, avui ens trobam per tant amb un condicionant
a aquella zona, i a més el volen agreujar, com veurem més
tard, fins a la cantonada, fins a tota 1'area que ve des de la
Sal Rossa. Pero, a més a més, resulta que avui ja hem aprovat disminuir la superfície mínima de finques susceptibles
d'edificació d'un habitatge a les arees naturals d'especial
interes, ham modificat l'article 12 de la Llei 1/1991; i per
altra banda hem redui't la finca mínima susceptible d'edificació d'un habitatge a ses Salines d'Eivissa de 200.000 metres
quadrats a 30.000, amb la circumstancia que els habitatges
podran construir-.se a parcel'les amb una superfície de 7.000
metres quadrats, atesa la possibilitat de poder concentrar els
habitatges sempre que no formin nucli de població. És I'article anterior que hem aprovat, o fa una estona, de conformitat amb les No rmes subsidiaries de planejament del municipi
de Sant Josep de sa Talaia, aprovades definitivament dia 22
d'abril del 1986; i a ses Salines de Formentera es redueix la
finca mínima susceptible d'edificació d'un habitatge de
200.000 metres quadrats a 25.000.
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Per tant, clar, després d'haver aprovat el que
hem aprovat fins ara de reduir la superfície per poder
fer edificacions a ses Salines, després de poder concentrar i arribar a les parcel-les amb una superfície de
7.000 metres quadrats, ara, encara, damunt, vos tes ens
diuen que hem de llevar ses Salines d 'Eivissa i Formentera del que podria ser un espai natural protegit d'acord
amb la Llei 4/1989. Aixo ja és abús, per no utilitzar
paraules diferenciades. A nosaltres, la veritat, ens pareix,
Sr. González Ortea, que aquí ja arribam a uns abusos
fora limitacions. pare ix que, en definitiva, ja dependra
de la propietat ele ses Salines d'Eivissa i Formentera i la
voluntat del municipi de Sant Josep de sa Talaia, dependd. deis acords que arribin per arribar a un conjunt de
parceHació total de la zona, i només la voluntat explícita o implícita de la propietat pot fer que s'actul d'una
manera o d'una altra.
Bé, Sr. González Ortea, dit aixo, que és cIar i
rotund, jo ara Ji die a voste que avui ha dit que l'important és protegir aBo que té valors per protegir. Ho ha
dit voste, jo també ho die, ho pens, procur fer-ho normalment. Aleshores, aquí el problema que tenim plantejat és: ses Salines d'Eivissa i Fomentera tenen uns valors
susceptibles de protecció o no els tenen?, perque tal
com ens queda la Llei respecte a ses Salines d'Eivissa i
Formentera, sobretot en el que hem comentat aquí de
les superfícies que han canviat, a través de l'article 12,
a través de l'article 16 bis, i ara traient de l'addicional
tercera ses Salines a fora, la veritat és que ens quedam
amb una desprotecció gairebé generalitzada; o almenys
una situaeió de total indefinició.
Crec que el tema de ses Salines d'Eivissa i Formentera té aspectes naturals importantíssims, i té aspectes socioeconomics molt importants; social s els coneixem tots, i economics també cree que els coneixem tots.
Pero a hores d'ara el que és indubtable és que l'espai
com a tal, des d'un punt de vista natural és un espai
inigualable, tant el d'Eivissa com el de Formentera. Per
tant, la veritat és que si a més del que ja hem desprotegit fins ara, ara ho treim fora de l'addicional tercera, no
sé que queda.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Pel Grup SOCIALISTA el Sr.
Triay té la paraula.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS :
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En la disposició addicional tercera es pro posa suprimir la possibilitat
de declarar pare natural o figura similar per la Llei
estatal de conservació deIs espais naturals i de la fIora i
fauna silvestre ses Salines d'Eivissa i Formentera; i nosaltres hem de elir que estam d'acord amb l'inventari
obert de 1984 d 'leona, aquelI que ja marcava totes ses
Salines com espai a protegir -fixin-se bé: leona, espai
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natural a protegir- la integritat de ses Salines: 2643 Has.
Aquest senyors d'Icona, encara que es llegeixin en castella
són els mateixos que ara es diuen Secona, són les mateixes
persones, les mateixes acreditades persones al servei del Govern de la Comunitat Autonoma: espais sobresalientes -ho
diré en castella, perque si no em puc equivocar- geomorfologics, vegetació, faunístics i paisatgístics, espais de valors
alts geologics, hidrologics i florístics. i afegeix a baix, perque
no hi hagi cap f!1ena de confusió: parte de ella -es refereix a
ses Salines d'Eivissa i Formentera- está calificada como área
natural de especial interés.

o sigui, que quan varen fer aquesta delimitació ja
sabien que una part havia estat qualificada per aquest parlament, pero en proposaven una de molt més grossa com a
area a protegir, perque els valors superen de molt l'area que
va delimitar aquest parlament amb una majoria d'infausta
memoria l'any 1985.

d'especial interes no vol dir res, i ser un parc natural vol
dir molt, i que per tant, si es fa un parc natural, si es
permet la qualificació com espai protegit per la Llei
4/1989, totes aquestes edificacions que els articles que
avui hem aprovat aquí permeten fer, no s'hi podran fer.
Per tant, aquest és l'autentica raó, la raó perque
efectivament l'area natural d'especial interes que surt
d'aquesta 11ei modificada' realment es una expressió
purament retorica, que no té una incidencia real sobre
la protecció deis espais protegits de ses Salines d 'Eivissa
i Formentera. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Acabat el debat, passarem a
la votació.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:

Estam d'acord també amb el Sr. Matutes Juan, candidat l'any 1979 al Senat, quan dia 16 de mar~ va signar
l'acord entre candidats de tots els partits per impulsar la
declaració de parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera. Ciar que llavors la xarxa de societats de la qual eH i els
seus familiars participen, que opera immobiliariament sobre
ses Salines encara no existia.

Sí, Sr. Presidente, aunque no hay réplica, simplemente por contradicciones, y no voy a usar el turno,
pero quería dejar clara una cosa, que no va a mover a
debate, porque creo que se admite generalmente, pero
que ha quedado de alguna forma ...
EL SR. PRESIDENT:

També estam d'acord amb la proposta de l'Inese,
encarregada per la Conselleria d'Obres Públiques del Govern
balear, I'estudi d'arees a protegir de les Illes Balears, alla on
també parla del parc natural, no tan soIs deis estanys: deIs
estanys, des Corb Marí i del puig des Falcó.
Estam d'acord amb la Directiva europea d'aus silvestres i la seva aplicació a la zona especial de protecció d'aus
de ses Salines. De 192 aus protegides a la Comunitat Economica Europea, 50 existeixen a ses Salines d'Eivissa i Formentera; i creim que aixo no basta la delimitació que té, perque
el cap del Falcó, i el puig des Corb Marí, jo no sé a vostes
aquesta toponímia que els diu o que els suggereix, perque
des deis falcons fins als corbs marins són especies protegides
per la Comunitat Economica Europea. i aixo no és una
toponímia de societat immobiliaria i turística; aixo és la
toponímia popular, aixo és la toponímia historica, que té
un significat i res pon a unes característiques de la zona.
I a més, estam d 'acord encara més amb l'aplicació
a ses Salines d'Eivissa i Formentera de la Directiva europea
d 'habitats naturals de 1992, que és molt més estricta, que és
molt més avan~ada en el mediambiental que la d'aus silvestres, que només contempla un aspecte particular.
Pero , dit amb a110 que estam d 'acord perque ses
Salines d'Eivissa i Formentera siguin parc natural, o siguin
espai protegit per al Hei 4/1989, hem de dir: "pero, quines
raons hi ha perque ses Salines siguin excloses de la Llei d'espais naturals de les Illes Balears de 1991? 11. Perque, com ens
diri a molt bé el Sr. González O rtea, continua sent una area
natural d'especial intereso Simplement, una are a natural

Concedesc un temps d'un minut per contradiccions, Sr. González.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Muy bien, es muy breve lo que voy a decir. Las
salinas de Ibiza y Formentera quedan, de acuerdo con
esta modificación que proponemos, como área natural
de especial interés, y además de eso quedan, de acuerdo
con el artículo 11 de la Ley de espacios naturales, con
la máxima protección tanto las zonas húmedas como las
zonas dunares como los acantilados próximos. Nada
más, gracia, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González Ortea. Passarem a la
votació . Votarem en primer Iloc l'esmena 4599, del
Grup Parlamentari MIXT.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra
de l'esmena, es volen posar drets, per favor? Gracies ,
poden seure.
Abstencions?
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Tornarem repetir la votació. Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Abstencions? No n'hi ha.
8 vots a favor, 50 en contra, cap abstenció. Queda
rebutjada l'esmena 4599.
Prec al Sr. Secretari que faci lectura de l'apartat 6 de
la proposició.
EL SR. SECRETARI SEGON:
"6.- En la disposició addicional tercera, l'apartat
Eivissa quedara així:
Eivissa: illots de Migjorn i Ponent d'Eivissa."
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moll. Passarem a la votació de I'apartat
6. Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Vots en contra?
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puesto que ésta que planteamos aquí es una cuestión
pura y exclusivament e jurídica. La cuestión -vamos a
ver si la explico con la mayor claridad y brevedad posible- es la siguiente: Cuando discutíamos aquí la Ley de
espacios naturales se provocaba, o se pensó que se podía provocar una cierta aceleración de las apetencias
urbanísticas en determinados espacios que aquí todavía
estaban en discusión. Como consecuencia de esto, solicitó esta cámara al Gobierno de la Comunidad que dictara
una suspensión de planeamiento, haciendo uso de la
facultad que le confería la legislación del suelo, cosa
que el Gobierno hizo; y de acuerdo con esta facultad
tenía un plazo de seis meses concretamente para elaborar en esa zona donde estaban suspendidos los planeamientos unas normas subsidiarias. Así lo hizo el Gobierno en un montón de municipios, y claro, lo que
sucede es que cuando se aprobó esta ley se planteó en
algunos sitios concretamente, y esto es un tema que
parece que ha incidido especialmente sobre la Comisión
de urbanismo de Ibiza i Formentera, se suscitó el problema de que pese a que lógicamente la Ley de espacios
naturales parecía claro que derogaba las normas del
Gobierno, sin embargo no quedaba -por lo menos en
versión de algunos servicios jurídicos- no quedaba claro
que eso fuera así, y entonces se pensaba que estas normas todavía podían estar vigentes, o que de alguna
manera -fuera del ámbito de los espacios naturales- esa
normativa provisional que hizo el Gobierno en atención
a la petición del Parlamento.

Abstencions? No n'hi ha.
31 vots a favor, 27 en contra. Queda aprovat l'apartat 6.
Passam a l'apartat 7, el qual correspon a la disposició
derogatoria de la proposició de llei. no té contingut, i passarem a votar el vot particular del PP-UM.
Senyores i senyors diputats que voten a favor , es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra?
Gracies, poden seure.

Por esa razón incluimos en esta modificación
esta disposición derogatoria, que dice que fuera del
ámbito de los espacios naturales, quedan derogadas las
normas subsidiarias que fueron aprobadas por el Govern
al objeto de posibilitar el estudio, redacción, tramitación,
y aprobación de la presente ley. Ya digo que es una
proposición que trata de facilitar y de aclarar unos problemas concretos que se presentaron a lo largo del desarrollo del urbanismo fundamentalmente, como decía, en
las Pitiusas, desde la entrada en vigor de esta ley.
Supongo que otros que de leyes saben mucho
más que yo, tendrán ocasión en la tribuna de ilustrarnos
sobre sus puntos de vista. Gracias, Sr. Presidente.

Abstencions? No n'hi ha.
EL SR. PRESIDENT:
31 vots a favor, 27 en contra. Queda aprovat el vot
particular.
Passarem al debat, comen~ant pel torn a favor. Té
la paraula pel Grup PP-UM el Sr. González Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente, Sras., Sres. diputados, ahora
tendran oportunidad, estos juristas que durante toda la mañana y gran parte de la tarde de hoy nos están ilustrando sobre
las deficiencias de este documento, de explayarse a gusto,

Gracies, Sr. González Ortea. Torn en contra.
Sr. Triay, té la paraula.
EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS:
Gr:lcies, Sr. President. Efectivament, Sr. González Ortea, voste ha ha vist venir: un error més que
s'introdueix a la llei d 'espais naturals a través d 'aquesta
disposició derogatoria. Realment tenim com a la tentació de felicitar-nos nosaltres mateixos que els nostres
contrincants o adversaris ho facin tan malament. Pero
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no; simplement vostes ho fan així de malament i nosaltres
els ho criticam, perque crec que aquesta disposició derogatoria demostra unes carencies del Partít Popular -i del Govern,
si és que hi ha intervengut- en aquestes materies realment
important.
Derogar normes subsidiaries, Sr. González Ortea,
Srs. diputats, és una figura realment nova. Els instruments
urbanÍstics tenen una vigencia indefinida; es revisen, es
modifiquen, s'adapten, pero no es deroguen. Es pot suspendre el planejament, i si es suspen el planejament, als sis mesos s'ha d'haver aprovat una norma subsidiaria que substitueixi la part del planejament que ha estat suspesa; pero derogar, derogar una norma subsidiaria, aixo és realment nou,
formara part del Guinness urbanístic autonomic.
Potser els redactors d'aquesta proposició creuen que
si diuen aquí que deroguen les normes subsidiaries, entraran
en vigencia unes normes que hi havia amb anterioritat a
l'aprovació per part del Govern d'aquestes normes subsidiaries. Aixo és realment il-lusori, i la seva pretensió donara
lloc a tota castra de conflictes, perque les normes anteríors
varen ser suspeses i anul-!ades, i han desaparegut del món
jurídic, i del món urbanístic, i han estat substituldes en el
termini de sis mesos que marca la llei del sol, i que es mantén en nou text refós per a aquestes noves, article 130, per
si ho vol consultar.
Per tant, aquesta disposició és un disbarat, és un
monument a la ignorancia. Pero be' . Realment, tal com
l'han redactada, hi afegeix ignorancia o disbarat sobre disbarat, perque diuen que quedaran derogad es fora deIs ambits
deis espais naturals, prevists en aquestes normes, les normes
subsidiaries aprovades pel Govern balear, a I'objecte de
possibilitar I'estudi, redacció, tramitació i aprovació de la
present \leÍ. La present llei -que és aquesta- no ha duit cap
norma subsidiaria per part del Govern per a la seva tramitació, no ha fet falta; ja ho va fer voste en un capvespre, abans
d'anar a Eivissa, i ha va deixar tot resolt, sense necessitat de
fer cap actuació complementaria per part del Govern.

que si no és que el donul i el forat enmig, és que ja sera
tan evident, que diran liBé, nosaltres volem estar dins
espais naturals 11, hi haura manifestacions demanant la
inclusió dins els espais naturals: IIVolem edificar, no
volem que ens discriminin, volem ser dins els espais
naturals, no volem ser dins les normes del Govern 11, que
era un Govern radical, un Govern restrictiu, un Govern
que castigava la propietat, un Govern -conservador- que
impedia edificar. 1 per aixo volen que es derogui, pero
ho hauran de fer d 'una altra manera, perque aquesta
derogació realment és una innovació legislativa que
mereixera capítols sencers de la Revista de dret urbanístic. Moltes grades.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Farem lectura de l'apartat 7
abans de procedir a la votació. Sr. Moll, per favor.
EL SR. SECRETARI SEGON:
117.- La disposició derogatoria tendra la redacció
següent:
Queden derogades, fora de l'ambit deis espais
naturals prevists, les normes subsidiaries que foren aprovades pel Govern balear per tal de possibilitar l'estudi,
redacció, tramitació i aprovació de la llei present. 1I
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moll. Passarem a la votació de
l'apartat 7.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra?
Gracies, poden seu re.
Abstencions? No n 'hi ha.

Pero bé, pero anem al fons. Per que ho fan, aixo?
Per que proposen aixo? Per que els preocupa, aixo? Si no,
quin sentit té que ara vulguin crear un problema, vulguin
derogar, tan difícil com és interpretar una derogació de
normes subsidiaries, deixar un espai buit, ressucitar unes
normes mortes, no sé si la ressurrecció de les normes és al
nou catecisme. Pero, Per que ho fan, aquesta cosa tan complicada? Ho fan simplement, senyores i senyors diputats,
perque aque\les normes formen part d'una política d'un
moment que ja no és ['actual. En aquell moment des del
Govern es defensaven 200.000 metres quadrats, 50.000 metres quadrats, 30.000 metres quadrats, i el mínim minimorum
15.000 metres quadrats.
1 aixo ha passat a la historia, amb el que avui s'esta
aprovant aquí. 1 com que no volen que es noti que fora deis
espais naturals hi ha molta més restricció d'edificació que
dins els espais naturals, han d'esborrar el de fora. Perque és

31 vots a favor, 27 en contra. Queda aprovat
I'apartat 7 de la proposició de lIei.
Passarem a I'apartat 8, que correspon a la disposició final de la proposició de lIei. Procedirem en primer
lloc a la votació del vot particular.
Sen yo res i senyors diputats que voten a favor del
vot particular, es volen posar drets, per favor? Gracies,
poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra,
es volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Abstencions? No n 'hi ha
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31 vots a favor, 27 en contra, cap abstenció, queda
aprovat el vot particular.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

I abans de procedir a la votació de l'apartat 8, en
farem lectura. Sr. Moll, per favor

Senyores i senyors diputats que voten en contra,
es valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

EL SR. SECRETARI SEGON:

Abstencions? No n'hi ha.

"8.- Disposició final. Entrada en vigor de la modifi-

Tornarem procedir a la votació

caclO.
La llei present entrara en vigor als 20 dies de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunicar Autonoma
de les [lles Balears".

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra,
es valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

EL SR. PRESIDENT:
Abstencions? No n 'hi ha.
Gracies, Sr. Moll. Passarem a la votació de l'apartat
8 de la Proposició de llei.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gnicies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.

34 vots a favor, 24 en contra. Queda aprovada
la modificació de l'area número 11 de Menorca, de
Biparratx a Llucalari.
A l'illa de Mallorca, en comissió queda dictaminada la modificació de l'area número 15 Cap Vermell,
planol 15-1. Passarem a la votació de l'area número 15
de Mallorca, Cap Vermell.

Aestencions? No n'hi ha
31 vots a favor, 27 en contra, cap abstenció. Queda
aprovat l'apartat 8.
I passam a l'apartat 9, que correspon a l'annex número 1 de la proposició de llei. Procedirem en primer lloc a
la votació corresponent a l'illa de Menorca, que en comissió
queda dictaminada la modificació de l'area número 8, de
s'Albufera a la Mola, planols 8.1,8.2,8.4 i 8.5. Passarem en
primer lIoc a la votació d 'aquesta modificació de l'area número 8 de Menorca, de s'Albufera a la Mola, tal com va
quedar dictaminat en comissió.
Senyores i senyors diputats que voten a favor del text
de dictamen de comissió, es volen posar drets, per favor?
Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Abstencions?
34 vots a favor, 24 en contra. Queda aprovat el text
del dictamen pel que pertoca a quest punt.
En comissió queda dictaminada també la modificació de l'area número 11, de Biniparratx a Llucalari, planols
11.2, amb la delimitació corresponent a l'esmena 4789, de
Grup Parlamentari MIXT. Passarem a la votació, ido, de la
modificació de l'area número 11 de Menorca, de Biniparratx
a Llucalari, tal com ve al dictamen.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra,
es volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Abstencions?
33 vots a favor, 25 en contra. Queda aprovada
la modificació de l'area número 15 de Mallorca, Cap
Vermell.
Passarem ara a la votació del vot particular a
I'apartat 9 del Grup Parlamentari PP-UM. Es precisa
que amb aquest vot particular no es recupera la modificació corresponent a la delimitació de I'area número 8
de l'illa de Mallorca, corresponent a dunes de Son Real,
planols 8.2 i 8.3. AixÍ mateix es precisa que segons la
voluntat del grup presentant del vot particular, a l'area
número 28, Cap de Cala Figuera, Refeubeig, planol 281, solament es recupera la modificació de la zona corresponent a Cala Falcó, i consegüentment no sera objecte
de votació la modificació de la zona de Portals Vells.
Passarem, ido, a la votació del vot particular.
Vots a favor del vot particular?
Votes en contra?
Abstencions?
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31 vots a favor, 27 en contra. Queda aprovat el vot
particular.
Procedirem ara afer sengles debats, corresponent a
cadascuna de les illes, comen<;ant per 1'illa de Mallorca; i en
torn a favor té la paraula pel Grup PP-UM el Sr. González
Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente, un repaso
a las áreas que habíamos propuesto, que mantenemos mediante el voto particular, en que efectivamente se dan dos
áreas: una completa, la de Son Real; y otra la de Portals
Vells que, por un acuerdo de nuestro grupo, en el que como
todos saben, hay dos partidos, y había respecto a esto criterios divergentes, hemos decidido retirar.
Nos quedan, pues, un conjunto de espacios que pretendemos recuperar, y que también ya he aquí reiteradamente manifestado cual era la intencionalidad de la ubicación de estos espacios, o de la modificación de estos espacios.
El primero de todos es en el Cap de Cala Figuera Refeubeig,
es Cala Falcó, un urbanizable medio construido, alejado de
la costa, puesto que la zona urbanizable está a una distancia
notable, de modo que se queda suficientemente garantizada
y protegida la costa; y este urbanizable que en su momento
fue objeto de un recurso ante el Gobierno de la Comunidad,
y aceptado el recurso del Gobierno de la Comunidad, que es
uno de los casos que pudiera dar lugar a indemnizaciones
importantes, creímos adecuado incluirlo.
El siguiente espacio es el de Sant Salvador, dentro
del espacio de Sant Salvador, Santueri, un espacio de enorme
dimensión, es una modificación parcial que se hace con el
objetivo de que se pueda legalizar un campo de golf, del cual
hay dos agujeros, agujero y medio concretamente, que estaban incluidos en las estribaciones de este espacio de Sant
Salvador-Santueri. Queríamos, como decía, permitir que eso
se construyera, se legalizara y que por consiguiente pudiera
desarrollarse la actividad en él prevista.
Tenemos otra modificación, que es en el Puig de
Sant Miquel, también aquí reiteradamente explicada. Esto
es una finca, por cierto, que ahora que pienso esta finca sí
debe de ser de un solo propietario, antes he dicho que no
recordaba, y como no me gusta decir mentiras, ahora reconozco al leerla que efectivamente lo es, o creo que lo es,
tampoco tengo datos concluyentes al respecto, pero lo que sí
que es evidente es que es una sola finca que se encuentra al
otro lado de la carretera de Manacor, la C-715, subiendo por
las cuestas del Col! de sa Grava, como su propio nombre
indica, es un collado en el cual se encuentran ubicadas dos
canteras, una semiabandonada y otra en explotación, y esta
pequeña finca. La razones por las que cuando se trazaron los
límites este espacio del Puig de Sant Miquel se incluyó esta
finca, saltando la carretera, y evitando lógicamente incluir en
ella las canteras, la verdad es que se me escapan. Se me escaparon entonces y se me siguen escapando ahora.

Yo creo que no responde a ninguna cuestión
verdaderamente de defensa de la ecología o del paisaje.
De la ecología porque en sí esta finca no tiene ningún
especial interés ecológico a nuestro juicio, y en cuanto
al punto de vista paisajístico, lógicamente parece que la
defensa de una zona de interés paisajístico, esa zona
tiene que tener cuando menos una cierta unidad geográfica, y no una discontinuidad tan notable y tan de señalar como es la del paso de esta carretera y el intenso
tráfico que discurre por ella.
El siguiente espacio es otro solicitado por el
Ayuntamiento de Palma, también con los votos de una
amplia, amplísima mayoría. Responde a dos tipos de
suelo, uno urbanizable -que lo fue, urbanizable- y otro
un suelo no urbanizable, y responde a un convenio que
firmó -también lo hemos repetido hasta la saciedad- el
consistorio de Palma anterior con los propietarios de
estos terrenos, y que daría lugar a graves indemnizaciones, por parte del Ayuntamiento de Palma, en este caso,
no por parte del Gobierno de la Comunidad si se continúa con la protección de estos terrenos, y la imposibilidad de recuperar su calificación de urbanizable; en una
de las zonas.
En la otra zona, en el suelo no urbanizable, hay
en perspectiva la construcción de un nuevo campo de
golf, en un sitio inmejorable, en las proximidades de
Palma, que como tantas veces se ha dicho en esta cámara, y por portavoces de otros grupos, es una situación
ideal para la ubicación de este tipo de oferta complementaria turística de alto nivel.
Después, el siguiente y último de la isla de
Mallorca, de pequeña extensión también, en las estribaciones de la Serra de Tramuntana, en el municipio de Sa
Pobla, y tiene por objeto, como también hemos dicho
aquí, permitir la construcción de un campo de golf, al
que parcialmente le faltaba una determinada superficie,
y no necesito insistir sobre lo que ya hemos hablado
otras veces. La petición la hace el Ayuntamiento en
pleno, y parece bastante lógico, por cuanto dada la situación de escasos recursos de los municipios del interior, éste es uno de esos casos claros en que el municipio se puede ver notablemente beneficiado por una
inversión de estas características y una oferta complementaria turística de estas características. Nada más,
muchas gracias Sra. Presidenta.
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.
president en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:
MoItes gra.cies, Sr. Diputat, Grups que vulguin
intervenir en tom en contra? Pel Grup Parlamentari
MIXT té la paraula el Sr. Pascual.
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EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sra. Presidenta, Sres. i Srs. diputats. He dit anteriorment que nosaltres estam per la correcció d'errors materials,
perque existeixin criteris clars de separar el que és una area
natural del que no ho és, o una area rural; i la divisió clara
és el que marca la natura, que és la divisió que existeix entre
el que és natural i el que es cultiva; i dins el que es cultiva hi
ha el minifundi, el que esta establit, i el que no esta establit.
Per tant, aixo són els eixos que ens han de dur a les
conclusions de votar d'una manera o de I'altra. Concretament, en els espais que discutim, hem de comem;ar per Cala
Falcó
Ah!, una altra cosa que nosaltres posam com a condició perque es pogués modificar una Hnia, seria que I'ajuntament corresponent hagués donat el vist-i-plau. Ara entrarem
a analitzar cadascun d'aquests espais en funció de totes
aquestes idees.
En primer Uoc, en el tema de Cala Falcó hem de dir
que aquí, evidentment, el que es vol fer és una urbanització;
bé, n'hi ha una de comen<;ada, i es vol dur endavant. L'Ajuntament de Calvia el té com a no urbanitzable al Pla general. Jo no sé si aquest és un deIs espais a que es referien les
cintes famoses del Calvitlgate, quan deia que s'havien de fer
urbanitzacions i s'havia de canviar el Pla general. No ho sé,
si és una d'aquestes, és possible que sÍ. En qualsevol cas,
l'Ajuntament de Calvia el té com a sol no urbanitzable. Per
tant, perque es pugui fer la urbanització no basta llevar-lo,
sinó que s'han de fer altres coses. L'Ajuntament no ha ha
dit, no ha ha demanat; i és més, I'Ajuntament té un plet
posat, i aquest plet em pens que l'ha guanyat en primera
instancia en front a la propietat, que diu que a110 era un sol
urbanitzable; i sembla que la sentencia diu que no era sol
urbanitzable.Aquí, per tant, votarem que no.
Si anam a Felanitx, aquí sí que tenim un precedent
que jo m'atreviria a qualificar de nefasto Nefast, perque resulta que hem de fer dos forats, segons ha dit el Sr. Gonzalez
Ortea. Resulta que un camp de golf de 18 forats aproximadament necessita una extensió de 60 hectarees, 600.000 metres.
Si dividim per 18, ens dóna 3334 metres per forat. Metres
quadrats. Ido bé, per fer dos forats hem de desprotegir 30
hectarees. 30 dividit per dos, són 150.000 metres per forat.
O sia, que aixo són uns forats supersonics, extraterrestres; jo
no sé que són, aixo.
Pero és que hi ha més. Es una vergonya, literalment
dit, que el Parlament de les Illes Balears premiI un infractor
urbanÍstico És una vergonya. Un senyor que ha construtt em
pareix que són prop de cent apartaments, el nombre no el
sé. en aquests moments, sense llicencia municipal. .. i I'hem
de premiar, li hem de modificar la ilei perque pugui legalitzar la seva infracció urbanística. 1 hem de destruir un bosc,
per fer els forats? Meraveilós, senzillament meravellós. Evidentment, votarem que no.
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Puig de Sant Miquel, Montulri. Extensió, 10
hectarees. Aquí ens abstendrem, perque efectivament
el que es desqualifica aquí és terra de cultiu en la seva
gran majoria, en canvi jo no conec un pronunciament de
1'ajuntament.
Gaieta Gran, sa Pobla. L'Ajuntament pareix que
s'ha pronunciat a favor d'aixo. Molt bé. Valen fer un
cap de golf? Hi estic d'acord, que es faci un camp de
golf, sempre que s'acompleixi amb la Llei de camps de
golf, d'acord amb fer camps de golf. Pero, per que hem
de destruir alzinars? Per que? Per que hem de destruir
boscos? Per que? Que és, que no tenim terra de cultiu
que ens sobri? No.
Son Vida, Son Quint, Son Puigdorfila i Son
Muntaner. La fotesa de 150 hectarees, un milió i mig de
metres. Uns grans boscs per fer golfs i urbanitzacions.
AqUÍ es diu possible indemnització; jo vull recordar un
article del Sr. Avelino Blasco, catedratic de dret administratiu, que diu "Sobre los límites de los convenios
urbanísticos 11 , i diu, com que l' Ajuntament de Palma,
que va fer un conveni urbanístic -no per urbanitzar 150
hectarees, és molt més petit-, I'Ajuntament de Palma,
quan signa un conveni urbanÍstic només es pot comprometre a aprovar el pla inicialment i provisional, pero no
a l'aprovació definitiva, i diu l'Administració, si s'hagués compromesa l'aprovació definitiva, que és el que
podria donar !loc a indemnització, diu "l'Administració
estaria disposant d'una potestat pública irrenunciable
que és fora del comer<; deIs homes". O sia, estaria disposant d 'una funció que no és seva, que és de la Comissió provincial d'urbanisme i del Parlament fer la llei.
Per tant en la meya opinió -i no em puc estendre, pero podria donar més explicacions- aquí la indemnització que hi pot haver és pagar els projectes i poca
cosa més. Per tant, indemnitzacions en la meya opinió
no n'hi ha, i per tant aixo s'ha de protegir.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM té la paraula el Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sra. President, Sres. i Srs. diputats.
Parlarem deIs cinc espais, i intentarem ser tan concrets
i precisos com sigui possible.
Sant Miquel, Montulri. Fals que siguin terrenys
de cultiu, completament fals; i voste, Sr. González Ortea, coneix la finca. Es vol desprotegir l 'alzinar i les cases.
És d'un únic propietari, i és el cas típic, claríssim que
un propietari, important a la nostra societat, no li deu
agradar que la seva finca dins una zona protegida, i
aleshores li desprotegim, propietari al qual respectam
absolutament, pero és així de senzill i aixÍ de clar el
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tema del puig de Sant Miquel. Segon: I'Ajuntament de Montuiri, amb majoria PP, va demanar una desprotecció superior de la zona, pero vostes han desprotegit l'alzinar, les cases
i un petit bocí en torn a les cases.
Gaieta Gran, sa Pobla. L'Ajuntament de sa Pobla ho
sol·licita per un vot majoritariament -per un vot, vull recordar-ho: majoria d'un vot-, és d'un propietari, un. Un altre
cas que voste no havia pensat avui, quan ha dit que no hi
havia coses d 'un propietari; ja en tenim dues. Una societat
sueca que té un capital registrat de 17 milions, que probablement ha enlluernat batle i regidors que varen anar per Suecia a veure-ho; i crec que pot ser que estem davant una maniobra d'enlluernament, perque amb un capital registral de
17 milions, un camp de golf no crec que el facin, i un hotel
de quatre estrelles que és previst a aquella zona, ja em diran
vostes a hores d 'ara si té cap ni peus. Vul! recordar que la
Comissió insular d'urbanisme aprovava el tema en la presencia deIs Srs, Verger, Mesquida, Cañellas -Carlos-, Ramis
d' Aireflor, i Godino; dos representants del Govern i tres del
Consell Insular de Mallorca; i ho feia dia 30 de juliol del
1991. Era l'interes social. No han pogut fer l'hotel, i ara
venim aquí per tal de sortir-ne. Ja em contaran vostes la
incoherencia de Govern, Grup popular, i deIs tres diputats
a que hem fet referencia, Srs. Andreu Mesquida, Joan Verger i Carlos Cañellas, que a la Comissió insular d'urbanisme
dia 30 de juliol del 1991 procedeixen a un tipus d'actuació i
d'aprovació d'un interes social per un golf; pero resulta que
ara aquí venim per unes altres casuístiques i un altre canvi.
Sant Salvador-Santueri. Dia 19 de juliol del 1991, a
la Comissió insular d'urbanisme, els Srs. Joan Verger, González Ortea, Ribas de Reina, Andreu Mesquida, Antoni Pascual -d'UM, en aquest cas-, iCarIos Cañellas, prenen un
acord respecte al camp de golf de la societat Vall d'Or S.A.,
camp de golf construit sense llicencia -cal insistir en aquest
tema, sense llicencia- amb expedient de disciplina urbanística en el consell i l'ajuntament respectiu, pero sense resoldre
en cap moment; resulta que vostes prenen un acord en el
qual els diuen, pero, que s'entra dins una via de legalitat,
pero els adverteixen que hi ha una zona d 'aquest camp de
gol "afectada por Ley de espacios naturales". La societat Vall
d'Or presenta un projecte a l'Ajuntament de Felanitx, i ara
vostes, via modificació de llei, resulta que fan possible l'anul.lació de l'acord d'interes social que vostes mateixos
varen prendre, Srs. Verger, González Ortea, Ribas de Reina,
Mesquida, Antoni Pascual i Carlos Cañellas. La veritat és que
vostes prenien un acord d'impossible compliment, i ho sabien. 1 per tant ara, passat un temps, ens venen amb una altra
situació diferent. El conjunt que ens mereixen aquestes actuacions polítiques seves al Consell de Mallorca, Comissió
insular d'urbanisme, i ara aquí, ens pareixen profundament
desafortunades, profundament mal enfocades.
Tema de Son Vida, Son Quint, Son Puigdorfila i Son
Muntaner; 150 i busques d'hectarees. L'Ajuntament de Palma certament tenia un conveni urbanístic la passada legislatura, supos que molt discutible. S'ha parlat d'indemnitzacions també molt discutibles. La veritat, pero, és que afectava

molt poques hectarees, era petitíssim; no té res a veure
amb les 150 hectarees, Sr. Pasqual -Miquel- en absolut.
Les 150 hectarees obeeixen a aquell vell projecte d'urbanització de Son Quint i Son Puigdorfila de fa molts
d'anys, que pareixia desenterrat, i que ara pareix que
ressucita, a més del camp de golf nou que se'ns ha comentat. 1 a part volem advertir: es parla de golf amb
aigües depurades, pero a Son Vida hi ha dol~a, i hi ha
per costum utilitzar-la per al golf. Ja em contaran vostes
si no som també davant una problematica molt clara.
1 deixam per al darrer tema cala Falcó: un urbanitzable, recurs davant el govern de la Comunitat, tenim
els documents en el Parlament, petició d 'indemnitzacions importantíssimes; pero bé, nosaltres analitzant les
actuacions, en aquest cas de I'Ajuntament de Calvia, ens
pareix -i no serveixi de precedent el que direm de Calvia, que tenim moltes crítiques respecte a aquest ajuntament pel que ha fet i fa- que en aquest cas és molt dubtosa la via indemnitzatoria. Pero el tema de cala Falcó
a nosaltres ens pareix que obeeix a una altra qüestió, que
és d 'un importantíssim grup de pressió que ja es manifestava abans de la campanya electoral, que ja a qualque
mitja de comunicació estatal va sortir el tema, i aquest
mitja de comunicació ja feia una mica de propaganda
del govern d'aquí, de les seves possibilitats, etcetera; per
altra banda esta lligat a importantíssimes empreses a
nivell d 'estat de Madrid de carrers molt centrals i molt
centrics, i que els interessos de l'empresa, de les societats són tan forts, que en el debat de presa en consideració ja ho demanava. És vera que hi ha darrera un senyor
-Mark Richt- i societats colindants, senyor que té uns
problemes de legalitat impressionants si torna a Estats
Units, la seva terra inicial? És vera que estam davant un
deIs grups de pressió que actua amb més for~a tant a
Madrid, com a Catalunya, com a Balears, i que de fet
obeiria més que a un tema d'indemnitzacions, més que
a un tema de criteri de racionalitat al terme de Calvia,
obeiria a una altra política totalment diferenciada, que
és la for~a deIs grups de pressió?
CIar, vostes no em contestaven. Nosaltres creim
que d 'aquella no contesta es dedueix que anam per un
camí encertat. Pero és que els volem recordar que
aquest grup de pressió ha tengut una important problematica, fallida, a la zona d' Alcúdia. 1 si la nostra hipótesi de lligar aquest grup de pressió que actua a Alcúdia i
ha de voler actuar a Calvia es confirma, estarem davant
un problema ...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Sí, gracies, Sr. President. ... estarem davant un
problema de futur, davant una hipoteca molt grossa, i
obviament no estarem ja davant una societat sueca que

.'

DIARI DE SESSIONS / Núm.58/ 23 de desembre del 1992

jo abans he dit que per ventura ens enlluerna en el cas de
Gaieta Gran, sinó que estarem davant un tema de delicadíssimes dimensions, i de dependencia del nostre govern respecte a aquest grup de pressió. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. pel Grup SOCIALISTA té la
paraula el Sr. Triay.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Moltes gracies, Sr. President, Sres. i Srs. diputats.
Ara sí que aquest parlament torna ser borsa d'intermediació
immobiliaria, sala de contractació, llotja de mercaders. En
aquest punt hem trobat altra vegada la vocació profunda i
reiterada d'aquest parlamento Perque si no, em digui: que
passa a cala Faleó? quina és la raó de cala Faleó? És que
Calvia és un municipi -com ens deien les fotografies, Sr.
González Ortea- escas d'urbanitzacions, necessitat d'urbanitzacions per resoldre la seva economia? Que els devem als
promotors de cala Faleó? o millor dit, que els deuen el Partít
Popular i Unió Mallorquina als promotors de cala Falcó? En
tot cas, si els deuen qualque cosa deu ser un deute modern,
de darrera hora. Quan el Govern va fer el programa d'actuació en matEria d'espais naturals -i el va fer d'acord, en
aquest cas, a l'estudi d'Inese, del qual el Sr. González Ortea
ens ha llegit exhaustivament els components del grup de treballno hi era, no hi havia deutes, era espai protegit. Ho era.
Que ha passat, des d'aquell moment? Que ha succelt, que aBa on el Govern deia que és una area ben conserva-

da, 11 zona testigo de las condiciones que reinaron en un área
mucho más amplia. Valores geológicos, florísticos, de vegetación, faunísticos y paisajísticos altos, que adquieren especial
importancia por encontrarse entre áreas fuertemente degradadas", i deia: "el nivel de amenaza turística de su entorno
inmediato es muy fuerte ". 1 tant, que era fort. 1 tant, quina
mossegada, eh! ja ha caigut. 1 és que avui no en sortim, de
faleons i corbs marins. Mirau la toponímia popular a quins
problemes ens condueix. Sempre hem de deixar caure en
aquest parlament arees que parlen d'aus protegides internacionalment.
Que és el que ens urgeix -o que els urgeix, perque
votarem en contra- a passar d'una area natural d'especial
interes a una area urbanitzable d'extraordinari interes? No
ho comprenem. O millor dit,.ho comprenem massa, pero no
ho podem acceptar, no ho veim gens justificat.
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Del puig de Sant Miquel, de Sant Salvador i
Santueri, que podrem dir, que vostes no hagin explicat
tan bé en aquests fulletons que varen publicar a l'epoca
preelectoral? Ja sabem que en epoca preelectoral hi ha
un desplegament important d'inversions i despeses que
afecten els mitjans de comunicació, i aquest era un d 'aquests programes, pero el varen haver d'omplir, varen
haver d'explicar coses, hi ho varen explicar d'una manera molt convincent: Direcció general de Medi Ambient.
Em remet a aquesta direcció general del Govern balear
quan va explicar tan bé quins eren els valors que feien
mereixedores de protecció les arees de Sant SalvadorSantueri, i del puig de Sant Miquel.
Senyores i senyors diputats, durant la campanya
electoral feiem broma amb allo que PPUM significava
"partít per urbanitzar Mallorca"; pero avui aquí anam
amb la cara més seriosa; avui realment som davant una
coalició que no tan soIs fa realitat -trista realitat- aquesta
urbanització d'espais natural s de Mallorca, sinó que a
més l'ha feta extensiva a Eivissa i a Menorca. Moltes
gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Triay. Sí, Sr. González Ortea, per que em demana la paraula?
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Pues por contradicciones manifiestas. (Remar
dins la sala) Sr. Presidente, he escuchado aquí toda
clase ... en silencio, y con todo respeto a toda clase ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr., té un torn d'un minut únicament per contradiccions.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Un minuto. Gracias, Sr. Presidente. Lo voy a
emplear exclusivamente en algo que me parece muy
importante dejar claro, siempre buscando la claridad
perfecta de las cosas ¿Qué pasó en cala Falcó desde que
ese estudio de Inese se hizo? Que gobernaron los socialistas, y lo convirtieron en un suelo urbanizable, yaprobaron la urbanización.

(Remar de veus dins la sala)
De Son Vida, Son Muntaner i Son Puigdorfila, els
arguments els hem sentit: camps de golf -els camps de golf
justifiquen excloure de I'especial protecció i deIs valors naturals protegits les arees- i indemnitzacions. Ningú no pot
posar la ma al foc, per un tema d'indemnitzacions, pero no
hi ha dubte que per ara tates les sentencies que surten del
Tribunal Superior de Justícia, afortunadament són contraries a aquest plantejament d 'indemnitzacions que fíns ara s'han
fet o

¿Qué pasó, qué va a pasar si eso hoy se aprueba
y queda fuera de la Ley de espacios naturales? Voy a
decir lo que va a pasar exactamente: No vuelve a ser
urbanizable, pasa a ser suelo no urbanizable, esto es
muy importante. Sale de la Ley, pero pasa a ser suelo no
urbanizable. ¿Y quien lo puede volver a convertir en
suelo urbanizable? El Ayuntamiento de Calvia. Me
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interesaba muchísimo dejar perfectamente claro esto. Gracias.

Gracies, Sr. Peralta. Grup PSM 1 EEM, Sr.
Serra, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. González Ortea. Passam al debat corresponent a l'illa de Menorca. Té en primer 1I0c la paraula pel
Grup PP-UM el Sr. Jaén Palacios.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Gracias, Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. En
Menorca, como conocen sus señorías, las modificaciones
afectan fundamentalmente a lo ya discutido, a Cala Alcaufar,
a Serra Morena, a Forma Nou, i como ampliación a Sant
Isidre i Binissermenya; con la paradoja de que en Menorca,
una vez computados los espacios, con toda seguridad el nivel
de protección va a aumentar.
En lo que hace referencia al área número 6, denominada d'Addaia a s'Albufera, yen concreto a la enmienda que
propone nuestro grupo, tienen una ... muy concreta, tan
concreta que podríamos decir que es una auténtica minucia.
No va más allá en un cómputo aproximado y hecho aprisa
desde el escaño, de unos 12.000 metros cuadrados. Tal vez
sean 15, pero con toda seguridad no pasa de la hectárea y
medio. ¿Y qué objeto tiene? pues el objeto de que en su
momento el puerto deportivo que existe allá pueda posibilitar algunas instalaciones que falta hace.
La petición de los usuarios, avalada por más de un
centenar de firmas. De firmas serias, no de firmas de niños
de colegio, de firmas serias, avalan esa necesidad. Nosotros,
por tanto, pedimos que se vote a favor de esta modificación.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Jaén Palacios. Torn en contra,
Grup Parlamentari MIXT, Sr. Peralta, té la paraula.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, President. Molt breument, per dir que evidentment aquest espai, és molt petita aquesta modificació, es
tracta d'una especie d'amarador, de port. No podríem qualifícar-Io de port, sinó d 'amarrador que hi ha a la zona aquesta; i el que es pretén amb aquesta modifícació és que es
pugui consolidar la zona d 'hivernada, alla on es deixen les
barques durant el període hivernal. Evidentment és una
zona que té molt poca transcendencia i, en definitiva, atesa
la importancia que té, creim que el nostre vot, encara que no
pot ser favorable, perque implica una modifícació, amb la
qual tant en comissió com en ponencia no es va estar d'acord, pero en definitiva el vot del Grup MIXT en aquest cas
concret, almanco per part meva, sera d'abstenció. Gracies.

EL SR. PRESIDENT:

El debat que a hores d 'ara s'ha de tenir, per
nosaltres no és parlar del port d'Addaia, espai petit en
definitiva, una desprotecció més en aquest cas; ni de
Binlssermenya, que n' hem parlat abans, i ja hem manifestat la voluntat de protecció; sinó que la nostra reiteració ha de ser -i en aquest cas, Sr. Jaén, voste és el portaveu, i tampoc ens ha ha explicat- és quina és la raó
per a la desprotecció de cala Alcaufar a punta Prima.
Qui és que ho demana vertaderament? Perque fins i tot
ens parla va d'uns usuaris no escolars en el cas del port
d ' Addaia, pero és que ara no sabem encara el tema de
cala Alcaufar a punta Prima per on va, per quin interes,
per quines raons. En conseqüencia, mentre no se'ns
expliqui aixo, i avui matí ho hem dit i ha reiteram: si
els varen enganar, qui, com i quan? perque si, arnés,
varem ser nosaltres. ha volem saber. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sena. Pel Grup Parlamentari SOCIALIST A, la Sra. Barceló té la paraula.
LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. diputats. De
les esmenes que es presenten i de les modificacions a les
arees naturals d'especial interes per Menorca, primer de
tot un comentari a les que fan referencia a les dues
preteses correccions d'errors. Reconeguda la limitació,
l'exclusió de dues parcel·lacions en rústic, la coneguda
amb el nom de Forma Nou, i la de Serra Morena, com
a qüestió general, d'alguna manera s'ha d 'assenyalar als
proposants que aquestes limitacions no s'haurien d'haver
demanat com a exclusió, sinó que senzillament haurien
d 'haver fet com han fet fa poc amb altres esmenes presentades aquí, referides a Palma. Haurien d'haver utilitzat la disposició addicional segona, i incloure les parceHacions existents amb la consideració d'arees d'assentament dins el paisatge protegit.
No ho han fet així, senzillament perque el que
valen no és reconeixer una situació existent, en absoluto
En el cas de Forma Nou no es redueix l'espai que surt
de l'area protegida a la realitat existent, sinó que va
molt més enIla, són moIts més els terrenys que es demanen excloure d'una area natural d'especial interes; i
el per que es sol·licita aquesta modificació no és cap
altre que senziIlament aconseguir acabar amb el negoci
immobiliari iniciat quan es va parcel·lar. 1 no només
així recuperar les expectatives pagades, que encara no
estan acabades, sinó també ja que hi som, ja que hi eren,
que proposen? proposen completar la urbanització i,
ciar, evidentment també valen altre tipus d'equipaments.
A~o és el que valen per aquestes preteses correccions

r

DIARI DE SESSIONS I Núm.58 I 23 de desembre del 1992

d'errors. No ho són, i enganen la gent. És senzillament tornar assenyalar que són interessos especulatius els que hi ha
darrere aquestes dues limitacions, que potser tenen a veure
amb la desprotecció d' Alcaufar.
No és cert que els haguessin enganar, als senyors del
Partit Popular, ni que Alcaufar es desprotegís per error i per
distracció parlamentaria. El que és clar, és que hi ha un joc
fortíssim d 'interessos dins els propis membres del Partit
Popular, i a uns els interessava construir un camp de golf a
Alcaufar i a altres no. 1 va guanyar qui va guanyar, i per
distracció, evidentment, algun membre del Partit Popular va
estalonar la possibilitat que es fes el camp de golf d' Alcaufar.
No ho volia, i so¡'¡icita la protecció. Canvia la historia, canvia la relació de poders dins el Partit Popular, i ara demanen
una altra vegada la possibilitat de construir el camp de golf.
Pero encara la historia es pot complicar més, perque
pot entrar en contradicció amb la possibilitat de voler construir un camp de golf, per exemple, a Forma Nou, amb tota
aquesta pretesa correcció d'errors que ens volen vendre. I
així, per tant, no els sabria greu renunciar a Alcaufar -volien
presentar una transaccional- senzillament per evitar competencies entre els mateixos promotors i entre els mateixos
clients deIs partits que avui proposen aquestes modificacions.
La batalla és així de senzilla, és senzillament una lluita
d 'interessos dins el partit que ha anat proposant aquestes
modificacions. No és res més que a~o. i a~o són exemples
del que passa a Menorca, com a Mallorca i com també passa
a Eivissa i Formentera, del que són aquestes modificacions
a determinats articles de la llei. Com ja veim, de modificacions d'errors, en absolut; és senzillament el reconeixement
explícit totalment que aquí només valen els interessos economics i polítics de determinad es persones, i a partir d'aquí
són capa~os de vendre qualsevol cosa. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. Passam al debat corresponent
a Eivissa i Formentera. En tom a favor, Eivissa i Formentera ... Sr. Peralta, per que em demana la paraula?
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
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cretament una cala, que es diu la Xanga; i es modifica la
línia en una extensió, jo pens que 4 o 5 hectarees. Motivació? La Xanga ha set sempre un refugi d'embarcacions, un refugi que no té gaire fons per entrar, té molt
poc fons, només hi poden entrar embarcacions petites.
El dia que es vulgui millorar aquest refugi o ... el dia que
es cregui necessari fer-hi un port esportiu.
L'altra zona és a l'area natural que es diu sa
Talaiassa-es cap Llentrisca. És modificació de la línia
també, corresponent a 8-9 hectarees, a un lloc on no es
pot fer una diferencia -els demanaria, per favor, una
miqueta de silenci- entre el que és dins la línia i el que
és fora de la línia. Un deis errors que varem cometre
era, amb la cartografia que treballavem, i no hi ha cap
diferencia allí. Motivació? Poder-hi fer dos forats d'un
camp de golf. i aixo és tot per la meya part. Ara, jo
esper que després de tant de retorciment i tant de maquiavelisme, i tant de pensar el que és, que vostes, 1'0posició, m'expliquin tots els altres motius que hi ha.
MoItes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Marí Calbet. Tom en contra, Grup
Parlamentari MIXT, Sr. Vidal, té la paraula.
EL SR. VID AL 1 JUAN :
Gracies, Sr. President. Aprofitarem per defensar
l'esmena que tenim presentada, número 4600, referida
als terrenys que són o es formen en ARIP, referents a
l'area natural des Amunts d'Eivissa; pero abans, per dir
que es tracta de petites modificacions, una a sa Xanga-no
interpretin res de xunga, sinó sa Xanga- perque s'ha
de ... pareix que ha dit un refugi d'embarcacions, ho ha
dit com una justificació. Bé, les modificacions es fan en
terra, no es fan precisament a la mar; no hem de dir
més que ens pareix que és tan, tan petita aquesta modificació, perque vertaderament quant a extensió és petita;
pero substantivament és important pel que hem referit
abans: és a la zona emblematica, en que es disfrassi amb
el que es vulgui de dir Sal Rossa, de l'area proxima a les
Salines.

Per contradiccions
(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:
No hi ha lloc a contradiccions, Sr. Peralta. Eivissa i
Formentera, tom a favor, té la paraula el Sr. Marí i Calbet.
EL SR. MARÍ 1 CALBET:
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. diputats. En el que
concem a aquest punt, Eivissa i Formentera, a Formentera
no hi ha res. A Eivissa es tracta de dos petítes modificacions:
una a l'area de ses Salines, es Corb Marí, sa Sal Rossa, con-

No hi estam d'acord precisament perque creim
que no era una cosa com per modificar, i vostes mateixos ho diuen. L'altre es refereix a facilitar la construcció
d'un camp de golf a cala d'Hort, i voste ho ha dit clarament. Per una altra banda en el Consell Insular es va dir
que vostes no eren defensors d'aquest camp de golf.
Pero, bé, amb aquests forats es podra fer aquest camp
de golf. Hi ha una dita eivissenca que diu "es pecat fa
forat", i aquí se'n faran dos. Naturalment, estam en
contra també.
1 nosaltres esperavem de la seva sensibilitat, del
grup del Partit Popular -no Unió Mallorquina, perque
a Eivissa es fan net les mans, o se'ls embruten- del Partít
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Popular d'Eivissa que almenys per acabar amb un greuge
comparatiu respecte al que s'ha fet a determinades zones, es
tendria en compte -i acap de seguida, encara no se m'ha
ences el llum, pero acabaré- que es tendrien en compte
aquests drets -ja s'ha ences- que tenen els petits propietaris
de es Amunts de l'illa d'Eivissa, ,que vostes, encara que
rebaixin allo de les arees naturals d'especial interes, crec jo
que els haurÍem de reconeixer a les zones susceptibles de
cultiu la possibilitat de transformar-ho en ARIP, tal com el
Grup de Defensa des Amunts, -que crec que ja se n'haura
anat a agafar l'avió, pero que m'agradaria que ha sentÍscree que els varen proposar amb uns plans, no precisament
al Sr. González Ortea, que com li he dit, tampoc té línia
directa amb es Amunts, els varen proposar amb uns plans
per arribar a una transacció amb aquesta esmena que nosaltres presentavem, i vostes no els varen dir més que ja no hi
havia temps d'arribar a una transacció. Valguin veritats, i
així com ho ha contat precisament el Grup de Defensa des
Amunts, coincideix la presidencia amb el president del Partit
Popular a Sant loan Baptista. Sant loan queda com a reserva
natural d'Eivissa i Formentera? Perque només quedara Sant
loan i la zona des Amunts, i els seus habitants se sentiran,
com he dit abans, com a IIreserva humana 11 , aixo que se'ls va
colar, aquest lapsus ... en fi, no direm reserva índia, sinó
reserva humana. Per tant, en nom deis habitants des Amunts,
ja que supos que no en queda cap aquí, molts d'anys i bons
a tothom. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal. Pel Grup PSM I EEM, el Sr.
Serra té la paraula.

són basicament, em pareix que és el Club Mediterranée,
i altres edificis a devora. Em pareix que té un altre nom
alla, pero crec que la societat és la mateixa, o almenys
1'anagrama em sembla que és el mateix. Per altra banda,
amb un conjunt d 'edificacions grosses, d'aquelles edificacions hoteleres i d'apartaments que estan molt a prop de
la mar i són grosses; una zona, per altra banda, urbanitzada.
Pero després entram al que és la Sal Rossa, i
arribam a aquesta punta de la Xanga. Nosaltres creim
que si en aquesta zona aquestes 4 o 5 hectarees donen
1I0c a un port esportiu, crec que tenim un port esportiu
damunt ses Salines per la part de darrere, i aleshores, la
veritat creim que la fragilitat de l'espai no permet aquesta actuació.
1 ara, ja que són les intervencions darreres, es
permetra una broma. Avui dematí hem quedat molt
desorientats amb aquestes reunions-escenes de l'hotel
d'Eivissa. Ens hagués agradat que ens contassin les
converses i qui va pagar la factura. Gracies.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Grup SOCIALISTA, té la
paraula el Sr. Tur.
EL SR. TUR 1 TORRES:
Gracies, Sr. President. Intervendré des de l'escó
per facilitar a la gent que ha d'agafar l'avió, si podem
acabar abans.

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. No entrare m en el tema, que
ens pareix desafortunat, que ha plantejat el Grup MIXT, de
la conversió en Arip una serie de qüestions des Amunts. No
li donam suport, i no hi entram més.
Cap Llentrisca i sa Talaiassa, dos forats d'un camp de
golf afer. Bé, la pregunta és clara: amb quina aigua depurada? A nosaltres ens sembla que hi ha un problema gravíssim
d'aigua a la zona; per tant, en conseqüencia ens pareix que
el plantejament no és adequat. 1 el tema de la punteta de la
Xanga, és una punteta, i certament en el bon sentit -perdó,
ara me n'he donat compte que qualcú podria pensar. .. - en el
bon sentít, parlam d'una punta que és continuació d'aquell
pla parcial que vare m excloure a la Llei 1/1991. Aleshores,
la veritat cree que hem agrair tots que el Sr. marí ens hagi
explicat clarament, és a dir, hi ha una qüestió actualment de
refugi. Potser que és molt poc fans, efectivament s'ha d'entrar molt endins perque hi hagi molta d'aigua; i després ens
planteja un possible hipotetic port esportiu.
Que pot succeir amb aquesta zona, amb aquesta
punta petita de 4-5 hectarees, que se'ns diu? Mirin, tota la
zona dunar que anava per la part de darrere, ja ha estat
parcialment destrossada amb un conjunt d'edificacions que

He de d'entrada que el Sr. Marí Calbet m'ha
sorpres, i no només m'ha sorpres sinó que m'ha trastocat el guió que jo tenia, perque pensava acabar, perque
sabia que hi havia aqueixa possibilitat que es construís
aquest port esportiu a la zona de la Sal Rossa, exactament a la Xanga, i tenia anotat una vegada més que no
es dei en clarament les coses aquí, sinó que hi havia
coses darrere. El Sr. Marí Calbet ha ha reconegut clarament, i per tant m'estalvia que hagi de dlr aixo.
Pero el que sí que volia dir, perque fin s ara els
arguments que s'havien donat era que aquest espai estava afectat per un pla parcial aprovat, que jo una vegada
més els recordaria el cataleg de 1'Inese, que 1'utilitzam
sempre amb totes les conseqüencies; i el cataleg de
l'lnese defineix el Corb marí des de la platja des CavalIet fins a la platja d 'en Bossa, i el planol de l'area clarament va bastant endins a la platja d'en Bossa, agafa tota
la Sal Rossa, per supost tota la Xanga, i no té massa
sentit, ni és un argument valid en aquest moment que
es digui que esta afectat per un pla parcial definitivament aprovat, o perque s'hi vulga construir un port
esportiu. lo els demanaria que el cataleg l'utilitzin sempre amb un mateix criteri, no en funció de qui sigui el
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propietarí deis terrenys afectats pels espais que defineix el
cataleg de 1'Inese.
Passant a cap Llentrisca, pens que és I'exemple més
ciar del que ja és el súmmum de la política urbanística del
Partít Popular. El Govern del Partit Popular no només no
ordena el territori, no només no planifica la construcció de
camps de golf allí on es cregui que és possible i necessari
construir-los, sinó que via declaració d'inten~s social, allí on
hi ha un promotor que té suficient pes per arribar allí on ha
d'arribar, es declara d'inten~s social i es construeix el camp
de golf a bote pronto. Pero és que a més en aquest cas arriba
a l'extrem de modificar una llei aprovada per aquest parlament, que permeti la construcció d'aquest camp de golf, i a
Olés arribara a modificar una carretera d'accés a una de les
cales de la zona perque es pugui construir aquest camp de
golf.
Jo cree, senyores i senyors diputats, que aquesta no
és una adequada política d 'ordenació del territori, i una
vegada més queda pales quina és la voluntat del Partit Popular en aquest caso Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Tur. Acabat el debat, passarem a les
votacions. Sí, Sr. GonzáLez Ortea, per que em demana la
paraula?
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respecta a 1'illa de Menorca, on se su posa que es vota la
delimitació, en aquest cas cartogrMica, de la nova Anei
número 8 de Menorca, Sant Isidre-Binissermenya, que
ja havia estat votada la seva inclusió a l'apartat corresponent del text articulat. La votació es fa en aquest cas pel
que respecta únicament a Menorca.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra,
es volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Abstencions?
39 vots a favor, 19 en contra. Queda aprovada
la delimitadó cartogrMica de la nova Anei número 8-bis
de Menorca, Sant Isidre-Binissermenya.
Passarem a la votació de I'esmena 4600 pel que
respecta a Eivissa, on es vota la modificació de l'area
deIs Amunts d'Eivissa.
Senyores i senyors diputats que voten a favor
d'aquesta esmena, es volen posar drets, per favor? Grades, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra,
es volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Abstencions?
Sí, Sr. Presidente, para presentar una petlclon de
enmienda técnica a este artículo antes de que se proceda a
esta votación.
EL SR. PRESIDENT:

3 vots a favor, 52 en contra. Queda rebutjada
l'esmena 4600, del Grup Parlamentari MIXT pel que
respecta a la modificació de l'area deIs Amunts d'Eivissao

Encara no procedirem a la votació directament a
l'apartat 9, hi ha una serie de votacions previes. Comen¡;arem en primer lloc per la votació de l'esmena 3882, del Grup
Parlamentari PP-UM, la qual significa la modificació, i en
conseqüencia la substitució de la cartografia corresponent a
l'area número 6, d'Addaia a s'Albufera, de l'illa de Menorca,
planol 6.1.

Tal com havia indicat al comen¡;ament deis
debats, passarem ara a la votació de les arees iIla per
illa. A I'IIla de Mallorca votarem en primer Uoc l'area
número 25, cap de cala Figuera-Refeubeig.

Passam, ido, a la votació d'aquesta esmena 3882/92.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que voten en contra,
es volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Abstencions?
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

31 vots a favor, 27 en contra, cap abstenció.
Queda aprovada l'area número 25.

Abstencions?
31 vots a favor, 24 en contra, 3 abstencions. Queda,
en conseqüencia aprovada I'esmena 3882.
Passarem a la votació de l'esmena 4600, del Grup
Parlamentari MIXT. Farem en primer lIoc la votació pel que

Passam a la votació de l'area número 34, Sant
Salvador-Santueri.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
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Vots en contra? Gracies, poden seure.

Senyores i senyors diputats que voten a favor , es
vol en posar drets, per favor?

Abstencions? No n'hi ha.
31 vots a favor, 27 en contra, cap abstenció. Queda
aprovada l 'area número 34.
Area número 37, puig de Sant Miquel.
Vots a favor?

Hem comen<;at a votar per I'illa de Mallorca,
ara hem comen<;at Menorca. Jo he indicat al comen<;ament del debat, que una vega da conclosos tots els debats
farÍem la votació area per area. En aquests moments
hem votat les corresponents a Mallorca, i ara estam a la
votació de les de Menorca. Votarem, repetesc la votació,
l'area número 8-bis de Menorca, Sant Isidre-Binissermenya.

Vots en contra?
Abstencions?
31 vots a favor, 24 en contra, 3 abstencions. Queda
aprovada l'area número 37.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra,
es valen posar drets, per favor? Gracies poden seure.

Area número 17-18, serra de Tramuntana.

Abstencions? No n'hi ha
39 vots a favor, 19 en contra. Queda aprovada.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Illa d'Eivissa, votarem ara area número 3, ses
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure .

Salines.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

32 vots a favor, 26 en contra. Queda aprovada.

Senyores i senyors diputats que voten en contra,
es valen posar drets, per favor? Gracies poden seure.

ha

Area número 44-45, serra de Tramuntana.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Abstencions? No n'hi ha
31 vots a favor, 27 en contra. Queda aprovada.
A l'illa de Menorca votarem l'area número 6, d'Addaia a s 'Albufera
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Vots en contra? Gracies, poden seure.
Abstencions?
30 vots a favor, 24 en contra, 3 abstencions. Queda
aprovada l'area número 6.

Abstencions?
31 vots a favor, 27 en contra. Queda aprovada
l'area número 3.
Area número 6, cap Llentrisca-sa Talaiassa.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra,
es valen posar drets, per favor? Gracies poden seure.
Abstencions? No n'hi ha.
31 vots a favor, 27 en contra. Queda aprovada
l'area número 6.
Ara, abans de procedir a la votació global de
l'apartat 9, el secretari segon en fara lectura tal com ha
quedat.
Faci lectura, Sr. Moll, per favor.
EL SR. SECRETARI SEGON:

Area número S-bis Sant Isidre Binissermenya, feim
la votació concreta de cadascuna de les arees. Area número
8-bis, Sant Isidre-Binissermenya.

119.- Annex primer. Cartografía. Es modifica i en
conseqüencia se substitueix de I'annex primer de la Llei

s
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1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de regim urbanÍstic de les arees d'especial protecció de les Illes Balears, la
cartografia que s'indica a continuació:

Senyores i senyors diputats que voten a favor de
l'esmena tecnica, es valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Illa de Mallorca: planol 15-1, cap Vermell; planol
28-1, cap de cala Figuera-Refeubeig; planol 34-3, Sant Salvador-Santueri; planol 37, puig de Sant Miquel; planols s-17 i
s-18, Son Vida; planol s-45, Gaieta Gran.

Senyores i senyors diputats que voten en contra?
Gracies poden seure.

Illa de Menorca: planol 6-1, d'Addaia a s'Albufera;
planols 8-1, 8-2, 8-4 i 8-5, de s'Albufera a la Mola; planol
11-2, de Biniparratx a Llucalari.

31 vots a favor, 19 en contra, 8 abstencions.
Queda aprovada l'esmena de correcció tecnica, i en
conseqüenda l'apartat 9, del qual havia fet lectura el
secretari, es fan les següents modificadons:

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Illa d'Eivissa: planol 3-1, ses Salines; pl:'mol 6-2, cap
Llentrisca -sa Talaiassa.

Planol 37 passa a ser planol 37.1, puig de Sant
Miquel.

A 1'illa de Menorca es declara Area natural d' especial
interes l'espai número 8-bis, Sant isidre-Binissermenya, el
qual queda definit graficament a la cartografia número 8 bis-

Planols s.17 i s.18, Son Vida, pass aran a ser
planols s-17 i s-18, serra de Tramuntana.

1.

Queda sense contengut, i en conseqüencia suprimida
de l'annex 1 de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees d'especial protecció
de les Illes Balears, la cartografía següent:
A l'illa de Menorca, número 10-1, de cala Alcaufar
a punta Prima. A l'i!la d'Eivissa, números 5-1 i 5-2, serra de
la Cova Santa i puig d'en Palleu."
EL SR. PRESIDENT:

Planol s.45 Gaieta Gran, passa a ser planols s-44
i s-45, serra de Tramuntana.
Passam ara, ido, a la votació de I'apartat 9 amb
la modificació introdulda.
Senyores i senyors diputats que voten a favor de
I'apartat 9, es valen posar drets, per favor? Grades,
poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra,
es volen posar drets, per favor? Gracies poden seure.

Gracies, Sr. Moll. Sí, Sr. González Ortea?
Abstendons?
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Ahora era el momento, efectivamente, procesal de presentar esta enmienda técnica que
tiene por objeto acomodar alguna de las cosas que nos ha
leído el secretario segundo, exactamente a la terminología
de la primera ley, en cuanto al número de planos y la designación de alguno. Concretamente el plano 37, tendría que
ser el 37.1, el del puig de Sant Miquel; el s-17 i el s-18, el
espacio de Son Vida, tendrían que ser s-17 i s-18, serra de
Tramuntana, puesto que Son Vida es un lugar dentro de la
sierra de Tramuntána; y el plano s-45 le pasa lo mismo a
Gaieta Gran, que es otro pequeño espacio dentro de la propia serra de tramuntana, su nombre correcto sería: planos s44 y s-45, serra de Tramuntana, para acomodarse exacta y
literalmente a la Ley de espacios naturales.

31 vots a favor, 26 en contra, una abstendó.
Queda aprovat l'apartat 9.
Passarem ara a la votació de l'exposició de motius. En aquests moments l'exposició de motius esta
sense contingut, per tant procedeix en primer lIoc fer la
votació del vot particular del Grup PP-UM.
Senyores i senyors diputats que voten a favor del
vot particular, es volen posar drets, per favor? Gracies,
poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra,
es volen posar drets, per favor? Gracies poden seure.
Abstendons? No n'hi ha.

EL SR. PRESIDENT:
D'acord, Sr. Gonzalez Ortea. D'acord amb l'article
23.1 sotmetré a votació aquesta esmena tecnica al pIe de la
cambra.

31 vots a favor, 27 en contra. Queda aprovat el
vot particular.
Passarem a la votació ara de l'exposició de motius.
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Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

de gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les
arees d'especial protecció de les Illes Balears.

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies poden seure.

Conclos I'ordre del día, acaba aquesta sessió.
Gracies a tots.

Abstencions? No n'hi ha.
31 vots a favor, 27 en contra. Queda aprovada ]'exposició de motius de la Proposició de llei.
El Grup Parlamentari PP-UM, mitjan<!ant l'escrit
4804/92, i en aplicació de l'article 123.1 del reglament, propasa que 1'estructura de la Proposició de lJei sigui l'articulada
mitjan<!ant una exposició de motius, un article única i els
apartats corresponents, per la qual cosa aquesta presidencia
sotmet a la consideració de la cambra l 'acceptació d 'aquesta
sol·licitud .
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gnlcies poden seure.
Abstencions? No n 'hi ha.
31 vots a favor, 27 en contra. Queda aprovada aquesta esmena tecnica.
Sr. Secretari, vol fer lectura de l'article únic, per
favor?
EL SR. SECRETARI SEGON:
Sí, Sr. President: "Article únic: EIs articles 3.1, 12,
14, i 16-bis, les disposicíons addicionals segona i tercera, i la
disposició derogatoria, així com l'annex primer de la Llei
1/1991, de 30 de gener, d 'espais naturals i de regim urbanístic de les arees d'especial protecció de les llles Balears, quedaran redactats en els termes següents:"
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Mol!. Passarem a la votació de l'article
único
Senyores i senyors diputats que voten a favor de
l'article, es valen posar drets, per favor? Gracies, poden
seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies poden seure.
Abstencions? No n 'hi ha.
31 vots a favor, 27 en contra, cap abstenció. Queda
aprovat l'article únic, i es declara així aprovada la Llei de
modificació de determinats articIes de la Llei 1/1991, de 30

