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1.-

COMEN<;:A LA SESSIÓ A LES D'EU HORES 1 
DEU MINUTS DE DIA SET DE DESEMBRE . 

DE MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
S'obri la sessió. Aquesta Presidimcia proposa a 

aquest Parlament de les Illes Balears que assumesqui 
la declara ció institucional següent: "Amb motiu de la 
celebració, el proper dia 10 de desembre, del 35 aniver
sari de la declaració per les Nacions Unides de la Carta 
deIs Drets Humans, aquest Parlament, representant del 
poble de les IIles Balears, proclama i referma, d'acord 
amb la Constitució i amb l'Estatut d'Autonomia, que la 
defensa deIs drets humans, juntament amb la llibertat, 
la justícia, la iguaItat i la solidaritat són el fonament 
del sistema democratic i constitueixen el valor suprem 
de l'autogovern del nostre poble». Grades. 

Entrant en l'Ordre del Dia, el primer punt és la 
comunicació del Govern de la Comunitat Autonoma de 
les Illes Balears, relativa als seus criteris sobre les 
normes"subsidiaries d'Es Salobrar de Campos i platges 
d'Es Trenc. Té la paraula el representant del Govern. 

2.-
GABRIEL CAÑELLAS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quan el Govern 
de la Comunitat Autonoma ha soHicitat la inclusió dins 
l'Ordre del Dia d'avui, dins aquest PIe, d'una comuni
cació damunt les nqr.mes subsidHlr~es relatives a la zona 
d'Es Trenc i Es Salobrar perque aquesta comunicació 
es debati i perque en funció d'aquest debat, que cre¡m 
que és molt important, es puguin presentar les corres
ponents resolucions, ho ha fet, fonamentalment, perque 
és conscient que aquest debat és,. com deiem, un debat 

molt important; ja sabem que hi va haver un mig debat 
en raó a una Proposició No de Llei, pero aquell día no 
entrarem voluntariament en raons ni en explicacions, 
ni molt manco en el que eren 'els criteris del Govern; 
creiem que el tema mereixia molta més atenció i és el 
que hem soHicitat per avui. 1 és important, no tant pel 
fet que es faci o no es faci una urbanització més; ho 
és, important, pel fet que aquesta urbanització, aques
tes normes, aquestes decisions urbanístiques, s'han con
vertit, de qualque forma, en una bandera, en una excu
sa, en un motiu per debatre unes altres coses bastant 
molt més importants i 'desde luego' molt més decisives. 
Apareixem aquí avui no tan soIs pel respecte profund 
que ens mereix aquesta Cambra, la recomanació de les 
quals, com la de la Proposició No de Llei passada, no 
podem deixar d'atendre; i obrant, per tant, en conse
qüencia i d'acord amb la nostra consciencia i molt més 
per intentar dur als aníms deIs Diputats la raonabilitat, 
-si ho aconseguim o no, aixo ja esta fora de les nos
tres possibilitats-, la raonabilitat, die, d'unes decisions 
del Govern; i en el cas, senyors, que aquests esfon;os 
nostres resultin infructuosos, perque almanco de qual
que manera aquí, en el Diari de Sessions, d'aquesta 
Sessió d'avui, hi hagi quedat constancia d'un Govern 
que, de manera coherent i honestament, feel als seus 
principis, ha mantengut uns criteris que considerava 
que eren els millors per a les nos tres illes. Almanco, 
Senyors, volem aquí avui salvar la nostra responsabili
tat davant la historia. Estam debatent unes normes sub
sidiaries, pero també debatrem avui al mateix temps al
tres coses com són d'una manera velada, d'una manera 
atípica i inusual, una desacostumada censura al Govern 
peI biaíx de la mobilització del carrer, de la pressió d'al
guns mitjans informatius i de l'acció puntual damunt 
un problema que, deliberadament, s'ha escollit com a 
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símbol; perque no oblidem, Senyors, que avui Es 
Trenc és un sínibol, no és només una platja. Debatrem 
si, per tant, d'una manera avalada, la política urbanís
tica que ha de dur a terme el Govern, si aquesta po
lítica l'han de dur des del Govern o l'han de dur des 
del carrer. Debatrem també si els suports que perme
ten que un Govern pugui governar són suports sülids i 
. alvent si pel cantrad resultara impossible l'acció 
d'aquest Govem pendent sistematicament de la capa
citat pre sionac1ora ct'altres forces. l c1ebatrem Se
nyors, i sobretot, quin model de creixement volem per 
aquestes Illes, quines 'expectatives raonades i quina 
segure'tat jurídica és la que volem, quina seguretat ju
rídica poden tenir els titulars legítims de drets legí
tims; i debatrem essencialment quin model urbanístic 
aspiram que regesqui aquestes llles. Perque, Sres. i 
Srs. Diputats, hi ha una cosa que cree que tots hem 
de tenir molt clara, i no tan soIs per raons economi
ques, urbanístiques i turístiques, sinó per les altres i 
profundes raons d'igualtat davant la Dei, sense la qual 
la Hei es converteix no en el que ha de ser, sinó en un 
instrumem ad iós, cancedidor de privilegis i de castigs. 
Constituiría una injustícia clamorosa concentrar singu
laritats protectores només a unes zones concretes i de
terminades, quan n'hi ha moItes altres, jo diria que 
quasi totes les de les nostres lHes, que reuneixen ca
raeterístiques identiques, i 'incIús' qualcunes moIt su
periors en singularitat; i f6r alxo des de l'opti.ca de 
l'eeologisme radical, mereixent d'aquesta forma només 
una la protecció integral. Aixo, aixo ho sap molt bé 
l'Esquerra Parlamentaria i l'Esquerra extra-parlamen
taria.Quan ja eils han anunciat uns i altres les seves 
in tencions que aixo que avui és un símbol, es vagi es
tenent a aLtres zones de les nos tres, estendre aquest 
mantell protector a zones de la Serra de Tramuntana, 
de la Vall, de Cala Mondragó, de Ses Salines d'Eivissa, 
de la Costa Nord d'Eivissa, de Cala En Turqueta, de 
la Costa Sud de Menorca i una molt llarga llista que 
ja estam segurs que lenen, estam segurs perque qual
cuns ens ho han anunciat, len:en intenció de presentar. 
Aixo s'ha vengut presentant, Senyors, un poc sota l'op
tica deIs bons i els dolents; els bons e1s que no volen 
urbani tzar, el dolents e1s que persegueixen les urba
nitzacions; i per aixo també eompareixem aquí, a tra
vés i intentant amb aquest nostre darrer intent expli
cador, volem treure el tema d'aquesta dialeetica ab
surda; que ja quasi quasi frega amb una demagogia 
que fa precisament convertir aixo en aquest joc deIs 
bons i els dolents. Que no correspon en absolut a" una 
reaUtat de fets, ni a una inteHigencia absolutament rao
nadora, d'aquells que encara que sigui només per l'al
ta funcÍó representativa que tenen i que assumeixen te
nen alrnaneo l'obligaeió de ponderar el matís i abordar 
les coses tal com són i no, per raons que siguin, tal 
com es valen presentar a l'opioió pública. Si en el 
fons és ver que es vol censurar el Govern, que es faci 
directament, que es faci sincerament i que es faci va
lentament, pero si la pretensió només és de treure ren
dabilitats polítiques, que s'afronti gallardament el pro
blema i que es tengui valor per assumir les propies 
responsabilitats. Pero el que no pot passar i passa és 

que se simplifiquin els fets, que es prostituesquin cau
ses dignes, com és ara el respecte per la naturalesa 
que tots desitjam i practicam, que no és una exclusi
vitat de ningú, cadascú ' amb el seu criteri, pero que 
tots, efectivament la desitjam i practicam, i sobretot 
que no s'atribuesquin a projectes i a deeisions raona
bIes, virtualitats que no han tengut mai, ni en la rea
litat d'aquests projectes, ni moIt manco en la realitat 
de les intencions; i tampoc puc passar perque un Go
vern hagi d'exercir la funció que realment té encome
nada amb l'eterna espasa de Damocles damunt, sobre 
la incertesa que ]1a de terur a l'hora i amb els suports 
deIs ajuts parlamentaris imprescindibles. 1 una vega
da dit aixo, el Govern que presidesc i en noro del qual 
avui he pujat a aqueixa tarima, ha de comunicar a 
aquesta Cambra que després d'atendre amb tota rigo
rositat la reeomanació que se'ns va fer a través d'una 
Proposició No de Llei i que, com totes les emanades 
d'aquesta Cambra, és molt respectabIe, que hem estu
diat amb dedicació i amb rigor totes les argumenta
cions, i qua n die totes, són totes, les eserites, les ora1s, 
les que han vengut en forma de recursos, les que han 
vengut en forma d'escrits, les que han vengut en for
ma d'intervencions personals prop de nosaltres, i que 
després d'aquesta reconsideració, després d'haver-les 
estudiades amb tota classe d'interes hem arribat a la 
eonclusió que, per a nosaltres, no hi ha cap rao que jus
tifiqui eanviar substancialment la decisió que prengué 
aleshores el Govern, de promulgar unes norrnes sub
sidiaries que, a judici del Govem, complebc:en peliec
tament la funció ordenadora . la combinen perfecta
ment amb la funció protectora. Pero 'bueno', no ~n 
hem d'aturar només a una simple manifestació, cree 
que tenim obligació almanco d'intentar explicar per que 
mantenim aquesta postura, per que arribam a aquesta 
mateixa conclusió. l que és que ha fet el Govern? 
D'entrada, cree que és necessari i obvi comen<;ar per 
una precisió purament lingüística, entre altres raons 
perque el llenguatge se'ns esta convertint en aquest 
tema i en aquest assumpte en una arma deliberada
ment simplificada i deliberadament falsejada en bene
fiei d'unes polítiques concretes; m'estic referint a que 
es diu: El Govern urbanitza Es Trenc. El Govern no 
té cap inLenció d'autoritzar cap u rbanització perque 
tampoc nO és la seva missió concreta; }'única cosa que 
fa el Govern és rebre una legaUtat determinada, una 
legalital damunt la qual no hi tenia absolutament cap 
responsabilita, i ajustar-se a aquesta realitat que, al 
mateix temps aprofita per remodelar amb uns criteris 
protectors i amb uns criteris limitatius. Nosaltres no 
hem autoritzat Ses Covetes, els qui l'autoritzaren, i no 
ja aquesta urbanització possible de Ses Covetes, sinó 
unes aItres urbanitzacions bastant manco respectuoses 
amb la naturalesa, no varem esser nosaltres, no va 
esser el Govern, va esser un pla provincial que hi 
preveia sense cap dubte una area turística, un pla ge
neral d'un municipi que hi preveia una area urbanit
zable, un pla parcial de Ses Covetes amb earacterís
tiques bastant diferents a les que s'estan plantejant 
actualment, i 'desde luego' un pla especial de Ses Co
vetes, Foresta del qual ja ningú en parla. Després, arrel 
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de carnpanyes plantejades en el carrer, el planteja
ment se suspen i, quan ja havia pres possessió el meu 
Govern, vencen eIs terminis en virtut deIs quaIs o es 
dictaven unes normes subsidiaries o entrava automa
ticament en funcionament tot un pIanejament certa
ment poc respectuós amb els vaIors paisatgísties de la 
zona; i el Govern que presidesc, perque no era només 
el cas d'Es Trenc, té en compte la singularitat i la si
tuació jurídica, pos pel cas de Sa Dragonera, i pren 
una decisió de protegir-la, i de protegir-la integralment, 
després de fer advertiment deIs cops que podia supo
sar aquesta decisió si hi hagués una sentencia d'un tri
bunal que recolIís aquests drets deIs urbanitzadors i 
propietaris de l'illa. I el Govern que presidesc dicta 
unes normes subsidiaries referides a la zona d'Es 
Trenc, protegeix Es Salobrar i tots els voltants, pro
tegeix la platja i protegeix les dunes, suprimeix el pla 
parcial de Ses Covetes Foresta, remodela el pla de Ses 
Covetes, de l'altra urbanització de Ses Covetes, que, 
per cert, s'ubica únicament i exclusivament un 20 % 
damunt el pinar, i he dit el pinar, que no les dunes, 
p erque aquest concepte de clunes, no sé si és perque 
s!'m movec!isses, es maneja segons les conveniencies i 
un pic estan a un 'puesto' i un pie estan a les altres; 
i un 80 % damunt les terres ermes. AlIunyam l'edi
ficació a 550 metres de la platja, s'altera l'edificació i 
la zonificació. Es rebaixen les altaries, fins a dues 
plantes com a maxim; es a dir, que una urbanització 
s'adequa d'acord a criteris paisatgístics o s'intenta ade
quar, que falta saber el que diran els propietaris, és 
una Unia del Govern que intenta reconduir una situa
ció anterior per aquests camins. S'intenta, die, que la 
urbanització s'adeqüi d'acord amb uns criteris paisat
gístics protectors de la Naturalesa, d'un urbanisme rao
nable, inteHigent, i tenint en compte alIo que per no
saItres de bon de ver s'ha de protegir a la zona, una 
platja i unes dunes, perque són els dos conceptes que 
per aquest Govern poden esser els més fonamentals 
que, per cert i fent un incís, actualment, estan en un 
estat tan lamentable i tan penós, si hi ha qualcú que 
hi hagi anat fa poc, que nosaltres ens demanam com 
es pot parlar de protegir un ecosistema actual quan 
en tot cas el que s'hauria de fer es protegir l'ecosis
tema deIs protectors que avui tenim. Així, ido, nosal
tres no hem autoritzat res, l'únic que ha fet el Govern 
ha estat rebaixar unes pretensions urbanístiques, o in
tentar-ho, consagrades per una legislació que nosaltres 
no havíem dictat. Ponderar, en suma, els aspectes pai
satgístics i els jurídics amb unes, o d'unes situacions 
molt confuses. 'En el millor deIs casos des del punt de 
mida deIs drets adquirits i d'una filosofia urbanística 
que, d'acord amb el nostre programa, amb el progra
m a d'aquest Govern, aspira a un creixement ordenat, 
a un creixement aquí on s'harmonitzi i el respecte al 
paisatge; un urbanisme equilibrat i uns valors de la 
Naturalesa. Fon;osament, dins aquest tema hem de 
passar ·a estudiar, a veure mem que diuen els infor
mes d'LC.O.N.A.; i no hi volem entrar massa en pro
funditat, la veritat, perque si no passaríem aquí massa 
hores, pero per qüestionar l'acció de Govem i sobre
tot per qüestionar-la amb aquestes decisions urbanís-

tiques s'han adduit sempre raons ecologiques basades 
en uns informes, concretament els d'LC.O.N.A., i no
saltres, i molt manco és la meya intenció, entrar en 
judieis damunt un Institut de la Conservació de la Na
turalesa que desenrotlla i ha desenrotllat moItes i bo
nes labors, sobretot quan les fa dins les funcions que 
li són propies i no tant quan surt d'elles. Pero fins i 
tot els organismes més prestigiosos qualque vegada 
s'equivoquen i qualque vegada poden caure en la temp
tació de deixar-se influir per determinades circums
tancies. Arran de les campanyes plagades de lIocs co
muns, de judicis d'intencions i d'apeHacions a l'auto
ritat científica, s'han duit a terme 'damunt' Es Trenc, 
i no ens ha quedat més remei que entrar-hi amb un 
estudi profund, tota una serie de consideracions reco
llides per LC.O.N.A. Una vegada i l'altra se'ns al'lega
ven. com arguments d'autoritat incontrovertible per jus
tificar l'oposició a uns projectes urbanitzadors, i quan 
hem hagut d'entrar dins aquest estudi, dins l'estudi 
d'aquests informes, que són molt diversos i no un tot 
sol com veurem, ha hem ha·gut d'abordar des de la 
genesi i des de la metodologia, així com les conclu
sions a les quals arriben respecte al destí que s'ha de 
donar a tota la zona de Sa Barrala i d'Es Salobrar. 
Aleshores, Sres. i Srs. Diputats, nosaItres des del 
Govern ens hem demanat quin d'aquests informes 
d'LC.O.N.A. és el valid, quin es de les conc1usions que 
adopten són les que !,'han d'acceptar; quíns d'aquests 
informes assenyalen amb neutralitat i amb objectivitat 
els valors ecologics que s'exhibeixen per oposar-se a 
una política del Govern; i ens hem fet aquestes pre
guntes perque els informes d'Le.O.N.A. són diversos, 
pero és que també són contradictories les tesis, són 
molt divergents les conclusions, sospitoses qua1cuna de 
les elaboracions i sobretot excloents les recomanacions 
finals a les quals s'arriben a un i a uns aItres. Hem de 
fer cas a l'informe d'Le.O.N.A. de l'any 78, conegut de 
tots, que define ix la zona d'Es Trenc com un paisatge 
artificial i d'escassa naturalitat, que no parla per res 
ni de dunes ni de boscs, ni fa menció 'tan siquiera' a 
una platja, per formar part integrant de l'ecosistema 
a protegir, que en aquest informes es órcumscriu úni
cament a la zona de Ses Salines, perque té un valor 
paisatgístic i un valor especial per les seves peculiari
tats de l'avifauna? Hem de fer cas de l'informe 
d'LC.O.N.A. de desembre del 79, que es va redactar 
per membres de grups ecologistes que ara s'oposen a 
les normes subsidiaries, en nom d'LC.O.N.A., i que es
tan, i s'estén amb una serie de consideracions fora de 
la competencia d'LC.O.N.A., que expressa inexactitud s 
sobre els criteris d'edificabilitat, i sobretot, i aixo és 
l'extrany, potencia l'ús social de la platja, contraria
ment al que dira després a uns aItres informes? Hem 
de pensar, ido, segons aquest informe, que l'afavori
ment de les expectatives urbanístiques deIs nuclis que 
estan a les voreres no perjudicara l'ús de la platja, no 
perjudicaran aquest ecosistema de la platja? Perque 
els creixents nudis de ve'inat no perjudicaran la platja 
d'Es Trenc i en canvi una urbanització a darrera, con
cretament la urbanització possible i factible a Ses Ca
ve tes, sí perjudicaran la platja? És que no hi haura 
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la mateixa 'comparecencia' de gent? Tampoc ha ente
uem. Hem de fer cas de l'informe d'I.C.O.NA de dia 
12 d'abril de 1983 que, per cert, ja no es refereix a Ses 
Salines, com feja el de] 78, com a principal i únie ele
ment a prolegir, sinó que es limita a l'eeosistema du
nar de la platja? -ja han tornat canviar-; o hem de 
fer cas de ]'informe d'I.C.O.N.J\. de dia 17 d'agost del 
83 on, in comprensiblement, s'admet la possibilitat de 
construir, damunt la platja i les dunes, edificacions 
d'equipament i de serveis, 'inclús' vials i infraestruc
tura per spais lliures públks? Tampoc ho entenero; 
o hem de fer cas al darrer informe que en un parell 
de dies redactaren uns senyors venguts de Madrid, Sa
ragossa, i Zamora, i quan die un parell és que són 
dos, un pare)) de mallorquí; en el qual a l'inrevés de 
tots els anteriors informe se'ns dill que la protecció 
de J'eco i tema esta en conlradicció amb el lransü per 
la zona, é a clir, que bo hem de tanear i no hi hem 
de deixar passar ningú? En que quedam? Potenciam, 
segons I.C.O.N.A., l'ús social de la platja, hi construim 
vial s, equipaments, protegim l'ecosistema del tdmsit 
que aquesl ús social provocaria? Admetem, eom diu 
I.C.O. .A., el manleniment de les explotacions agríco
les. o tlenunciam, coro diu tal11bé I.C.O.N.A., que la ve
getació es veu degradada pels cultius agricoles? Hem 
d'aeceptar un absurd tan manifest EiDS pel roés profa, 
e ro aqu,ell que diu que J'ajardioament que supo a un 
camp ele golf és un impacte negatiu damu.nt la vege
tació de la zona, quan, que nosaltres sapiguem, el camp 
de gol que es va projectar en aquesta urbanitzaci6 
esta to almenl posat damunt unes tenes ennes. i no 
damunt cap duna ni damunt cap platja? A quin infor
me, senyors d'I.C.O.N.A .• hem de ( r cas? En quin de 
lots cls arguments elabora ' per I,C.O.N.A. hem de ba
sar la nostra acció urbanística en aquesta zona?, pnr 
tegint la platja i les dunes? potenciant l'ús social? 
Considerarn olamenL Ses Salines com a paisatge a pro
tegit', o esteoem la protecció a lotes les zones elmes, 
a les dImes, als boses, que per cert són de naluralitat 
i interes escassos, com també diu l.C.O.NA, O bé, 
com diu un altre informe, de gran importancia per 
l'ecosislema? TotaJ, qlle no ens ac1arim. Siguem, al
manco. seriosos. Quan $'exhlbeixen arguments d'auto
ritar per aelarir una política determinada, s'ha d'exigir 
coro a mínim, des del rigor i de ' de la 'serietat', que 
l'autoritat D la materia primer s'aclaresqui ella ma, 
teixa amb el seus propis cdteri ; i després qlle ls ex
p i amb clareclat, excep te que a llo que es pretén acon
seguir sigui una cosa totalment diferent a la que estam 
parlant, tolalment diferent a una protecció, sobre el 
qua!, i aquí voldria fer un ¡neis, no es posen, 'ni siquie
ra' d'acore! els mateixos que la demanen; perque en 
una COsa sí eslal11 tots d'acord; 11i ha un slogan que 
diu: (,Salvem Es Trenc, sí" aquí on lots ens hi hem 
posat d'acord, de de l'esquerrafins a la dreta, tot ; 
I'únic que passa és que qua n an'jbam al coro, cadascú 
es [a el seu so i balla, 'bueno', jo diria. més bé, que 
cadascú es fa el seu so i després volen que el Govern 

igui a qui li toqui bailar amb la més lletja, i aixo, 
senyors, no ens va bé; i no ens va bé perque hi ha 
mol tes més raons que abunden en el nostre criteri; a 

més de les exposades hl ha una serie de raons, per 
exemple de tipus turistic, perque també, i no s'ba d'o
blidar, hi ha raons turístiques, o s'han addu'ides per a 
justificar l.ma oposició a una política urbanística del 
Govern. Es diu que la conservaci6 d'eS1Jais verds j ver
jos. han de formar part de l'ofe la turística; d'acord, 
d'acord, d'acord to a'lment, bj estaro d'aeord tots . Dei
xam de banda el fet que Es Ti-ene no és ¡'única plat
ja verge de Mallorca; que en aquest moment, i sense 
que 11j hagi 'tan iquiel"a' plantejada la rnés mínima 
precisió de qualque pos ' jble urbanització ni a nivell 
de projecte, consten, i les que simplcment hi ba ha
gut Wl projecte o UD possible projecte ja no s'han 
compLabilitzal, roés de nou quilometre i mig de plat
ges verges. Pero la realitat és que 'inclús' aixi, 'inclús' 
amb aqueixes urbanitzacions pos ibles aprovades, d'a
cord amb les normes subsidiaries, Es Trenc continua
ria essent tan verja com és ara, excepte que hi hagi 
una obcecació confrontant amb una mala fe, d'interes
$al'- e a negar una evidencia d'unes possibilitats ur
banitzadores allunyades d'una platja. Tot aixo, inde
p ndenlmenl que el 'número' d turisles que puguin 
anal' a la plalja del Trenc avui en din, és rea lment ri
dícul, i que creim que al! que realment perjudica la 
nostra oferta turística no és, podent-bo esser, w-banit-
zar a 500 més de 500 metres d'una plat 'a, ioó qu 

s motr pitjor, es ausa moll més perjugici,- repanint 
'folletos' contenínt inexactituds, donanl a segures per
dudes virginitats, que no teneo 'que' v ure amb la reali
tat i que són les que precisament creen una mala imatge 
a aquel! a que precisament estam sol:licitant que ven
guin a visitar-nos. l tampoe no ens val J'argument lurís
tic que l'oferla nostra turística ha arribat a uu nivell del 
qual convé no passar. i que convé que urb. nilzacions 
com Ses Covete suposen una auto i propia competencia 
a alLre zone de l'iIla; amb aixo tampoc no bi podem 
crem'e i no és valid perque la Dostra crisi tw'(stica no 
es resol eliminant les nos tres propies eompelencies; si 
la resolem així aquesta crisi I'únic que fara, aquesta 
sOlllci6, sera traslladar aqueixa competencia a aItres 
zone i no precisament d les nosLres IHes; aqueixa 
gent se n'aniria a altres bandes, i des de més enlla sí 
que és segur que ens plantejarien una competencia a 
nosaltres. Sobretol, i obretot quan aquest urbanisme 
que avui se'ns critica, uposa una variació quaLitativa 
de I'oferta, d'acord amb un programa turÍstic que taro
bé depcm del Govern. D'acord amb uns projectes urba
nitzador respectuosos amb el medl ambjent, propicia
dors d'un lurisme d'ab oluta qualüal i tendents a com
batre el dos problemes fonamcnlals que té el nOslre 
turisrne, I'estacionalitat i la fugacitat. El turisme que 
l'ebutjam quan es rebutgen coses de l'e til del de Ses 
Covete , no es un turisme de quinze die vol 'charter' 
í vinl mil pesseles, és un turi me que compra xalets, 
és un turisme que ve a jugar a l -golf, és un turisme 
que ve a l'hivern i que ve a l'e ti u, que salta fins aquí 
e)s caps de setmana j que, pel eap baix, és un turis
me altament capa<;, economicamenl; i que pcnsam que 
és una oferta qlle é neeessari oferir perquc si única
ment ea queda m amb el turisme dcls graos ediftcis, 
de les plalges completament saturades i de les zones 
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completament ja acabades, ben aviat no tendrem on 
dur els turistes. Per aixo és que pensam en la plausi
bilitat deIs criteris urbanístics del Govern en Es Trenc, 
i d'aquí on no és Es Trenc, pero amb els mateixos cri
teris. 1 deiem que hi havia raons de tipus turístic, pero 
és que també n'hi ha qualcunes de tipus jurídico Hi ha 
raons 'que obliguen el Govern a exercir d'una manera 
responsable les seves atribucions, totes les que té. A 
no escoltar efervescencies bullangueres, tan respecta
bIes com volgueu, pero escassament ponderadores de 
tota una serie de qüestions greus que es plantegen sem
pre darrera decisions que es poden prendre tan ale
grement com alguns les propugnen. Si el Govern hagués 
acceptat els recursos contra les normes subsidiaries, 
cosa que no ha fet, i les hagués anuHades, tornaria 
entrar en vigor el Pla General, de conseqüencies urba
nístiques indesitjables i corregid es precisament per les 
normes subsidiaries que nosaItres hem aprovat. Si 
aquestes, per altra banda, es modificaven essencial
ment, aixo suposaria una suspensió de l'aprovació, fins 
a una nova redacció. Pero ja som fora del temps deIs 
sis mesos estipulats per la llei, i entrarien altra vegada 
en vigor el Pla General, i en qualsevol deIs dos casos, 
no tan sois entraria en vigor el Pla General, sinó que 
l'organisme competent tornaria esser l'Ajuntament de 
Campos, i no és el moment aquí d'entrar en disquisi
cions de que és el que vol el pobl~ de Campos i l'Ajun
tament perque aquesta Cambra té coneixement a tra
vés d'un escrit que es va rebre dies enrera de quina 
és la voluntat i de quines són les manifestacions que, 
en nom del poble de Campos, fa l'Ajuntament, solEci
tant una autonomia municipal que unes vegades es 
dóna i les altres es nega; i tot aixo al marge d'aquest 
concepte possible d'indemnitzacions en els quals, aquí, 
ara no hi volem entrar perque no serien més que me
res especulacions de quantitats i no ens agrada fer 
futuribles, 'puesto' que serien els tribunal s que ten
drien la darrera paraula; el que sí ens pareix impor
tant fer constar és que dins la circumstancia del cost 
no hi entra només aquest cost d'unes possibles urba
nitzacions, d'unes possibles indemnitzacions, sinó que 
s'hi ha d'incloure el cost derivat del grau de protecció 
que es doni a tata la zona i no només a aquella zona 
que es pretenia urbanitzar, 'puesto' que obviament el 
Pla Parcial en qüestió no ho cobreix tot, sinó que la 
zona sotmesa a protecció és moltíssim més grossa. 1 el 
Govern té l'obligació de ser responsable i en aquest 
cas, ~o vol esser més que mai. No obstant, Sres. i Srs. 
Diputats, allo impor tant no són solament les raons 
ecológiques, les urbanístiques, les turístiques, les .iu
rídiques i les economiques, que ha són i ho són molt; 
n'hi ha d'altres que ens aconsellen actuar responsable
ment en aquest tema, posar els peus en terra i fugir 
de les demagógies facils. El vertader problema de fons, 
allo que ens jugam, a110 que debatim com us advertia 
en el principi quan us deia que Es Trenc no és Jllés 
que una bandera, no és un projecte urbanitzador, cor
recte i respectuós, sinó que el que ens estam discutint, 
el que venim avui, en qualque forma, a discutir és 
tota una filosofia política que incideix greument da
mW1t el model economic, i sobretot damunt el model 

de societat que volem per aquestes Illes. Aixo que esta 
passant amb la legalitat urbanística, amb tates aques
tes anades i vengudes, amb totes aquestes rectifica
cions i aquests canvis de criteri, suposa, és ben evi
dent, una falta de 'serietat' pública que solament els 
irresponsables poden esser capa<;os d'invertir. Sembla 
molt cIar que darrera aquestes accions, sistematica
ment enfrontad es a tot allo que suposi crea ció de ri
quesa, ocupació i moviment de la roda económica, 
s'amaga una filosofia que no dubtaré a qualificar 
francament de masoquista; que apunta a creixements 
zero, que a nosaltres no ens van bé, i a una paralitza
ció molt possible de tota l'activitat económica de les 
IIles que tampoc no podem permetre. És possible que 
I'esquerra parlamentaria no sigui sensible a aqueixes 
conseqüencies socials; jo crec que sí, que ho han de 
ser; i estam segurs que són conscients de quines són 
les accions com aquestes que protagonitzen, quina és 
la influencia que poden tenir damunt la nostra realitat 
sociopolítica, pero pel cas que eIls no fossin sensibles, 
el Govern té l'obligació de ser-ho, i de recordar a aques
ta Cambra, cosa que crec que no fa molta falta que els 
malIorquins, els menorquins, els eivissencs i formen te
renes viuen majoritariament de construir cases, de fer 
sanitaris o de vendre'ls, de coHocar portes i finestres, 
de fer jardins, de vendre plantes, d'oferir souvenirs, 
de dissenyar projectes de transformar materials i que
viures, de reparar avaries electriques, firmar contrac
tes de compra-venda, de llogar cotxes i fins i tot de 
fer d'interpret; que els nostres agricultors produeixen 
per vendre als consumidors la carn, la llet, les verdu
res) i tot quant e1s pugui fer falta. Que els ajuntaments 
nodreixen les seves arques i inverteixen en funció de la 
capacitat deIs seus termes municipals; que tot el co
mer<; viu, i totes les geleres i elSl electrodomestics i, 
sobretot, la totalitat de les lIetres de pagament es pa
guen, precisament, perque aqueixa roda economica 
marxa i funciona; i aixó, senyors, no és voler fer des 
d'aquí, des d'aquesta tribuna populisme, sinó veritats 
elemental s que entén el més humil deIs ciutadans i 
que entén un Govern que veu com milers de milions 
de pessetes ens fugen cada dia de les nostres Illes, mi
lers i milers de milions de pessetes amb altres urba
nitzacions que es podrien haver condult i recondllit a 
termes raonables; milers i milers de mílions de pes
setes que se n'aniran a altres bandes i que des d'aIla 
sí que ens faran competencia; milers i milers de mi
lions de pes se tes que s'han deixat d'invertir en un sol 
any i que si seguim amb aqueixa incertesa deixaran 
d'incloure's per sempre. Són llocs de feina, i després 
ens faran parlar aquí de I'atur; és activitat económica 
i ens faran parlar de l'atur; és riquesa que descompa
reix i ens fareu parlar de l'atur. 1 desapareix a canvi 
de que?, no és que estiguem prostitLÜnt la nostra terra 
i I'estiguem canviant per unes monedes, no es tracta 
d 'aixo, ni de destrossar paisatges, a canvi de feina o 
doblers, ja n'hem fet prou durant molt de temps; es 
tracta precisament de canviar aquest model, es tracta 
d'harmonitzar amb inteHigencia valors economics i de 
qualitat de vida que en cap manera són ni excloents 
ni contradictoris. Nosaltres, senyors, som feels i cohe-
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rents amb els nostres principis i tenim obliga ció de ser
ho, i amb aixo voldria acabar la meya intervenció. 
Hem dit que veníem a discutir criteris, hem vengut a 
exposar-vos els nos tres criteris i crec que hem explicat 
a bastament per que el Govern es manté ferm amb 
aquests criteris urbanístics, feel a la seva consciencia, 
coherent amb el seu plantejament i, sobretot, als in
teressos d'aquestes' IHes i indeferents a qualsevol renou 
irresponsable que ens pugui fer jugar amb el pa 
deIs ciutadans i amb el seu futur economic. Es manté 
ferm perque no vol assurnir la responsabilitat de deci
sions que li parelxen senzillament irresponsables. Res
pectam la voluntat de qualsevol, perque no vol parti
cipar en un joc de dernagogies de carrer i perque no 
vol esser partícep d'una política urbanística que con
sidera sUIcida. Ho varem fer i assumÍrem Sa Drago
nera; avui di seu ti m Es Trenc, derna veureu com discu
tirem, tots els mateixos criteris s'hauran de tornar 
repetir; per tant siguem clars des d'un principio No 
volem tornar a un tercermundisme del qual hem sortit 
gracies a la feina, els suors i la inteHigencia deIs habi
tants d'aquestes llles. Segons com es desenrotlli aquest 
debat d'avui i ates que els que discrepen de la política 
urbanística del Govern no coincideixen com ja hem dit 
entre si amb les seves pretensions protectores, i una 
vegada més volem deixar constancia que nosaltres vo
lem esser essencialment respectuosos amb aquesta 
Cambra, ens consta que· el nostre Grup Parlamentari, 
el que dóna suport a aquest Govern, presentara, si amb 
el nos tres arguments no us hem conven($ut, una re
solució perque en tot cas i suposant que cada Grup 
seguesqui mantenint les seves opinions, sigui aquest 
Parlament el que assumesqui comp1etamen tal respon
sabilitat d'una decisió que 1 Govern creu que perjudi
caria seriosament el nostl-e .fu tur, Davant la historia, i 
no em refere e a aquesta historia en maiúscules a que 
tochom se 01 referir, sin6 la historia de cada dia que 
haw;em el viuTe dins aqllests proxims anys, Sr . del 

,. PSM, Sr . . del PSOE, S ,-s, del Grup Regionalista, la res
ponsabilitat és vostra. Fent-me valida una frase que ha 
fet famosa la televisió, «éste, Sres., es su turno», Mol
tes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
De conformitat amb I'establert a l'article 157 s'obri 

un torn pel qual un representant de cada un deIs 'grups, 
pot fer ús de la paraula durant un període de quinze 
minuts. D, Sebastia SelTa, per I'article 73 de menor a 
major. 

SEBASTIA SERRA 
S,·, Pre ident, per una qüestió d'ordre, el Grup Es

qu .ITa Nacionalista soHicita mitja hora per analogia 
amb el di curs d'inves Lidlu'a del President de la Co
munilaL Autónoma, ja qu en lcnem que el que s'ha ex
po at aquí fuig de la com unicació presentada pel Go
v rl1 a la Mesa del Parlamento 

PRESIDENT PARLAMENT: 
D, Sebastia Serra, el Reglament, considera la Mesa 

que és molt cIar dins la seva normativa i, per tant, 
mantenc el dit anteriorment; per l'article 157 tenen 

l'ús de la paraula els Grups de menor a major que de
manin la paraula i els ho donaré per quinze minuts. 
Té la paraula D. Sebastia Serra Busquets. 

SEBASTIA SERRA: 
Gracies, Sr. President; Sres. i Srs. Diputats. Es

querra Nacionalista ja va dir en el seu moment, en el 
discurs d'investidura, que estavem davant una serie de 
problemes molt clars a la tema tic a d'ordenació terri
torial; i que es necessitava un debat en profunditat i 
no de cap manera es tractava de seguir, no només amb 
incoherencies, sinó amb ambigüitats, i parlarem del 
concepte de balearització que existeix arreu de tot el 
món; i també parlarem posteriorment al discurs d'in
vestidura que nosaltres defensaríem pam a pam el 
nostre territori i tots els drets deIs ciutadans deIs nos
tres pobles, pero que aquesta defensa pam a pam de
sitjaríem que no fos únicament la defensa deIs pocs 
cossiols, i varem parlar de cossiols en el seu moment, 
que ens quedaven a les Illes, sobretot d'Eivissa i Ma
llorca; pero, de qualque manera, ens trobam que, sor
prenentment, avui venim a un debat d'un espai natu
ral concret que s'esta generalitzant, i en canvi, a res
posta d'una interpeHació parlamentaria del Grup 
Esquerra Nacionalista que es va veure fa poc temps, 
se'ns negava la concreció, quan nosaltres soHicitavem 
un debat en profunditat damunt tota l'ordenació terri
torial; i record la votació, i record la forma de pro
duir-se el debat en que passa'ren per damunt totes les 
teories més o menys europelstes que hi pugui haver, 
que compartim, d'ordenació territorial, pero no varem 
arribar a cap conclllsió; i cal veure en el Butlletí Ofi
cial del Parlament de la Comllnitat Autonoma n.O 7, 
com es negava el que Esquerra Nacionalista proposa
va. Per aixo entenem que la primera contradicció que 
té el Govern de la Comunitat Autonoma és aquesta, 
quan hi havia una interpeHació, quan debatÍem en pro
funditat, quan parlarem de Comissió Provincial d'Ur
banisme, de planejaments locals, de tots els espais na
tllrals i del problema de l'aigua a les Illes Balears, no 
s'entra én debat concret, no es resol, i en canvi avui 
se'ns surt amb un debat de tipus general. Pero Esquer
ra Nacionalista és molt conseient que hem d'anar punt 
per punt en aquests debats i comen<,:arem per una ~osa 
inequívoca. Som proteccionistes, som proteccionistes 
del que queda; no oro partidaris de creixement zero, 
pero som proteccionistes a ultran<,:a del que queda, per
que la destrossa s'ba fet i s'esta consumant i, dia a 
di a, en aquestes lHes, es veuen casos i no hi ha cap 
voluntat política per part del Govern de la Comunitat 
Autónoma d'aturar-ho; i l'ambigiiitat de les raons eco
nomiques, socials, cultllrals i polítiques només fan 
continuar un procés de destrucció i un procés de co
lonització; perque, SI'. del Govem, com é possible 
parlar del capital que ha: fuit de les Il1es Balears quan 
Es Trenc, en aquests moments, és d'una socie ta t sue· 
ca? 1 aixo és una evidencia que hem de mantenir i no 
ens p dem contradi¡" tanto Per altra banda, es pada 
aquí, d'informes jurídics, es parla aqui d'infoffi1es lec
nics, el. > conlradlccion , per amunt i per ava ll , pero, on 
són la publicació pública, on són tots el informes de 
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que disposa l'executiu de la Comunitat Autonoma, ,da
munt' aquests informes que es parla d'LC.O.N.A., 
'damunt' tota la qüestió que hi pugui haver? No s'ha 
fet, ni tan soIs a la memoria explicativa de les llor
mes subsidU.lries hi ha les conclusions de !'informe 
d'I.C.O.N.A., que entenem que és valid; i més pun
tual és el del 79 si bé també hem de parlar de l'in
forme que hi ha hagut molt més recentment a petició 
d'un altre Grup Parlamentario I Esquerra Nacionalista, 
hem de recordar damunt Es Trenc i Es Salobrar que 
va soHicitar d'Obres Hidrauliques un informe damunt 
la problematica de l'aigua perque entenem que la ur
banització Covetes Foresta esta aturada en gran part 
per la problematica d'aIgua dol.;a, i encara no s'ha par
lat ni un sol moment d'aquesta qüestió; i se'ns parla 
de Campos, de l'Ajufitament de Campos que, de qual
que manera, vol que s'urbanitzi Es Trenc, pero alerta, 
i senSB parlar de l'aigua doh;a, i sense parlar de la 
zona de reguiu d'interes nacional declarada fa poc, i 
sense parlar deIs mil cinc-cents milions de pessetes 
destinats a aquesta zona de reguiu d'interes nacional; 
com es pot parlar d'urbanització sense parlar deIs in
teressos agrícoles i de les possibles contradiccions? 
Per aixo pensam¡ que el debat d'avui és molt impor
tatn, pero l'hem de centrar a la tematica d'Es Trenc 
i Es¡ Salobrar. Pensam que esta clar que no podem 
caure en la contradicció de deixar de banda l'estra
tegia mundial per la conservació de la naturales a, que 
pensam que el Govern de la Comunitat Autonoma no 
ha tengut en absolut en compte en aquest debato I 
l'estrategia mundial de la conservació de la naturaleza 
parla cIar que l'inici del consum de recurs natural no 
renovable és molt greu i és el cas en que ens trobam. 
En aquests moments hem de tenir ben en compte que, 
a l'inici del cansum de recurs natural no renovable 
és el millor capital pel nostre desenvolupament p.co
nomic sostingut. Per tant, com que Esquerra Nacionalis
ta defensa un desenvolupament economic sostingut, és 
evident i és dar que no podem admetre el consum d'un 
recurs natural no renovable. I de les concIusions de 
l'estudi d'LC.O.N.A. que en podem dir? Hem vist com 
el President de la Comunitat Autonoma ha manejat, 
amb molta habilitat per cert, contradiccions dins 
LC.O.N.A., contradiccions dins estudis d'LC.O.NA, fins 
i tot amb acusacions de qüestions sospitoses. Pensam 
que LC.O.N.A. n'haura pres bona nota i que aixo es 
dura fins alla Oil toca per les vies legals establertes, 
pero nosaltres només volem recordar quines són les 
conclusions de l'estudi d'I.C.O.N.A.; i les volem recor
dar i no les repetirem aquí per que pensam que tots 
els grups parlamentaris les coneixen, pero volem re
cordar que a les pagines vuit i nou del recurs que varem 
interposar davant la Conselleria d'Ordenació del Terri
tori, esta ben cIar en els vuit punts de la pagina 213 
de l'informe d'LC.O.N.A. del 79; en els vuit punts de 
conclusions pensam que esta molt cIar que és el que 
vol dir protecció i no només, com ha fet el President 
de la Comunitat Autonoma, citant els punts on hi 
podria haver unes interpretacions, on hi podria haver 
una certa ambigüetat. I passem, si es vol, a parlar de 
la qüestió de defensa de dunes, etc. Es parla d'una 

urbanització a !'interior, es parla d'una urbanització 
que en els extrems esta, Colonia de Sant J ordí, Cove
tes, Sa Rapita, autoritzada, i es diu: «l perque el 'mig' 
a darrera s'ha de perjudicar, si les de la vorera no?» 
FaBacia, faBacia; senyors, les dunes són enmig, i qui 
hi hagi anat i qui hi hagi trepitjat sap perfectament 
la problematica dunar, sap perfectament la problema
tica de garriga i de pinar i sap perfectament que no 
només hem de parlar de construcció d'unes cases, d'uns 
pisos, d'unes altures determinades, sinó que hem de 
parlar de tots uns vials, hem de parlar de tota una 
serie de problemes d'aquest tipus. 1 anem també a 
parlar de turisme, si es vol, en aquest debat. Podem 
parlar de l'estrategia turística, pero hem de tenir ben 
cIar que el turisme en aquests moments també neces
sita d'unes zones naturals, i no precisament en el sen
tit que ha exposat el Govern. Nosaltres entenem que 
una política turística adequada, i ho hem dit moItes 
vega des , també necessita de valors ecologics, de valors 
culturals, de patrimoni natural i cultural del nostre 
poble. 1 per altra banda, entenem que la defensa d'uns 
territoris concrets, avui discutim el d'Es Trenc i Salo
brar, abunden més en el criteri que mantenim. 1 tam
bé hem de parlar, potser, de la qüestió jurídica; no
més volem recordar un parell de qüestions jurídica
ment: Llei del Sol, artic1e 87.2, el té en compte el 
Govern quan discutim aquest tema? Pla Parcial de Ses 
Govetes de dia 4 de n~vembre del 74, donava dos anys 
per fer el pla d'urbanització, i el pla és d'octubre del 
79, per tant entenem que jurídicament no es pot de 
cap manera donar rellevancia a 'aquesta qüestiÓ. 1 
també tengue m en compte el Reial Decret 1.374 de 2 
de juny de 1977; parla d'agilitzar el planejament i 
dóna. quinze mesos, entra en vigor el 78 i recordem 
que el pla d'urbanització és del 79. I que passa durant 
cinc anys que hi ha des que es fan els primers plans 
i es comen¡;:a fin s a l'actualitat? Que és el que succeeix? 
Se cerquen compradors, la societat establerta va cer
cant compradors; i quins són els compradors? una so
cictat sueca, capitalisme multinacional, colonialisme 
claro I parlem també, definitivament, perque ja és hora 
de parlar-ne, d'indemnitzacions. El fantasma d'indemnit
zacions ha de desaparE!ixer d'una vegada per totes. Si la 
Conselleria d'Ordenació del Territori admet els recursos 
presentats, com entenem que esta a l'esperit de la Pro
posició No de Llei aprovada per aquest Parlament, de 
qualque manera el valor seria agrícola, no urbanitzable 
i, per tant, el valor seria bastant limitat, hi hauria possi
bilitat d'expropiació, e0ident, i per un valor baix, i si no, 
que es vagi als llocs on se sap el valor que pugui tenir 
declarat Es Salobrar i Es Trenc. I per altra banda 
també repetir que si no es dóna, si no s'admeten 
aquests recursos, obviament s'entra a un terreny direc
tament especulatiu, a un terreny de sobrevaloracions, 
i nosaltres pensam que el Govern de la nostra Comu
nitat Autonoma no pot entrar a una política especu
lativa. Per altra part, jo voldria dir que el Govern 
d'aquesta Comunitat Autonoma ha entrat en algunes 
contradiccions. S'ha parlat d'herencia rebuda, s'ha par
lat que tot aixo venia del Consell General Interinsular, 
pero per altra part es parla de coherencia. amb un pro-
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grama electoral i es parla de coherencia amb una pro
blematica económica com l'entén el Govern i com 
l'entén en definitiva la Coalició Popular. Nosaltres en
tenem que, d'una vegada per totes, s'ha de tenir dar: 
l'herencia rebuda permet la protecció, permet avan<;ar 
en un terreny que, nos al tres ho hem dit moItes vega
des, pot ser llei de paratge natural, pero creim que 
assegura 'molt més una qüestió de Parc Natural, que 
aquest Parlament pot manifestar la seva voluntat i es 
pot fer o bé una llei en aquest Parlament o bé dur-la 
a l'Estat Central perque apliqui els decrets de Pares 
Naturals i r ecordem que, si es fa ai.xí coro Esquerra 
Nacionalista ha; mantengut des del principi amb tota 
coherencia, hi h amia unes ajudes economiques impor
tants, hi hauria un pressuposts addicionals a nivell el'Es
tat per a la conservació, per a la vigilancia. I recordem 
que pare natural administrat per 1.C.O.N.A., que creim 
que és l'organisme que té capital en aquests moments 
per garantir aquesta qüestió, no vol dir que la nostra 
Comunitat Autonoma ho deixi de mans, perque hi hau
ria un patronat, segons la llei marca, 00 creim que hi 
hauria d'haver el Govern de la Comunitat Aulbnoroa, 
Ajuntament de Campos, ConseLl Insular i una serie d 'or
ganitzacions que vigilas sin la gestió, que administras
s in aquest pare natural. En definitiva, Sres. i Srs. Dipu
lalS, i per 110 passar-nos del termini i procurar que 
aquest debat se centri a les conerecions, creim que 
avui hem de fugir d'ambigi.iitats, hem de fugir de fa 1-
Hlcies i hero d'anar amb claredal i sense ambivaHmcies. 
Es tracta d'un proteccionisme, avui, d'una zona, dema 
potser sigui una aItra, pero entenem que l'estrategia 
d'una Cala Agulla, d'una Cala Mon dragó , d'Es Salobrar 
i Es Trenc, etc. són coses que obviament van conjun
tes, pero d'una vegada per tates hem de parlar de pro
teccionisme o no, i el proteccionisme ve marcat per 
aquest estudi científic fet l 'any 79 per 1.e.O.N.A., si 
bé esta ciar que la visió política que es pugui tenir 
d'ell es pOl embullar i es pot embulla!' el fil tot el que 
es vu lgui; nosaltres, com que nO ho volem embullar 
gens, hem expressat una opinió, som a un debat, hem 
soHicitat mitja hora de temps per poder traetar tots 
els temes que s'han apuntat aquí, pera cIar, tampoc no 
tenim cap por a un debat obert, a un debat clar, perque 
pensam que estam jugant el present i el futuro I pen
sem una cosa ben clara, en aquestes IBes el medi am
bient esta deteriorat, el medi ambient esta destrossat, 
la balearització és efectiva; Srs. del Govern, Srs. del 
Parlament, avui tenim la paraula per comen<;ar un camí 
nou, o senzillament per continuar amb ambigüitats, 
amb faHacies i en definitiva destrossant una vega da 
més. Grades. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. Pot fer ús de la paraula 

D. Jeroni Albertí pel Grup Regionalista. Disposa d'un 
temps de quinze minuts. 

JERONI ALBERT!: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Realment estam 

avui a un debat, jo crec que interessant i important, i 
jo, que em diuen que som caparrut, vull comen<;ar' He
gint aItra vegada el que figura a la memoria informa-

tiva. - i justificativa -de l'aprovació d'aquestes nor'mes 
subsidiaries. He demanat fins avui si aixó que diu aquí 
és ver. I la defensa que ha fet el President, avui, de la 
urbanització d'Es Trenc em deixa amb molts dubtes 
que el que es diu aquí s~gui ver, perque els arguments 
que ha emprats no són precisament en la línia que 
aquí esta escrit, sinó tots els contraris, i ho tornaré dir; 
deien: «El Gobierno de esta Comunidad Autónoma com
parte totalmente los criterios de protección de la na
turaleza antes mencionados», -ja els vaig dir l'altre 
dia-, «con los que como se ha dicho está de acuerdo 
el equipo redactor»; i diu: «Dado la existencia de pla
nes aprobados, lo cual supone un derecho privado que, 
según la Constitución, en caso de ser suprimido debe 
ser adecuadamente indemnizado», -per tant, aquí no 
es tracta de llev-ar res a ningú- «y teniendo en cuenta 
que según estimaciones realizadas, en este caso, las in
demnizaciones serían muy elevadas y no contando con 
presupuesto para ello, el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma ha acordado mantener la mayor parte de 
zonas protegidas; pero se ha visto obligado a no sus
pender en su totalidad los planes aprobados». 'Bueno', 
si aquí es deia aixa, i avui es diu realment una altra 
cosa, que realment el programa del Grup que dóna 
suport al Govern diuen aItres coses, no és ver, pens, el 
que dei en el dia que es va aprovar; perque, Sres. i Srs. 
Diputats, aquí no es parla, i més jo he de- llamentar i 
em pensava que hi hauria aquí una política, un debat 
sobre ordenació del territori, i no hi ha estat, no es 
tracta d'una política d'ordenació del territori, siguem 
clars, es tracta de tancar un cataleg d'espais protegits, 
segons I.C.O.N.A., que el Consell General Interinsular 
va comen<;ar a fer, que es va fer pel Govern actual. Jo 
diria que a satisfacció de tothom amb tots els altres 
espais, i I'únic espai d'aquest cataleg que va tenir un 
problema va esser Es Trenc. Es tracta exclusivament 
d'aixo; i no es tracta, no es tracta d'aquí, jo he notat 
a faltar, jo li he de dir, Sr. President, arguments moIt 
més positius, defensant aquesta urbanització, perque 
he cregut sentir, pdlcticament, i jo vull desmentir to
talment que sigui així, és que es qüestiona sobretot 
l'actitud del Govern; jo crec que no és així; hi ha ha
gut una autentica exposieió defensiva, no hem de [er 
cas al carrer si volem conservar un estat de dret, jo 
diria que el que hem de pensar és si té o no té raó 
el carrer, perque si té raó també li hem de fer cas, 
perque no sempre, no sempre el carrer no té raó, i 
que, per tant, crec que hem d'entrar en un debat amb 
molta més profunditat i no jugar a la defensiva, i anar 
al fons de la qüestió de que és que passa amb la ur
banització d'Es Trenc. Com dic, és un espai que esta
va dins un cataleg que hi havia Sa Dragonera, que tots 
varen esser resolts a satisfacció de tots els Grups Par
lamentaris i hi ha hagut un problema a un d'aquests 
espais. Pero no es' tracta de dir, és que si no s'urbanit
za Es Trenc la política des d'ara no ens deixaran ur
banitzar res; i no es tracta de dir que són uns irres
ponsables tots els qui s'oposen a la urbanització d'Es 
Trenc, perque em pareix que no és ver. Per tant, jo 
m'hagués agradat, com dic, un debat positiu, i no un 
debat només a dir no hem de fer cas a aquestS' se-
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nyors perque estan eridant, o l'esquerra diu aixo, o uns 
irresponsables han eanviat d'aetitud darrerament, per
que pens que estam, realment, discutint qualque 
cosa mol més profunda, molt més, molt més. Sell

cera. Per tant, jo crec que sí, jo donaria la raó al 
Sr. President del nostre Govern, de la nostra Comuni
tat, que hi ha raons de fans en el tema d'Es Trenc, i 
a jo m'agradaria parlar-ne un poc, de les raons de 
fans, perque jo no cree, i perdoni la discrepancia to
talment de les seves asseveracions, de dir que no ur
banitzar Es Trenc és potenciar el ereixement zero; i 
és evitar que es erei' riquesa a aqueste~ illes perque 
la riquesa es crea cada dia, amb activitats productives, 
i jo sostenc aquí davant tata la Cambra que el tema 
d'Es Trenc no és més que una inversió darament es
peculativa, i nosaltres necessitam, perque vivim del tu
risme, dur aquí inversions que realment crein 'puestos' 
de feina, pero amb caracter definitiu, i no anem, no 
anem afer inversions que ens poden, se'ns poden dis
minuir, el nostre atractiu de les illes perque, amb aixo 
sí que diferim totalment de les asseveracions que s'han 
fetes aquí, no vendran més turistes per tenir més ho
tels, vendran més turistes quan Mallorca sigui més 
atractiva; l'hotel és una conseqüencia d'una política 
turística, l'hotel no és el fi últim d'una política turís
tica, i es vendran neveres si se reposen els hotels que 
han de mantenir el dia, si hi ha gent interessada en 
venir' a Mallorca, per disfrutar de Mallorca i n? per 
estar a un hotel, i no perque hi hagi més hotels ha 
de venir més gent. Podia esser que com més hotels fés
sem 'menos' gent tenguéssem, i cree que nosaltres sí 
hem de tenir en compte, i nosaltres ha defensam des 
del nostre Grup, que el motor de l'economia illenca és 
el turisme i que tot el que vagi contra el turisme és 
negatiu, i qualsevol tipus d'inversions especulatives per 
a nosaltres és negativa en aquests moments per Ma
llorca, sobretot, perque no ha hem de dir, si arnés són 
inversions estrangeres, sense tenir res contra les inver
sions estrangeres. Perque, perque jo crec que esta cIar 
que quan uns senyors fan una inversió, ha fan amb la 
seguretat de recuperar la inversió i amb la seguretat 
de tenir un benefici; el tenen o no el tenen, ja és un 
risc que ha de córrer l'empresari; pero pensam que 
que passa en aquest moment que es diu, i nosaltres 
amb aixo hem estat molt sensibles, nosaltres creim 
que és important que un moment en que tenim una 
crisi tan grossa que realment hem de combatre l'atur, 
és important quan es diu, aquests senyors amb la seva 
actitud fan que mils de milions de pessetes aquí se'n 
vagin i no crein 'puestos' de feina. 'Bueno', 'pues' resul
ta que nosaltres ens ha hem pensat i quau ve aquí 
una inversió de quatre mil milions, de tres mil milions, 
de quatre mil milions en aquest cas, a fer una urba
nització, jo diria, jo diria ni 'siquiera' respectable amb 
l'entorn d'Es Trenc, jo m'agradaria que vessen vos tes 
una fotografia que tenc jo aquí plantada la urbanitza
ció, que obeeix úuicament a caracters de propietat i 
no a caracters d'entorn; vull dir ben ciar, obeeix a 
que hi ha una finca comprada i que l'han d'urbanitzar 
i no tenen ni 'siquiera' en compte els accidents paisat
gístics del sistema; pero i que passa?; que venim aquí, 

fan una inversió, logicament avui invertiran dos, tres, 
quatre mil milions de pessetes, no sé, els que siguin; 
pero d'aquí quatre o cinc anys, aquests quatre mil mi
lions més els beneficis, que poden esser mil més, se'n 
tornaran. No creen riquesa aquí, deixen una cosa feta, 
hauríem de valorar si el que fan és millar per a no
saltres que quedi com esta o que quedi de l'altra ma
nera, perque defensar la inversió com a creació de 
'puestos' de feina, crec que són 'puestos' de feina molt 
curts i que, per tant, hauríem de mirar si realment en 
aquestes illes anam afer inversions molt més produc
tives, anam afer inversions dins indústria; perque jo 
sostenc que no urbanitzar Es Trenc no és propiciar el 
creixement zero; crear riquesa, hi ha moltes maneres 
de crear-la, i crear riquesa, quan tenim un motor de 
l'economia com és el turisme, és dedicant prioritaria
ment a aquest motor tots els nostres esfoI'<;os perque 
seguesqui 'arrastrant' més fort la locomotora, creant 
l'estructura que ha d'anar darrera i que faci que des 
del turisme facem produir sectors que avui no pro
dueixen, que són 'menos' conflictius, són m és positius 
perque estan creant riquesa a llarg, a curt i a llarg, i 
no cream riquesa a curt, vull dir a llarg, i a mig i a 
llaJ1g, i no cream riquesa a curt que, a la llarga no fa 
més que anar en contra deIs interessos turístics de les 
nos tres illes. Aixo és el que nosaltres pensam i per 
aixo hem fet el nostre vot contra la urbanització d'Es 
Trenc; no hem fet cas al carrer per fer-n'hi, sí hem 
tengut en compte que hi ha hagut gent al carrer que 
no li agrada, pero no és que hem fet cas al carrer; el 
Govern ha de governar, pero ha de governar amb els 
seus propis criteris i no sentir-se acossat ni per l'opo
sició, ni pel partit regionalista, ni, sobretot, pels grups 
ecologics, que estan fent el seu paper, pero que també, 
per ventura, es passen; per aixo, hem d'establir sempre 
el just, el just cicle on ens hem de maure. Per aixo, 'bue
no', jo crec que, en certa manera, es pot dir per part del 
carrer que el Govem urbanitza Es Trene i no és ver, 
jo estic d'acord, el Govern no urbanitza Es Trenc; el 
Govern autoritza, autoritza una urbanització dins un 
cataleg de zones protegides; jo crec que quan hi ha un 
cataleg de zones protegides, és que són dignes de pro
tecció; si no no hi hauria un cataleg de zones protegi
des. Jo veig molts de 'puestos' que no estan dins aquest 
catalBg i ningú qüestiona que es puguin fer urbanitza
cions aBa on estan les zones protegides; es tracta de 
tancar un cataleg d'espais protegits i que hi ha hagut 
un problema, perque tots pensavem que no s'havia 
d'urbanitzar en E s Trenc, i jo repetesc, creia també 
que el Govem creia que no s 'havia d'urbanitzar, que 
es va veure obligat afer-ha; per tant, no és que aquí 
qüestionem que no es pugui fer res a les nos tres ilks, 
es qüestió que aquí estam qüestionant i estam defen
sant que els catalegs d'espais naturals que creim im
prescindibles per mantenir l'atractiu turístic i, perque 
no dir-ho també, l'atractiu de millar nivell de benestar 
deIs que aquí vivim, perque si mantenim uns entoms 
millors, també viurem millar els que estam aquí, no 
només els que vénen en funció del nivell de renda que 
podem obtenir arrel dels' que vénen, també hem de 
mantenir un majar nivell de benestar pels que aquí 
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VIVIID, que és en definitiva, a qui estam obligats a ser
vir. La conseqü ncia de tellir el lurisme és perque aquí 
visquem miJIor; per tant, t6t ho bem de fer en funció 
que aquí visquem millor i que els turistes vénguin rnés, 
a dur més riquesa, a ' crear' Olés riquesa en funció que 
se sentiD millor aquí; pero }'última conseqüencia és 
que s'han elel sentir millór i els qua han de viure millor 
som el que aquí vivim, siguem d'aquí o hagin vengut. Per 
tant, a mi em crea realinent cert problema l'exposició 
del President perque jo cree que crear riquesa no és 
xclusivamen urbanitzar Es Treoc ni és rer urbanitza

cions, sinó que amb la maquinaria que tenim podem 
crear riquesa, per ventura més riquesa, i aixo conven
dria! que 'en parlassim; per ventura estaríem d'acord on 
re Lmcnl s'han de f r inver ion per rear riquesa que 
1 erduri; i 00 nomé dir que, perque se'n van mils de 
milions cada dia perqu hi ha un enyors que no deixen 
urbanilzar TI Trene, perque cree que no és la realitat 
de la cosa, Per aixo vull dir que, nosaltres, nosaltres, 
que realment sabem i assumim, assumim responsa'Jle
ment el paper que hem tengut, vull dir que no és que, i 
que crec qlle el fina l de la decisi6 de la propia expo
sició lel Presidcnl que trasllada al :Parlament, 'bueno' 
si vosalll'es no voleu qu urbanil.zem Es Trenc dig u
no que hem el fer i com bo hem de fer, no ho v .. ig 
gens malamenl, per pal'l nostra ja assumim des d'ara 
que també volem seguir !"esponsablement duent enda
vanl tol aquest l Ola: pero jo voldria només per aca
bar arribar a tres conclusions. Primera., que el tema 
d'Es Trenc no és més que tancar el cataleg d'espais 
protegil que va fer Le.O.N.A. i que tots varem accep
tar qu " era necessari p rotegír; ja hi ha una divergen
cia i que, per tant, no és qüestionar que no es pot fer 
res, s i Es Trenc es diu que no, sinó qu~ és que les 
zone pl'Olegides, perqu jo estic d'acord, Sr. President, 
amb la igualtat davan la lIei, pero jo deman alesho
re , perque ido a tots els aItre es va suspendre el 
planejamcnt, inelosa Sa Dragone.ra, i aquí no; també 
podrien proteslar els altres; vul! dir que aix.o és un 
fet, que hem d'anar a protegir un espai, que creim 
que Mallorca neces ita pI' legir j que vostes creuen, i 
jo els re pecl molt la seva opio ió, que protcg ¡,en 
millor urbaoilZant, i que nosaltres ereim, i jo deman 
que r pectin la nostra, que e protegeix molt millor 
no urbanitzanl. Tots volem protcgir els cspais, el que 
hi ha Ji ljnts eriteris d com es protegeixen. els es
pai. osallres pens 11l que, en aquest cas concret, 
p rque aixl estava, i perque així eslava pre )Sl a l prin
etp I, qu hi ha }lagut un problema que hi bavia un 
pla par ial aprovat; d'acord, anem a resoldre'l; pero 
J'úni a diferencia d'enfocament és que uns creuen que 
prolegim millor si construim una urba nilzació, que 
Cl'euen que és Wl urbanisme inLeHigent, jo p ens 
que aqu sl pla 110 ho és, a la vista del que jo tenc 

n la má, que é un urbani me raonable; ido jo pens 
qu n. que aquest no és un urbanisme raonable, i 
que el no tre grup pensa que defensam molt miLlor 
aquests espais sense construir res, que no fent una 
urbanització. Jo crec que no hi ha més que aquí, jo 
voldria dur el tema del debat als seus punts daus. No 
hi ha: cap' gana de dur el Govern, com ha dit el Sr. Pre-

sident, a una moció de censura indirecta; hi ha ganes 
de defensar un espai protegit,hi ha ganes de defensar 
un espai protegit i no hi ha més que aixo, i tot el 
que e 1 ugui afegir a aixo són elucubracions que s'ban 
fetes i que s'estan fent, jo no sé amb quin sentit, pero 
que duguem, duguem, el meu criteri, jo ho deman, 
aquesta disCLl sió al seu just terme, perque el Sr. Pre
si.dent del Govern, al meu entendre, no ha duit una 
política d'ordenació del territori aquí, ha duit la de
fensa d'una decisió dient que totsels altres estan en 
contra del Govern, no contra la urbanitzacÍó; jo dic 
que jo no estic en contra del Govern, ni contra la de
cisió del Govem, estie en contra perque crec que Ma
llorca no es pot permetre aquest luxe que Es Trenc 
s'urbanitzi; cree, i puc estar equivocat; i jo admet que 
anlb quest debat ens cou,'encem tots que estam equi
vocats, pero crec, i per aix vull dir que seguiré man
tcrul1 , el nostre Grup segui.J:a mantenit amb tota la seva 
fors:a del seu vol, que en aque tOI urbarulzació, en aquest 
e paj protegit d'Es Trenc-Es Salobrar, no s'urbanttzi, 
perque pensam que per Mallorca és mi.llor crear riquesa 
cada día, leninl com lenim un motor economia que fun
ciona, que 'ha demostrat que funciona; perque siguem 

lars, no podern dir que en aquest momenl de erisi el 
sector no esta en crisi; el sector turístic esta millor que 
mai; 'luego' des d'aquest moment en que esta millor 
que mai, el que hem d'intentar és potenciar-lo, el que 
hem d'intentar és tenir una planta que realment faci 
que generem rique a cada dia, que aquesta riquesa gene
ri 'puestos' estables de feina, que la gent no estigui amb 
un "aí d'aquí dos anys, quan acabi de construir, 
me'n 'tenc que' tornar a ca meva.»; que anem preci a
mento i cree que, crec que és important comeu<;ar-nos 
a plautejar, a un sistema socio-econo.rnic a les nostres 
illes que permeLi que aprofitem la gl-an capacitat mul
tiplicadora el rique a que té e l turisme, que anem a 
aqtlest punt a estudiar, que vegem guines inversiolls 
ón les que, prenil1l profit al turisme, poden generar 

'puestos' a la indústria i poden generar 'puestos' a 
l'agricultura, que sera quan realment estabilitzarem 
una economia; no sera fent urbanitzacions a espais pro
tegits. Per aixo vull dir que nosaltres estam totalment 
dient el nostre punt, no es tracta en absolut de discu
tir una decisió del Govern, es tracta de defensar el 
que nosaltres creim que Manorca no es pot pennetre 
en aquest moment, perque el primer que hem de fer, 
i repetesc el mat.eix, és seguir potenciant el nostre 
motor de l'economia perque si aquest motor funciona 
bé, i repetesc funciona bé en la mesura que la noslra 
illa augmenti la capacilal d'alractiu. deis turistes que 
vénguin, pero a ix. eru on ' eqüencia que podem alla1'
gar estances en lloc de fer més hotels, i podem tenir 
més gent; perque ja n'hi ha, ja n'hi ha de lIocs on 
p l venir gCllt amb poder degaslo'; per que n ve? El 
que h.em de proeur r és que véngui, per lanl, i des 
d'cll cOl11en<;ar a gen 'rar le capacitats de creació de 
riquesa que té el seclor primad ¡sector secundari a 
les n tres iLLes; aque.st é el verLader quid de la qües
lió. Perquc, com die, i si no, eolrem, cutrem a un de
bar d'ordenació del lerritorl seriós, pero n eonfon
guem un punt que només falta per tancar un cataleg 



24-1- DIARI DE SESSIONS / Núm. 9 / 7 desembre 1983 

d'espais protegits, que ningú s'ha aficat en altres 
temes d'ordenació del "territori, sinó que aquest ('a
taleg d'espais protegits que el Consell General Inter
insular va posar en marxa, perque realment estassm 
protegits, hi ha un punt de discrepancia entre el Go
vern i els aItres grups. Uns pensen que aquesta urba
nÍtzació protegeix més aquest espais, i els altres pen
sam que no ha protegeix, i cadascú en la mesura de 
la seva fo~ intentara que es dugui a t~ime allo que 
eH creu raonadament que és millor, i jo ere::: qw.' aquest 
és el punt real que tenim per poder rli<;..;utir avui, re(>J
ment ho h em hagut de fer aviat perquc no tenÍem 
temps de pensar massa coses. Com que s'ha ences el 
Hum groc, jo vull acabar. Per aixo jo sostenc i susl~

nim nosaltres que avui en l'oferta tUrístiCil que Ma
llorca posseeix, si desitjam seguir essent el punt de 

més demanda d'Europa, que aixo sí és una cosa im
portant a tenir, necessitam en primer lloc manienir el 
nivell d'atractiu de la nostra illa, ja que nl' vendran 
més turistes, com he dit, perque tengue'.ll més hotels, 
sinó perque la nostra illa és capay de respoudre a les 
seves demandes de paisatge, de platges d"ecologia, ele 
sanejament, de 'mig' ambient, de seguretat ciutadana, 
de neteja; per tant abans d'agredir la natun, sobretot 
de manera irreversible, nosaltres ens plantejarn la se
güent pregunta: tot aixo millora el 'mig' ambient o el 
degrada? 1 nosaltres pensam que el degrado., i que en 
aquests moments Mallorca no pot assumir una degra
dacio del seu 'mig' ambient, perque ha de mantenir 
intacte i l'ha de potenciar, i vull assegurar ja des d'aquÍ 
que tot allo que es construesqui i benefici"i i millori 
el paisatge sera 'apoyat' per U.M.; no es pot permetre 
el luxe de ten ir una cosa que sabem que va bé, que 
té demanda, que hi ha hagut oposició 'inclús' per part 
de tour-opeáldors, és a dir, per part de gent que ha 
de venir; i que, per tant, el nostre grup es ratifica en 
la idea de fer tot el que sigui possible, a esser possible 
en coHaboració amb el Govern i tots els aItres grups 
parlamentaris, perque la urbanització d'Es Trenc no 
es dugui endavant i perque les nostres platges, en 
aquest cas concret d'Es Trenc, acabem amb el pro
blema dels catalegs, no entrem en aItres coses, fent 
que no es construesqui perque pensam que és molt 
millor mantenir-Io; trobar solucions, perque jo sí es tic 
amb el Sr. President que també degrada l'ús que s'esta 
fent d'aquesta zona, pero que podem convertir una 
zona degradada en una zona no tap. soIs, i a aixo no 
ho explicaré ara, no tan soIs que augmenti l'atractiu 
turístic de Mallorca, sino que 'incIús' pugui esser un 
punt de rendabilitat per Mallorca, i 'inclús' per l'Ajun
tament de Campos. MoItes gracies, Sr. President, Sres. 
i Srs. Diputats. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. Té la paraula D. Felix 

Pons, pel Grup Parlamentari Socialista. Disposa, Sr. 
Pons, de quinze minuts. 

FELIX PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Cree que, 11a

mentablement, Es Trenc és avui ja un simple pretext 
d'aquest debat, i crec, sincerament, que el Sr. Presi-

dent ha plantejat els termes del debat amb molta pre
cisió i apuntant, cree que amb molta claredat, en el 
contengut i en el to, a quin és el motíu real que ha 
fet que avui aquí tornem parlar d'Es Trenc. Ha parlat 
que estavem davant una atípica i embiaixada censura, 
que estava en joc la governabilitat d'aquesta Comu
nitat i que estavem a punt de sucumbir davant les 
exigencies de les mobilitzacions del carrer; que Es 
Trenc s'ha convertit en un símbol i que tot aixo fa 
que aquest debat no sigui realment un debat usual; ha 
utilitzat aquesta paraula, que és una paraula que jo 
no he escrit ara, sinó que les meves notes tenia pen
sat dir que aquest no és un debat normal ni usual a 
un sistema polític estructurat i definit de forma clara 
i definitiva. Aquest és un debat que esta condicionat 
fonam entalment per totes les ambigüitats que varem 
denunciar en el debat d'investidura; i sé que és una 
cosa molt antipatica a un determinat moment haver 
de dir, ja ho varem dir. Aixo normalment no agrada. 
Pero no tenim més remei que dir, j", ha varem dir. 
Crec que el que ens ha vengut a dir, avui, aquí, -i 
més endavant parlaré de com hem arribat a aquest 
debat- el que se'ns ha vengut a dir aquí, és que el 
Govern no pot governar, que el Govem vol prendre 
una decisió política important i el primer que l'ha 
trascendentalitzada ha estat el mateix Govern; no pot 
prendre aquesta decisió, i crec que el contengut i el 

. to -de la intervenci.ó del President de la Comnnitat 
Autonoma, expliquen que aquest és un debat al qual 
el Govern ha vengut a dir que no se li deixa fer el 
que vol fer, i que el Parlament ha pres una decisió 
en un tema important, i que el Govern encara consi
dera que és més important, que el Govern no accepta 
i no vol complir. Vull recordar molt breument, que en 
el debat d'investidura varem demanar, específicament, 
crec que literalment, que pensen fer amb Es Trenc?; 
també ho varem demanar d'altres indrets i d'altrcs pa
ratges, pot ser que qualque dia ens n'haurem d'ocu
par, pero varem demanar literalment, que pensen fer 
amb Es Trenc? No se'ns va voler contestar; nosaHres 
ja havíem optat en aquell moment, ningú no ens podra 
dir que hem mudat d'opinió, que hem estat incohe
rents; nosaltres ja demanavem llavors una protecció 
integra l per Es Trenc. ConeixÍem els informes 
d'LC.O.N.A. i molts d'aItres, i en funció d'aquests in
formes i de moItes altres circumstancies teníem un ("[i
teri que havÍem exposat clarament a la campanya elec
toral, en el nostre programa electoral, i que el varem 
exposar en el debat "d'investidura. EIs varem demanar, 
que pensen fer amb Es Trenc? No varen conte:itar. 
Els varem demanar, esta garantida l'estabilitat d'a
ques t Govern? Es va dir que sí, i se segueix dient que 
sí de forma sorprenent, pero aquí hem de parlar clélr, 
i crec que el que sigui embolicar fil no ajudara a sor
tir d'una situació llamentable. Quina estabilitat és la 
que es ta garantida? Una estabilitat que consisteix en 
mantenir el Govern a les cadires, mentre no se li 
permet fer la seva política i s'intenta governar des del 
Parlament, pero sense les responsabilitats inherents a 
l'acció executiva. Avui el que es ve a demanar és que 
el Parlament governi, i aquesta no és la funció del 
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Parlamento Fa unes setmanes es va, no es va voler 
votar aquÍ, ni la petició que fossin acceptats els recur
sos, ni una indicació concreta que la fórmula protec
tora podria esser la del pare natural, i ara, avui, pas
sam a l'extrem contrari, es mostra una disposició ober
ta que el Parlament sigui qui digui al Govern allo 
concret que ha de fer, que dictí practicament els ter
mes de les 'mides' de govem que ha de prendre; que, 
en definitiva, el Parlament es responsabilitzi de go
vemar, i aixo és una subversió absurda deIs papers. 
Nosaltres ja ens hem responsabilitzat i assumim ple
nament la nostra responsabilitat, varem prendre un 
acord majoritariament, demanant al Govem que dictas 
una resolució que garantís la protecció integral d'Es 
Trenc; aquesta decisió és una decisió que marca una 
directriu política. Nosaltres varem esser coherents amb 
el que havíem dit sempre; aquesta orienta ció ha su
mat adhesions, ha sumat suports suficients per con
vertir-se en una decisió majoritaria absoluta, majori
taria absoluta d'aquest Parlament, i nosaltres l'hem 
assumit amb responsabilitat plena; creim que aquesta 
decisió és expressió de la voluntat popular; nosaltres 
creim en la democracia representativa i no entram en 
els mobils psicologics deIs que hem votat aquí, de si 
ho hem fet influits per tal o qual artide, per tal o 
qual manifestació, per tal o qual informe; el que és 
cert és que els Diputats que estan aquí, no: n'hi ha 
cap d'incapacitat i que hem de suposar que els seus 
vots estan emesos amb plena responsabilitat, i per 
tant representen una majoria deIs pobles d'aquestes 
illes. 1 la decisió que han pres és una decisió que s'ha 
d'assumir amb aquesta condició i caracter, després par
larem del que significa una Proposició No de Llei; i 
no es pot plantejar de cap manera el debat dient que 
n'hi ha uns que són partidaris d'un urbanisme equili
brat i raonable i que aquests són els membres del Go
vem, i que n'hi ha uns altres que són partidaris d'un 
urbanisme que no és equilibrat ni és raonable, que som 
els que volem la protecció integral d'Es Trenc. El pro
blema de la raonabilitat i de l'equilibri és un problema 
discutible i segurament no ens hi arribaríem a posar 
mai d'acord, i arriba un moment que el que define ix 
alIó raonable i allo equilibrat, és la majoria, que és la 
llei d'or de la democracia, que és dura i difícil d'ac
ceptar, que moltes vegades tenim la convicció que el 
que la majoria acorda no és raonable pero és el més 
raonable per decidir els problemes, sempre és el més 
raonable, i per tant, no és lagic acusar que un urba
nisme és equilibrat i raonable i l'altre no, perque la 
protecció singular de paratges també pot esser argu
mentada com a molt raonable i molt equilibrada. La 
protecció de determinats indrets, pot esser presentat 
i pot esser defensat com una cosa molt raonable; 
deixem les coses amb uns termes d'autentica democra
cia, vostes tenen una opinió d'allo que és raonable i 
deixin que nosaltres tenguem una altra opinió d'alla 
que és raonable i nOl ens barallem si vostes són els 
raonables i equilibrats o ho som nosaltres; senzilla
ment, tenim idees diferents. A partir del moment en 
que una majoria d'aquesta Cambra decideix amb una 
Proposició No de Llei que es dicti una resolució que 

signifiqui una protecció integral de l'espai natural Es 
Trenc-Salobrar de Campos, crec que tal com es va 
prendre aquesta decisió, Es Trenc perd interes propi, 
i es converteix en un autentic decorat de fons. L'au
tentic problema, a partir d'aquests moments, és la via
bilitat d'un Govem sense majoria i la forma de repa
rar poIíticament una derrota parlamentaria; a partir 
d'aquÍ es comen<;a a parlar de si aquest acord, d'aques
ta Proposició No de Llei, és vinculant o no és vincu
lant, si és una simple suggerencia, si havíem parlat 
de reconsiderar i que vos tes estaven reconsiderant i 
que ens durien la seva reconsideració perque nosaItres 
també la reeonsiderassim; amb una paraula, crec que 
una forma poc 'seria' d'abordar el que realment esta
va plantejat, poe 'seria' quan es demana que s'indo
gui a l'Ordre del Dia d'aquest PIe un punt consistent 
en una comunicació del Govern que no s'envia, situa
ció absolutament insalita, des del punt de vista re
glamentari, des del punt de vista parlamentari, amb 
un intent de sorprendre aquesta 'Camara', que natural
ment no va prosperar i es va exigir que vengués, com 
diu el Reglament, una comunicació, una comunicació 
que, tot ho hem de dir, és inadmissible. No volera, pc'!" 
descomptat, que ens 'adelantin' els arguments q~c pen
sen utilitzar, pero sí tenim dret que el Govern, ;1 11 seva 
comunicació, expliqui quines posicions mantendra j els 
temes que vol debatre, perque lógicameI!.t no té el més 
mínim sentit que aquí s'hagi de venir" a debatre "Ile) que 
en el moment de comen~ar a parlar vulgui el Govem, 
sinó que s'ha de venir a debatre temes que hem de 
coneixer per endavant. Per tant, per nosaltres, el con
tengut d'aquesta comunicació, només ens interessa en 
l'aspecte en que marca un punt del qual el Govern vol 
obrir un debato I quin és el contengut d'aquesta co
municació? Ratifica la decisió d'aprovar les normes 
subsidiaries, tal eom estan aprovades, perque ens en
tengui la gent, la possibilitat d'urbanitzar Es Trenc, 
i justifica aquesta decisió invocant que aquesta decisió 
es correspon, esta adequada a la política urbanística, 
programatica d'aquest Govern literalment dit a la co
municació del Govem. Senyors del Govem, on i quan 
s'ha aprovat aquesta política programatica urbanística 
i d'ordenació del territori? Tenen dret, tot el dret uel 
món a no haver-Ia plantejada obertament, no ho han 
fet; és segur que aquesta política programatica urba
nística, si existeix, la saben vostes, pero també han de 
reconeixer que si només la saben vostes s'exposen a 
que a poc a poc que la vagin amollant i la vagin co
neixent, les forees polítiques que hi ha en aquesta 
'Camara' els vagin dient que no la eomparteixen. S'ex
posen a aixo. No ha estat aprovada aquesta política 
urbanística, i pel que he sentit aquj avui, de les parau
les del Sr. President, i de les parauJes del Grup Re
gionalista tene molta por que no seria aprovada mai. 
Estan per tant vostes segurs que tenen una majoria 
per dur endavant un programa que diuen que existeix 
de política urbanística? L'han pactat amb qualcú? 
Diuen vos tes que volen fixar amb major claredat les 
posicions, literalment a la seva comunieació, i que 
aquest és l'objecte del debat, que els volen fixar amb 
més daredat. És a dir, i em pen~ que ho he entes, 

., 
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vostes volien venir al Parlament a dir més cIarament 
que volen urbanitzar Es Trenc i nosaltres tenim 1'0-
portunitat de dir més clarament també que no volem 
que s'urbanitzi Es Trenc. Pero no podem jugar amb 
el Parlament, el Parlament és una cosa més 'seria', el 
Parlament ja es va pronunciar, vostes varen tenir 
temps sobrat per intervenir en el debat que es va sus
citar arrel de la nostra Proposició No de Llei; la Pro
posició No de Llei es va publicar en el Butlletí del 
Parlament dia 27 de setembre, i fins dia 16 de novem
bre vostes varen tenir temps per calibrar quin debat es 
produiria aquí; varen passar olímpicament d'aquest de
bato Varen quedar paralitzats i astorats segurament, 
quan varen coneixer la decisió del Grup Regionalista 
de donar suport a la nostra Proposició, pero aixo no 
excusa la seva actitud; és a dir, varen quedar sense 
reacció, pero naturalment, no perque vostes quedassin 
sense reacció en el moment de debatre la decisió que 
havia de prendre aquest Parlament, nosaltres hagim 
d'estar pendents que quan vostes hagin reaccionat ha
gim de tenir el debat en el moment i el dia que vul
guin, i deIs temes que per sorpresa ens vulguin dir a 
una comunicació que no diu res. Crec que el Parla
ment es va pronunciar molt clarament dient que vo
lia la protecció integral d'aquesta zona, i si no ho en
tenc malament, la seva reacció és una reacció, i vul
guin creure que no són, que no volen esser ofensives 
les -meves paraules, sinó descriptives i grafiques, és un 
poc infantil. Vénen al Parlament a dir-nos, si vos tes ho 
volen ho facin vostes, nosaltres no ha volem fer. Jo 
vull recordar que comprenc perfectament la situació 
en que vos tes es troben, d'haver de fer una cosa, de 
prendre una decisió de govern, que aquest Govern no 
assumeix; treguin totes les conseqüencies d'aixo, si eIs 
poden treure, que crec que a més estan tan malament 
que no eIs poden treure, culpa d'una fórmula de Go
vern inicialment estructurada que ja varem criticar en 
el seu momento Pero per descomptat, no pretenguin 
que sigui el Parlament qui governi, hi ha un principi 
de competencia que és irrenunciable; els parlaments 
no poden adoptar resolucions que corresponen als Go
verns, poden marcar orientacions i directrius; jo re
cord, i vostes ho recordaran sense dubte quan es ya 
produir el debat sobre el llamentable problema de l'oli 
de colza, que es varen aprovar 60 o 70 proposicions o 
mocions en aquell debat, que obligaven el Govern a 
prendre decisions, decrets 'numerosos', ordres ministe
rial~, no sé si fins i tot a presentar qualque llei; pero 
el que és segur és que el Parlament del Congrés de 
Diputats no va dictar cap decret, no va aprovar cap 
ordre ministerial, aquest és un problema que corres
pon al Govern, i el Govern esta en el seu dret d'accep
tar o no acceptar una resolució del Parlament, pero si 
no ¡'accepta sera amb totes les seves conseqüencies. 
Per tant, nosaltres no podem aprovar plans, ni nor
mes subsidiaries, ni recursos de reposició, no podem 
fer una llei urbanística especial per Es Trenc, existei
xen ja lleis aplicables, que a més són obligades en 
aquest cas, la del sol, que és el marc urbanístic gene
ral, que no pot esser objecte d'una derogació singular 
per donar una solució específica al tema d'Es Trenc. 

El tema d'Es Trenc ha de ser resolt dins un marc d'i
guaItat entre tots e1s afectats per una política urba
nística. Les que regulen les distintes formes protecto
res del territorio Pero jo cree que avui vostes no han 
vengut a cercar aquí una fórmula raonable des del 
punt de vista deIs objectius i de resuItats, sinó una 
fórmula que repartesqui responsabilitats. Insistesc, els 
socialistes ja hem assumit les nos tres responsabilitats, 
els hem assumit de forma coherent i permanent, i ara 
els toca a vostes; tenen un marge de llibertat insospi
tat, poden fer el que vulguin, poden acceptar la reso
lució d'aquest Parlament i no urbanitzar Es Trenc, 
amb una resolució, la que sigui, que garanteixi la pro
tecció integral, tal com aquí es va dir, pero poden no 
fer-ho, poden no fer cas; no es preocupin, no passara 
res, ja els han dit que eIs donen suport i que vostes 
tenen assegurat seguir en el Govern; és una situació, 
em creguin, molt llamentable. Nosaltres no volem en
trar a un debat sobre les repercussions polítiques, eco
nomiques, urbanístiques, turístiques que s'han plant=jat 
a la intervenció del President, per dues raons: una ¡Jer
que aixo no ha estat anunciat que havia de ser objecie 
d'aquest debat, i la segona perque creim que tots aquests 
punts varen esser objecte d'un debat, si no del tot satis
factori, mínim, a la investidura. Es va exposar una filo
sofia que ja varem dir que duria moIts de problemes, 
que els primers i més grossos problemes que es plan
tejarien en aquesta Comunitat, serien els d'ordenació 
del territori, ho varem dir, i ha estat així, efectiva
ment; nosaltres no varem donar suport a aquesta fi
losofia, ni varem cometre la imprudencia d'instaurar 
un govern que la podia desenrotllar. Varem explicar 
aquí ja, en el seu moment, totes les raons que avalen 
la nostra posició; ho va fer de forma exhaustiva, cla
ra i brillant, el nostre company Francesc Triay; vos
tes, llavors, no es varen molestar en contestar o con
tra-argumentar. Nosaltres no podem admetre ara que 
~e'ns acusi, al Parlament sencer de decisió irresponsa
ble, de demagogia de carrer, de política su'icida; mi
rin, com he dit abans, és dur moItes vegades acceptar 
la llei de la majoria, pero no s'enfadin amb la majo
ria; intentin canviar la majoria, pero no s'enfadin amb 
la majoria, és un paper bastant ridícul. No ens acusin 
de voler aniquilar la riquesa d'aquestes illes, de voler el 
creixement zero. Fins on volen construir? Aquest és el 
punt; nosaltres no volem aturar el creixement de la ri
quesa d'aquestes illes; senzillament estam parlant de fór
mules distintes d'incrementar la riquesa d'aquestes illes; 
vos tes tenen un criteri, nosaltres en tenim un altre. 
M'ha preocupat moltíssim l'argumentació del President 
qua n ha aHudit que molta, una majoría potser i tot, 
de gent d'aquestes illes, viu de la construcció, de ven
dre material de construcció i que és necessari cons
truir i seguir construint perque aquest és el gran mo
tor de la nostra riquesa. Podem seguir urbanitzant, 
perque hi hagi constructors, perque se seguesqui fa
bricant material de construcció, és un debat molt im
portant, pero alerta, jo crec que és un problema de 
fixar límits, de posar-nos d'acord fins on ha d'arribar; 
estan per urbanitzar horts i possessions, estan per se
guir pressionant damunt el sol agrícola; potser que el 
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seu Conseller d'Agricultura tampoc no hi estaria molt 
d'acord; pera així com ho ha plantejat vos te reconei
xera que és absolutament inadmissible. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Vagi acabant, vagi acabant. 

FELIX PONS: 
Sí, Sr. President. Esta rendabilitzada de forma ap

tima la nostra estructura constructiva? Aprofitam al 
maxim les nostres vivendes ja construides i els nos tres 
hotels? Quants de solars sense vendre hi ha? Quants 
de metres de carretera, d'urbanització obsoleta inva
dida per les herbes hi ha a Mallorca? I seguim parlant 
d'argumentar l'oferta. Sempre trobaran arguments per 
destruir, precisament alla on més convé conservar. 
Crec que l'ocasió per debatre el tema de fons d'Es 
Trenc va passar, i aquí es va prendre una decisió; no
saItres no ens mourem ni un miHímetre de la decisió 
d'aquest Parlament, perque ningú pugui dir que hem 
variat endavant o endarrera; avui vostes han vengut a 
cercar una fórmula de supervivencia política, i creguin 
que els comprenc perfectament, creguin que els com
prenc. Perque vostes no governen en minoria, governen 
en soledat, que és una aItra cosa. Es pot governar en 
minoria, es pot governar, és una fórmula experimen
tada; pero governar en minoria té unes exigencies, go
vernar en minoria vol dir governar obert de forma per
manent a pactes amb res aItres forces que són majo
ria, i aquesta és una fórmula molt incomoda, molt 
costosa, molt difícil, pero que pot funcionar si es té 
aquesta 'apertura', aquesta generositat i aquesta con
vícció que s'esta en minoría i que s'ha d'anar pactant; 
pero governar en minoría, no pactar i voler imposar 
un programa de minoria a la majoría, aixo és impos
sible. Vostes governen o intenten governar tots soIs, i 
aixo és absolutament impossible. Ja Ji vaig dir, Sr. 
President, en el debat d'investidura, que estava a la 
seva disposició per coHaborar des de la meya posició 
en tot el que fos necessari per aquestes illes. Quantes 
vegades m'ha cridat per proposar-me la meya collabo
ració? Cap, cap, cap. És evident que des de la minoria 
aixo és insostenible; jo seguesc obert en la meYa dis
posició perque no tenim cap intenció de canviar de 
majories ni de 'derribar' Governs, sinó de cercar una 
fórmula més viable, per poder resoldre problemes deIs 
ciutadans i no haver de perdre temps en debats super
estructurals de la nostra Comunitat que no duen en
lloc. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el President del 

Govern. Precisament se m'acaba de passar una nota 
que lIamentam moIt, per si no hem estat informats 
acusam que acabam de rebre comunicació que hi ha 
hagut un accident 'aéreo' damunt l'aeroport de Bara
jas entre un 'avión' d'Iberia i un aItre d'Aviaco; es cal
culen a cents de morts. I ara el President em fa ar
ribar, el Consell de Ministres que es trobava reunit 
«en el Palacio de la MoncIoa, ha sido informado del 
suceso y el Ministerio de Transportes, y el Ministro de 
Transportes ha abandonado momentáneamente la reu-

nión para trasladarse al lugar de los hechos. La Direc
ción General de Protección Civil ha alertado a todos 
los servicios de socorro por si fuera necesaria la ayu
da, que se está coordinando el envio de ambulancias 
al aeropuerto de Barajas, aunque debido a la niebla no 
se ha aconsejado la aproximación de helicópteros de 
rescate. La Hermandad de Donantes de Sangre de Ma
drid ha hecho un llamamiento urgente a la población 
solicitando sangre de todos los grupos para los heri
dos de la colisión de los aviones de Iberia y Aviaco. 
Un testigo presencial del accidente aéreo declaró haber 
visto restos humanos esparcidos por la pista del Aero
puerto de Barajas. El avión de Iberia está destrozado 
y de él quedan sólo las turbinas y el tren principal, se
gún ha manifestado un empleado del Aeropuerto de 
Barajas. Parece que el avión era un avión de Iberia 
con destino a Roma y un DC-9 de Aviaco con destino 
a Santander, y se ha producido a las nueve cuarenta 
y cinco de esta mañana en las pistas de Barajas. El 
vuelo 727 de Iberia, o el avión 727 de Iberia, con des
tino a Roma, y alrededor de pasajeros a bordo, 'per
don in, pero aixo ara no esta molt cIar per a llegir-ho, 
aquest 'parrafo", el avión de Aviaco llevaba alrededor 
de cuarenta pasajeros y el de Iberia alrededor de 84. 
Los nombres de algunos miembros de ambas tripula
ciones son Augusto Almoguera y José Guirbau. El Ae
ropuerto se encontraba cerrado por la niebla para los 
vuelos que tenían prevista su llegada a Madrid, a pri
meras horas de la mañana, aunque con retraso algunos 
vuelos han podido salir con destino a otras capitales; 
y de esos centros hospitalarios de Madrid, han sido 
alertados para recibir las ambulancias, que transpor
taban desde la pista del aeropuerto los numerosos he
ridos que la colisión ha producido». Me perdonaran, 
pero si els pareix a vostes, podríem aixecar aquesta 
sessió, deu minuts de descans, i llavors continuarem 
donant la paraula al representant del Grup Popular. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Recomen<;a la Sessió. Té la paraula D. Cosme Vi

dal pel Grup Popular. Disposa d'un temps de quinze 
minuts. 

COSME VIDAL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En primer lloc 

he de dar les gracies sincerament i amb tota 'serietat', 
a la presidencia, per haver 'interrumpi!' el 'desenrot
lIo' de la sessió, després de la trista notícia que hem 
rebut. Evidentment ha sét un trauma molt gros per 
a tots, i d'alguna manera es veu reflexat a la meva in
tervenció. Ara no voldria que aquesta forma que jo 
tenc d'expressar-me es pogués prendre, precisament, 
com a una ofensa en aquests moments, en aquest mo
ment, valga la redundancia emocional que tots vivim. 
Perque he de comen<;ar dient, com és logic, que el nos
tre Grup Parlamentari Popular, ha de ser la seva ac
titud naturalment, d"apoyo' i assistencia a les tesis 
que ha 'sosa~s' el nostre Govern i que ha exposat amb 
claredat, i aixo és molt important, el President Cañe
Has. Pero aquest 'apoyo' i aquesta assistencia no és 
conseqüencia ni es deriva exclusivament de les natu
rals relacions entre el Grup Parlamentari Popular i el 
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Govem, sinó de la propia naturalesa de les coses, del 
sentit comú, i dels elementals deures de coherencia 
que tenim amb els nostres votants. Jo voldria dir, en 
primer lloc, perque he parlat de suport, perque ningú 
se senti enganyat, que no és tan debil aquest Govern, 
que no es confongui a ningú amb aixo de les minories, 
i se'ns permeti, precisament, que m'ha fet gracia, que 
el representant del Grup Popular digués que govema el 
nostre Govern en minoria 'apoyat' i sobretot amb so
ledat. Jo crec que el Grup, precisament, Regionalista, 
si té algun nom propi, no és Soledat, i per tant que 
quedi cIar que estam 'apoyats', sí, per un Grup que, 
naturalment, ens presta aquest 'apoyo' i que no esta 
lluny de nosaltres amb les concepcions que del 'mode
lo' de societat que, es vulgui o no, o del 'modelo' eco
nomic que és, es vulgui o no, torn a repetir, allo que 
s'esta debatent aquí; perque es digui el que es digui 
esta subjacent en tota la filosofia, de tots els que han 
intervengut la seva ideologia, '10 qua!' és molt logic, i 
la diferencia de criteris entre l'esquerra i la dreta, no 
és, precisament, la urbanització d'Es Trenc, que ho 
agafi tot, pero sí el reflexa amb aquest debato Per tant, 
jo diria que el Grup Regionalista, defen el mateix que 
nosaltres, deH:n també la creació de riquesa, i si el seu 
representat ha dit que diferia, difereix només en la 
forma d'obtenir-la o de mantenida, pero no en la for
ma de creació. La dreta, aixo no 'vaig a' fer-hi massa 
insistencia, pensa que l'única manera de sortir de la 
crisi que ens 'atena¡;:a', és crear 'empleo' i 'mantendre' 
'per lo menos', el nostre actual nivell de benestar; i 
aixo, naturalment, no justifica en absolut que es des
truesqui el paisatge, pero es tracta de trabar aquest 
equilibri que, es vulgui o no, és el més apropiat. Jo, 
bastaria, perque ho faig completament meu, que els 
llegís, per dir l'opinió del nostre Grup, una comunica
ció que avui segurament ens ha sét entregat a tots 
quan hem arribat al Parlament, que és de la 'Camara' 
Oficial de Comer¡;:, Indústria i Navegació. Diu, na tu
ralment, amb les diferents exposicions que fa sobre 
aquest tema d'Es Trenc, que és evident la necessitat 
de 'mantendre' una preocupació i una actitud realista 
per defendre els valars ecologics de les Balears, en evi
tació, especialment, de situacions com les que s'han 
creat amb anterioritat a alguns paratges. Aixo estam 
tots completament d'acord, pero diu, en el punt tercer, 
que en tot cas, és tan fal'la« i nociu, el defendre a ul
tran¡;:a uns interessos ecologics en despreci i perdua 
deIs interessos economics, com podria ser-ho defendre 
com sigui uns interessos economics en 'despreci' i per
dua dcls interessos ecologics. Jo, en aquest cas, quasi 
abundaria perque va esser molt recent la visita, o ha 
sét molt recent la visita a Eivissa d'un prestigiós ca
tedratic d'ecologia, i jo, per desgracia no hi vaig po
der assistir, pero m'ho ha contat gent fiable que hi va 
anar, i ha explicat com aquest senyor, 'apoyant' na
turalment la seva defensa de l'ecologia, va exposar 
unes diapositives de Cala Millor de fa trenta anys, i 
naturalment, tothom va quasi aplaudir i tothom va 
sospirar per aquell paradís que s'havia perdut. A con
tinuació el Sr. catedratic que he dit, va presentar les 
fotografics, els va exposar, de l'actual Cala Millor, com 

exemple d'urbanisme desenrotIlista, que 'per supost' 
no compartim i que 'per supost' és impensable defen
dre-la en el temps present. La indigna ció deIs assis
tents, que, com és logic, estaven formats en la seva 
majoria o composts per gent que creu i ecologistes i 
defensors de l'ecologia, varen esser d'indignació, torn 
a repetir; pero hi va haver una sorpresa i que és que 
el Sr. conferenciant, si no va dir així exactarrient, així 
són les notes que m'han dat, pero que no tergiversen 
el fons de la qüestió, va dir: Senyors, aquests dos ti
pus de diapositives que acaben vostes de veure són ve
ritats a mitges que no expliquen tota la realitat. Aques
ta Cala Millor paradisíaca que vostes han contemplat, 
la disfrutava ·gent d'escas nivell de vida, de dieta pro
teínica mol! 'leve', de patrimoni inexistent, etc. L'altra 
Cala Millor, en canvi, ha duit com a conseqüencia se
gones residencies, cotxes, comoditats, benestar, als ma
teixos indigents que 'antes' disfrutaven d'aquella plat
ja verge. Amb aixo, naturalment, ho va dir eH, i ho die 
jo també, no vol dir que la primera de totes les eco
logies, o millor dit, ho vol dir, que la primera de to
tes les ecologies és l'ecologia de l'home. Jo el que vulI 
dir és que estava, aquest catedratic, recordant només 
algunes elementalitats, pero que amb freqüencia s"ol
viden' quan es parlen d'aquests temes. En el cas d'Es 
Trenc, Sres. i Srs., es deixa verge la platja i les dunes, 
s'allunya en cinc-cents metres la urbanització. S'imagi
ñen vostes un Magalluf, per exemple, amb tots els seus 
'rasca-cels', Sa Porrasa, en 'ves' d'estar a una platja de 
Palma amb totes les seves edificacions a cinc-cents 
metres? Jo 'desde luego' no voldria incidir massa en 
aixo, pero aixo vol dir que nosaItres tenim a aquest 
respecte una filosofia clara que, d'alguna manera, tam
bé hi ha qui comparteix aquí; el que en realitat hi ha 
que, quan es defen 'algo', quan es pren una decisió, 
s'ha de mantenir-la i esser coherent. Jo amb aixo di
feresc totalment de l'exposició que ha fet el represen
tant del Partit Socialista, el Sr. Felix Pons, perque 
realment ha vengut a dir que de l'altre dia que hi va 
haver el debat d'una Proposició No de Llei, avui el 
Govern havia canviat, enfocava la cosa de diferent ma
nera; jo 'al menos' puc dir que aquest Grup Parlamen
tari que represent, no és així, no ha canviat, que ens 
reafinnam en el que varem dir l'altre dia i que també 
ha dit el Sr. Pons; que el Govern té uns criteris que 
els assumeix i els du 'hasta' les últimes conseqüencies. 
Aixo és inqüestionable. Molt facil hagués sét per avui 
que el nostre Govern hagués canviat, com deia, d'acti
tud i que hagués' transigit, pero si l'altre dia varem 
dir que la funció i responsabilitat executiva és del Go
vern, vertaderament, avui ha seguim dient; i el Govern 
hadit el mateix que va dir l'altre dia el que tam
poc, tampoc, es pot 'olvidar' que la funció legisla
tiva i el, i al final s'ha de dir, la representativitat de 
la nostra Comunitat esta a la 'Camara' aquesta que es
tam nosaltres avui, i que aquesta 'Camara' pot reco
manar i pot fer reconsiderar al Govern, pero el Go
vern, torn a repetir, no ha canviat els seus planteja
ments, el que naturalment té un respecte, té un res
pecte per la decisió que es va prendre l'aItre dia en 
aquesta 'Camara'. Aixo jo crec que és coherencia i 'se-
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rietat', es digui el que es digui. Pero com ha dit també 
el President hi ha una aItra raó que és precisament 
que si el Govem té uns criteris completament definits, 
hem de dir que les propostes deIs diferents grups han 
sét també distintes, i es vulgui o no, no és el mateix 
defendre Es Trenc com a Parc Natural, que demanar 
Es Trenc com a Espai Protegit, o com aquesta Protec
ció Integral que demana el PSOE; són coses diferents, 
jo diria quasi tan diferents, com passa amb aquests 
famosos informes d'I.C.O.N.A. que ens ha dit el Presi
dent, i que 'desde luego' el representant d'Esquerra 
Nacionalista quasi ha assumit la funció d'LC.O.N.A. i 
ha quasi anunciat accions legals, pero crec que el Pre
sident ha sét respectuós amb LC.O.N.A.; el que ha dit, 
que els informes no eren els mateixos, és el mateix 
que ha sét respectuós amb aquesta 'Camara' i aixo sí 
que vull insistir-hi que no ha dit, no l'ha acusat d'irres
ponsabilitat com s'ha dit aquí, ni molt menys, a la 'Ca
mara' al Parlament, en absolut; ha acusat irresponsa
bles postures, pero no la del Parlamento Per tant, així 
com LC.O.N.A. jo perque no em duguin als tribunals 
diré que és una multi-opinable, per dir-ho d'alguna ma
nera, 'pues' té aquestos diferents informes i un diu, o 
el .President ho ha dit, crec molt cIar: a quin feim cas? 
NosaItres creim que el Govern esta en el seu perfecte 
dret de demanar a aquesta 'Camara', ja que va prendre 
o va prendre un acord per una Proposta no de Llei, 
quins són aquestos criteris definits, no uns i no els al
tres. Per tant, jo crec que per acabar, hem de dir que 
hem d'actuar tots en conseqü{!llcia i per aixo, per veu
re si la 'Camara' i els seus Grups 's'adara', amb aques
ta qüestió, del que volen, que a veure si ponderen el 
cost d'aixo que volen i 'averigüen' les conseqüencies 
del que valen, aquest Grup Parlamentari Popular en· 
tregara una resolució, una proposta de resolució perque 
se sotmeti a la consideració d'aquest Parlamento Mol
tes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Vida!. Té la paraula el President de la 

Comunitat. 

GABRIEL CAÑELLAS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Ningú ens negara que 

'per lo menos' a p artir d'avui aquest Parlament co
me<;a a animar-se un poc més que en dies passats i 
que 'al menos' podem comen<;ar a entrar en discussions 
de quins són realment els temes que ens preocupen. 
Aixo per un costat i per comenc;ar, i al mateix temps 
crec que comen<;a a quedar ben cIar que també les po
sicions 'damunt' Es Trenc, i aixo és 'algo' que dins el 
nostre discurs hem tractat de deixar i de demostrar, 
no estan tot el necessariament definides que és neces
sari perque un Govem prengui una determinació o per
que un Parlament es faci responsable d'unes determi
nades intencions que intenta transmetre a un Govem; 
i dic que no estan suficientment definides perque tot
hom parla d'una paraula, integral; a excepció de qual
que 'grupo' que manifestament defensa una postura 
clara i rotunda, els aItres parlen d'intencions clarifica
dores i protectores integral. i aixo és 'algo' que quan 
s'intenta donar una recomanació a un Govern crec que 

no es pot admetre si no es clarifica un poe més. Jo 
voldria dir-los, als Srs. del Partit Socialista de Mallor
ca, al PSM, que 'per lo menos' és d'agrair aquesta si
tuació de claredat respecte de quina és la seva inten
ció ; 'per lo menos' sabem que hi ha un 'grupo' que 
diu clarament que valen un 'Parque Natural' i aixo és 
una expressió cIarament legal, que esta 'incluida' dins 
un text legislatiu i que, a més, valen que l'administra
ció sigui d'una forma determinada; 'per lo menos' per 
aquí, 'per lo menos' podríem nosaltres saber que és el 
que valen que facin, pero els aItres no parlen tan clar. 
Jo no podria estar d'acord amb el Partit Socialista, que 
aquesta ambigüitat ens esta duent a una colonització; 
jo no em sent encara en que hi hagi qualcú amb un 
'salakof' i una escopeta que ens estigui colonitzant, ni 
'tan siquiera' economicament, i fa moIts d'anys que a 
Mallorca s'hi esta invertint un capital estranger, com 
tampoc pue estar d'acord amb determinades versions 
que s'han fet aquí, que una urbanitzaeió només pugui 
donar unes 'ventatges' a aquells que són els propieta
ris del capital; a aquests senyors els donara un bene
fici al seu capital, pero hi ha tata una roda econo
mica, hi ha tota una circulació economica que indub
tablement dóna uns beneficis aquí, o si no, senyors, 
encara seguiríem amb les espardenyes i el carro. Tam
bé és molt clara la postura del PSM que, 'per lo me
nos', ens clarifica per a ells qui és l'informe valid 
d'I.C.O.N.A. i diu que el de 1979;" 'bueno', 'per lo me~ 
nos' en tenim qualcuns que estan perfectament de
cantats. Pero obviament tampoc podero estar d'acord 
quan ens posa com a única poblematiea o com a una 
de les més importants la de I'aigua; perque si és pos
sible l'edificació i l'ampliació deIs 'núcleos' que estan 
a cada costat, aquesta problematica de l'aigua la ten
dran· igual i no diferent d'una urbanització nova. Al 
Partit Regionalista, que ens ha acusat en certa manera 
de no fer ni entrar en les m a teixes disquisicions que 
quan feiem les norrnes, jo li d¡ria que els aspectes 
economics, precisament, avui no hi hem entrat perque 
precisament es la n explica t dins les normcs, i dins 
les normes no s'hi podia aficar, per raons d'eficacia, 
tot un plantejament que avui sí hem pogut fer aquí. 
Que aspectes economics ens preocupen, sí, pero que 
tampoc avui no hi hem volgut fer un 'hincapié' espe
cial a pesar que I'hem referit perque no ens diguin que 
és l'únic argurnent que hi havia i per tant és més re
batible, 'pues' també és preocupant, pero no tanto Que 
Es Trenc és un tema absolutament tret fora de lloc, ·· 
que rea lment aquí avui nornés venim a debatre Es 
Trenc, sí; que és un tema que esta dins uns catalegs 
tancats o semi tancats, perque que no hi acaben d'es
tar, 'puesto' que cada dia qualcú hi apunta qualque 
cosa més a aquest cataleg, també; pero que hem vol
gut deixar constancia que essent així que precisament 
perque aquesta era la nostra concepció, que Es Trenc 
que avui que estam discutint és un cas únic i 'aisla!', 
no hem pres qualsevol aItra determinació, que si real
ment s'hagués estat discutint tota la polítioa urba
nís tica del Govem, tata, 'pues' el camí hauría hagut 
d'estar un aItre distint i no el de simplement venir a 
demanar la corresponsabilitat d'aquelIs que pensen di-
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ferent de nosaltres, 'pues' també; pero hem volg1.lt 
deixar ben dar que aquesta és una primera passa, que 
aquest és un primer símbol, que darrera vendran tates 
aquestes, i deim que darrera hi vendran perque els 
interessats, els interessats que tot aixo prosperi 'pues' 
ja han vengut a anunciar-nos que tot aixo vendra a 
darrera. I un espai natural que era el que estava 'in-

. clult' dins el cataleg del temps del Consell General In
terinsular, efectivament és cert, pero aquell espai era 
el de Ses Salines i en cent cinquanta hectarees, i avui 
estam discutint la no urbanitzabilitat, la protecció in
tegral d'un espai tan gros, que de 150 hectarees ha 
passat ara a 1.500 hectarees. La urbanització és especu
lativa, ha és a qualsevol banda, sigui din3 un espai 
natural o sigui fora d'un espai natural; i una urbanit
zació creim que crea riquesa, una urbanització no és 
només una massificació hotelera, una urbanització 
és una cosa que va prosperant, és una roda que va 
produint una riquesa i que creim que tenim obligació 
de fomentar, sempre i quan sigui respectuós amb tots 
aquests altres criteris de protecció, d'integració dins la 
naturalesa, de respecte amb un entom; i creiem, i ha 
seguim creient, que aquesta s'havia aconseguida a 
aquesta Proposició i amb aquestes normes que avui 
discutíem, que avui discutíem com un punt concret i 
'aislat' que l'hem 'adornat' amb tots els altres argu
ments, perque hem cregut que era necessari assenya
lar de qualque manera que si aixo que avui es plan
teja com un fet 'aislat' se'ns plantejara en Íl10lt brcu 
temps com un fet més generalitzat, i si no, el temps 
ens ho dira. Jo cree que de totes les exposicions que 
s'han fet avui, hi ha una frase que és la més impor
tant de tates. Quin és el punt mig, optim, entre la pro
tecció i entre el que no és protecció o per tant és ur
banització. Aquest és el punt que ens separa; n'hi ha 
que diuen que res, n'hi ha que diuen que sí, pero 
'menos'; jo cree que els que ha definirien molt bé i amb 
una frase molt eivissenca, aquells que diuen que pot 
sí, potser no, potser sí, pero 'menos'. 'Bueno', 'pues' 
estam amb aixo, qui és que té la raó, qui és que defi
neix la majoria. El Partit Socialista ja ens ha ha dit 
qui és que defineix l'equilibri, ens ha dit que és el de 
la majoria, pero és que la majoria, com us estava jo 
dient fa un moment, Sres. i Srs., no es manifesta da
rament més que per un concepte excessivament 'ambi
guo', que diu integral, sense manifestar de quina for
ma. I vull passar directament a la contesta ció del 
P~rtit Socialista. Ja sé jo que és molt molest haver de 
dií- allo de nasal tres ja ha deiem, i ha sabem perque 
resulta que fa molts d'anys que el Grup al qual nosal
tres 'perteneixem' ens n'hem hagut de pegar un bon 
panxó de dir: «esto ya lo decía yo» i crec que el nostre 
lider és un autentic especialista d'aquesta frase; per 
tant, sabem el difícil, sabem l'amarg que és haver de 
dir, aixo ja ha deia jo. 'Bueno', que se'ns acusa que el 
Govern no pot governar; jo crec que aixo no és ver, el 
Govern esta governant, el Govern segueix la seva línía, 
el Govern avui s'ha reunit i ha resolt uns recursos que 
hi havia pendents, uns a favor i els altres en contra, 
o uns parcialment i els altres no tant parcialment en 
funció de les raons que hagi pogut tenir i adduir cada 

un, i el Govern esta tant dispost a seguir governant 
que ve simplement aquí a dir que creu que encara no 
se li ha donat cap raó suficient per torcer la seva vo
luntat, més que una, una sola raó hi ha suficient, que 
la majoria de qualque manera dins un camí que no 
era just, ni era l'adequat, es va decantar per 'algo' que 
diferia 'fundamentalment' de la nostra postura, es va 
decantar per una protecció i va fer una recomanació, 
i nosaItres respectuosament hem vengut aquí afer 
aquesta recomanació d'una forma més pública perque 
creiem, sincerament, que tot un debat damunt aquest 
tema, muntat a través d'una proposició de Hei no ens 
podia conduir a res, al final només es podia votar una 
resolució in concreta, inconnexa, aquí on es donava una 
recomanació, i nosaltres creim, senyors, que no hi ha 
cap Parlament del món que pugui govemar ni fer mo
dificar la voluntat del Govern només per recomana
cions; hi ha d'haver qualque cosa més a darrera, no 
es pot dir «bon aHotet, bon aHotet ves per aquí», s'ha 
de dir concretament, per aquí, per aquesta, per aques
ta i per aquesta raó, per aquí d'aquesta i d'aquesta 
forma, i sobretot quan hi hagi una majoria que no 
s'hagi clarificat concretament tates les seves postures, 
perque si no, em diguin, si jo hagués acceptat la vo
luntat del Parc Natural, m'haurien dit que amb aixo 
estava prenent un camí diferent al que proposava el 
Partit Socialista, que el que volia era que acceptassim 
uns recursos i diferents al sistema proposat pel Partit 
Regionalista, que no era ni l'un ni l'altre. Nosaltres el 
que volem és que quedi ben clar que majoria efectiva
ment és equilibri, pero que majoria, quan vol ten ir 
una possibilitat de fer canviar una actitud del Govern, 
ha de ser una majoria clara no pel 'número', que ha 
és, no estaríem avui aquí;. sinó clara quant al com i al 
de quina manera; ja sé que m'ha dit el Sr. Pons que 
el Parlament pot assumir una responsabilitat i ja ha 
ha fet, pero el Parlament no pot governar, i concreta
ment, referint-se al cas de 'la colza', ha dit que el Par
lament Nacional no va en cap moment dictar ni or
dres ministerials ni decrets, pero perque no podia, 
pero sí que pot, i aquí és on nosaltres volem dur el 
tema, sí el que pot fer és legislar, i la prava és que 
el Grup Parlamentari Socialista quan li va convenir en 
un tema parescut a aquest va dur una proposició de 
lIei. 'Pues' nosaltres, senyors, creim que un Govern ha 
de prendre les decisions en funció de dues coses, deIs 
seus criteris, deIs seus programes, i sobretot d'una le
gislació vigent; i avui per avui, la legislació vigent ens 
du pe! ca mí contrari al d'aquesta majoria expressaJa 
'alrededor' d'una proposició no de llei, i per tant hem 
de ser conseqüents i seguir endavant, i per tant hem 
de ser conseqüents i seguir amb el que són els nostres 
criteris; pero com que hi ha aqueixa advertencia i la 
majoria és per a nosaltres tan super-respectable com ho 
pugui esser més, perque és la pura essencia d'aquesta 
'Camara', 'pues' nosaltres volem venir aquí a dir-li, en
cara no ens heu donat cap raó, donau-nos un cas con
cret i aguest Govern, amb unes normes concretes que 
representin aquest equilibri manifestat per la majoria, 
sera tan respectuós amb el!, és que les dura fins al 
darrer terme. Pero, igual com amb una frase un poc 
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típica que he dit dins el meu discurs, no ens faceu 
vósaltres marcar el so i nosaltres baIlar amb la lletja; 
si voleu, Sres. i Srs. Diputats, que es faci una cosa 
concreta i determinada i que és distinta de la que no
saltres plantejam, digau com i no digau una protec
ció integral; digau éom, i aixo només es fa 'pues' ar
ticulant un sistema, articulant una protecció, articu
lant uns 'planos', articulant uns graus de determinada 
protecció i sobretot fent-se responsables, 'puesto' que 
el Govern ho vol esser; si el dia de dema hi ha unes 
conseqüencies economiques que ningú Ii pugui dir al 
Govern que ha malgastat uns fons que avui no tenim. 
Seguim, per tant, senyors, seguim essent i dient el ma
teix, no és exacte les seves manifestacions; el Govem, 
el Parlament pot governar, pero pot govemar per una 
via diferent, pot governar a través de la seva facultat 
legislativa, i mentre no hi hagi aquesta modificació ele 
les lleis nosaltres haurem de seguir en el nostre camí; 
i nosaltres seguim en el nostre camí, simplement que 
venim aquí, avui a brindar aqueixa oportunitat per res
pecte a la majoria, venim a brindar i dir-vos, senyors, 
aquí, en aquest ParIament, hi ha un carní, l'únic pel qual 
la majoria governa, i és dictant les norrnes per les quals 
el Govem de 'turno', sigui del color que sigui, sigui !!la
joritari o 'apoyat', sigui del color que sigui i tengui la 
fon;:a que tengui, és l'únic camí que té per govemar. Se
nyors, suggerencies no, senyors; tampoc no ens és valid 
que quan ens larrebatin' els nostres. sistemes d'exposar 
no ens diguin només que estam molt preocupats perque 
parlam de la construcció, que és que dins la nostra in
tervenció hem fet una Uista tan llarga del que vivien els 
mallorquins, els menorquins i el eivissencs, que aferrar
se només al tema de la construcció és el mateix que 
diuen en foraster «coger el rábano por las hojas». Se
nyors, ho he dit 'antes', aquest és el seu tom, aquesta 
és la seva responsabilitat, nosaltres els donam un 
camí, el nostre 'grupo' amb molt d'encert ha decidit 
'apoyar' una resolució que avui els presentarem; legis
lin i nosaltres complirem la llei. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Cañellas. S'obri el tom de replica. D. 

Sebastia Serra Busquets. Disposa d'un temps de deu 
minuts. 

SEBASTIA SERRA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Sr. Diputats, Es

querra Nacionalista en aquest tom de replica vol fixar 
amb tota concreció una serie de qüe;;tions que han <;or
tit en aquest debat i que creim que' am b contundencia 
i correctament s'han d'aclarir, En primer lloc, volem 
parlar del tema valor simbolic d'Es Trenc, i volem dir 
que Es Trenc i Es Salobrar és un valor simbolic per 
una identificació popular d'aquesta qüestió. I quan 
parlam d'identificació popular volem parlar deIs debats 
que hi ha hagut a Mallorca durant molts d'anys da
munt aquesta qüestió; debats a totes les institucions 
i debats també al carrer i a molts de llocs. Per tant, 
creim que no és seriós ha ver parlat avui, aqui, d'efer
vescencies bullangueres, etc., a temes tan serios os d'o
pinió pública de carrer i d'institucions. Volem també 
parlar de criteris economics que s'han mantengut, i vo-

lem parlar d'aquest nou model economic, d'harmonia 
entre economia i naturalesa de que s'ha parlat; pen
sam que no és més que un desenrotllisme anacronic, 
ja que a'questa política d'ambigüitat es demana al Par
lament per part del Govem, i ho comprenem perfec
tament, per aixo Esquerra Nacionalista vol esser molt 
concreta; es demana dir concreció al Parlament, pro
curarem aportar nosaltres la concreció maxima, pero 
com sempre ho hem fet, pero també demanaríem con
creció lña:xima ~'aIGovern a l'hora del programa econo
mic, l'hora del programa d'ordenació territorial, i en 
aquest sentit pensam que hem de ser molt serios os a 
l'hora de plantejar quin és aquest desenrotllisme que 
es vol, quina és aquesta política que se'ns ha anunciat. 
Perque per a nosaItres, Srs. del Govern, és molt poc 
seriós parlar d'urbanitzacions, parlar de construcció 
qua n sabem que el sector de la construcció té una es
piral d'atur molt important i quan sabem al mateix 
temps que a les Illes Balears, i aixo crec que tots els 
programes electorals en parlaven, tots deis grups re
presentats en aquesta Cambra, parlaven d'una poten
ciació del sector primari i secundario I Srs, del Govem, 
Campos és un municipi on hi ha unes possibilitats en 
aquests moments real s de potenciar el sector primari 
gracies al pla especial de reguiu, aquesta zona de re
guiu d'interes nacional que ha estat declarada recent
ment i que cal accelerar i concretar; i pensam que 
també Campos és un terme municipal basic amb una 
industrialització per fomentar i reactivar una industria
lització á partir de l'agricultura i la ramaderia. Volem 
parlar també de la problema tic a aigua com una pro
blematica molt concreta que ha sortit aquí. La urba
nització de Ses Covetes esta en part aturada per la 
qüestió de manca d'aigua potable. Sa Colonia de Sant 
Jordi, el problema no és exactament el mateix, pero 
el que sí volem que quedi molt clar és que l'informe 
del servei hidraulic encara no es coneix públicament; 
el varem soHicitar i no el coneixem, pero per allo que 
coneixem d'altres treballs del servei hidraulic ante
riors és evident que s'entra en una contradicció greu 
respecte a la problematica de l'aigua i respecte a l'ús 
agrícola i l'ús turístic que se'n vol fer. Sr. President, 
la colonització és un tema molt seriós, és un tema 
molt seriós i aquí pens o pensam Esquerra Naciona
lista que s'ha intentat ridiculitzar una mica i nosaltres 
volem dur-Ia al seu punt concret i determinat. Ses Co
vetes, S.A., la urbanitzadora, espera cinc anys que hi 
hagi compradors, i ja n'hem parlat a l'anterior actua
ció nostra avui en aquest Parlament, hi ha tota una 
espera i tota una problematica legal que pensam que 
no dóna raó a Ses Covetes, S.A. ni a Scandiaplan, pero 
passats els cinc anys tenim Scandiaplan; i Scandiaplan, 
als seus balan<;:os, passa el valor de 250 a 400 milions 
de pessetes amb una clara maniobra, logica d'una com
panyia multinacional i especulativa com totes les que 
dediquen a aquests afers; és logic, pero, aquí tenim 
una qüestió molt important, i Esquerra Nacionalista 
es demana, com es va fer el traspas d'accions? com 
podem parlar de valor inicial de la terra de registre 
de propietat a Ses Covetes, S.A. a Scandiaplan i passar 
i parlar d'aquests balan<;os que ja podem parlar que 
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són molt preocupants? Pero volem nosaItres també res
pondre al repte de la Presidencia de dir com es pot 
protegir, que és aquesta protecció integral. Per a no
saltres esta ben clar, nosaItres pensam que el primer 
és acceptar els recursos que indiquen que no és urba
nitzable la zona i que en definitiva per tant les indem
nitzacions seran del seu valor inicial, és a dir, el va
lor rural. Segon, se tracta d'incoar per part del Govem 
si el Parlament li encarrega expedient de Parc Natu
ral, i pensam que inequívocament podem arribar a una 
protecció integral seriosa i 'ademés' un model que no 
té res 'que' veure amb el tercermundisme, sinó que pre
cisament s'esta posant en marxa, a certes zones de 
l'Estat Espanyol i a moltes zones de l'Europa avan<;:a
da, deIs palsos que consideram avan<;:ats. Gracies, Sr. 
Prcs idcnt. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Serra. D. Jeroni Albertí del Grup Re

gionalista té la paraula. Disposa d'un temps de deu 
minuts. 

JERONI ALBERT!: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Bé, jo COffi

paresc aquí en nom del meu grup per 'aclarar' i con
testar un poc al que ha dit el President de la Comu
nitat Autonoma referit a la nostra intervenció. En pri
mer lloc, jo Ji voldria contestar quan em diu que de 
180 hectarees passam a 1800, bé, que si resolem el te
ma de les normes subsidiaries queda resolt el proble
ma; no ho facem més gros del que és, perque aquí es
tam demanant la suspensió de les normes subsidiaries 
i ja respiraríem tranquils i llavos ja afrontaríem el 
problema de les 1800 hectarees. Per tant, estam par
lant de la urbanització que és vital per a la conserva
ció de tata la zona d'Es Trenc. Jo volía puntualitzar 
una altra cosa, perque podria pareixer que el Gnlp 
Regionalista esta en contra de la construcció i res més 
enfora de les nos tres idees; esta en contra de la con s
trucció segons on, segons on; i pensam que tots sabem 
del poder multiplicador que té la indústria de la cons
trucció, el quid de la qüestió esta en, en aquest cas 
concret i aquí mateix alla on estam parlant, en Es 
Trenc. Tenim més 'ventatges' construint o tenim més 
'ventatges' conservant integralment tota la zona? Aquest 
és el quid de la qüestió que diferim, que diferim, que 
nosaltres pensam que en la situació en que esta Ma
llorca avui, perque jo vull contestar al Sr. President, 
si a la millor haguéssim fet urbanitzacions a Magalluf 
i a la platja de Palma a 500 metres de la platja, per 
ventura avui hauríem d 'urbanitzar devora la platja 
perque ens faltarien places, pero les places ja les te
nim, i ja els tenim a costa d'unes zones degradades 
pero que afortunadament ens donen una plataforma 
d'oferta suficientment important perque amb un apro
fitament total i absolut d'aquesta oferta podem aug
mentar el nostre potencial turístic sense haver de 're
currir' a crear noves places, encara que, com ha dit 
ell, siguin de xalets, si a costa d'aquestes place s el que 
estam és degradant el nostre producte turístico Nasal
tres sostenim que la situació privilegiada dins Espa
nya i dins Europa que tenim avui a les nostres illes 

es deu a que la gent segueix preferint Mallorca a al
tres zones, i pensam que el que hem de fer és seguir 
essent el 'puesto', el producte turístic de més deman
da d'Europa. Perque, jo vull contestar al que ha dit la 
primera vegada, que si no construim aquí ens cons
truiran afora i ens llevaran els clients; 'bueno', jo di
ria que aixo és tenir poca fe en el nostre producte tu
rístic. Per molt que construesquin a fora, si nosaltres 
som els millors els clients seguiran preferint Mallorca, 
i no se'n n'aniran; aquesta cosa que diuen que els 
tours operadors les duen alla on volen, tampoc és ver, 
ni els 'inglesos' ni els 'alemans' es deixen dur, sinó que 
van alla on volen anar; i mentre nosaltres estiguem 
en el primer punt de demanda d'Europa, aixo és el 
que ens preocupa al Grup Regionalista, que no volem 
perdre, facin o no facin inversions als altres 'puestos', 
Mallorca seguira essent un 'puesto', un producte turís
tic que té demanda; i amb aquesta demanda seguirem 
produint aquesta riquesa que necessitam produir, dia 
a dia, gota a gota, endavant, cream a esser possible 
'puestos' de feina que siguin estables i també vull dir 
que quan he dit que realment la construcció de la ur
banització era una maniobra especulativa no em refe
ria a l'especulació en el sentit pejoratiu de la paraula, 
no és que comprin a tres i venguin a nou, és que es 
fa una inversió i es recupera amb el benefici i se'n va, 
i que nosaltres necessitam inversions que quedin, i 
que per tant nosaltres seguim dient que sí, que hem 
de seguir creixent, que la construcció s'ha de poten
ciar alla on realment a Mallorca li interessa que es 
faci; pero no s'han de vendre ni s'han de malvendre 
'puestos' que Mallorca necessita, i repetese el que he 
dit l'altra vegada; primer pel nostre major nivell de 
benestar nosaltres volem tenir platges, nosaltres volem 
tenir zones verges, pero que 'ademés' ens ajuden a 
mantenir un produete turístic que avui és el que té 
més demanda de tota Europa; jo em deman, si tenim 
més hotels seguirem tenint aquest punt de demanda 
important dins Europa, o podria passar el que ha pas
sat a altres zones que no importa recordar que, per
que els hotels s'han menjat l'atractiu del 'puesto', han 
quedat els hotels molt grans, pero molt buits? Jo crec 
que l'important és omplir, i cree que hi ha hagut una 
prava evident, i per ventura se surt un poc del tema, 
aquests cinc o sis o set anys en que gracies a que no 
s'ha augmentat l'oferta s'ha pogut augmentar la ren
dabilitat de l'hosteleria i del turisme i s'ha pogut mi
llorar els sous deIs empleats perque s'han guanyat més 
doblers; i quan áquí construíem quaranta mil places 
cada any les havíem de regalar perque no les podíem 
omplir, i avui afortunadament, i si hi ha gent del sec
tor em donara la raó, perque no hem pogut créixer, 
hem pogut créixer en rendabilitat del sector; i perque 
no hem pogut créixer en oferta, hem pogut oferir mi
llors salaris a la gent que treballa en els hotels, que 
són els més alts d'Espanya; i perque oferim uns mi
llors salaris hi ha la més petita conflictivitat de tota 
Espanya; i perque hi ha la més petita conflictivitat de 
tota Espanya som el punt on el turista es troba més 
bé, a Mallorca. Per que? perque hem mantengut l'ofer
ta i perque no hem crescut, i nosaltres hem de seguir 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 9 / 7 desembre 1983 253 

mantenint l'oferta tal com esta i treure-li tot el rendi
ment que poguem, i seguim insistint, no hem de cre
mar allo que forma una part important del producte 
turístic, que hem de mantenir cada dia millor si vo
lem seguir que el turisme sigui el motor de la nostra 
economia; i hem de mostrar que amb un motor tan 
sa, el 'menos' sensible a la crisis' quan és el turisme 
si esta ben fet, ens permet cada dia anar vivint bé, 
augmentant el nivell de renda i, en definitiva, anar 
augmentant el nivell de benestar. Jo només vull, per 
acabar, dir-li al Sr. President que a mi, no puc estar 
d'acord amb ell quan diu que una Proposició No de 
Llei és una recomanació al Govern; jo el que per ven
tura puc dir que, a aquest Parlament Balear estam de
gradant les proposicions no de lIei, duent temes que 
no ten en categoria de proposicions no de llei, pero 
que una proposició no de llei no és cap recomanació 
a ningú, sinó que és la voluntat sobirana d'un Parla
ment que representa el poble de Balears; i quan la 
majoria del Parlament es pronuncia no recomana res, 
sinó que demostra voluntat majoritaria d'un parla
ment que representa el poble de Balears. Aixó és l'únic 
que volia dir perque em preocupen les dues coses, de
gradar la categoria de les proposicions no de llei que 
l'estam, al seu judici, degradant amb coses que no 1e
nen categoria de proposidó no de llei i la duim, pero 
també minimitzant el que és una proposició no de llei; 
una proposició no de llei és la manifestació majorita
ria en aquest cas concret si s'aprova, del Parlament, 
i el Parlament en democracia és el depositari de la vo
luntat del poble que ens ha elegit. Moltes grades a 
tothom. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
MoItes grades, Sr. Albertí. Té la paraula D. Felix 

Pons pe! Grup Socialista. Disposa de deu minuts. 

FELIX PONS: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Vull refe

rir-me exdusivament a l'objecció basica que el Presi
dent ha fet a la nostra intervenció, i dir-Ji que creim 
que parlam i hem parlat molt dar, daríssim per es
ser més exactes. El Grup Parlamentari Socialista, mi
llor dit, el Partit Socialista, va presentar un recurs de 
reposició contra l'acord d'aprovar les normes subsi
diaries, complementaries subsidiaries de planejament 
d'Es Salobrar-Platja d'Es Trenc. Recurs de reposició 
que demanava, i estava aquí fixada clarament la pre
tensió del Partit Socialista, que el Govern estimas el 
recurs i dictas una resolució que qualificas com a ele
ment paisatgístic singular Es Salobrar i la totalitat de 
les arees boscoses i com a paratge preservat, el 'resto' 
de l'area que havia estat objecte de suspensió de pla
nejament dia 23 de febrer del 83 per resolució del Con
sell Exccutiu. Aixo és el que demanavem en el recurs 
i d'aquesta mateixa petició es despren que no és cert 
el que es ve dient que si s'estimassin els recursos de 
reposició i concretament si s'estimas aquest recurs de 
reposició entraria automaticament en vigor la norma
tiva suspesa, perque nosaltres el que demanavem, cla
rament, era que la normativa aprovada tengués un con
tengut distint d'aquell que se li havia donat quan es 

va aprovar, un contengut concretíssim. Primera passa 
del Partit Socialista. El Grup Parlamentari Socialista 
planteja una Proposició No de Llei amb uns objectius 
claríssims, amb un objectiu perfectament plantejat i 
definit que és impedir la urbanització, l'edificació i el 
poblament de l'esmentat espai natural; i que es dema
na per arribar a aquest objectiu per impedir la urba
nització, edificació i poblament? Es demana que el 
Govern reconsideri el seu acord de dia 22 d'agost i, 
originariament, que aixo, la millor via per arribar-hi 
era acceptant el recurs de reposició que s'havia pre
sentat i que garantia l'acceptació deis recursos, la pro
tecció integral de l'area que havia estat objecte de 
suspensió. Per atendre soHicituds d'altres grups que 
varen presentar esmenes, que podien dur al mateix 
objectiu, pero deixant un marge de llibertat superior 
al Govern, -aquesta va esser l'argumentació que es va 
donar, que no es volia fennar el Govern dient-li que 
havia d'acceptar els recursos-, nosaItres varem adme
tre substituir l'expressió «acceptant els recursos de re
posició presentals» per «mitjanc;:ant una resolució el 
conlengut de la qual asseguri la protecció integral». 
Pero el que esta claríssim és quins són els objectius 
que nosaltres varem proposar. Estan escrits en el re
curs de reposició, estan escrits a la proposició no de 
llei i estan contenguts a l'acord que va prendre aquest 
Parlament. Aquí hi ha una discrepancia que és distinta 
de la que el President ha plantejat a la seva segon.a in
tervenció. La seva primera intervenció ha anat fona
mentalment dirigida a explicar-nos la conveniencia, se
gons la filosofia i el programa urbanístic del Grup Po
pular, d'urbanitzar Es Trenc; poc, limitadament a de
terminades zones, pero de mantenir la norma subsidia
ria que permet la urbanització d'Es Trenc, amb argu
ments de filosofia política, turística, economica, que 
abonaven la conveniencia d'urbanitzar Es Trenc. Se
gona intervenció ja no ha anat per aquí; si volen que 
no s'urbanitzi Es Trenc, ens diguin com ho hem de 
fer. Miri, els objectius estan claríssims, el que va de
cidir aquest Parlament esta claríssim: una resoludó 
que eviti, que impedeixi la urbanització, el poblament 
i ]'edificació d'aquesta zona; i vostes poden triar un 
instrument, el que creguin més adequat; nosaItres va
rem votar a favor de l'espai, que fos declarat parc 
natural; pero si vostes volen utilitzar una altra que 
respongui als objectius clarament aprovats per aquest 
Parlament, nosaItres no els direm qui han de triar; 
nosaltres no tenim capacitat per vincular-los jurídica
ment, ni per anar jurídicament en contra de la de¿isió 
que vos tes prenguin, l'únic que podem és aprovar un cri
teri, una decisió que té contengut polític, i vostes han de 
prendre la decisió que es correspongui, i a posteriori, 
podem controlar políticament, només políticament, si 
aquesta decisió que vos tes han presa, és respectuosa 
amb la decisió del Parlamento No podem fer aItra cosa, 
ni podem dir-los el que han de fer; una proposició de 
llei, quina proposició de llei, si vos tes volen fer Hna 
proposició de llei que dins el marc actual, dins les 
competencies que té la Comunitat Autónoma signifiqui 
la protecció integral d'Es Trenc, naturalment que hi 
estarem d'acord; el que no estarem d'acord és amb 
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una fórmula que intenti rompre els esquemes jurídics 
urbanístics; no sabem, i per tant no vull avan<;ar po
sicions, quina sorprenent proposició de llei o no de 
llei fara el Grup Popular; pero sí dic per endavant 
que nosaltres no estarem d'acord amb cap fórmula que 
intenti, per via de donar categoria de llei a una 50-

lució que no ha de tenir categoria de llei, for<;:ar lUl 

marc jurídic delicadíssim, com és l'urbanístic, i crear 
precedents que podrien esser molt perillosos. Nosal
tres estam d'acord que vostes tenen un objectiu de
finit i que dins aquest objectiu definit tenen instru
ments diversos a triar i que qualsevol instrument que 
es correspongui clarament amb la decisió del Parla
ment nosaltres l'acceptarem; les que no es correS
ponguin les haurem de dir aquí, políticament; l'únic 
que podem fer és dir-Ios-ho políticament, amb els ins
truments que el Reglament, l'Estatut i la Constitució 
posen en les nos tres manso 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Té la paraula pel Grup 

Popular D. Cosme Vida!. 

COSME VIDAL: 
Amb el permís del Sr. President, i per 'ahorrar' 

desplac;ament, com que seré molt breu, parlaré des 
d'aquí. 'Bueno', senzillament, i com és obvi, nosaltres 
feim nostra la postura exposada pel President del Go
vern; i no obstant volem recalcar que la seva segona 
intervenció respecte de la primera i respecte de (luan
tes ha tengut aquí és coherent totalment, i insistim 
que els criteris del Govern se segueixen mantenint, el 
que no es pot admetre; és una proposició no de llei que 
suposi, ja a uns recursos que hi ha presentats, una 
recoma nació sobre el 'fallo' d'aquests recursos des del 
Parlamento Ara, no 'dudam' de la importancia de les 
proposicions no de llei, no la discutim, i és obvi, i evi
dent que és així, perque precisament degut a aquesta 
proposició no de llei de l'altre dia hi ha aquest debat. 
Dit aixo crec que la sortida, i en aquest sentit no ha 
dic de forma pejorativa sinó exactament la sortida 
d'aquest tema esta que es faci cas, o sigui, prosperi la 
proposta de resolució que immediatament presenta
rem a aquesta Presidencia, a aquesta Mesa. Per tant, 
ja només em resta dir que, així com s'ha dit que la 
llei d'or de la democracia és la majoria, així com s'ha 
dit també s'assumesqui i a aixo ens remetem. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
'. Sr. Vidal, gracies. L'article 58 del Reglament, 158, 
cns diu que acabat el debat s'obrira un 'pla<;' o un ter
mini de 30 minuts, durant el qual els grups parlamcn
taris podran presentar davant la Mesa propostes de 
resolució. Per tant, s'aixeca aquesta sessió; la 'taula' 
continuara asseguda aquí esperant que vostes ens pre
sentin les proposicions per resolució. De tal manera 
que llavors tendran vos tes deu minuts de temps per 
defensar-Ies i finalment entrar a votació. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Reconsiderat i estudiat les diverses propostes que 

s'han fet arribar a aquesta Mesa per diversos Grups 
Polítics, la Mesa per unanimitat ha adoptat l'acord 

d'admetre-Ies, les sis presentades; d'elles, la primera, per 
part del Grup Popular, que s'ha presentat a les tretze 
zero cinc. Llavors n'hi ha dues que rebutgen la tota
litat del projecte, una subscrita pel Grup PSM, Es
querra Nacionalista, i l'altra pel Grup Socialista; i lla
vors n'hi ha unes alternatives, presentades pel Grup 
d'Esquerra Nacionalista, pel Grup Socialista i final
ment, una tercera, una 'sexta' presentada pel Grup Es
querra Nacionalista. Per tant, tenint en compte el que 
estableix el 'parrafo' segon de l'article 158 'cuyo' proce
diment estam aplicant, admeses les propostes, té un 
tom de deu minuts per defensar-la el que l'hagi feta, 
el Grup que l'hagi feta, 'poguent'-li replicar cada un deIs 
altres grups durant deu minuts si volen fer ús d'aquest 
temps, Per tant, per defensar la primera proposta de 
resolució del Govem, del Grup Popular, té la paraula 
aquest Grup. 

COSME VIDAL: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sere 

molt breu perque crec que la propasta de resoludó tal 
com ve plantejada ja és prou clara. La llegesc; la 
proposta diu: «Constituir d'acord amb l'article 50 del 
Reglament Provisional del ParIament de les Illes Ba
lears, una comissió no permanent amb l'específic ob
jecte de proposar al pIe d'aquesta 'Camara' una nor
mativa que contempli la protecció d'Es Salobrar, Es 
Trenc, Ses Covetes i Sa Rapita. La comissió no per
manent estara integrada d'acord amb les proporcions 
numeriques habituals represcntatives d'aquesta 'Ca
mara'. La citada comissió no permanent desenrotllara 
les seves, o desenvolupara les seves funcions 'inclús' 
fora del període oficial de sessions parlamentaries». 
Amb aixo queda tot 'reflexat', com és habitual, 'enton
ces' la Camissió estaria integrada per cinc membres 
del Grup Popular, cinc membres del PSOE, dos del 
Grup Regionalista i un d'Esquerra Nacionalista; i com 
veuel1 a l'últim paragraf es demana que la Comissió 
continul 'inclús' fora del període oficial de sessions, 
desenvolupant les seves funcions; aixo és la proposta 
que hem presentat i que esperam compti amb l' 'apoyo' 
si no unanime 'al menos' majoritari d'aquesta 'Camara'. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
S'obri el tom en contra d'aquesta proposta. D. Fe

lix, per favor. D. Sebastia Serra i D. Felix Pans. Crec 
que del Grup de menor a major. Disposa si vol fer ús 
d'eIl d'un temps de deu minuts. 

SEBASTIA. SERRA: 
Gracies, Sr. President. Esquerra Nacionalista esta 

radicalment en contra d'aquesta proposició del Grup 
Popular, 'en tant en quant' entenem que és una trampa, 
i les coses s'han de dir pel seu nom; és una tram
pa que encobreix primer una manca de voluntat polí
tica, ja que si el Govem entén, i el Grup Popular entén 
que s'ha de fer un projecte de llei, d'acord amb el 
que aquest Parlament va dir, evidentment el Govenl 
ha ele dur a aquesta 'Camara' el projecte de llei. Si 
s'entén que han de ser unes normes especials de pro
tecció també el Govern pot dur aquestes normes es
pecials de pratecció a aquesta 'Camara'. La legislació 
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vigent actual de fet permet una serie d'actuacions que 
la Conselleria d'Ordenació del Territori coneix perfec
tament i, en conseqüencia, pensam que els graus de 
protecció i un projecte de llei ja podria esser perfecta
ment aquí si hi hagués voluntat política d'avan~ar en 
aquest terreny. Segona part de la trampa. La segona 
part consisteix en el temps que pugui durar la tasca 
d'aquesta comissió i el que nosaltres hem denunciat 
a les anteriors intervencions del desig d'embullar en 
aquest tema. I tercera part de la trampa, i serem molt 
breus Esquerra Nacionalista, si aixo dura, els pIane
jaments poden estar acabats, les indemnitzacions poden 
estar en marx a i jo voldria recordar que aquí el Go
vern gestiona els interessos deIs habitants deIs pobles 
de les Illes BaIears, i no, de cap manera, els interessos 
de societats com pugui esser la societat sueca, Scandia
plan, que en podria treure una tallada molt suculenta 
si les coses van d'aquesta manera. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Serra. D. Felix Pons del Grup Socia

lista. Disposa d'un temps de deu minuts. 

FE.LIX PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs . Diputats. Amb molt po

ques paraules volem expressar la nostra oposició a 
aques ta proposta de resolució, En primer 110c, perque 
significa la pretensió, no dissimulada durant tot el de
bat, d'ignorar deliberadament l'acord que va prendre 
aquesta 'Camara' quan va aprovar la proposició no de 
llei . Acord que deia que el Govern havia d'adoptar una 
resolució i no per ganes de mortificar innecessariament 
el Govern, sinó perque les decisions que afecten la 
realitat i que la poden modificar tenen assignat un 
protagonista concret a cada instancia i en aquest cas, 
com hem argumentat, és el Govern qui ha de prendre 
la decisió. Bé utilitzant els instruments urbanístics que 
la legislació preveu, que permeten per via de planeja
ment i d'incidencia en el pIanejament modificar les pre
vis ions d'ordenació del territori, i aixo només ho pot 
fer el Govern; bé utilitzant instruments de protecció 
que tenen categoria de llei, i també el Govem pot en
viar un projecte de lIei que tengui aquesta naturalesa. 
Per tant no es tracta d'una resolució que vulgui crear 
innecessariament problemes al Govern; és que el que 
volem és que es respecti el principi de competencia a 
l'actuació pública. Si vos tes fan un projecte de !lei, 
no el podran aprovar, l'haurem d'aprovar nosaltres, 
aixo és evident, pero nosaltres "no podem entrar a 
decisions que afecten la legislació urbanística al seu 
nivel! d'execució. Varem prendre un acord que mar
cava la línia, l'execució els correspon a vostes, si el 
vol en executar, que aquest és un altre problema. M'ha 
parescut entendre que el Sr. President a la seva in
ten'encjó ha dit que avui de matí, i si no, em rectifi
cara perque és un problema de no haver captat per
fectament el que deia, avui de matí s'havien vist els 
recursos que hj havia pendents i que uns s'havien es
timat parcialment, els altres s'havien desestimat i no 
sé si m'ha pares cut entendre que qualcun fin s i tot 
s 'havia es timat. No sé si es referien concretament al 

tema d'Es Trenc, pero si es refereixen al tema d'Es 
Trenc crec que aquesta decisió té una doble i greu sig
nificació; primer, prendre aquesta decisió abans d'a
quest debat; segona, prendre aquesta decisió en qual
sevol moment, perque seguim pensant que la via més 
comoda, més 'seria', més rigorosa i més transitable que 
tenia el Govern, per complir decorosament i 'seriament' 
l'acord d'aquest Parlament, era precisament la via del 
recurs, que no es refereix només a raons de legalitat, 
sinó a raons d'oportunitat i de criteri sobre diverses 
solucions urbanístiques per un territori a ordenar; i 
aixo estava perfectament preparat perque el Govern 
ho pogués utilitzar; sí ja ha tancat aquesta via, cree 
que ha pres una decisió moIt greu. Ens oposam a 
aquesta proposta de resolució perque no paralitza el 
procés en curs, i ens podem trobar que quan acabi les 
seves feines en un 'pIas:' que ni tan soIs se lí fixa, el 
r esultat de la seva feina sigui o bé inexistent perque 
no s'arriben a posar d'acord, cosa que sol passar en 
aquest 'tipo' de comissions amb uns objectius tan am
plis com aquesta, que no es posen d'acord, i 'ademés' 
obri un precedent molt perillós, si cada vega da que es 
planteja un problema en que hi ha una discrepancia 
entre el Govern i el Parlament, s'ha de crear una co
missió perque el ParIament digui coro s'han de fer les 
coses, plantegin obertament una altra cosa, que és un 
govern més ampli; el que no poden és intentar anar a 
cercar majories a comissions que facin solucions de 
govern quotidia,perque aixo no té el més mínim sen
tit, aixo és voler traslladar un govern de concentració 
a una comissió parlamentaria que prengui una decisió 
que només el Govern ha de prendre. Creim que efecti
vament és una resolució que es proposa aquí 'ÚDica i 
exclusivament' per obtenir una majoria que no tomi 
deixar el govern en minoria, pero que realment no esta 
gens clar que dugui a una res alució adequada i con
gruent amb el que ja va aprovar aquest Parlament, i 
com que aixo ho veim claríssim, nosaltres volem salvar 
el nostre vot també amb tota c1aredat i ens oposam a 
aquesta proposta de resolució. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Pons. Passam a la segona proposlclO 

que rebutja d'una manera total la proposició. Esta fir
mada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista. 
La pot defensar D. Sebastia Serra Busquets. Disposa 
d'un temps de deu minuts. 

SEBASTIA SERRA: 
Gra.cies, Sr. President. Amb molta brevetat hem 

d'exposar que la comunicació que el Govem ha pre
sentat a aquest Parlament és una proposició que és 
molt respectabIe 'en tant en quant' vol fer bo el pro
grama electoral del Grup Popular i vol fer bo les 
normes subsidiaries fetes per la Conselleria d'Ordena
ció del Territori, pero que contradiu cIarament el debat 
i la resolució presa a la sessió parlamentaria de día 16 
de novembre passat en que hi va haver un acord ma
joritari en aquesta 'Camara' de protecció integral d'Es 
Salobrar i Es Trenc. Per tant, donada la contradicció 
evident entre una tematjca que el Govcrn manté i una 
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majoria parlamentaria que mantén el contrari, és evi
dent que Esquerra Nacionalista ha de rebutjar en ple
nitud aquesta comunicació presentada pel Govern. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies. S'obri el tom en contra. No fan ús 

de la paraula. La tercera proposició és la subscrita pel 
Grup Parlamentari Socialista, també d'acord de rebut
jar d'una manera total la comunicació del Govern. Per 
defensar-la té la paraula D. Felix Pons. Disposa d'un 
temps de deu minuts. 

FELIX PONS: 
Sí, Sr. President. Crec que fa falta molt 'menos' 

temps per explicar per que el Grup Parlamentari Socia
lista planteja rebutjar en el seu contengut global, en 
els seus termes globals, la comunica ció del Govern. Crec 
que basta recordar que dia setze de novembre aquesta 
'Camara' va aprovar per majoria absoluta una reso
lució que deia que el Govern de la Comunitat Autono
ma reconsideri el seu acord de 22 d'agost passat el 'a
pro vació definitiva de les normes subsidiaries de pla
nejament de l'espai natural d'Es Trenc-Salobrar de 
Campos, mitjan¡;:ant una resolució que asseguri la pro
tecció integral de l'area que fou objecte de suspensió 
de planejament, i que la comunicació del Govern plan
teja que les normes subsidiaries aprovades s'ajusten 
als criteris urbanÍstics i de protecció paisat,gística que 
inspiren la política urbanística programatica d'aquest 
Govern i que, per tant, haurien de mantenir-se en els 
mateixos termes generals. Es evident que el que pretén 
aquesta comunicació és pura i simplement proposar 
una negativa a la resolució d'aquest Parlamento Creim 
que és absolutament coherent que si el Parlament apro
va una resolució que no esta d'acord amb les normes 
subsidiaries aprovades i el Govern ens ve amb una 
comunicació que diu que les normes subsidiaries estan 
molt ben aprovades i que s'ajusten als seus criteris 
urbanístics, si hi ha coherencia en aquesta 'Camara' es 
digui que no estam d'acord amb aquesta comunicació; 
és el mínim que creim que amb aquesta coherencia 
s'ha d'exigir als que varen participar a la votació de 
l'altra resolució i que en aquests moments s'han de 
pronunciar al final d'aquest debat sobre la comunica
ció d'aques~ Govern. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Pons. La quarta proposició ve subscri

ta pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista. Dis
posa de deu minuts. 

SEBASTIA SERRA: 
Gracies, Sr. President, Esquerra Nacionalista dia 

setze de novembre va votar conjuntament amb el Grup 
Regionalista i amb el Grup Socialista, una proposta 
no de llei que de fet, cal recordar-la, parlava de la 
protecció integral d'Es Trenc-Salobrar de Campos í 
parla va de suspensió de planejament. Esquerra Nacio
nalista ho va votar si bé va advertir a una explicació, 
pens que molt clara, que enteníem que aquesta resolu
ció era ambígua, era insuficient i que podia admetre 
qualque petita urbanització i, de fet, avui pensam que 
Esquerra Nacionalista veu que tenia raó en aquell mo-

ment. Veu que tenia raó, pero Esquerra Nacionalista 
vol seguir demostrant que la democracia es construeix 
dia a dia i que no ens podem contradir d'un dia a 
l'altre defensant precisament avui la resolució que va
rem votar, pero que varem advertir que podia amagar 
una trampa de 'tipo' urbanÍstic important. Per aixo 
l'hem de defensar, l'hem de defensar i a la vegada, a 
una altra proposta que feim a continuació, la volem 
concretar, i el Grup Popular, o millor dit el President 
del Govem, ha recordat que es tractava de concrecions. 
En aquesta resolució aprovada dia setze de novembre, 
efectivament, falta concreció, pero és una passa enda
vant, i és una passa endavant que creim que aquest 
Parlament és molt positiu i molt bo que doni pass es 
d'entesa i creim que hi ha molts de temes que ens po
dem entendre tots els Grups Parlamentaris. Aleshores, 
senzillament, Esquerra Nacionalista vol recordar que 
varem acordar una cosa i que avui seria molt negatiu 
per a aquest Parlament i per a la democracia de les IIles 
Balears, que qualque Grup Parlamentari tornas arrera 
o posas moltes ambigüitats o que fomentas les ambi
güitats respecte a l'acord de dia setze de novembre 
d'aquest any. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Serra. S'obrí el torn en contra. D. Je

roni Albertí. 

JERONI ALBERTt: 
Sr. President, per una qüestió d'ordre nomé,>. És 

que com que veig que per fixar posicions, si tenclrc:m 
oportunitat de conversar o si el Reglament ens obliga 
haver-nos de pronunciar en contra sense ganes? 

PRESIDENT PARLAMENT: 
El Reglament, el Reglament, no; veura, D. ,lcroni. 

El Reglament diu claríssimament que la Presidencia 
podra concedir un torn en contra pel mateix tClI!pS 
després de la defensa de cada una de les proposiclOllS. 
Per tant, aquesta Presidencia s'esta acomodant al Re
glament, ve la defensa ele la proposició i llavrJ¡'s hi ha 
el torn de replica contra ella. Aixo és el sistema ... 

JERONI ALBERTt: 
Llavors, quan sera, després de votar o 'ames' de 

votar? 

PRESIDENT PARLAMENT: 
El que? 

JERONI ALBER,Tt: 
Jo deman, per excmple, si volem qualque oO:icrva

ció de dir, donarem el vot si canvien aixo, no podem 
dir res, hem de votar o no hem de votar; jo és el que 
deman jo només, Sr. President. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Si ha de presentar alguna proposta transaccional 

1'ha de fer arribar per escrit a aquesta 'Taula', si V03te 
vol fer __ . 

JERONI ALBERTí: 
El Reglament em condemna al silenci més absolut, 

Sr. President. 
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PRESIDENT PARLAMENT: 
De totes maneres, podra explicar voste el seu vot 

una vega da votat. 

JERONI ALBERTf: 
No, pero és que jo vull intervenir, no en contra, 

sinó a favor, amb matisacions, de qualquna de les que 
s'han proposades. 1 resulta que el Reglament m'impe
deix, i si no, hauré de fer ús, fent abús de l'autoritat 
del President, d'un tom en contra per fer-lo en favor 
d'una proposta anterior. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Jo crec que la seva postura quedara perfectament 

ac1arida una vegada votat i explicant el vot, em pareix 
a mi, D. Jeroni. 

JERONI ALBERTf: 
Sr. President, amb tot respecte, jo no vull explicar 

el vot, jo vull dir que si em canvien certes coses votaré 
que sí, que és una especie de defensa a favor. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
En aquest moment, li don un torn perque parlí 

durant deu minuts; voste té ús de la tribuna en aquest 
moment per parlar durant deu minuts, en relació a la 
proposta de resolucíÓ. 

JERONI ALBERTf: 
D'acord, Sr. President, faré ús d'aquest tom, ido. 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo no supos, 

no sé, no sé com m'anira, perque el meu torn és pre
cisament pe!' parlar de la proposta de resolució presen
tada pel Grup Popular, per dir que nosaltres aquesta 
proposició ens pareix bé, pero que volem fer unes pun
tualitzacions importants arrel del que s'ha dit en les 
intervencions en contra. Primer, 'bueno', el nostre Grup 
veu positiu perque per damunt de tot es mantén, es 
mantén, ten ir, mantenir la protecció integral d'Es 
Trenc, Es Salobrar, i no ens importa tant el sistema. 
Per tant, en aquest cas concret, que crec que és un cas 
singular, perque jo he dit que és el darrer espai que 
quedava per tancar un cataleg d'espais protegits, nos
al tres donaríem suport a aquesta resolució amb un 
condicionant, amb una, que aquesta Comissió realment 
fos d'urgencia, que es constituís a esser possible ja 
avui, dassim els noms i que, amb un 'pla¡;' molt curt 
estas fet i, en certa manera, contestam al portaveu 
del Partit Socialista, dient que no és intenció del nos
tre Grup que aixo es produesqui cada vega da que hi ha 
una discrepancia del Govem amb el Parlamento Que 
responsablement el nostre Grup vol dir, avui ho rliu 
aquí, intentara, jo crec que totes les experiencies són 
bones quan hi ha bona voluntat per donar resposta a 
la inquietud continuada del Partit Socialista, sobre el 
suport al Govern, intentarem que no es repetesquin fets 
d'aquests i, per endavant, volem dir que aprovam avui 
amb caracter singular aquesta resaludó del Grup Po
pular amb el següent condicionant, que sigui realment 
molt aviat i que, en definitiva, a esser possible, no 
s 'agravi amb decisions preses qualsevol tipus d'ind~m
nitzacion s que hi pugui haver en cas que el resultat, i 
no ho prejuig, d'aquesta Comissió fos totalment pro-

tector integral d'Es Trenc, de l'espai natural d'Es Trenc, 
Ses Covetes, Es Salobrar i Sa Rapita. Moltes grades. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Albertí. La 'quinta' proposició esta subs

crita p el Grup Parlamentari Socialista. Per defensar-la 
té la paraula D. Felix Pons. 

FELIX PONS: 
Sí, Sr. President. El Partit Socialista ha presentat 

una proposició de resaludó que he defensat abans que, 
ate s, com diu el seu text, que la comunicació del Go
vern té un contengut oposat frontalment, obertament 
a l'acord d'aquest Parlament de dia 16 de novembre, 
aquesta comunicació del Govem sigui, obviament, re
butjada. Pero ha presentat una altra proposició que 
creu convenient que sigui precautoriament objecte de 
vOiació, que és, reafirmar 'pura i simplement' el mateix 
que va acordar aquest Parlament dia 16 de novembre; 
aquest és el contengut de la nostra segona proposi.:ió, 
perque entenem que si el Govern ha volgut que aquest 
Parlament reconsideri i ha exposat unes raons que li 
semblaven útils per aquesta reconsideració, del debat 
que aquí s'ha produ"it sembla que ha quedat cIar que 
els objectius segueixen essent els mateixos, sembla que 
les mateixes forces polítiques que dia 16 de novembre 
varen votar a favor de mantenir uns objectius i de 
donar una protecció, segueixen amb aquesta mateixa 
actitud i que, per tant, a110 logic Bs que avui, per evitar 
que pugui entendre's que hem tomat arrera d'aquell 
acord, quedi cIar que aquest acord segueix vigent i 
que es reafirma. Per aixo hem presentat aquesta Pro
posició. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Per últim, 

COSME VIDAL: 
Sr. President. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té la paraula, sí, sí, sí. 

COSME VIDAL: 
Bé, senzillament en el torn en contra que em cor

respon, només per dir que, naturalment, com que nos
altres tenim una proposta de res alució que difereix to
talment d'aquesta, 'pues' estam en contra. Pero aprofi
tant, per dir, 'antes' de la votació que sí estam d'acord 
que es 'nombrin' avui immediatament, dins de la nos
tra proposta de resolució, els membres per cada un 
deIs grups representats en aquesta 'Camara', i que" 'in
cIús ' es fixi un 'plac,:' rapid de temps per dur-ho a 
terme, O sigui, amb aixo crec que queda cIar la volun
tat del Grup Popular en presentar aquesta proposta 
que hi ha 'inclús', he posat cert emfasi, en ressaltar 
que les seves funcions es puguin desenvolupar 'inclús' 
fora del període oficial de sessions parlamentaries. Res 
m és, moltes grades. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies de la seva intervenció. 1 passam, com 

deiem, a la 'sexta' i última proposta de resolució que 
presenta el Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista. 
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Té la paraula D. Sebastia Serra per defensar-la. Dis
posa d'un temps de deu minuts. 

SEBASTIA. S ERRA: 
Gracies Sr. President. En primer lloc, volem llegir, 

no textualment, pero sí, resumir molt breument el 
text d'aquesta Proposta . El text té dos aspectes dife
renciats, el primer és: que el Govern de la Comunitat 
Autonoma accepti els recursos de reposició presentats 
que parlen de protecció integral, i la segona part que 
s'inicil per part del Govern de la Comunitat Autonoma 
la tramitació immediata de l'expedient de Pare Natural 
d'Es Trenc-Salobrar de Campos, d'acord amb les de
limitacions de l'estudi del me di físic realitzat per 
LC.O.N.A. rany 1979. Esquerra Nacionalista vol amb 
aquesta proposta acabar amb les ambigüitats, acabar 
amb les esperes i sobretot vol aclarir, vol ac1arir molt 
quines són les raons basiques que hi ha per intentar 
ja acabar d'una vegada per totes pel tema d'Es Trenc
Salobrar de Campos. Primer, recordar els elements ju
rídics de la Llei del Sol, articIe 87.2 que volem recordar 
avui; pla parcial de Ses Covetes, que no es va complir, 
de dia 4 de novembre del 74; Reial Decret 1.374 de 2 
de juny de l'any 1977, si bé és cert que després en 
García de Enterría va intentar embullar fiI respecte a 
aixo, pensam que és inequívoca aquesta qüestió; i tam
bé volem de quaIque manera que quedi cIar la qüestió 
de protecció integral en base a la figura del Parc Na
tural. Per que Parc Natural? Hi volem insistir. Parc 
Natural, per fugir d'ambigüitats, Parc Natural perque 
estigui administrat per un organisme que, en aquests 
moments, segons la legislació actual, és LC.O.N.A., que 
aquest organisme té 'medis' economics sobretot per rer 
front a aquesta qüestió de Parc Natural. Perque quan 
Esquerra Nacionalista demana que Es Salobrar i Es 
Trenc siguin preservats com espais naturals protegits 
no volem dir que estiguin descuidats, no volem dir que 
estiguin bruts, no volem dir que hagi de quedar la 
cosa a l'aire, sinó que volem que hi hagi una concre
ció maxima i entenem que' la llei de parcs naturals és 
perfectament valida. Pero també volem recordar aquí 
que un parc natural té un patronat de gestió, un pa
tronat que el gestiona, i aquest patronat de gestió, 
també segons llei, esta format per una serie d'organlt
zacions totalment representatives del nostre poble 
com és el Govern de la Comunitat Autonoma, el Consell 
de Mallorca, l'Ajuntament de Campos, i jo m'estendria 
a altres organitzacions com són, obviament, el G.O.B., 
Societat d'Historia Natural, LN.E.S.E., Institut Ocea
nografic, etc. Per tant, pensam que seria perfectament 
valid aquest patronat de gestió i perfectament valida 
la llei actual de, perdó, el Decret actual que fan que 
hi hagi parcs naturals a l'Estat Espanyol. Per acabar 
dir senzillament que aixo no és deixar en mans d'un 
organisme com és LC.O.N.A., del Govern Central, una 
tematica mallorquina, en absolut; Esquerra Naciona
lista seguira defensant el maxim de transferencies a 
l'Estatut d'Autonomia i, obviament, seguirem defensant 
que LC.O.N.A. sigui transferida rapidament . Ara bé, en
tenem que en aquests moments, per fugir d'ambigüi
tats, per fugir precisament d'aquestes indemnitzacions 

que fan que poguem pensar de la gestió de capital mo
nopolista i de capital multinacional i per tant, mo;t 
colonial, per fugir de tot aixo creim que no cal mes 
que actuar en la direcció que en aquests moments oro
posa Esquerra Nacionalista. Grades. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Serra. Atenent a l'establert en el pa

ragraf tercer de l'article 158, es procedira a la vota
ció tenÍllt en compte que hem de votar, en primer lloc, 
les propostes que representin un 'retxa~' total del co~
tengut de la comunicació del Govern. Per tant, la pn
mera proposta de 'retxa<;' total és la que ha presentada 
el Grup Parlamentari d'Esquerra Nacionalista. Els Srs. 
Diputats que voten a favor d'aquesta proposta es po
den posar drets, per favor. Moltes gracies, poden seure. 
Els Srs. Diputats que voten en contra d'aquesta pro
posició d'Esquerra Nacionalista que s'aixequin, p~: 

favor. Poden seure, per favor. El resultat de la votaclO 
és de 28 vots en contra i 25 vots a favor. En conseqüen
cia, queda rebutjada aquesta proposta. La segona vota
ció fa referencia també al 'retxac;' global que formula 
el Partit, Grup Parlamentari Socialista. Els Srs. Dipu
tats que estiguin a favor, que es posin drets, per f~v~r. 
Poden seure, per favor. Senyors Diputats que estlgum 
en contra es volen aixecar, per favor. Poden seure, per 
favor. Dóna el mateix resultat anterior de 24 vots a 
favor, 28 vals en contra. En conseqüencia queda rebut
jada aquesta Proposició. La tercera votació fa referen
cia a la proposta de resolució formulada pel Grup 
Popular. Els Srs. Diputats que estiguin a favor de la 
proposta del Grup Popular que es posin drets, per 
favor. Poden seure, per favor. Els Srs. Diputats que 
estiguin en contra d'aquesta Proposició del Grup Popu
lar que s'aixequin, per favor. Poden seure, per favor. 
El resultat és de 24 'vots en contra i 28 vots a favor de 
la proposició. De m.oment queda aprovada aquesta 
proposició. Les altres proposicions són les formulades 
com a proposta alternativa segons s'ha dit, pel Grup 
Parlamentari d'Esquerra Nacionalista, per assegurar la 
protecció integral de l'area; aquesta proposició es po
dria sotmetre a votació conjuntament amb la 'sexta' vo
tació del Grup Socialista, que té el mateix contengut, 
en conseqüencia les votam les dues a la vegada. I els 
Srs. Diputats que estiguin a favor es poden aixecar. 
Poden seure, per favor. Els Srs. Diputats, poden seure, 
poden seure, que estiguin en contra es poden aixecar. 
Poden seure. I per últim queda la proposta formulada 
pel Grup Parlamentari d'Esquerra Nacionalista. 

FELIX PONS: 
Sr. President, voldríem demanar que es llegís la 

proposició que acaba d'esser rebutjada. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Ara mateix se l'atendra. Voldra cotejar, per favor, 

voldra donar lectura, Secretaria? 

CATALINA ENSEÑAT: 
Proposta de resolució que presenta el Grup Parla

mentari d'Esquerra Nacionalista-PSM. Que el Govern 
de la Comunitat Autonoma reconsideri el seu acord de 
dia 22 d'agost passat, d'aprovació definitiva de les nor-
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mes subsidiaries de planejament de l'espai natural d'Es 
Trenc-Salobrar de Campos, mitjan.¡;:ant resolució el con
tingut de la qual asseguri la protecció integral de l'a
rea que va esser objecte de suspensió de planejament 
per acord del 24 de febrer passat, pel Consell Execu
tiu del Consell General Interinsular. El Portaveu, Se
bastia Serra. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Són identics els continguts, Sra_ Secretaria prime

ra i segon? I per últim passam a la darrera votació de 
la proposta formulada pel Grup d'Esquerra Naciona
lista, tal com l'ha defensada el Sr. Sebastia Serra Bus
quets. Els Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
proposició es volen aixecar, per favor. Poden seure, 
moltes gracies. Els Srs. Diputats que votin en contra 
d'aquesta proposició que s'aixequin, per favor. Poden 
seure, per favor. El resultat de la votació són que es 
'retxac;a' la proposta del Grup Socialista per 28 vots en 
contra i 24 a favor. Per tant, ha quedat aprovada com 
a única proposta la fonnulada pel Grup Popular, i en 
relació a les paraulcs dites pel seu portaveu D. Cosme 
Vidal quant a la constitució de la Comissió, ens 
hell.1 d'atenelre, Sr. Vidal, a l'establert a l'artide 39; el 
que aquesta Presidencia li pot assegurar que amb ca
racter immediat convocara els diversos Grups Polítics 
perque em donin el nom, per constituir aquesta Comis
sió amb la rnúxima urgencia. Moltes gracies; per favor, 
per 'acbraci5', ¿ pel- explicació de vot? 

JERONI ALBERT!: 
No, jo per qüestió d'ordre, Sr. President, i dema

nar, perque es complesqui el requisit de l'artide 39.l, 
demanar al President si pot reunir avui la Junta de 
Portaveus. Reunir avui la Junta de Portaveus. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Ara li contestaré. 'Entonces', era proposit d'aques

ta Presidencia aixecar ara la sessió i convocar-los a 
vos tes per avui horabaixa a les quatre de l'horabaixa. 
Els convocam a vostes per avui horabaixa a les quatre 
i quinze minuts i demanam als Grups, als Portaveus 
de Is Grups Parlamentaris si a les quatre podrien fer 
arribar a aquesta Mesa els noms de les persones que 
designin per formar part d'aquesta Comissió. Moltes 
gracies de la seva intervenció; fins l'horabaixa. 

3.-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Recomenc;a la sessió. Aquesta,.Mesa de la Cambra, 
oí'ela la Junta de Portaveus en scssió celebrada el prop
passat dia 2 del mes en curs, i ates el Projecte de Llei 
de credit extraordinari, el Pressupost de la Comunitat 
Autonoma per a 1983, remes pel Govern d'aquesta Co
munitat per tal que sigui tramitat pel procediment de 
lectura única, i ates el que estableix l'artide 132 del 
Reglament Provisional de la Cambra, propasa al PIe 
que acordi que aquest Projecte de Llei sigui tramitat 
directament i en lectura única. Existeix assentiment, 
Srs. Diputats, que així es faci? Gracies. Sra. Secreta
ria, vol donar lectura a l'exposició de motius i al text 
de la llei del projecte? 

CATALINA ENSEÑAT: 
Proyecto de Ley de Crédito Extraordinario_ Expo

sición de Motivos. La Ley 1/83 de 25 de octubre de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares para 1983, en su artículo séptimo, 
Créditos Extraordinarios, establece: "Cuando se haya 
de realizar con cargo a los presupuestos de la Comu
nidad Autónoma algún gasto extraordinario, la ejecu
ción del cual no pueda retrasarse, y no exista crédito 
o no sea suficiente ni ampliable el consignado, el Con
seller de Economía y Hacienda elevará al acuerdo del 
Consell de Govern la remisión de un Proyecto de Ley 
al Parlamento para la concesión de un crédito extraor
dinario en el primer caso y de un suplemento de cré
dito en el segundo, donde se especificará el origen de 
los ingresos que ha de financiar el mayor gasto pú
blico». La Conselleria de Industria y Comercio, en su 
labor constante en cuanto a la reforma de las estruc
turas comerciales, ha querido instrumentar en este 
sentido una política de ayuda a las Corporaciones Lo
cales para que éstas puedan atender a la demanda de 
servicios colectivos de carácter social en el ámbito ele 
la comercialización ele alimentos, mercados, lonjas, 
puestos municipales de venta, etc. A todo ello, se im
pone la necesidad de que, con carácter de urgencia, se 
cree una partiela presupuestaria con la dotación sufi
ciente para cumplir el objetivo antes expuesto. De 
acuerdo con cuanto antecede: Artículo 1.0. Se aprue
ba en los presupuestos generales ele la Comunidad 
Autónoma ele las ' Islas Baleares, un crédito extraordi
nario por un importe ele 7.000.000 ele pesetas. Con apli
cación a la nueva partiela presupuestaria 751 / 864.0.20.6, 
transferencia de capital a entes territoriales, comercio 
interior, Conselleria de Comercio e Industria, IRESCO_ 
Dicho crédito extraordinario se financiaría con una 
baja de igual importe en la partida 771/864.0.20.6, trans
ferencia de capital a empresas, comercio interior, Con
se Heria ele Comercio e Industria, IRESCO. Disposición 
Final Única. Esta Ley entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Comuni
dad Autónoma de las Islas Baleares. Palma ele Mallor
ca a 24 de noviembre de 1983; firmado, Gabriel Cañe
llas Fons, Presidente de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares, y Cristóbal Soler Cladera, Conse
Her de Economía y Hacienda_ 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies. TOril a favor. Es concedeix la paraula al 

Conseller d'Economia i Hisenda, D. Cristofol Soler. 

CRISTOFOL SOLER: 
Sr. President, Sres . i Srs. Diputats, El Govern de 

la Comunitat Autonoma sotmet avui a la consideració 
de vosses merd:s un Projecte de Llei de Credit Ex
traordinari per W1 import de 100 milions ele pessetes_ 
La presentació d'aquest projecte, o més ben dit, la 
tramitació via projecte de llei d'aquest credit extraor
dinari és conseqüencia de l'artic!e 7 de la Llei de Pres
suposts en virtud de la qual ha de ser el Parlament 
qui aprovi els Credits Extraordinaris i els suplements 
de credits. L'import del credit extraordinari que es pro
pasa es financ;ara mitjanc;ant una baixa d'igual import 
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a la partida771-864.0-20.6, i s'aplicara a la nova partida 
751-864.0-20.6. El des tí que es donara a aquesta nova 
partida és el de posar en marxa un programa d'ajuda 
a les Corporacions Locals, per a la construcció i millora 
d'equipaments comercials de caracter social. Aquest 
programa es justifica per tres raons fonamentals; per 
una part, per la gran demanda existent d'aquest 'tipo' 
d'instaHacions comercials; en segon lloc, per la insu
ficiencia de dotacions comercials existents a les Illes; 
i en tercer lloc, per la insuficiencia de recursos de les 
hisendes locals per a aquests fins. En un principi era 
intenció de la Conselleria de Comen;: i Indústria ins· 
trumentar aquest programa dins el pressupost de 1984. 
Ara bé, es va considerar necessari posar-lo en marxa 
'quant antes' per tal d'agilitzar la dotació d'aquests 
equipaments a zones que per comptar amb instaBa
cions obsoletes o deteriorades o per no disposar de 
les mateixes, provoquen distorsions en el procés nor· 
mal de comercialització, especialment de productes de 
curta durada. Va influir també en la posta en marxa 
d'aquest programa l'oportunitat sorgida recentment de 
firmar convenis amb organismes de caire estatal, fet 
que permetra multiplicar l'acció inversora a aquest ter
reny i al mateix temps exigeix una disposició de fons 
per part de la Comunitat Autonoma a aquesta finali
tat, que és precisament el que s'esta instrumentant via 
aquest projecte de llei. Per tot 'lo qua!' i en nom del 
Govern soHicita que aquesta Cambra tengui a bé apro- -
var tal projecte de llei. Moltes grades. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Soler. Torn en contra. Toro de fixació 

de posicions. D. Sebastia Serra Busquets, D. Pep Al
fonso. 

SEBASTIA SERRA: 
Molt breument, Esquerra Nacionalista votara que 

sí a aquesta proposta; ara, és un sí amb reticencies, 
pero és clar que creim que en el moment en que es 
parla de poder invertir, en el moment en que es parla 
de poder concretar tata una serie de temes de la llei 
de pressuposts del 83, creim que és de coherencia vo
tar que sí si volem que la nostra autonomia tengui un 
contingut; per aixo Esquerra Nacionalista-PSM, sem
pre dira. que sí a aquest 'tipo' de propostes. Si bé hem 
de llamentar dues coses bastant clares. La primera és 
que aquestes coses no haguessin estat previstes dins 
el projecte de lIei de presssuposts de l'any 83, que 
creim que s'hagués pogut preveure. 1 en aquest mateix 
sentit, volem dir que nosaltres desitjavem molta més 
informació, molta més clarividencia quan hi havia can
vis de partides pressupostaries, cosa que pareix que 
encara estam una mica dins una certa nebulosa. I en 
segon lloc, també voldríem dir que creim que els equips 
tecnics del Govern Autonom, els equips economics del 
Govern Autonom haurien d'haver previst coses com 
aquesta, i per tant, creim i desitjam que al pressupost 
de l'any 84 aquestes deficiencies ja no es donin. De to
tes maneres, malgrat les reticencies Esquerra Nacio
nalista votara que sí. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. S erra. D. Pep Alfonso. Disposa de quin

ze minuts. 

JOSEP ALFONSO: 
Moltes gracies, Sr. President, Srs. Consellers. D'en

trada també hem de dir que nosaltres estam d'acord 
en principi amb aquest canvi, amb aqueix credit ex
traordinari que significa un canvi de partides pressu
postaries dins la mateixa secció, entre altres coses 
perque creim que és més positiu la subvenció o el co
brir projectes d'acord amb IRESCO, a Ajuntaments, 
a ens territorials que no a empreses que és el canvi 
que es produeix. De totes maneres, sí volem dir dues 
coses i molt curtes. En aquest moment fa un mes i 
mig que es varen aprovar els pressuposts i ja ens ve 
el primer credit extraordinari; nosaltres creim, i ho 
varem dir ja en el debat, que possiblement en vénguin 
uns altres, perque les previsions fetes a aquest pressu
posts no eren en la nostra opinió del tot correctes; bé, 
és normal en certa manera que a uns pressuposts fets 
aviat i només per aqueix mig any passin aquestes co
ses. De totes maneres, hem de detallar aixo. En segon 
lloc, el que no hem vist i esperavem que el Conseller 
d'Economía i Hisenda ens ho digués, és quins són 
aquests projectes, 'al menos' una precisió més a aquests 
projectes . Ens agradaria que ens ho digués per estar 
més ferms en l'aprovació d'aquest credit extraordina
ri, i per tant li demanam si ens pot ampliar un po
quet la, és a dir, el tema quan diu eomercialització 
d'aliments, mercat, llonges, llocs municipals de venda, 
etc. Nosaltres creim que a aquestes aItures de l'any, i 
a aquestes altures del pressupost, si s'ha duit de pres
sa i corrents un eredit extraordinari és perque la Con
selleria, el Govern de la Comunitat Autonoma sap ja 
on les ha de destinar í sap quins convenis fara amb 
IRESCO. Per tant, Ii demanaríem al Govero, al Conse
ller si ens ho volía ampliar. Res més que dir que, com 
ja hem dit, que nosaltres l"apoyarem' i esperam que 
'al menos' enguany no es repetesquí massa aixo deIs 
credits extraordinaris i que per l'any que ve els pres
suposts es duguin més estudiats i més ampliats. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Alfonso, gracÍes. Pot aclarir aquests 

conceptes. 

CRISTOFOL SOLER: 
Amb moIt de gust ampliaré el que m'ha demanat 

el Sr. Alfonso:· Aixo és una ampliació del conveni marc 
que hi ha amb l'IRESCO i la destinació d'aquest ere
dit, d'aquesta partida pressupostaria que es crea, és 
per subvencions. I les subvencions es concediran per 
tal d'ajudar els finam;:aments del projecte d'inversió 
següents : a) La construcció, ampliació i la modernitza
ció de l'estructura física de mercats munícipals, mino
ristes i majoristes, llotges i centres comercials de barri, 
així com d'altres instaHacions comercials d'ús col·lec
tiu . Per altra part per dotació d'equip i instaHacions, 
remodelació de les superfícíes comercials per tal de 
procurar una dimensió més racional deIs llocs de mer
cats, aíxí com les instaHacions complementarles que 
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integren els centres comercials de barri, els mercats 
minoristes i d'altres unitats comercials afins. I també 
per obres i instaHacions a carrers i places destinades 
a la transformació d'aquestes, per ús de transeünts 
amb finalitat de prom oció i millora de l'activitat so
cial i comercial. Crec que en certa manera amb aques
ta amplia ció i informació queda assabentat el Diputat 
Sr. Alfonso. 

4.-a) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Gracies, Sr. Soler. 1 passam a la votació. Els Srs . 
Diputats que votin a favor que s'aixequin, per favor. 
Poden seure, per favor. S'aprova per unanimitat . 1 pas
sam al punt quart de l'Ordre del Dia, que són les oro
posicions no de lIei. Tres concretament i que són, en 
primer la n.O 442 de R.G.E., del Grup Parlamentari Es· 
querra Nacionalista-PSM, i relativa a la no utilització 
deIs nos tres territoris per a la instaHació i emmagat
zement d'armes nudears. Per defensar aquesta Pro po
sició No de Llei, a la qual no s'ha presentat cap es
mena, té la paraula D. Damia Ferra Pons. 

DAMIA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Perque quedi 

més dar l'objecte del debat, donaré lectura, com m'a
grada fer, al text exacte de la proposició no de llei que 
ens ocupara ara. Diu així: «El Parlament de les IlIes 
Balears, ates que considera el manteniment de la pau 
entre els Estats, i vol contribuir a la reducció de les 
tensions internacionals que impliquen un risc greu de 
guerra general que podria dur a la destrucció massiva 
a través de la confrontació d'armes nuclears, que con
sidera altament perillosa i contaminant la possible uti
lització en el futur de qualsevol planta energetica de 
fissió nuclear dins l'ambit de les Illes Balears, i que té 
competencia exclusiva sobre l'ordenació del territori, 
artide 10.3, i sobre l'ordenació del mar territorial i 
zona economica, article 10.5, de la Comunitat Autono
ma, d'acord amb l'Estatut: a) Reclama del Govern de 
les IlIes Balears que soHiciti del Govern de l'Estat Es
panyol que els nostres territoris insulars no siguin uti
litzats ni per disposició del Govern de l'Estat ni per 
cap tractat internacional com a lloc d'instaHació ni em
magatzement d'armes nuclears. 

b) Insta el Govern de les Illes Balears que inte
ressi del Govern de l'Estat Espanyol que no sigui ela
borat cap pla industrial que projecti la instaHació dte 
plantes energetiques de fissió nuclear a les IIles E ' 
lears. 

e) Insta igualment el Govern de les Illes Balears 
per tal que interessi del Govern de l'Estat Espanyol 
les gestions oportunes per tal que no sigui admesos 
els abocaments de residus racliactius dins el Mediten'a
ní occidenlal». FillS aquí la proposició no de lIei. Es
querra Nacionalista, que aspira afer realitat en tota 
la seva plenitud el 110stre Estatut d'Autonomia tant a 
nivel! institucional com a nivelI de competencies, i as
pira a dotar el nostre país d'unes institucions solideS, 
presLigioses i operatives, entenem que s'ha d'ocupar de 
les més diverses problematiques, encara que algú pensi 
que estan molt alIunyat de les Illes Balears. Entenem 

que l'arrelament popular de l'autogovem de les IHes 
Balears només sera possible si els nos tres pobles veuen 
unes institucions atentes a la solució deis problemes 
complexos i diversos del nostre país. No fa gaire 
temps, concretament el 7 d'octubre d'enguany, Esquer
ra Nacionalista redacta i presenta al Parlament la pro
posició no de llei sobre desnuclearització de les Illes 
Balears que ara ens ocupa. Pero si fa dos mesos exis
tia una certa preocupació davant una creixent tensió 
internacional que podria dur a una confrontació de les 
grans potencies, és un fet que durant aqueix breu es
pai de temps els siegnes de tensió i de guerra no han 
fet més que multiplicar-se i agreujar-se. El fracas de la 
conferencia de Ginebra, la invasió de l'llIa de Granada, 
l'escalada beI-lica al Líban, el desplegament a Europa 
deis nous missils, etc., són esdeveniments novells 'lue 
s'afegeixen als vells i persistents focus de tensió beI-li
ca i política que tots coneixem. En materia de convi
vencia internacional, Sres. i Srs. Diputats, hi ha mo
tius sobrats per esser pessimistes. Mentre anava fent 
aquestes reflexions davant una situació internacional 
altament inquietant pcnsava que alguns membres d'a
questa Cambra es demanaran que 'té que' veure el Par
lament de les Illes Balears en uns problemes interna
cionals, sobre els quals no té competencia ni possibi
litats d'incidencia efica¡;. 1 aquí vendria molt bé citar 
la vella sentencia que ens recorda als qui formam part 
de la humanitat que res' huma no ens ha d'.esser es
trany. I aixo val per tota problematica per remota i 
llunyana que ens pugui semblar. I ara no plantejam 
aquí qüestions ni literaries ni anecdotiques, sinó que 
ens ocupam d'una problematica viva i actual que afec
ta de forma prou directa les nostres Illes Balears, que 
en cas de conflicte beI-lic seran "el escudo de la costa 
mediterránea peninsular», segons manifestava fa poc 
una autoritat militar espanyola. Segons l'article 19.1 
de l'Estatut, el Parlament representa el poble de les 
IlIes Balears, i Esquerra Nacionalista aspira que sigui 
una realitat que els probIemes de les IlIes Balears si
guin plantejats i debatuts en profunditat per aquesta 
Cambra. Des de fa anys, era encara la llarga nit de la 
dictadura franquista, els nacionalistes d'esquerra tre
ballaven ja perque arribas el dia que els pobles de les 
Illes Balears recobras sin l'autogovern, i arribada l'hora 
que s'ha fet realitat l'Estatut d'Autonomia per a la 
nos tra terra, vull recordar que l'extraordinaria lliber
tat que té Esquerra Nacionalista, i ja ho vaig dir a 
una intervenció anterior, per plantejar a aquest Par
lament les més diverses qüestions, des de la" denomi
nació d'origen deIs vins fins a la desnuclearització de 
les IIles Balears, deriva del fet que nosaltres no som 
aquí ni per representar interessos de classes privile
giades, com és el cas de les forces de dreta presents 
en aquesta 'Cunara', ni per atendre cap raó d'Estat 
del Govern de Madrid, com pot esser també la servi
tud que pugui pagar una certa Esquerra aquí present. 
És des d'aquesta plena i absoluta llibertat que dema
nam que aquest ParIament es manifesti en contra de 
la presencia d'armes nuclears a les Illes Balears, que 
es declari també en contra deIs possibles plans indus
triaIs que puguin preveure la instaHació de plantes 
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enengetiques de fissió nuelear a la nostra terra i tam
bé que es deelari en contra de qualsevol abocament 
radiactiu en el Mediterrani occidental. Des que Es
querra Nacionalista presenta la Proposició de Llei que 
ara ens ocupa hi ha hagut alguns mitjans informatius 
que, més que fer arribar a la gent el contengut exacte 
de l'esmentada proposició que ara ens ocupa, s'han de
dicat a ridiculitzar-Ia presentant-Ia com un acudit gro
tesc de qua:tre iHuminats, com un simple acte de tes
timonialisme pintoresco Nosaltres reconeixem natural
ment el dret que tenen els que escriuen afer tot 
l'humor que vulguin, pero creim que el tema que ara 
ens ocupa no té res de grotesc ni d'humorista. Esquer
ra Nacionalista entén, Sres. i Srs. Diputats, que treba
llar a fi que la humanitat vegi allunyar-se i desaparei
xer el perill d'una destrucció coHectiva per obra d'una 
guerra nuclear, no té cap element de pintoresquisme 
ni molt menys de testimonialisme. És clar, pero, que 
el debat i votació d'aquesta proposició no de llei pot 
fer evident la confrontació de valoracions molt dife
rents sobre el paper que ha de jugar aquest Parla
ment. D'una banda, els qui veuen en els poders pú
blics de la Comunitat Autonoma uns simples instru
ments per tal de consolidar el domini polític, social i 
economic de les classes privilegiades de les Illes Ba
lears. La nostra dreta entén l'Autonomia com una arma 
de poder; per tal d'enfortir els seus interessos casoIans 
l'hem vista lluitar, fa poca estona, per urbanitzar Es 
Trenc, i crec que ho ha aconseguit, amb una ob s tina
ció propia deIs especuladors que tenen ja tot el nostre 
país en el mercat. De l'altra banda es presenta en 
aquest Parlament una Esquerra que, tot i el seu pro
gressisme, actua només qua n no entra en contradicció 
amb les directrius de Madrid. És per aixo que ente
nem que el Grup Socialista li será, m'agradaria equi
vocar-me, un poc difícil donar suport a la proposició 
no de llei d'Esquerra Nacionalista sobre la desnuclea
rització de les Illes Balears. Esperam, pero, que en 
aquest cas, el Grup Socialista estara més atent als in
teressos deIs pobles de les Illes Balears que les raons 
d'Estat que han duit al Govern Socialista de Madrid a 
continuar dins l'OTAN, a demorar «ad calendas grae
cas» el referendum sobre l'Alian<;a Atlantica, a mani
festar una disposició a rebre els euromissils per tal de 
defensar occident, etc. Esperam, repetim, que el Grup 
Socialista, present en aquesta Cambra, atendra avui la 
representació deIs pobles de les Illes Balears com els 
pertoca i no regira, encara que sigui per una sola ve
gada, la llei de Madrid. 1 per acabar, Sres. i Srs. Di
putats, Esquerra Nacionalista manifesta que és plena
ment conscient de les dificultats que té la Proposició 
No de Llei que ens ocupa per eSSer aprovada per un 
Parlament on la dreta, es digui Grup Regionalista de 
les Illes o Grup Popular, detenta la majoria. La dreta 
que controla aquesta Cambra sabem que es troba exac
tament en el terreny oposat de la nostra Proposició 
No de Llei. Sobre el tema no coneixem expIícitament 
les posicions del Grup Regionalista de les IlIes, si és 
que mai s'ha plantejat aquesta problemática, pero sa
bem prou bé els punts de vista del Grup Popular, en
tusiastes partidaris de l'OTAN, disposats a instaHar els 

euromissils, incitadors del maniquelsme de la guerra 
freda, favorables a la proliferació de l'energia nuclear, 
etc. Per tot aixo Esquerra Nacionalista és conscient de 
lluitar dins una batalla perduda. La dreta que repre
senta en aquesta Cambra el Grup Popular ha optat, ho 
sabem a través del seu dirigent a nivell d'Estat Espa
nyol, per un militarisme agressiu en política exterior 
i per un desenrotllisme economic a qualsevol preu. Pe
ro Esquerra Nacionalista, tot i perdre la batalla, ten
dra almenys la satisfacció d'haver obligat la dreta la
cal, Regionalista o Popular, tant ens fa, a decidir-se 
sobre el nostre futuro Les armes nuclears que la dreta 
vol veure instaHades arreu de l'Estat Espanyol, inclo
ses les Illes Balears, són el perill més real i immediat 
de destrucció massiva de la humanitat. No seran mai 
utilitzades, podra dir algú. Esperam, Sres. i Srs. Dipu
tats, que aquesta frase alegre no sigui un dia el nos
tre epitafi coHectiu. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracíes, Sr. Pons. Tenen la paraula, si vol en fer ús 

d'ella, els Grups Parlamentaris que no hagin presen
tat esmenes. Pel Grup Regionalista de les Illes té la 
paraula D. Pedro Pablo Marrero. Disposa d'un temps 
de deu minuts. 

PEDRO PABLO MARRERO: 
Sí, gracias, Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. 

He de manifestar que nuestro grupo comparte, si no el 
lenguaje, sí plenamente la mayor parte de las inquie
tudes y preocupaciones contenidas en la exposición de 
motivos de la Proposición No de Ley que nos acaba 
de presentar el Portavoz del Grup Esquerra Naciona
lista. Es más, estoy absolutamente convencido de que 
tales inquietudes y preocupaciones son compartidas, 
sin reserva alguna, por todos los miembros de esta 
Cámara. Por supuesto, nos preocupa e inquieta seria
mente el deterioro progresivo y creciente de las rela
ciones internacionales, y especialmente, dada la polí
tica internacional actual de bloques, el deterioro de 
las relaciones entre las grandes potencias y la absurda 
y nada recomendable ausencia de diálogo actual entre 
sus dirigentes. Nos preocupa asimismo la amenaza, la 
posibilidad que cada día parece ser mayor y menos re
mota de la posibilidad de una guerra nuclear. Somos 
conscientes de que la paz está hoy gravemente amena
zada y de que España ha de contribuir activamente y 
en la medida de sus posibilidades, incluso, es decir, 
hasta el mismo límite de éstas, a que la paz se man
tenga a toda costa. También nos preocupan e inquietan 
los irresponsables atentados al medio ambiente, el pro
gresivo deterioro del ecosistema, la instalación de in
dustrias peligrosas y contaminantes sin que se adopten 
en la mayoría de los casos las garantías precisas, y sin 
que se ejerciten los controles adecuados, sin que se 
adopten en definitiva medidas máximas y rigurosas de 
seguridad y control. Ahora bien, no creemos que sea 
este Parlamento, el Parlamento de las Islas Baleares, 
el lugar adecuado, es decir, la institución apropiada en 
que se deban tratar y discutir las materias que son 
objeto de la proposición no de ley que nos ha presen
tado el portavoz del Grupo 'Esquerra Nacionalista' y 
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que constituyen su contenido. La Constitución española 
en su artículo 149 al referirse, perdón, la Constitución 
española en su artículo 149 al referirse a la materias 
que son de la competencia exclusiva del Estado, y re
pito exclusiva, incluye en su apartado tercero a las re
laciones internacionales, en su apartado cuarto se refie
re a la defensa y a las fuerzas armadas, en su apartado 
23 a la legislación básica sobre protección del medio 
ambiente, y en su apartado 25 a las bases del régimen 
energético, es decir, la totalidad de las materias que 
son objeto de la proposición no de ley que nos ha 
presentado el Portavoz del Grupo 'Esquerra Naciona
lista'. A nuestro Grupo le inquietaría y le parecería 
enormemente delicado el que en este Parlamento se 
tratasen materias que afectan a la defensa nacional. 
Materias que no son en ningún caso ni deben de serlo 
propias de la competencia de la Comunidad Autónoma. 
Nos preocuparía muchísimo que el Parlamento de las 
Islas Baleares se pronunciase sobre temas que afectan 
a tratados internacionales que tienen por objeto ma
terias que caen fuera de la competencia propia, y em
pleo aquí el mismo término que el Estatuto emplea, 
que quedan fuera, repito, de la competencia propia de 
la Comunidad Autónoma. Quiero además señalar lle
gados a este punto, y en lo que se refiere a la posibi
lidad de que puedan haber armas nucleares en las 
Islas Baleare~ que el tratado de España con la, es 
decir, el a'cuerdo de España con la OTAN, excluye esta 
posibilidad, es decir, excluye la posibilidad de que se 
instalen armas nucleares en territorio español. Y esto 
por lo que se refiere al primer punto, es decir, al punto 
a) de la proposición no de ley que nos ha presentado 
el Grup 'Esquerra Nacionalista'. En cuanto a los :J.par
tados d) y c) de la proposición no de ley, quiero se
ñalar que, de conformidad con lo establecido en los 
apartados 3 y 8 del artículo 12 del Estatuto de Auto
nomía, la Comunidad Autónoma tiene respecto de tales 
materias una competencia meramente ejecutiva, en el 
marco de la legislación y reglamentación que de las 
mismas hayan hecho los órganos competentes del Es
tado; es decir, que su regulación legal no corresponde 
en ningún caso a la Comunidad Autónoma, sino al Es
tado, que, en consecuencia y en definitiva, tiene la com
petencia exclusiva para legislar sobre estas materias 
dictando al objeto las disposiciones legales correspon
dientes. Consideramos que deberían ser, que corres
ponde a los representantes de nuestra Comunidad Autó
noma en el Congreso de los Diputados y en el Senado, 
la función de dar traslado de nuestras inquietudes y 
de nuestras preocupaciones sobre estas materias que 
son objeto de la proposición no de ley del Grupo 'Es
querra Nacionalista', es decir, de dar traslado de estas 
inquietudes y preocupaciones ante las instituciones :J.de
cuadas. Creemos sinceramente, con toda franqueza, que 
este Parlamento, que el Parlamento de las Islas Balea
res, debe de huir y evitar a toda costa la fácil tenta
ción de incurrir en el mesianismo político en la adop
ción de actitudes testimoniales, debe de evitar la ges
ticulación inútil y el simple voluntarismo oportunista. 
y ello en aras del prestigio y en aras de la seriedad 
de esta institución y porque tales actitudes, además, 

son sólo generadoras de innecesarios y fatales confu
sionismos. Muchas gracias. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracias, Sr. Pedro Pablo Marrero. D. Francisco 

Triay Llopis. Disposa d'un temps de deu minuts. 

TRIA y LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Sr. Pons, lament defraudar la seva expectativa, pero 
el Grup Socialista pensa recolzar la seva proposició no 
de llei i espera que a<;o no entri en contradicció amb 
cap directriu del seu partit, ni de Madrid ni d'aquí. 
Creim que les seves propostes, al marge del seu plan
tejament i preambul i exposició de motius, 'pues' són 
realment constructives i moderades i per a~o els 'apo
yarem'. Són les tres propostes que ell ja ha exposat, 
de no a la instaHació i emmagatzement d'armes nu
clears, no a l'abocament de residus radiactius a la mar, 
i no a la instaHació de centrals nuc1ears. En relació 
amb el primer punt vull dir, i el President del Govern, 
En Felipe Gonzálcz, ha va ctir just fa dos dics a la te le
visió, que a Espanya no hi ha armes nuc1ears emma
gatzemades i que, per tant, en aquest aspecte estam 
molt per endavant d'altres pai:sos europeus, i també, 
com ha dit també el Sr. Marrero, ara mateix, l'adhesió 
espanyola al Tractat de l'Atlantic Nord preveu que no 
s'utilitzara Espanya per a l'emmagatzement d'armes nu
clears, i que en tot cas, si aquesta decisió s'hagués de 
prendre, no sera el Govern que la prendra, sinó les 
Corts Generals; i per altra part és coneguda també, en 
relació amb aquest tema, la política del Govem de la 
nació. En relació a l'abocament marítim de residus 
radiactius, també és ben coneguda la posició del Govem 
Espanyol contraria, no tan soIs contraria, sinó 'inc1ús' 
capdavantera i que ha aportat iniciatives als 'foros' 
internacional s per donar solució internacional, que és 
l'única realment valida, a aquest problema importan
tíssim d'abocaments a la mar. 1 en relació a la instal
Iació a Balears de plantes nuc1ears, francament, ni als 
plans energetics més desenrotllistes se'ls ha ocorregut 
aquesta solució ni molt 'menos' en aquest moment en 
que estam amb una restricció i replantejament a la 
baixa de les centrals nucIears projectades i 'inc1ús' en 
construcció. Per tant, el Grup Socialista no veu difi
cultat de cap tipus per donar recolzament a les pro
postes del Grup d'Esquerra Nacionalista. Pero dit a<;o, 
que realment són els tres punts, aL b) c) de la pro
posta concreta no de llei, voldríem fer unes precisions 
en relació a la proposició. En primer Uoc, creim que el 
preambul de la proposició que es proposa que es voti 
entenem, creim que és innecessari perque suposa una 
nova exposició de motius, pero apart d'a¡;:o, apart de 
l'aspecte formal, creim que 'ademés' hi ha afirmacions 
que són incorrectes perque aquestes peli~ions que nos
altres ens proposam 'apoyar' són unes decisions, són 
unes propostes per presentar i exposar al Govern de la 
Nació un estat d'opinió del poble de les Illes, que és 
el que nosaltres representam, pero no es pot basar en 
unes competencies que ¡'Estatut d'Autonomia doni a 
les IIles Balears, com a competencia exclusiva o com
partida, sinó més bé per un dret de petició que no hi 
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ha cap dubte que el Parlament de les Illes Balears té, i 
deixam molt clar que correspon al Govern de la Na
ció i a les Corts Generals, per tant a l'Estat en termes 
generics, el que són les relacions internacionals, el que 
és la defensa i les forces armades i el que són les 
bases i coordinació de la planificació general de l'acti
vitat economica, que són els tres punts de l'article 149 
de la Constitució que podrien r esultar a'fectats per 
una ... si s'intentés defensar competencies que no te
nim damunt aquests punts que avui 'apoyam'. Crec 
que és evident que ni el Conseller d'Ordenació del 
Territori imagina tenir competencies damunt centrals 
nuclears ni damunt la defensa ni damunt els aboca
ments marítims, ni el Conseller d'AgricuItura i Pesca 
creu que hi pugui arribar amb les seves competencies; 
per tant, la menció a aquestes dues competencies pro
pies de la Comunitat Autonoma creim que esta !"eal
ment extrapolada i que no es corr espon amb el con
iengut p os terior de la propos ta. Per altra part creim 
que el Grup el'Esquerra Nacionalis ta fa curt per una 
vegada, potser per afany de tenir un recolzament fe
neral d'aquesta Cambra, i limitar la seva negativa, i 
nega tiva que nosaltres feim nostra, als abocaments de 
residus radiactius al Mediterrani occidental realment 
és un p oc mesquí i creim que el Mediterrani ja és prou 
petit per poder 'apoyar' o demanar que no hi hagi 
abocaments radiactius en tot el lVlediterrani, perque 
realment és una realitat geografica difícilment ~epal-a

ble a hora de haver-hi contaminacions radiactives. Per 
aItra part també creim que és millorable la proposta, i 
com que el 'plac;' de presentació d'esmenes acabava 
a les quatre de la matinada i no era una hora massa 
recomanable per venir al Parlament a presentar-les, 
'pues' creim que es podra r esoldre a través d'al-guna 
votació separada, pero creim que amb l'Estatut en la 
ma, no és necessari que sigui el Govern de les Illes Ba
lears, que s'hagi de dirigir al Govern de la Nació per 
transmetre els acords que aquesta Cambra pugui pren
dre i que podríem directament acordar reclamar del 
Govem de l'Estat Espanyol, instar el Govern i instar 
igualment el Govern suprimint aquesta frase intermit
ja de el «el Govem de les Illes Balears perque sol'lici
ti», etc. I per tant nosaltres demanare~ també que 
aquesta frase es pugui votar separadament de manera 
que sense haver necessitat d'haver presentat una es
mena poguem expressar aquesta voluntat de dirigir-nos 
directament com a Parlament al Govern de la Nació. 
1 per últim unes expressions que ja no són esmena
bIes perque, com dic, el 'pla~' esta acabat, pero vol
dríem r ecordar al Grup d'Esquerra Nacionalista que 
d'acord amb la Constitució, el Govern no és Govern de 
l'Estat Espanyol, és el Govem de la Nació, és el Govem 
d'Espanya. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té la paraula pel Grup Popular D. Cosme Vida!. 

Disposa el'un temps de deu minuts. 

COSME VIDAL: 
Moltes gracies. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

En primer Uoc vull dir que feim totalment nostra 
l'exposició i la postura que ha fet el representant del 

Grup Regionalista, sobre aquesta proposta no de lleí. 
1 la feim des de la serietat que ha sét exposada i per 
tant, no ho anam a repetir, tot el que eH ha dit, perque 
repetim ho feim nostre. Pero no obstant sí voldríem 
matisar l'exponent d'aquesta proposició no de llei que, 
vertaderament, pareix esser, com va passar l'altre dia 
amb una proposta sobre adquisició d'un mítja de co
municació, que no només el representant del Grup 
d'Esquerra Nacionalista vol fer una exposició testimo
nial sinó quasi m'atreviria a dir amb 'animo' maso
quista. Perque vertaderament el PSOE ha entes per
fectament i s'ha situat al lloe que s'havia de situar, 
pero 'hasta' pareixia que demanava que el PSOE no la 
recolzas. Nosaltres hem de dir francament que no ad
metem les afirmacions que ha fet el Sr. representant 
d'Esquerra Nacionalista quan ha dit i ha acusat la dreta 
que més o 'menos' el que volia eren missils i que: hi 
hagués vertaderament una inseguretat davant aquesta 
amenac;:a de guerra nuclear. Jo li puc assegurar que la 
dreta, el Grup Parlamentari Popular, en aquest aspecte, 
al fons d'aquesta qüestió, és tan pacifista com pugui 
ser el Grup d'Esquerra Nacionalista, pero nosaItres 
consideram 'desde luego' molt Ilegítima la seva pos
tura i 'inclús' si se'm permet un poc la broma i no 
vull ofendre ningú, que l'eix aquest de la seguretat o 
de tensió actual internacional passi per Moscú, des
prés pe!" Campanet, que és on esta fixada o 'fetxada' 
la nota, i acabi a Washington; aixo és perfectament 
Ilegítim. El poble de Campanet, com tots els pobles 
de les nos tres Illes Balears, té la mateixa preocupació, 
pero per favor, es reconegui que també la tenim tots 
els Grups Polítics. Pero 'desde luego' tom a repetir 
que el seu plantejament no és l'adequat, i per tant jo 
quasi li diria que a pesar que tenim perfecte dret tot 
aquest Parlament, els pobles de les nostres IIles, a pro
nunciar-nos, que no ens passas com una vegada va 
passar al Diari d'Eivissa fa ja molt de temps, quan jo 
hi estava, que copiant textualment un 'Documenta', que 
era una cosa que ens enviava el Ministeri d'Informa
ció i Turisme quan hi havia 'es bellugament', el varen 
copiar tan textualment que, vertaderament, va acabar 
dient i advertint totes les potencies occidentals del pe
rill del comunisme en aquell temps; i 'desde luego' no 
va arribar per mi aquella editorial del Diari d'Eivissa 
a les potencies occidentals, pero Uavors hi havia «La 
Codorniz», i el Diari d'Eivissa va sortir a aquella sec
ció la «cárcel de papel de la Codorniz». No vull ri
diculitzar aquesta postura, pero sí se'm permeti d'al
guna manera establir una similitud; jo llavors era del 
diari d'Eivissa pero reconec que la varem 'pifiar'. Per 
tant, jo pue dir que tant amb el punt primer a) d e la 
proposta de Uei, 'desde luego' és evident, ho ha dit el 
representant del PSOE, que la defensa nacional és com
p etencia exclusiva de l'Estat. Nosaltres podem dir el 
que sigui, pero aquí sí que he de fer meya l'exposició 
tan clara, tan jurídica, tan exacta que ha fet el re
presentat del Grup Regionalista. Pel 'demés', com que 
l'assumpte aquest de la fissió nuclear, quant a les 
plantes energetiques, nosaltres creim que per l'ús es
pedfic de l'energia nuclear no tenim perque pronun
ciar-nos, jo cree que amb aquest punt tampoc poclem 
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estar d'acord. Altra cosa és aixo deIs abocaments de 
residus nuclears al Mediterrani. Aixo naturalment cree 
que sí que vertaderament des d'aquesta óptica no limi
tativa, com ha fet amb la seva exposició, del Medi
terrani occidental, que podria dir el Mare Nostrum, i 
així hagués quedat més limitat, sinó a 'ningún' deIs in
drets del Mediterrani s'ha de consentir aixo. Per tant, 
podem dir que aquesta dreta, que no detenta, sinó que 
ostenta, s'ha d'utilitzar el llenguatge bé, ho he dit mol
tes vegades, pero no hi ha manera, que detentar és 
ostentar indegudament, i aquesta dreta que vos te ha 
assenyalat, i que afortunadament l'ha ampliat perque no 
hi hagi aquestes minories que hem dit 'antes' que po
drien esser tan perilloses per governar, aquesta dreta 
no esta. d'acord amb aquesta Proposició de LIei. Moltes 
gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Vidal. Per l'article 72, contradiccions, 

pot usar, té cinc minuts de temps. 

DAMIA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. kgraesc al 

Grup Socialista que se sumi a aquesta Proposta perque 
és una proposta, creim, raonable, i que ve ampliament 
justificada dins l'exposició de motius, que supos que 
tots e[s Diputats d'aquesta Cambra han llegit amb de
teniment. Referent a lo no competencia d'aquest Par
lament sobre la materia que ens ocupa, res de nou se 
m'ha exposat, perque dins l'exposició de motius ja 
deiem que tot i que, en materia de relacions interna
cionals, qüestions relatives a les forces armades i pla
nificació industrial, les competencies de la Comunitat 
Autonoma són nuBes, o limitades a un estricte paper 
executiu, res no impedeix que la mateixa Comunitat 
Autonoma pugui fer un acte de voluntat política des 
del poder moral que detenten les nostres institucions 
d'autogovern, dirigint-se al Govern de l'Estat Espanyol 
en recomanació d'unes mesures que contribueixen a la 
distensió internacional, a aturar la cursa d'armament 
i a substituir les relacions de pura fon;:a entre els 
Estats per unes altres més racionals, fonamentades en 
la pau i en la cooperació. Per tant, aquí el que es de
mana és que aquest Parlament faci un acte de volun
tat política des de, precisament, des d'un poder moral 
que té com a representant del poble de les riles Ba
lears. Per tant, no es tracta de fer messianisme polí
tic, testimonialisme o oportunisme, que no sabem qui
na rendabilitat política podria donar tot aixo. Ara bé, 
veim que, per part d'unes forces polítiques, casualment 
de dretes els qui han anunciat que aniran en contra 
d'aquesta Proposició No de LIei, se'ns anuncia un vot 
en contra; em pareix perfectament logic. Nosaltres 
entenem que aques t Parlament no és una eina pura
ment casolana, purament de r esoldre petits problemes 
domestics , sinó que entenem que aquest Parlament té 
la possibílitat i fins i tot el deure moral d'esser sen
sible a la problematica molt més enlla de les nostres 
Illes, pero que tot i estar més enlla de les nos tres Illes, 
ens afecta o ens afectara. en un futur ben imminent. 
Voldria recordar, perque cadascú té la seva documen
tació, que un Parlament alla on casualment té la ma-

joria A.P., el Parlament de Galícia, va fer una declara
ció sobre una materia que si Esquerra Nacionalista 
hagués duit una Proposició no de LIei semblant en 
aquesta Cambra, ens haguessin dit els arguments que 
ens han dit els Portaveus del Grup Popular i del Grup 
Regionalista de les Illes: «Aixo no és competencia nos
tra». El Parlament de Galícia, amb motíu de la invasió 
d'una serie d'illes de l'Atlantic sud per part d'Argen
tina, que va ocasionar una guerra perduda pels argen
tins amb el Regne Unit, va fer una declaració sobre la 
guerra de l'Atlantic Sud, simplement pel fet que una 
part de la població argentina té un origen gallee. Per 
tant, hi ha precedents que amb aspectes internacio
nals i fins i tot amb aspectes de guerres internacionals 
molt llunyanes, I'Atlantic Sud esta molt lluny del Me
diterrani, un Parlament Autonom pot fer una declara
ció moral, incitant a resoldre els conflictes internacio
nals amb unes r elacions que no siguin la fo 1'<; a , sinó 
que siguin la negociació, i contribuir d'aquesta manera 
a la distensió internacional. Per tant hi ha precedents, 
i no entenem com és que A.P. té una llei que li per
met actuar a Galícia i aficar-se en problemes entre el 
Regne Unit i la República Argentina, i el Grup Popular 
de les Illes Balears té una concepció tan casolana que 
no li interessen, ni tan sois uns problemes que poden 
afectar de manera molt greu i potser no tan llunyana 
les nostres mes Balears. Cadascú sabra per tant si 
esta disposat a assumir uns -certs compromisos morals 
o no. Nosaltres, els nacionalistes d'esquerra, ' que hem 
estat molt sovint acusats de· tenir una concepció loca
lista de l'autonomia, resulta que en aquest Parlament 
s'esta demostrant que, precisament, tenim una concep
ció molt amplia deIs poders que corresponen exercir 
a aquest Parlament. Tant és aixÍ que entenem que les 
coses internacionals, tot i no esser competencia nostra, 
han d'esser objecte de la nostra preocupació; que la 
dreta present en aquest Parlament no ho vol entendre 
així, és perfectament legítim, pero que no s'empari 
amb excuses que la Constitució reserva aquestes ma
teries únicament al Govern Central. Nosaltres ente
nem que aixo és una cosa perfectament legítima i per 
tant mantenem íntegrament la nostra Proposició No 
de Llei, únicament estaríem disposats a acceptar les 
pe tites esmenes que ens ha demanat el portaveu del 
Grup Socialista. Entenem que és una posició coherent 
i, per tant, creim que si aquest Parlament no fa aquest 
acte de voluntat política és senzillament perque la dreta 
aquí present sí que té una concepció casolana, li1a con
cepció purament de campanar, de la nostra autonomía. 
Nosaltres, a pesar de les campanyes que se'ns han fetes 
en contra, no tenim por de perdre cap votació, no 
tenim por que ens acusin de testimonialisme, i segui
rem Iluitallt perque aquest Parlament tengui tota la 
dimen sió moral que li correspon i concretament con
tribuesqui, encara que sigui amb una declaració pura
ment, purament no executiva, pero moral, a la pau i 
les relacions internacionals basades damunt la coope
ració. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr., Pons. 
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COSME VIDAL: 
Per una qüestió d'ordre. Gracies, Sr. President. Bé, 

després de la intervenció del representant del Grup 
d'Esquerra Nacionalista, nosaltres volíem dir que 'qui
zás' no tenim la vocació internacional d'altres Comuni
tats o dels Grups d'Alian<;a o la Coalició Popular d'al
tres Comunitats, pero sí, perque tampoe tenim aquesta 
política de campanar que ha dit el Sr. Pons, voldríem 
proposar que es votassin per separat els tres punts de 
la proposició no de lIei. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Conforme. 

TRIA Y LLOPIS: 
Sr. President, voldríem demanar que es votés per 

separat, el que és la part diguem introductoria de la 
Proposició No de Llei del que són els apartats a), b) 
i e) de la mateixa. Després voldríem també tenir una 
precisió de si el Grup Proponent accepta llevar allo 
del Govern de les Illes Balears, a les tres, als tres apar
tats, i llevar a110 d'occidental al darrer. 

SEBASTIA SERRA: 
Per part nostra, no hi ha cap ineonvenient. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Passam, 'entonces' a la votació. Es vota en primer 

lloc ... 

LÚPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, una qüestió d'ordre també, i és que 

m'agradaria que els serveis jurídics d'aquesta Cambra 
explicassin si una exposició de motius necessiuiament 
s'ha de votar, perque ten e entes que no es voten. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies. Acabat el debato No, estam ... Per qüestió 

d'ordre i 'aclaració'?, 'vale'. 

FELIX PONS: 
És que, quan ens referim a l'exposició de motius 

que volem excloure de la votació, ens estam referint a 
una part, no al que ve en el text com a autentica exposi
ció de motius, sino dos paragrafs que hi ha abans deIs 
tres punts concrets a) b) i c) que estan dins el que 
propiament es diu Proposició No de Llei; aixo que esta 
dins la proposició no de llei abans deIs punts a), b) i 
c) també volem que sigui objecte de votació separada. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Conecte, així crec que aquesta Presidencia, aques

ta Mesa ha entes el seu concepte i el que valen sotme
tre a votació. És a dir, en primer lloc, se sotmet a vo
tació separadament, quatre punts; el primer punt 
compren des de l'expressió «el ParIament de les IHes 
Balears» fins a la paraula «amb l'Estatut», o sigui, no 
és una exposició de motius, sinó que el text de la pro
posició no de llei propiament dita. Per tant, els Srs. 
Diputats que estiguin conformes amb aquesta intro
ducció a la proposició no de llei, que es posin drets; 
els que estiguin conformes que es posin drets. Quatre. 
Els Srs. Diputats que votin en contra, que es posin 
drets, per favor. Poden seure, per favor. Passam a la 

votació. Resultat de la votaeió són quaranta-cinc vais 
en contra i quatre a favor. Passam al segon punt: He
tra a). Sra. Secretaria, vol donar lectura dat que s'han 
hagut d'introduir correccions i en aquest cas, si els ha 
preses bé, i si no, ho llegiré jo mateix: reclamar del 
Govern de les IHes Balears que soHiciti, en aquest cas 
del Govern de la Nació. 

TRIAY LLOPIS: 
Sí, Sr. President, tal com nosaltres ho havíem de

manat i el Grup d'Esquerra Nacionalista ha havia ac
ceptat, seria reclamar del Govern de la Nació. 

SEBASTIA SERRA: 
Sr. President, una qüestió d'ordre, el Grup d'Es

quena Nacionalista - PSM, accepta del Govern de I'Es
tat Espanyol, no del Govern de la Nació. 

FELIX PONS: 
No, el Grup Socialista havia plantejat com a soHi

citud que es canvias aixo, era més difícil perque alXO 
ja no és suprimir, sinó modificar, entenem que la de
nominació correcta ilegal i consti tucional és la de 
Govern de la Nació o Govern d'Espanya, no el Govern 
de l'Estat. 

4.-b) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Si el Grup del PSM, que és el que fa la proposta, 
no recolleix l'esmena el text quedaría: «Reclamar del 
Govem de l'Estat Espanyol que els nostres territoris 
insulars no siguin utilitzats ni per disposició del Govem 
de l'Estat ni per cap tractat internacional com a lloc 
d'instaHació ni emmagatzement d'armes nuclears». 
Aquest cas concret, els Srs. Diputats que votin a favor 
d'aquest apartat a), es poden posar drets; els que votin 
a favor de l'apadat a), que es posin drets. Poden 
seure, per favor. Els Srs. Diputats que votin en contra 
d'aquest apartat a), que s'aixequin, per favor. Poden 
seure, per favor. Queda rebutjat l'apartat a) per 23 
vots que ha tengut a favor i 27 en contra. 1 passam a 
l'apartat b), tal com l'havia presentat com a Proposi
ció No de Llei el Grup d'Esquerra Nacionalista, i que 
diu: «Instar del Govern de les I11es Balears que inte
ressi del Govern de l'Estat Espanyoh, torn a repetir, 
«que no sigui elaborat cap pla industrial que projecti 
la instaHació de plantes energetiques de fissió nuclear 
a les Illes Balears». Conforme, queda l'expressió, el Go
verIl¡ de les Illes Balears, fora. Insta del Govern de 
I'Estat. EIs Srs. Diputats que estiguin conforme 3mb 
aquest text, que s'aixequin, per favor. Poden seure. Els 
Srs. Diputats que estiguin en contra d'aquest text, que 
s'aixequin, per favor. Poden seure. Queda rebutjat l'a
partat b). que només ha tengut 23 vots a favor i 27 en 
contra, perdoni l'expressió. 1 per últim passam a l'a
partat c). Que diu: «Instar igualment del Govem de 
les Illes Balears per tal que interessi del Govern de 
l'Estat Espanyol les gestions oportunes per tal que no 
si:guin admesos els abocaments de residus radiactius, 
dins el Mediterrani». Conforme, o hem de suprimir la 
paraula Govern de les IHes Balears. Conforme, amb 
aquest sentit aquest text se sotmet a votació. Els Srs. 
Diputats que votin a favor d'aquest apartat c), es poden 
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aixecar, per favoL Poden seure i queda aprovat per 
·-unanimitat. I passam a la Proposíció No de Llei se
güent, que és la número 455 del Registre General d'En
trada del Parlament, i que formula el Grup Parlamcn
tari Esquerra Nacionalista - PSM, relativa a la cam
panya de divulga ció de l'Estatut d'Autonomia de les 
Illes Balears. Per a defensar aquesta Proposició No de 
Llei, té la paraula D. Damia Pons. 

DAMIA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La Proposició 

No de L1ei del Grup Esquerra Nacionalista textualment 
diu: (Ca) Que el Govern de les Illes Balears, a l'avinen
tesa de complir-se día 1 de man; de 1984 el primer 
aniversari de l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autono
mía, programi i dugui a terme una campanya de di
vulgació de l'Estatut per tal de donar-lo a coneixer a 
tots els ciutadans de les Illes Balears; b) Que el Par
lament de les Illes Balears acordi la següent declara
ció institucional: En ocasió de complir-se día 1 de man;: 
de 1984 el primer aniversari de ['entrada en vigor de 
l'Estatut d'Autonomía, els representants deIs pobles 
insulars en el Parlament de les Illes Balears manifes
ten que només en la vigencia deIs drets i les Ilibertats 
individuals i coHectives i en la de les institucions d'au
togovern establertes a l'Estatut pot fonamentar-se el 
clesenvoJupa~ent social i economic de les rIles Ba
lears, així com el recobrament de la llengua i cultura 
autoctones i la consolidació de les característiques de 
nacionali tat comunes deIs pobles de Mallorca, Menor
ca, Eivissa i Formentera». Esquerra Nacionalista ha 
tengut sempre una inquietud per donar a les institu
cions d'autogovern de les Illes Balears un prestigí i 
fer-Ies arrelar dins els ciutadans del nostre poble. Pero 
hem observat que el nostre regim autonomic, les nos
tres institucions, no gaudeixen precisament, d'una po
pularitat generalitzada, que molta gent no acaba d'es
tar plenament informada sobre que és, quin es són les 
institucions d'autogovern. Veim a nivell de carrer com 
no es des tría que és un Consell Insular. L'altre dia en 
el Consell Insular de Mallorca varem trobar-nos amb 
el cas d'un escrit del Ministre de Transports que par
lava del Consell Interinsular, expressió totalment fora 
de lloc. Veim com no es destría a nivelI de carrer que 
és el Parlament, que és el Govern, quines són cada 
una de les seves funcions, etc. Veím, per tant, que no 
hi ha un coneíxement clar i precís de que és el nostre 
sistema d'autogovem. Per tan~ creim que aquest Par
lament ha de recollir una inquietud per tal de donar 
divulgació i donar prestigi davant els ciutadans a totes 
les institucions definides dins l'Estatut d'Autonomia; 
i entenem que només es pot fer a través d'una cam
panya en ocasió precisament del primer aniversario 
Una campan ya que evidentment no arribara al cent 
per cent deIs ciutadans, pero que reiterada al llarg 
deIs anys sí que pot arribar afer coneixer i estimar 
per part deIs nostres pobles les nostres institucions 
d'autogovem. I per que ens trobam amb aquesta si
tuació? EIs nacionalistes entenem que tota cosa té una 
explicació clara dins la historia, i recordam, precisa
ment, ho deim dins l'exposició de motius, que el nostre 

autogovern, el nostre Estatut d'Autonomia no deriva
ren d'una lIuita política a nivelI popular, d'una batalla 
duita contra un poder central, contra un centralisme 
que ha patit l'Estat Espanyol durant molt de temps, 
sinó que, senzilIament, l'Autonomia ens va arribar quan 
va arribar a tothom dins aquest Estat Espanyol. Quan 
hi va haver el cafe per a tothom, a nosaltres ens en va 
tocar també un poc, de cafe, poquet; i és evident que 
una cosa que no deriva d'una lIuita popular no té un 
resso popular. Tenim una autonomia, tenim unes ins
titucions que funcionen bé o malament, pero que tras
cendeixem molt poc a nivell dels ciutadans de les Illes 
Balears. I precisament aquesta Proposició No de Llei 
té com a objectiu corregir aquesta situació que con
sideram prou perillosa. I per que la consideram peri
llosa? Perque creim que unes institucions amb les quals 
no se sent plenament identificat el nostre poble, són 
unes institucions fragils, són unes institucions inesta
bles. Nosaltres creim que el primer de mar~ de 1983 
va es ser, encara que nosaltres votassim en contra d'a
quest Estatut d'Autonomia per considerar-lo, precisa
ment, prou limitat, és una fita a partir de la qual s'obri 
un procés, un procés d'institucionalització de l'autogo
vern, com es diu en el preambul del nostre Estatut 
d'Autonomia. A una proposició de lIei, posteriorment 
a aquesta que debatem ara, Esquerra Nacionalista ha 
plantejat que el primer de man,: sigui declarat dia de 
les Illes Balears, amb caracter festiu, per tal que els 
ciutadant de la nostra terra comencin a 'donar-se'n 
compte' que el primer de man;: de l'any 1983 va passar 
un fet transcendental, per bé que no fos plenament a 
gust d'Esquerra Nacionalista, pero que té una dimcn
sió historica important i que entorn d'aquesta data 
s'han d'impulsar unes campanyes de divulgació insti
tucionals i han de ser complementades amb unes de
c1aracions institucionals pertinents. Per aixo nosaltres 
proposam que s'interessi del Govern de les Illes Ba
lears, que el Govern insular dugui endavant una cam
panya de divulga ció institucional i que es faci una cte
claració institucional que definesqui clarament que 
només mantenint i desenvolupant aquest sistema d'au
togovern hi ha progrés económic, hi ha implantació de 
la nostra !lengua i cultura dins uns ciutadans que a 
causa de la pressió del centralisme han arribat a viure 
completament d'esquena a elles, i a través d'aquest sis
tema d'autogovern hi ha unes característiques de nacio
nalitat deIs nostres pobles que poden esser impulsades 
i plenament desenvolupades. Per aixo demanam el re
colzament a aquesta Proposició No de Llei, encara que 
entenem que aquest tipus de campanyes institucionals 
i dec1aracions, més que esser fruit de la iniciativa d'un 
sol grup, haurien d'esser precisament iniciativa .-:on
junta de tots els grups d'aquesta Cambra. MoItes 
gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Pons. Tampoc s'ha presentat cap cs

mena sis hores abans d'aquest projecte. A continuació 
s'obrira el tom en el qual podran intervenir cada un 
dels grups que ho vulguin fer. Com a Govern, té voste 
la paraula. No té limitació del temps, podra esser con-
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testat pel Sr. Ferra per cinc minuts, tendra contra
replica. 

FRANCESC GILET: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Inter

pretam que de la Proposició No de LIei presentada per 
Esquerra Nacionalista, hi ha dos conceptes dikrents. 
Un es dirigeix al Govern alla on li demana que dugui 
a terme una campanya de divulga ció del fet autono.. 
mic, de l'Estatut, i un aItre al Parlament de les Ilies 
alla on demana que faci una declaració institucional. 
Per a mi són dos conceptes totalment diferents i s'ha 
seguit dos camins, o millor dit s'ha seguít un camí per 
a dos temes diferenciables. Hem de dir que dins el 
fons de les dues tematiques estaríem completamcnt 
d'acord. Ara bé, jo voldria fer una matisació, i és que 
estam tan d'acord que dia 7 de juliol en el Cons~ll ele 
Govern de la Comunitat Autonoma es va aprovar a jns
t~mcies de la Conselleria d'Educació i Cultura una Pj-o
posta per la qual s'encarregava l'estudi d'una campanya 
de difusió de l'Autonomia i de les seves instituclons a 
les Balears, i així els servicis tecnics de la Conselleria 
varen procedir, estam procedint a dur a termc aquest 
estudi i planificar la campanya segons les següents 
línies d'actuació: la campanya del fet autonomic no és 
una simple commemoració de la promulgació d~ )' Es
tatut d'Autonomia ni tampoc de l'edició de l'E'it:\tut; 
es pretén fonamentalment fer arribar als ciutadéLJ1S- de 
les Illes el contengut i el significat del nostre Esl3,ut 
i de les diferents institucions que l'arribada a l'Auto
nomia ha posat en marxa, aixÍ com, el paper que aques
tes juguen dins la organització de la vida de la no.,tra 
societat. La campanya del fet autonomic esta eslruc
turat basicament en dos nivells, un nivell tecnic jurí
elic i un nivell de elivuLgació, que se pretén d'una banda 
un estudi crític i profund de la nostra autonom;.a i 
d'altra fer que el seu significat arribi el més dar pos
sible a tot el poble. Consideram que és imprescindible 
l'actuació prop de la població escolar, la campanya fa 
especial referencia a les accions a dur a terme a les 
escoles. La campanya es desenrotllara des del comen
<;ament de 1984 i fins el mes de maig amb una successió 
de fases que tendran la seva fita central en torn del 1 
ele mar<;, primer aniversari de l'entrada en vigor de 
l'Estatut d'Autonomia. Les diferents fases de la cam
panya es 'desarrollen' a continuació. Primer, un cartell 
identificador de la campanya; es fara un concurs d'idees, 
'antes' acabar 1983, per tal de trobar un cartell 
que difongui ampliament a totes les Illes i que sigui al 
mateix temps per tot, per totes les fases de la cam
panya, de forma que el fet de veure aquest cartell asso
ci'i immediatament dins el cap de la gent amb la idea 
de la campanya. Un cicle de conferencies; es pretén 
amb aquest cicle una analisi crítica i en profunditat de 
la problenútica que posa en marxa l'existencia ele l'au
tonomia; aquestes conferencies seran a carrec d'emi
nents catedratics. En tercer lloc, coHoquis, conferen
cies i taules rodones; es pretén organitzar a Palma i 
a tots els pobles de les Balears, una serie de xerrades 
i taules rodones sobre les repercussions de l'autonomia 
dins la vida balear, enfocant el tema des de dos punts 

de vista, significat de l'autonomia i de les seves insti
tucions, i incidencia de l'autonomia sobre la vida del 
lloc en qüestió. En quart lloc, confecció d'un vídeo 
sobre l'autonomia; es tractaria de confeccionar un vÍ
deo al qual s'expliqui amb tota claredat les institu
cions de la Comunitat Autonoma i el seu paper dins la 
nostra vida. Aquest vídeo seria també després utilitzat 
per xerrades i coHoquis a coHegis i associacions de les 
Illes que ho sol1icitassin. Xerrades als col'legis; uns 
equips fOl-mats per especialistes en el camp de la pe
dagogia i de la didactica, recorreran tots els coHegis 
de les 111cs, explicant, sobre la base del vídeo, l'autono
mía als alumnes de vuit d'E.G.B.; paraHelament s'ela
borara un guió explicatiu que sera distribUit a tots els 
centres, per tal que tots els professors puguin donar 
una o 'varies' classes sobre l'autonomia als seus alum
nes; aquesta segona acció es pretén dur a terme, per 
primer d'E.G.B. fins a C.O.U. En 'sext' lloc, un llibre, 
elocument de l'Estatut; es tracta d'un llibre de treball 
que ha estat elaborat per un equip d'especialistes dins 
la pedagogia i que ha adquirit la Conselleria per dis
tribuir gradualment entre els alumnes de 'sext' d'E.G.B. 
per considerar que aquesta és la millor edat per tre
baIlar amb el llibre. Commemoració de l'entrada en vi
gor de l'Estatut. Es tractaria la festa cívica amb actes 
academics, culturals i esportius que es celebrara cada 
any a una i!la pel següent ordre: Menorca, Eivissa i 
Mallorca;. naturalment després es demanara la coHa
boració deIs Conse!ls Insulars. Concurs escolars; es 
fara un concurs de dibuixos per primer i segon d'E.G.B., 
.un de redacció per segona etapa d'E.G.B. i treballs per 
a B.U.P., C.O.U., Formació Professional i Universitat; 
tots els treballs i dibuixos hauran de tenir com a tema 
l'autonomia. Pósters explicatius; s'edítaran una serie 
de posters explicatius de la Comunitat Autonoma que 
posteriorment es repartiran als coHegis i que serviran 
d'ajuda per l'explicació del tema als alumnes. Un fullet 
divulgatiu, sera un fullet en el qual s'explicara en sÍn
tesi i molt clarament el significat de l'Estatut d'Auto
nomia i de les institucions de la Comunitat. 1 en darrer 
lloc, reedició de l'Estatut i del llibre d'En Josep M.a 
Quintana_ Pel que fa referencia, pel que fa referencia 
al segon apartat de la Proposició No de Llei, com ja 
he dit, entenem que el camí que s'ha seguit és inade
quat, que el que s'havia d'haver fet era demanar a la 
'taula' del Parlament que assumÍs una declaració insti
tucional i que aquesta 'taula' la dugués directament al 
PIe del P~rlament i el Parlament, per PIe, l'acceptava 
o no l'acceptava; aixo no lleva que no estiguem d'aconl 
amb el fons, hi pot haver qualque terminologia que no 
considerem que si'gui la més adequada, ara entenem que 
és completament extemporani i fora de Uoc, i sobretot 
fora de sistema haver duit aquesta declaració, com 
ells mateixos diuen institucional, per proposició no de 
llei. Per tant, per part nostra soHicitam el rebutjament 
d'aquesta Proposició No de Llei a la 'Camara'. Moltes 
gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Gilet. D. Damia Ferra. Cinc minuts 

de temps. 
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DAMIA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Govem de 

les IHes Balears, arribara a 'agotar' la meva capacitat 
de sorpresa, perque si estam d'acord amb el fons de 
les qüestions coro I'altre dia amb els vins, acabam una 
soHicitud de votar en contra o anunciar un vot en 
contra, no ens pareix excessivament congruent. De totes 
maneres, encara que aquesta Proposició sigui rebut
jada, com pareix esser el destí de gairebé totes les 
proposicions que fa l'oposició en aquesta Cambra, per 
molt raonables que siguin i creim que aquesta ho és 
de sobres, haura tengut com a mínim la virtut de 
provocar la compareixen¡;a d'un membre del Govcrn 
davant aquesta Cambra per anunciar-nos, amb un de
tall, encara que sigui amb un detall mínim, una cam
panya de divulgació institucional. De totes maneres 
crec que ens han de permetre un cert escepticisme 
sobre aquesta campanya perque si es du endavant, amb 
les poques ganes, amb la falta d'energia i de convicció 
com s'ha duita una campanya que recordam com a no 
gaire brillant en materia de fer arribar als ciutadans 
de les Illes Balears la qüestió lingüística reduIda a 
un cartell que ha quedat emmagatzemat a moltes de
pendencies municipal s i ni tan soIs s'han exposat als 
llocs alla on es coHoquen els cartelIs que anuncien 
cantants i altres actes festius, creim que aquesta ca m
panya tendra una incidencia molt limitada. Per tant, 
jo cree que si aquesta campanya tenia un desig uni
tari el Govern bé també hagués pogut consultar els 
aItres grups polítics, a veure quina forma, quin con
tengut havien de tenir tota aquesta serie d'actuacions 
en materia de divulgació institucional. La declaració és 
extemporanea; és possible, pero en tot cas creim que 
és una declaració institucional que hauria d'esser acor
dada per aquest Parlament si el contengut o algunes 
expressions no són del 'gust del Govern de les Illes Ba
lears, bé s'hauria pogut fer a110 que permet el Regla
ment, que és presentar unes esmenes i tal volta, si alIo 
que se'ns proposava no era contradictori amb el fons de 
la qüestió, bé haguéssim pogut donar per unanimitat su
port a una declaració institucional que ara 'no tendrem. 
Recordem que aquest Parlament té un període de ses
sions molt limitat, i a no ser que no hi hagi per mig uns 
plenaris extraordinaris podem arribar al primer de mar~ 
sense que aquesta Cambra tengui ocasió d'aprovar cap 
eleclaració institucional de cap casta; i la declaració ins
titucional 1'ha ele fer, no exactament el Govern, sinó el 
Parlament de les I11es Balears, i per aixo, sabent les 
dificultats i les limitacions que tenim en materia de 
períodes ele sessions, hem volgut presentar amb temps 
suficient l'acord d'una determinada declaració institu
cional per dia primer de man,:. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té la paraula D. Francesc Gilet. 

FRANCESC GILET: 
Gracies, Sr. President, només una petita interven

ció. De sorpresa res, Sr. Damia Ferra Pons, de sorpre
sa res, perque va donar la casualitat que el mes d'octu
bre, escasses 'fetxes' 'antes' de presentar aquesta Pro
posició No de Llei, a una reunió que es va tenir amb 

un 'companyero' seu, es va mencionar que jo assistia 
a una reunió del fet autonomic, i 'sorprendentment' al 
cap de pocs dies, es va presentar aquesta Proposició 
No de Llei; per tant, vostes ja ho sabien abans. En 
tercer lloc, el de les explicacions mínimes; em consider 
jo que explicar onze punts de 'desenrotlIo' el'una cam
panya, encara que sigui a pinzelIades, de mínim no en 
té res. En tercer punt, voluntat política; en aquest cas 
concret en tenim suficientment, i bona prova d'aixo és 
que al Consell de I'any passat, i voste ho ha de saber, 
es va aprovar l'adquisició del Ilibre de l'Estatut, que 
he mencionat al punt nou, si no vaig errat. En tercer 
punt, o un aItre més, voste sap, i si no ho sap li die, 
perque és va poder llegir als diaris, que esta previst 
pel mes de gener unes conferencies pels professors 
Garrido Falla, Garda Enterda, Machado, entre altres, 
i voste hagués pogut lIegir en el diari; si aixo no és 
voluntat política de dur a terme una campanya progra
mada, es digui que és voluntat política de fer-ho. En 
darrer terme he de dir que hi ha una Comissió Perma
nent que funcionara després que el període normal de 
sessions acabi; per 1ant, el fet de presentar, per 'medi' 
de Proposició No de Llei, una declaració institucional, 
té via suficient per fer-ho. Per tant, no entenc les pres
ses de fer-ho, essent així que es presenta per dia pri
mer de man;: . Res més, moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT:_ 
Gracies, Sr. Gilet. Tenen la paraula els diversos 

grups que no hagin presentat esmenes, si volen fer ús 
d'ella. D.a Maria Antonia Munar. Disposa d'un temps 
de deu minuts. 

MARIA ANTONIA MUNAR: 
Sr. President, Srs. i Sres. Parlamentaries. El Grup 

Regionalista agraeix de veritat l'interes que el Grup Es
querra Nacionalista sempre té en presentar temes i 
més temes molt ben argumentats historicament, i amb 
tanta previsió de temps. Aixo és sempre d'agrair so
bretot si tenim en compte, 'pues', els pocs membres 
que formen aquest Grup Parlamentario Nosaltres estam 
totalment d'acord que s'ha de portar a terme una cam
panya de elivulgació de l'Estatut, creim que és necessa
ri. I també creim que és necessari, 'ademés' sempre es 
fa, el que hi hagi una declaració institucional amb mo
tiu d'una cosa tan important com és la celebració del 
primer aniversari de l'entrada en vigor de I'Estatut. 
Ara bé, nosaltres creim que només podríem donar su
port a aquesta Proposició No de Llei d'Esquerra Na
cionalista si ens constas que tot aixo tan important no 
es pensés dur a tenne. No obstant, creim que alXO es 
totalment, no és així. Per part del Govern en aquest 
moment se'ns ha presentat com un programa del que 
pensaven dur a terme; i també ens consta que el Pre
sident d'aquesta 'Camara' va donar a tots els porta
veus deIs Grups Parlamentaris una programació en que 
no tan soIs es pensava divulgar l'Estatut, no tan soIs es 
pensava fer una declaració institucional, sinó que 'ade
més' es pensava presentar una campanya institucional, 
acles social s i actes culturals. Per tot aixo, el nostre 
rebutjament a aquesta Proposta No de Llei el'Esquerra 
Nacionalista no és ni molt menys per no estar d'acord 
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amb el fons, hi estam totalment d'acord; sinó que 
creim que és innecessaria i una mica testimonialista 
donat que és, d'alguna manera, es preveu fer toL aixo 
que ells de manen i estava previst amb anterioritat. Res 
més, moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sra. Maria Antonia Munar. Té la paraula 

b. Enrie Ribas. Disposa de deu minuts. 

ENRIC RIBAS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Procuraré no 

allargar-me massa perque, en primer lloc en atenció 
als Diputats que ja duen moltes hores dins aquesta 
sala, i en segon lloc perque fixar posició damunt aquest 
tema no requereix molt de temps. La valoració que fa 
el Grup Parlamentari Socialista d'aquesta Proposició 
No de L!ei és positiva del contengut, no podria es ser 
d'una altra manera ni tenim en compte que el Partit 
Socialista en el seu moment va esser un dels princi
pals promotors de l'actual Estatut d'Autonomia, no 
l'únic, pero sí un deIs principals. Per tant, difícilment, 
difícilment, el Grup Parlamentari Socialista, avui, podria 
no compartir la preocupació per divulgar el contengut 
de l'Estatut d'Autonomia i, 'inclús', he de dir que ens pot 
semblar bé al Grup Parlamentari que s'institucionalitzi 
d'alguna manera el dia 1, perque sabem perfectament 
que a les nostres lIles, que hi ha un sentiment molt 
arrelat insularista, és molt difícil trobar una data que 
tengui una representativitat igual per totes lUes. 
Pero entrant en la proposta, en la proposició no de 
llei, que com s'ha dit abans també té dos punts. Amb 
el primer punt que parla precisament d'aquesta cam
panya de divulgació de l'Estatut, hi estam totalment 
d'acord, i amb el segon punt que es parla de fer una 
declaració institucional, estam d'acord amb el conten
gut. Tampoc podria esser d'una aUra manera guan 
precisament el contengut esta practicament agafat de 
l'article nove, si no m'eguivoc, de l'Estatut. De totes 
maneres sí que s'hauria de dir, i crec que també s'ha 
fet una referencia abans, alguna cosa en relació al 
sentit institucional d'aquesta proposta que se'ns fa 
avui. Una declaració institucional es caracteritza preci
sament, per prescindir totalment del protagonisme po
lític d'un partit determinat per consensuar, negociar, 
abans de tots aquests temes, tota la declaració institu
cional, de forma que es puga enriquir, que es puguen 
fer aportacions per part de diferents grups, de dife
rents partits i per tal que, evidentment, quan surti 
aquesta declaració institucional al carrer sigui una de
claració unitaria sense fissures i sense cap trenc, i valga 
l'expressió i no ho dic amb cap segona intenció. Na
turalment quan la forma que s'ha triat per fer aquesta 
declaració institucional, és una proposició no de llei, 
aixo queda desvirtuat totalment perque el protagonis
me de partit hi és; des del moment que lú ha hagut 
un grup parlamentari que ha presentat aquesta pro
posició no de llei, és difícil ja consensuar, negociar, 
enriquir, aportar coses noves a aquesta declaració que 
podria esser 'inclús' molt més rica. És moIt difícil fer
ho sense que encara hi hagi més enfrontaments entre 
partits o entre grups parlamentaris, i en definitiva, pel 

que s'ha dit abans, sembla difícil que arribi a esser 
institucional en el sentÍt d'unitaria i per tant unanim, 
és molt possible que avui es produeixi ... bé, en pri
mer lIoc, és possible que no es produeixi aquesta de
claració institucional perque no s'aprovi, i en tot cas, 
cas d'aprovar-se és possible també que no tengui el 
vot unanim de tota la Cambra. Per tant, en definitiva, 
nosaltres ens manifestam favorables a aquesta propo
sició no de llei, al seu contengut, al seu fons; lamen
tam, pero, que el sentit institucional d'aquesta declara
ció que es proposa quedi totalment desvirtuat per la 
forma que s'ha triat. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Diputar. Pel Grup Popular té la pa

raula D. Cosme Vida!. 

COSME VIDAL: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, 1110lt 

breument dir que, naturalment, nosaltres recolzarem 
la postura del govern, en el sentit que si el dia set de 
juliol ja varen prendre un acord per aquesta campanya 
de divulgació de l'Estatut, nosaltres creim que ha de
caigut aquesta proposició no de llei; des de la nostra 
optica 'al menos' i que, per tant, no té raó de prospe
rar.; per tant, votarem en contra d'ella. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
D. Damia, per contradiccions. Disposa de cinc 

minuts. 

DAMIA PONS: 
Seré breu perque no voldria convertir una cosa que 

hauria d'esser precisament unitaria en una polemica 
una mica agra. Nosaltres en aquesta materia hem vol
gut expressar una inquietud davant un fet que creim 
que s'ha d'institticionalitzar, que és la data d'aprova
ció de l'Estatut, una inquietud davant una manca de 
coneixement que detectam a nivell de carrer de les 
nos tres institucions i, per tant, demanavem que es pro
gramas i dugués a terme una campanya de divulgació 
de l'Estatut en aquest sentit. Quant a la declaració ins
titucional, Esquerra Nacionalista no té cap voluntat de 
capitalitzar res. Esquerra Nacionalista, si es manifesta 
per part d'aquesta Cambra o per part deIs portaveus 
que s'esta disposat amb motius del primer de man; 
a fer una declaració institucional unitaria, retirara, 
sense cap problema, el segon apartat d'aquesta Propo
sició No de LIei, perque creim que precisament es 
tracta d'aixo, de fer una declaració institucional con
junta i no tenim en absolut, i amb aixo ho volem de
mostrar ben clar, cap voluntat de capitalitzar declara
cions institucionals que han de tenir un caracter pre
cisament unitario De totes maneres sobre l'aspecte 
primer, jo estic d'acord que el Govern ja impulsi aques
ta campanya, ja la tengui programada; pero vull mani
festar una petita inquietud perque aquesta campanya 
de divulgació de l'Estatut, també hauria d'haver tengut 
un cert contengut unitari, com nosaltres retirant la 
nostra declaració institucional, si és que s'esta dispo
sat a fer-ne una d'unitaria amb motiu del primer de 
man;:, poguem demostrar. I creim en canvi que dins 
aquesta campanya que vol impulsar el Govern, potser 
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que hi hagi divulgació, pero de vegades no hi haura un 
excessiu autonomisme. M'ha sorprés sentir el nom del 
Sr. García de Enterria, dedicat a estudiar i divulgar 
Estatuts, quan tots sabem que el Sr. García de En
terria va esser un deIs teorics en contra del pIe desen
volupament dels sistemes autonomics, un deIs inspira
dors de les campanyes destinades a llevar competencies, 
a llevar facultats legislatives als Parlaments de les 
nacionalitats i regions de l'Estat Espanyol; jo llamen
taria que dins aquesta campanya que hauria d'esser 
per divu1gar una autonomia ens aparesquessin uns teO
rics del neocentralisme. Moltes gracies. 

4.-c) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Gracies, Sr. Pons. I passam a la votació. Per tant, 
els Srs. Diputats que votin a favor de la Proposició No 
de Llei presentada pel Grup d'Esquerra Nacionalista 
que es posin drets, per favor. Poden seure, per favor. 
Els Srs. Diputats que votin en contra de la Proposició 
No de Llei deba tuda que s'aixequin, per favor. Poden 
seure. 26 vots. A favor de la Proposició No de Llei 23 
vots, en contra de la Proposició No de Llei 26 vots. 
Queda rebutjada. I passam al punt següent que és la 
Proposició No de Llei n.O 499 del Grup Parlamentari 
Socialista, i relativa a la campanya de preservació de 
la netedat de les platges. Té la paraula D. Carlos 
Asensio 

CARLOS ASENSIO: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. El objetivo 

de esta Proposición No de Ley que presenta el Grupo 
Parlamentario Socialista, es evidentemente la mejora de 
la calidad sanitaria ambiental de las playas. En la expo
sición de motivos de esta Proposición No de Ley se rc::co
nace que uno de los máximos valores en que se basa el 
atractivo turístico de nuestras islas es evidente, es la 
calidad de nuestras playas. Parece entonces importante 
que todos los ciudadanos de nuestras islas y todos 
aquellos estamentos, Ayuntamientos, Consells, se seu
sibilizen de esta situación y colaboren con la Comuni
dad Autónoma, para el desarrollo de una campaña que 
tenga por objeto y obtenga una mejora de la calidad 
de playas. En vista de lo cual, el Grupo Parlamentario 
Socialista presenta la siguiente Proposición No de Ley. 
"Que el Gobierno Autónomo», traduzco, «proponga una 
campaña sobre la prevención de la limpieza de las pla
yns en coordinación con los Consells Insulares, Ayun
tamientos y entidades intel"í;sadas y la lleve a término 
antes de la próxima temporada de verano». ¿Qué ven
tajas se obtendrían con el desarrollo de esta campaña? 
Posiblemente la más importante, y la primera a tener 
en cuenta, es que se realizaría una acción preventiva 
que hoy por hoy se considera técnicamente como la 
mejor actuación y la más eficaz para la mejora higié
nico-sanitaria de las playas. Igualmente se podría desa
rrollar una serie de acciones que podríamos no digo 
catalogar, pero ir definiendo progresivamente, se po
dría actuar evidentemente sobre las playas en su con
junto. Uno de los problemas que presenta la actuación 
sobre las playas durante la temporada de verano, es 
que están ocupadas y en servicio, esto plantea muchí-

simas veces un problema de que sólo se incide en uno 
de los sectores que compone la playa. No olvidemos 
que la utilización de la playa conlleva la utilización de 
las aguas litorales, la utilización de la playa en sí, la 
utilización de los asentamientos temporales o fijos co
lindantes con la playa y, sobre todo, la utilización de 
la infraestructura sanitaria. Evidentemente la mejor 
forma de realizar una revisión, una puesta al día, y 
una mejora si es necesario o posible, de todo ello es 
antes de la campaña de verano. Igualmente sería muy 
interesante que se pudiese normalizar los parámetros 
mínimos bajo los cuales se debe desarrollar esta cam
paña. Teniendo en cuenta las características del litoral 
balear; el litoral balear es muy extenso y muy comple
jo, nos encontramos que durante la campaña de ve
rano, es decir, durante el control de la situación de 
las playas en el verano, se produce el hecho doloroso, 
por otra parte, que playas, por ejemplo de Formentera 
o de otros sitios alejados del centro diríamos de ges
tión de la Comunidad, pues reciben un control y unos 
análisis inferiores en número o en calidad a los que 
se realizan cercanos a Palma. Esto si se pudiese rea
lizar normalizándose unos mínimos de actuación en 
todas las playas del litoral, sin que esto vaya en con
tradicción que se pueda desalTollar en aquellas playas 
que están más sujetas a contaminación una acción más 
directa o más intensa, esto garantizaría que todos los 
ciudadanos que viven en esta Comunidad o que nos 
visitan durante el verano recibirían una misma aten
ción sanitaria. Igualmente durante la época preturís
tica, por llamarla así, se podría realizar un control del 
desalTollo de estas actuaciones higiénico-sanitarias y, 
sobre todo, la corrección de las desviaciones que se 
aprecien. Es muy difícil durante la época de ver;;lllO, 
si se aprecia una contaminación de playas, o una des
viación higiénica, el realizar esa corrección sin llamar 
la atención es decir, sin que la gente sepa lo que su
cede. Nosotros creernos que cuando una playa está 
contaminada se debe comunicar a los ciudadanos para 
que no sufran las condiciones de esta contaminación. 
Por lógica esto incide en la oferta turística que puede 
rodear esta playa; también por lógica es evidente que 
lo que se debe hacer es realizar ese control y esa me
jora antes de que se desarrolle la campaña turística. 
Igualmente, y esto posiblemente, aunque sea lo últi
mo, es también lo más importante, se podría desarro
llar una campaña informativa para obtener lo más im
portante de todo que es la colaboración ciudadana, y 
evidentemente, tal como decimos en nuestra proposi
Clan, de las instituciones, Consells, Ayuntamientos. 
Esta campaña, siempre las campaiias a nivel ciudadano 
pecan de algo muy importante, que el ciudadano re
cibe mucha información, pero muchas veces lo que no 
recibe son resultados. Por ello, igualmente se podría 
hacer un estudio y una publicación de los resultados 
tanto de la campaña que proponemos corno de las ac
tuaciones de control h~giénico-sanitarias, realizadas an
teriormente o que se vaya a realizar en el futuro. Esto 
tendría, yo creo, una incidencia, primero en la capaci
dad para realizar un análisis crítico de la actuación 
sobre la higiene de las playas. Segundo, se podría in-
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formar a los ciudadanos de una manera global y sin 
una incidencia determinada en tal o cual playa de los 
resultados de estas campañas; y sobre todo serviría 
de soporte para aquellos estudios de tipo epidemioló
gico o de morbilidad ambiental que podrían en el fu
turo desarrollarse. Creo que todas estas razones jus
tifican esta Proposición No de Ley por lo que solici
tamos aprobación. Muchas gracias. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Muchas gracias, Sr. Diputado. Tampoc s'han pre

sentat esmenes a aquesta Proposició No de Llei; si vo
len intervenir els Grups Polítics tenen la paraula; el 
Grup Regionalista, no, D. Toni Roses. Disposa de deu 
minuts. 

ANTONI ROSES: 
Gracies, Sr. President. Sr. President, Sres. i Srs. 

Diputats. El Grup Regionalista és conscient de la im
portancia que té, de la maxima importancia que té el 
dur endavant una campanya de preservació de nete
dat de les platges. Nosaltres som conscients no només 
cara als habitants de les Illes, sinó als visitants degut 
a la influencia que pogués tenir en la imatge ulterior 
cara al turisme. 1 el Grup Regionalista recalza la 
qüestió de fans que hi ha dins aquesta Proposició No 
de Llei del Grup Socialista, encara que no li donarem 
suport pQrlamentari, perque no estam d'acord an]b la 
forma, amb la manera d'aplicar, amb el «mo'dus ope
randi»; és a dir, com ha dit el Sr. Diputat Socialista, 
la problenútica actual de les platges és que són els 
Ajuntaments 'única i exclusivament' que se n'han d'en
cm-regar de la neteja, ells cedeixen en explotació a par
ticulars, a empreses, les platges i dins aquests contrac
tes solen posar una clausula que els obliga a preservar 
la netedat, a dur la neteja d'aquesta platja. Que passa 
amb les platges que no són comercials i no són explo
tades? Que passa amb els bocins de platges que no 
s'exploten? 'Bueno', teoricament ha han de fer els 
Ajuntaments, normalment no es fa, no poden, 'carei
xen' de mitjans, no tenen els 'medis', els mitjans o el 
personal adequat per dur endavant aixo, 'salvo' algu
nes rares excepcions aBa on les associacions de velns, 
com una iniciativa privada, ho duen endavant i ho fan, 
pero quan ha han de fer els Ajuntaments desgraciada
ment no sempre es fa. 'Bueno', el Grup Regionalista 
creu que alXO és una qüestió d'ambit insular, nosal
tres no sabem quina sera la postura del Govern i no 
sabem tampoc quina sera la postura en aquest tema 
del Grup Popular. Ara bé, nosaltres creim honestament 
que és una qüestió d'ambit insular i que aixo s'ha de 
Gur endavant amb una coordinació entre Consells In
sulars i Ajuntaments. Dins aquesta Hnia, aquí a Ma
llorca, el CIM, i aixo el Grup Socialista és conscient, 
ha sap, va anunciar que duia endavant una campanya 
de neteja en coordinació amb els Ajuntaments. Els pri
mers tramits ja s'han inicial. 1 el primer punt dins 
aquest programa d'aquesta campanya de neteja gene
ral, eren les platges. 'Bien', el nostre Grup no recal
zara, no donara suport a aquesta Proposició No de Llei, 
no perque ja s'hagin preses les mesures pertinents en 
el CIM, no, i arnés hem dit que estam d'acord amb la 

qüestió de fons; pero nosaltres creim honestament que 
aixo s'ha de dur endavant amb una acció concertada 
entre Ajuntaments i Consells Insulars. Sr. President, 
Srs. Diputats, res més, moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Diputat. D. Cosme Vidal pe1 Grup Po

pular. 

COSME VIDAL: 
Bé, Sr. President, moltes gracies, Sres. i Srs. Di

putats. Només per dir que nosaltres, en la mateixa lí
nia que el Grup Regionalista, estam en el fons d'acord 
amb tota l'exposició de motius, pero creim que no esta 
presentada adequadament aquesta Proposició No de 
Llei, per mor que consideram que la neteja de les plat
ges és competencia exclusiva deIs Ajuntaments, i en 
tot cas en coordinació com s'ha dit 'antes' amb els 
Consells Insulars respectius. Altra cosa seria una re
comanació, que aixo sempre la poi fer el Govem de la 
Comunitat Autonoma, als Ajuntaments, i naturalment 
als Consells Insulars, en el mateix sentit. La neteja de 
les platges, tom a repetir, és molt important per la 
imatge turística de les illes, pero no és el Govem de 
la Comunitat Autonoma qui, vertaderament, l'ha d'aco
mentre perque és, torn a repetir, competencia exclusiva 
deis Ajuntaments, en coordinació amb els Consells In
sulars 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Vidal. D. Carlos Asensio, sí. 

CARLOS ASENSIO: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Verdade

ramente contestar a estas objeciones me es, realmente, 
me avergüenza. Yo soy castellano-parlante, y tengo que 
llamar la atención, posiblemente la culpa es mía, por
que he traducido. Pero nosotros no hemos hablado de 
'neteja', nosotros no hemos hablado de la limpieza, 
acto de limpieza, hemos hablado de 'netedad', o sea, 
estado de limpieza. Es decir que las objeciones que 
me han planteado, creo que caen por su base. Evid~n
temen te, la limpieza, la 'neteja' que dicen, ya sabemos 
que es competencia de los Ayuntamientos. Ahora bien, 
el control, los resultados de esa 'neteja', es la 'netedad', 
la 'netedad' la define las condiciones higiénico-sanita
rias de la playa, y las condiciones higiénico-sanitarias 
de las playas del litoral es competencia de la Comu..Tü
dad Autónoma. Muchas gracias. 

'. 
S.-a) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Gracias, Sr. Diputado. Acabat el debat, procedirem 
a la seva votació. Per tant, els Srs. Diputats que esti
guin de conformitat amb la Proposició No de Llei 
subscrita pel Grup Socialista, es volen posar drets, per 
favor. Poden seure. Els Srs. Diputats que estiguin en 
contra de la Proposició No de Llei, subscrita pel Gmp 
Socialista, que s'aixequin, per favor. Poden seure. Que
da rebutjada la Proposició No de Llei per 23 vots con
tra 25. 1 passam al darrer punt de l'Ordre del Dia que 
és el relatiu a diverses preguntes, entre elles, la 563 del 
Registre, que formula el Diputat D. Sebastia SerTa 
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Busquets, del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalis
ta. Té la paraula el Sr. Serra. 

SEBASTIA SERRA: 

Gracíes , Sr. President. La pregunta, molt concreta
ment, va dirigida a la Conselleria d'lndústria i diu: «Si 
davant l'incident ocorregut el passat dia 27 d'octuDre 
d'aquest any, consistent en un incendi a la planta de 
gas ciutat de Son Molines, del Polígon de Llevant de 
Palma, i amb el consegüent perill per tota la barriada 
i principalment pels centres escolars que hagueren d'es
ser evacuats; el Grup Parlamentari Esquerra Naciona
lista, PSM, demana: primer, quin es gestions ha realit
zat i quines gestions pensa realiizar la Conselleria d'ln
dústria davant els organismes següents, Institut Nacio
nal d'lndústria, Ministeri d'lndústria, Govem Civil, 
etc.?» I només l'explicació de l'etc.: és perque davant 
aquest tema sabem que des de fa bastants d'anys hi 
ha molta problematica de competencies i de fet és un 
problema que a altres lIocs de l'Estat Espanyol ha suc
ce'it, Madrid, País Base, Barcelona, i creim que és hora 
de prendre mesures adequades. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té la paraula el Conseller d'lndústria. 

OLIVER MUT: 
Sr. Prcsident, Sres. i Srs. Diputats. La Conselleria 

de Comen;: i Indústria tengué coneixement d'aquest 
conat d'incendi a través deIs serveis tccnics de GESA, 
l'endema que es va produir, és a dir, dia 28 d'octubre 
del 83. La primera intervenció que va fer la Conselle
ria, com és habitual ja en tots aquests casos, va con
sistir en una visita d'inspecció que es va realitzar dia 
2 de novembre per un enginyer de la Direccíó Gene
ral d'lndústria, qui va emetre un informe dia 12 de 
novembre. Les actuacions de la Conselleria damunt 
aquest particular han estat les següents. En primer ter
me va traslladar l'informe tecnic esmentat abans a la 
Comissió Interinsular de Sanejament, també va con
t estar l'escrit del President de I'associació de vei'ns 
llevan tina en 'fetxa', que va fer en 'fetxa' dia 3 de no
vembre del 83, i se li va remetre també la copia 
d'aquest informe tecnic, informant-lo de les actuacions 
practicades. Apart d'aquestes dues actuacions també es 
va escriure a GESA dia 14 de novembre, remetent-li 
també aquest informe tenic i proposant-li la imposició 
d'unes mesures correciores que assenyala l'informe tec
nic. Així mateix, se soHicita a GESA també que pro
posi normcs de seguretat a aplicar per tal que siguin 
sotmeses a l'aprovació per part del Ministeri d'lnJús
tria. Va informar iambé dia 14 de novembre sobre el 
que s'ha fet a la Direcció Provincial del Minis teri d 'In
clústria i Energia, la qual demana informació per tal 
de comunicar-ho al Governador Civil. I es va donar 
també informació complida a la Direcció General Com
pelent del Minisieri d'Indústria i Energia. Per tant, Sr. 
Serra, en el moment de rebre l'escrit del PSM a la 
Conselleria, aquesta ja havia intervengut en tots els 
fronts, no s'ha fet cap gestió, com voste em demana, 
elavant l'INI perquc aquest organisme autónom elel Mi
nistcri d'lndústria i Energia no és competent en aquest 

assumpte. Si bé, tots els informes tecnics indiquen 
que la perillositat del depOsit de gas ciutat és escassa, 
i ho vull repetir, que la perillositat és escassa, inclusi
vament amb la ubicació actual, la Conselleria estima 
oportú d'adoptar una serie de mesures, entre elle,> les 
que s'indiquen a l'informe tecnic, com són millorar la 
xarxa contra incendis, instaHar generadors d'escuma j 

construir una paret pantalla entre el 'gasómetro' i el 
centre escolar. Problema de les distancies de seguretat 
entre les insiaHacions d'aquesta índole i els nudis ha
bitats no queda contemplada a la reglamentació del 
Ministeri d'Indústria i Energia, per tant, en aquest sen
tit, caldria regir-se pe! reg lament de les activitats mo
lestes, insalubres, perilloses. I per aquest motíu la Con
selleria va traslladar l'assumpte a la Comissió Interin
sular ele Sanejament a l'objecte que estudiln les me
sures 'propostes' per la Conselleria i facin observar el 
comp1iment el'aquestes i d'altres que es consideren 
o[Jortunes. No obstant , he de dir, que pe! decret de 
transferencia 2245/79, alla on es transfereixen al Con
sel! General Interinsular competencies 'damunt' acti
vitats molestes, insalubres, molestes i perilloses, el Go
vern Central es reserva la competencia 'damunt' plan
tes de producció encrgdica; per Lant, en aquests mo
menis la Comunitat Autónoma, no tenim competencies 
'damunt' el tema. I com molt bé ja ha dit el Sr. Serra, 
ca l ícconbr que el problema no és nou, com e ll ha dit, 
ja que a 1981, ja es .va suscitar aquesta qüestió i no 
es va 'lograr' cap so lució. En definitiva, 'i per acabar 
ja, només dir que la Conselleria ha realitzat les actua
cions que són competencia d'aquesta i en aquests mo
ments es ta a l'espera del dictamen de la Comissió In
terinsular de Sanejament que, com saben vostcs, la 
Comissió Interinsular de Sanejament no només esta 
'composta' per membres del Govern, sinó que també 
hi ha r epresentació deIs Consells Insulars i també per 
batles de Balears, no sé b é exactament quants són, su
pos que són sis o set, Maó, Palma, Inca, etc., etc., i 
per tant, estam que la Comissió Interinsular de Sane
jament resolgui el caso Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Passam a la pregunta segücnt. La 595 que formula 

e l Diputat D. Sebastia Serra Busquets. Cinc minuts i 
s'han esgo tat; passam a la pregunta següent, té voste 
la paraula per fer la pregunta n.O 595. 

SEBASTIA SERRA: 
Sr. President, per Ulla qüestió d'Ordre. Perdoni, 

peró, si el Reglam ent que la Mesa va passar als Grups 
Parlamentaris era que la primera intervenció a una 
pregunta 3mb respos ta oral davant el plenari, s'havia 
de centrar en el text concret com Esquerra Naciona
lista ha fet, en tenem que tenim dret a poder contestar 
a l Conseller. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Conformes, té voste la paraula. 

SEBASTIA SERRA: 
Sr. Oliver, Esquerra Nacionalista és molt conscient 

que les competencies són ¡imitades , pero Esquerra Na
cionalista vol fer constar, primer, que el concepte de 
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perillositat escassa era el mateix que s'utilitzava a Ma
drid, Barcelona i País Basc, on tú va haver accidents 
a plantes de gas de característiques simiJars '1mb ac
cidents mortals en nins d'edat escolar. Segon, Esquerra 
Nacionalista vol fer constar que no es tracta només 
d'un centre escolar, Institut Antoni Maura, sinó d'un 
centre d'E.G.B., un centre de Formació Professional, 
un centre de preescolar i de tot un polígon de viverrdes, 
més tot el barri de La Soledat. 1 tercer, volem fer 
constar que, malgrat hi ha hagut aquest conat d'inc~n
di dia 28 d'octubre del 83, és evident que alguns altres 
moments, i d'aixD a l'Institut Antoni Maura de Ciutat 
en tenen bona compte la Direcció, hi ha hagut moHs 
de problemes fins al punt d'aHots i mestres acubqts, 
concretament a l'escola d'estiu que hi va haver el se
tembre passat. Per tant, malgrat manca de competen
Cíes i malgrat l'espera del dictamen de la Comissió In
terinsular de Sanejament, voldrÍem demostrar la in
quietud i la urgencia d'actuacions energiques en aquest 
sentit. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Pot fer ús de la paraula el representant. 

OLIVER MUT: 
Jo només he dit que la perillositat era escassa per

que és el que diuen els informes tecnics. No vol clir 
aixo que no hi hagi una preocupació per la Consellei.'ia 
i crec que amb aqueixa peHícula que he contat un poc 
de les actuacions que ha fet la Conselleria queda ben 
demostrat que hi ha un interes i que el perill hi és i 
hem de mirar de resoldre'l. Per una altra part la Con
selleria d'Indústria ja ha proposat a la Comissió Inter
insular de Sanejament unes primeres mesures que creu 
que són necessaries dur a terme, si bé creu que ja que 
no hi ha una normativa damunt aquesta casa en con
cret, ha de ser la Comissió Interinsular de Sanejament, 
precisament perque dins hi ha el batle de Palma, mi
llor dit, el batle de Palma, esta representat l'Ajunta
ment de Palma, que ha de ser la Comissió Interinsular 
de Sanejament per no dir directament l'Ajuntament ele 
Palma, qui ha de prendre les 'medides', i segons el que 
faci l'Ajuntament de Palma, la Comissió Interinsular 
de Sanejament entrara en carta de materia. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies. Recordam la Mesa als Srs. Diputats, la ne

cessitat de fer les preguntes concretes i que es divi
desquin el temps maxim de cinc minuts entre els dos 
intervenents. Per favor, passam ... 

FE'.LIX PONS: 

Sí, Sr. President, entenem perfectament la recoma
nació i l'assumim que les preguntes siguin escarides, 
com diu el Reglament, pero el que no podem admetre 
és que si el Conseller que contesta es menja, per dir-ho 
així, tot el temps de la resposta, el Diputat que ha fet 
la pregunta no tengui opció a poder eH replicar en res 
al que ha demanat. 

5.-b) 

PRESIDENT PARLAMENT: 

Sol es ser costum parlamentari que aquest temps 

se sol dividir entre els dos dialogants. Per tant, facin 
el favor d'acomodar-se a aquest temps que són dos mi
nuts, dos minuts i migo Passam a la pregunta següent, 
que és la 595, que també formula el Diputat D. Se
bastia Serra Busquets del Grup Esquerra Nacionalista. 

SEBASTIA S ERRA: 

Gracies, Sr. President. La pregunta és que a Ma
llorca en aquest moment el sector d'exportació de l'al
bercoc sec mallorquí, que afecta puntualment els mu
nicipi de Porreres i altres, s'ha trobat amb problemes 
greus en el moment de l'exportació de l'any 83. Dema
nam al Govern de la Comunitat Autonoma quines ges
tions ha realitzat i quin es mesures ha iniciat per tal de 
poder atendre aquest sector tan basic dins la pagesia 
mallorquina. 

PRESID ENTP ARLAMENT: 
Té la paraula el Conseller d'Indústria, Diputat 

d'aquest Parlamento 

OLIVER MUT: 
Sr. President, Sres., Srs. Diputats. Una de les zones 

agrícoles més importants de l'IIla de Mallorca, podem 
dir que Porreres i Felanitx, ha especialitzat part de la 
seva producció de cara a l'albercoc. Aquesta producció, 
que adquireix ja 'volúmens' molt importants, es dedica 
per una banda al consum en fresc i pcr una altra mit
jan¡;ant processos de transformació simples es comer
cialitza bé com a fruita semielaborada en forma de 
'pulpa', per a la posterior transformació en 'mermela
des', majorment a la Península, o bé també com albar
coc sec, que és el cas que aquí ens ocupa. La produc
ció, com ha dit molt bé el Sr. Serra, d'albarcoc sec, 
durant aquest any 1983 ha estat extraordinaria; mal
grat aixo, la demanda exterior que havia mantengut 
una tendencia ascendent aquests darrers anys s'ha re
tret quasi totalment i ha plantejat problemes econo
mics greus als agricultors d'aquesta zona de Porreres 
i Felanitx es mentada abans. Quan la Conselleria de 
Comer<; i Indústria va tenir coneixement d'aquesta si
tuació, aquest Conseller que li parla, va entrar en con
tacte amb els directrius de la cooperativa agrícola de 
Porreres a fi de 'recabar' dades damunt aquesta pro
blematica amb que s'enfronta i veure de poder agafar 
un pla d'actuació conseqüent. Així varem poder saber 
que aquesta exportació s'ha realitzat impulsada per una 
demanda exterior forta concentrada en molts de com
pradors, perdó, en molt pocs compradors, que han ca
bert els anys anteriors l'oferta deIs procluctors mallor
quins sense a penes cap esfor¡; per part deIs produc
torso S'ha pogut saber per una altra part que hi ha una 
manca considerable d'informació 'damunt' preus, qua
litat, que impedeixen que els agricultors no puguin 
ajustar les seves ofertes a les condicions de mercat de 
cada momento Corroborada per una altra part aquesta 
informació, per experts de comercialització de fruits 
secs, s'ha sabut així mateix, que pa'isos nous estan ac
cedint al mercat internacional de l'albercoc sec i que 
en aquest procés estan introdult innovacions impor
tants tant en la qualitat del fruit com en la transfor
mació d'aquest. És de constatar també que aquests pai'-
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sos, com poden esser Turquia o Sudafrica, per exem
pIe, tenen una presencia física directa, important, dins 
els principals mercats de contractació d'aquest produc
te, fonamentalment dins els paIsos del centre i del 
Nord d'Europa i també deIs EEUU. Aquesta analisi pa
reix conduir directament a la conclusió que el 'retra¡
ment' brusc de la demanda d'enguany obeeix a dos 'ti· 
pos' de raons. Primera raó, les que afecten a la con
juntura, és a dir, a les condicions concretes en les 
quals s'ha ofertat la producció d'enguany sense conei
xement de les ofertes d'altres pa'isos competidors. 1 en 
segon punt, les de cadlcter estructural que, en primer 
11oc, fan referencia a l'absencia d'una estructura co
mercial propia, ja que la venda deIs nostres productes 
s'ha de basar en la conducta d'uns pocs importadors 
estrangers que poden desviar repentinament en funció 
de les condicions del mercat o de l'estrategia comer
cial que tenguin; i en segon !loc, fan referencia a una 
estructura productiva poc dinamica que no pot anar 
inlroduint les innovacions necessaries quant a pro
ducte per tal de poder competir amb iguaItat amb els 
altres paIsos. D'aquesta situació es van derivar dos 'ti
pos' d'actuacions. D'una part, per tal de donar sortida 
al problema que ens afecta a l'any 83 de donar sortida 
a aquesta collita d'albercoc, i varem 'recabar' informa
ció neccssaria quant a preus, mercats i clients que 
p ermeli ,de qualque manera ajudm" a les ofertes allo 
que élemana el mercat. Pcr una altra part a tal efecte, 
i ja que la Constitució reserva, en el article 149, les re
lacions amb l'exterior a l'Administració Central de l'Es
tat, s'ha soHicitat de les oficines comercials espanyoles 
a través de la Direcció Provincial de Comen; informació 
actualitzada deIs pl'eus, qualitat, ofertes de compra en 
els mercats d'aquest producte com són a Hamburgo, 
Zurich i Londres. Aquesta informa ció esta ja a dispo
sició deIs representants de la cooperativa de Porreres. 
1 per una altra part, com deia, ja que són dues coses, 
sinó que hi ha el problema del 83 i hem de mirar ja 
de cara al futur, a mig i a llarg termini, la Comunitat 
a través de les Conselleries de Comen;: i Indústria i 
d'Agricultura i Pesca, dissenyara un pla per tal de mi
llorar les deficiencies estructurals abans esmentades 
que en tot cas haura de contenir tres punts basics. En 
primer terme unes accions encaminad es a millorar la 
qualitat del fruit, de la fruita. En segon punt, accions 
cncaminades a augmentar el valor afegit del producte 
transformat. 1 en tercer punt, unes accions encamina
des a assegurar una pres.encia activa, aixo és impor
tant, la presencia activa, deIs productors mallorqllins 
en els mcrcats, a fi que competesquin amb xarxes de 
distribució propies que garantitzin una major estabili
tal de la demanda en base a la diversificació d'aques
ta i que al mateix tcmps proporcionin una informació 
puntual de la situació deIs mercats. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Sr. Serra. 

SEBASTIA SERRA: 
Sr. Conseller, Esquerra Nacionalista esta satísfeta 

d'aquests estudis i d'aquesta previsió i ordenació que 
es preveu per aquest sector de l'albercoc sec, dins 

aquesta economia de lliure mercat que tenim. Pero tam
bé volem especificar que quan varem fer la pregunta 
era degut a la notícia que varem tenir que una Comis
sió de pagesos va davallar a Ciutat a la Conselleria 
d'Indústria i Comen;, no va esser rebuda pel Sr. Con
seller, no sabem exactament les raons, sí va es ser re
buda pels funcionaris de la Conselleria, i l'única solu
ció que els varen donar a aquesta Comissió de pagesos 
de la cooperativa i alguns regidors de l'Ajuntament de 
Porreres va esser que s'apuntassín a una revista tipus 
in temacional per fer propaganda a nivell exterior del 
producte. Per tant pensam que en el moment de la crisi 
era molt poc adequada l'actuació d'algun funcionari de 
la Conselleria si bé veim que posteriorment hi ha ha
gut accions que consideram més o menys adequádes: 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies. 

OLIVER MUT: 
D'acord, Sr. Serra, jo li he dit que el primer con

tacte que varem tenir amb el President de la Coopera
tiva de Porreres va esser iniciativa meya i personal, 
quan jo vaig saber del problemali vaig telefonar per
sonalment un vespre a ca seva dient-li que em posa va 
a la seva disposició i el vaig convocar perque vengues
sin el dia que volguessin i per mirar de treure una so
lució d'aquest assumpte. Efectivament el dia que varen 
venir jo no els vaig poder rebre i no record ara exac
tament pÉr que, perque SllpOS que devia tenir Consell 
de Govern o qualque altra cosa important, pero els va 
rebre el Director de Comen; que per qualque cosa hi 
éso 

5.-c) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Gracies. Passam a la pregunta següent. Que és la 
que formula el Diputat D. Josep Alfonso Villanueva, 
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula D. Jo
sep Alfonso. Per favor, Srs. Diputats, estalviln el 
temps. 

JOSEP ALFONSO: 
Sr. President. L'article 28 de la Llei de Pressuposts 

assenyala una serie de serveis que la Comunitat Auto
noma pot, el seu cost, deduir dels ingressos d'Adminis
tració Local. Nosaltres demanam senzilbment si en les 
transferencies de fons que s'han fet als Consells In
sulars s'ha complit exactament el que preceptua. aquest 
article 28. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té la paraula el Conseller d'Hisenda 

D. TOfol Soler. 

CRISToFOL SOLER: 

Diputat. 

Sr. President. Bé, fins a l'aprovació pcr part del 
Parlament de la Llei 1/83 del Pressupost General de 
la Comunitat Autonoma, s'ha vengut complint la nor
mativa propia del Pressupost del Consell General In
terinsular de 1982, expressament prorrogats per 1983, 
en virtud d'acord de pIe de dia 20 de desembre del 82. 
Des de l'entrada en vigor de la Llei de Pressuposts c\f' 
la Comunitat Autonoma es ve complint estrictament 
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el que ella disposa. No s'han practicat, per aItra ban
da, més deduccions que les previstes a l'article 28 de 
l'actual LIei de Pressuposts, excepte, i aixo sí que ho 
he de dir aquí, excepte materia de deport interinsular; 
ja que es va fer la corresponent deducció per part del 
Consell General Interinsular, quantitat aquesta que sera 
reintegrada o compensada als Consells Insulars a la 
proxima remesa de fons. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies; D. Pep Alfonso. 

JOSEP ALFONSO: 
Gracies, Sr. Conse11er, per reconeixer que e;l un 

tema que és el deport interinsular que concorda exac
tament amb les dades que nosaltres tenÍem no ha com
plit exactament el disposat a l'article 28. Pero volícm 
dir qualquc cosa més. A partir de l'aprovació de la 
LIei, exactament dia set de novembre, nosaltres crC'lIn 
que l'cvicient era que la Comunitat Autonoma tnn<;fe
rís immedia tament les quantitals retengudes, pe~'quc, 

en certa manera, les disposicions finals ho deixen clar, 
és a dir, la Comunitat Autonoma, en un 'pIar; ' de uos 
mesos, i aixo ho tenia bastant clar, el que fara sera 
adequar els antics pressuposts als aprovats en aqueix 
Parlamento La Comwlitat Autonoma no ha ha fet, jo 
supos que deu tenir les seves raons, nos al tres pensam 
que ha fet un;} interprctació molt amplia del yU~ havia 
passat i a110 a que l'obligava l'article 28 de la LIei.- Nos
altres, repetesc, creim que allo que l'obligava era tor
nar els doblers que s'havien retenguts en funció de les 
liquidacions que havia de fer en aquests dos mesos i a 
no retenir ni per deport insular, interinsular, ni per 
cap altre concepte. 

.5.-d) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Gracies. Vol fer ús de la paraula el reprcs'~ntant 
del Govem? Passam a la pregunta segiient que és la 
638 i la formula el Diputat D. Ildefons Juan Marí elel 
Grup Parlamentad Socialista. 

ILDEFONS JUAN: 
Sres. i Srs. Diputats. En recents manifi::stacjons 

del Sr. Conseller d'Educació i Cultura a la corresponent 
Comissió, es va fer referencia a unes determinades 
quantitats del Fons de Compensació Interterritorial per 
invertir en millores en instaHacions a les IIles de Ma
llorca, Menorca, Eivissa. Davant aquest fet el Grup So
cialista fa la següent pregunta: Quines quantitats d'a
quest fons pensa dedicar la ConselIeria d'Educació i 
Cultura a la dotadó d'instaHacions esportives de l'Illa 
de Formentera? Moltes gdtcies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 

Té la paraula el representant del Govem i Diputat, 
D. Francesc Gi1et. 

FRANCESC GILET: 
SL President, Sres. i Srs. Diputats. Jo no record 

exactament si vaig dir Mallorca, Menorca i Eivissa i 
vaig deixar Formentera. Si feia referencia a. Eivissa, 
s'entén Eivissa-Formentera també. Quant al fons 

de la pregunta, quina quantitat es fa comptes destinar, 
en aquest moment m'és impossible contestar. S'~sta 

duent a terme aixecaments d'uns cens d'instaHacions 
'deportives' i del resultat global d'aquest cens d'ins
taHacions 'deportives' i de la probabilitat de possibles 
inversions que poguem tenir adequarem la quantitat a 
Formentera, Mallorca, Menorca i Eivissa. Res més. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Pot fer ús de la paraula. 

ILDEFONS JUAN: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Bé, les quanti

tats que va donar el Sr. Conseller jo els hi recordaré, 
es destinaven set milions al campament de Biniparratx 
de Menorca, se'n destinaven set més al de la Victoria, 
i deu milions pel Campament de C'an Martinet. 1 aixo 
damunt un total de 74 milions; quedaven 50 mUions 
per diverses activitats culturals que pens que d'aquí es 
podria des tinar una quantitat a l'Illa de Formentera, 
que quant a instaHacions 'pues' esta en una situació 
vertaderament preocupant. Moltes gracies. 

FRANCESC GILET: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo no he dit 

que no sapigués la quantitat totaL Jo feia referencia 
a que voste ha mencionat Mallorca, Menorca i Eivissa 
i pareixia que és que m'havia deixat Formentcra; el 
que potser que sí pero estava 'incluit' dins la totalitat. 
Jo he de dir que de la quantitat aquesta de 24 milions 
de pessetes del Fons de Compensació és una quantitat 
[ixa, una quantitat finalista i ens queden 50 miIions de 
pessetes, si efectivament arriben, per distribució de 
centres culturals i 'deportius' . D'acord amb la globa
lització del cens i del resultat adequarem la quantitat 
que pugui correspondre a Formentera. No significa que 
no li donem res a Formentera, pero s'haura d'adequar 
a la globalitat. Res més. 

S.-e) 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies. Passam a la quinta pregunta que és 

la 639· i que formula el Diputat D. Josep Alfonso Vi
llanueva. 

ALFONSO VILLANUEVA: 

La pregunta és molt 'esqüeta' encara que el tema 
és d'una importancia enorme. Nosaltres creim, és a dir, 
per que no es va firmar l'acta de la Comissió Mixta 

om LLOil.at Aulonoma que hagué permcs que la Llei de 
ess ió dé Tribuls hagu 's tat apt'ovada pe l Parl:lJllen t 

de la no Ira Nació i que fa que en aqueix mOl11enl"s 
/'ún ica C munilat AutOll ma que no lengui lId de tri
but cedils aprovada igui la nos lra. I no hem de 
confondre, i ho deim lambé molt clarament, la llei de 
ccssió de tributs, amb la cessió de tributs; és evident 
que perque hi hagi cessió de tributs hi ha d'haver una 
1Iei ele tributs, de cessió, pero el que no és que perque 
hi hagi la llei hi hagi d'haver la cessió. Nosaltres vol
dríem que ens explicas sin per que no es va firmar 
aquesta acta, sense entrar, i ho hem de dir molt ciar, 
en si les nos tres transferencies, si el cost efectiu, etc., 
perque realment aixo no té res 'que' veure. 
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PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies. Té la paraula el Conseller i Diputat 

D. Tófol Soler. 

CRISToFOL SOLER: 

Bé, tal com planteja i ha plantejat la pregunta el 
Sr. Alfonso 'adoleix' d'una serie d'imprecisions que és 
necessari 'aclarar'. Primer, de la manera com s'han 
plantejat per part de l'Administració Central les reu
nions de les Comissions Mixtes de Transferencies, les 
actes no es firmen; encara que paresqui una locura, 
les actes no es firmen. Les actes queden obertes, que
den obertes pendents deIs acords que en posterioritat 
es vagin prenent, els quals es van incorporant al cos 
de l'acta a 'medida' que es van acordant. L'únic, l'únic, 
dic, que s'ha presentat a firma i la Comunitat Autó
noma mitjanc,:ant el secretari de la Comissió Mixta sí 
ha firmat, és un simple esborrany de l'acta. Per tant, 
Sr. Alfonso, l'acta no ha estat firmada perque l'acta 
esta oberta, perque ni 'siquiera' se'ns ha presentat l'acta 
a la firma i només s'ha firmat, com li die, un esborrany 
d'acta per part deIs secretaris, alla on simplement es 
'recolleix' el 'desenrotllo' de la reunió. Per altra part, 
a la pass ada reunió de la Comissió Mixta no varen do
nar el vist i plau al projecte de llei específica de¡ cessió 
de tributs a la nostra Comunitat Autonoma, perque tal 
com es plantejava la cessió de tributs era un objectiu 
molt difícilment 'alcan.;able' i preferíem esgotar les 
possibilitats de negociació amb l'Administració Central 
a fi de trobar una fórmula que faci possible l'assumpció 
deIs tributs per part de la nostra Comunitat Autó
noma. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Soler. Té la paraula D. Pep Alfonso. 

JOSEP ALFONSO: 
Gracies per les precisions del Sr. Conseller; jo crec 

que l'argument de fons és el final, el que ha dit el 
darrer: No es va firmar, és a dir, la Llei no ha passat 
a la Comissió d'Economia i Hisenda del Parlament, 
senzillament perque no s'estava d'acord amb les valo
racions, perque no es podia aconseguir aquesta cessió 
de tributs. No sé si aquesta situació és una situació 
tan singular perque resulta que és l'única Comunitat 
Autonoma que no ha estat, que no ha anat la LIei a la 
Comissió corresponent i n'hi ha un caramull, un cara
mull que aquesta cessió de tributs no es podra produir. 
Per tant, jo no veig que sigui excusa. En aqueixs mo
ments i segons els calculs que deu tenir, supos, el Con
seller de la Direcció General de Coordinació d'Ens Teni
torials, en aquests moments hi ha les Comunitats 
Autonomes d'Aragó, Astúries, Balears, Madrid, Rioja, 
Múrcia i Cantabria que no podran, per caleul de mo
ment, a l'any 1984 tenir cessió de tributs. En diferen
cies tan espectaculars -aquí se'ns ha parlat de dife
rencies de 1 a 3, o 1 a 3'5, o 1 a 4 a la Comunitat de 
Balears- tan espectaculars com la de Madrid, que és 
de 1 a 12, o de 1 a 14, segons hi hagi o no joc, amb 
el sentit que en la diferencia entre el cost efectiu i els 
imposts que podrien cobrar per imposts servits. Per 
tant, jo crec que hi deu haver altres motius que no 

s'hagi aprovada aquesta llei, que no s'hagi donat el 
vist i plau perque es presentas aquesta llei, vist i plau, 
firma que havia de fer la Comunitat Autónoma. I 
crec que aquests altres motius estan molt més en 
fW1Ció que la Comunitat Autonoma de les Illes Ba
lears, el Govern de la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears, vol dur una política de protesta, una 
política per dir·ho de qualque manera de 'pataleta', da
vant l'Administració Central, i no en pla coHaboració 
com fan altres Comunitats Autónomes. En aquest as
pecte, i Ji record, ens agradaria esser 'copartícipes', 
'copartícipes' nosaltres i tota aquesta 'Camara', de la 
realitat de la discriminació; i a posta hem demanat 
que, a través d'un comunicat del Govern, hi hagí un 
debat sobre política de transferencies, fons de com
pensació, inversions, i d'aqueix debat després el Govern 
ens podra fer o podrem esser tots 'copartícipes'; i si 
hi ha discriminació, pot estar segur el Govern de la 
Comunitat Autónoma que el Partit Socialista sera el 
primer en defensar aquesta Comunitat. 

CRISTOFOL SOLER: 
Jo, a vegades, 'pues' estic amb els cabells drets, 

perque realment l'Administració Central és mes recep
tiva d'aquests problemes que el Grup de l'oposició aquí 
dins aquest Parlament. Quan varem plantejar al Se
cretari d'Estat d'Hisenda el nostre no inicial a la llei 
de cessiú de tribuLs, es va entendre perfectament la 
nostra postura, es va brindar a estudia,r alternatives 
per poder desbloquejar el tema, i a la proxima reunió 
de la Comissió Mixta, que sera dia quinze d'aquest 
mes, es tractara el tema; i en principi hi ha previst 
que se'ns aportin altres solucions amb les quals poguem 
arribar a la cessió de tributs. 

5.-f) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Gracies. I passam a la darrera pregunta. Que és 
la 640 i que formula el Diputat Sr. Josep Alfonso Villa
nueva, i té la paraula. 

JOSEP ALFONSO: 
La pregunta és molt simple. Quan pensa presentar 

el Govern el pressupost de 1984? 

CRISToFOL SOLER: 
Tal com vaig anunciar a la presentació deIs pressu

posts de 1983, era intenció del Govern de la Comunitat 
Autonoma presentar dins l'any 1983, el Projecte de Llei 
de Pressuposts de 1984, per tal que l'entrada en vigor 
es produís a principi de 1984. En aquest sentit totes 
les Conselleries varen elaborar les seves propostes i la 
Conselleria d'Hisenda redacta el seu avantprojecte. Ara 
bé, i amb aixo no vull que se m'acusi una vega da més 
de, en certa manera, passar la pilota a l'Administració 
Central, perque l'Adminístració Central no va complir 
al seu moment les previsions metodologiques de fixa
ció del 'porcentatge' de participació amb ingressos de 
l'Estat a capítols 1 i 2; 'lo qua!' era obligatori en base 
a la normativa aprovada pe! Consell de Política Fiscal 
i Financera i que diu: «El porcentaje de participación 
en los ingresos del Estado se determinará por primera 
vez cuando, superada la fase preautonomica, se cons-
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tituya la Comunidad Autónoma; a estos efectos se en
tenderá constituida una Comunidad, cuando entre en 
vigor la Ley que apruebe su Estatuto de Autonomía. 
El porcentaje de participación en ingresos se aplicará 
por primera vez para el ejercicio siguiente a la consti
tución de la Comunidad Autónoma, excepto en el su
puesto de que la constitución se produzca durante el 
segundo semestre del año, en cuyo caso la participación 
en ingresos será aplicable para el segundo año siguien
te». És a dir, que en base a la metodología era obligat, 
i" aixó el propi Ministeri d'Hisenda ho va reconeixer, 
fixar el 'porcentatge' de participació. Aquest 'porcen
tatge' s'havia d'haver establert dins la llei de Pressu
posts Generals de l'Estat per a l'any 1984. A una pas
sada reunió de Consellers d'Hisenda, el Ministre va 
manifestar la seva voluntat que per l'any 1984 estigues
sin fixat el 'porcentatge', i ens va en certa manera 
demanar un 'p la.¡;: , de gracia fins el mes d'abril de 
l'any 1984 per ells poder acabar de limitar el 'porcen
tatge'. Nosaltres en principi som partidaris si s'ha d'es
perar a aquest 'pla<;' del mes d'abril per tenir fixat el 
'porcentatge' i Ilavors pressupostar. Ara bé, tenim els 
avantprojectes preparats i si veim que la determinació 
del 'porcentatje' es 'retrassas' més enlla del mes d'abril 
presentaríem el projecte de llei de pressupost 'antes'. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té la paraula D. Josep Alfonso. 

JOSEP ALFONSO: 
Ens alegram de veres de la prudencia del Govern 

de la Comunitat Autónoma, prudencia que nosaltres 
ja li varem recomanar en el debat del pres,supost 
del 83, prudencia en un aspecte molt pares cut que era 
amb la valoració del cost efectiu. Creim que, en vista 
del Pressupost General de l'Estat, que supos que el 
Conseller d'Economia i Hisenda coneix perfectament, 
que estableix la metodología per a les transferencies 
de la Comimitat Autónoma, és una 'fetxa' prudent dia 

30 d'abril, que és el 'pla<;' lIue es dóna el Pressupost 
General de l'Estat perque tots els Ministeris hagin pas
sat, al centre coordinador de Comunitats Autónomes, 
els 'fondos' que hagin d'anar a les Comunitats Auto.. 
nomes. 1 creim també que dins aquesta política el Go
vern hagués pogut fer el pressupost abans, l'hagués 
pogut fer, i hagués incorregut en els errors que en la 
nostra opinió, en els errors en aquest aspecte de transo 
ferencies, que en la nostra opinió va incórrer l'any 83. 
'Bueno', com que agafa una política prudent nosaltres 
estam contents, a pesar que es 'retrassi' el pressupost 
i esperam que aquesta política prudent signifiqui un 
canvi quant a la forma d'actuar en aquesta materia 
del Govern de la Comunitat Autol1oma. Nosaltres 
creim que la política económica i financera de la Co
munitat Autónoma és, potser, la política més impor
tant que s'ha de dur dins la Comunitat Autónoma. 
Creim que no és una política d'un Grup, sinó que és 
una política de tots els Grups; estam absolutament con
ven<;uts perque és l,a política basica per a la construcció 
de ' la Coniunitat Autónoma, Si aquest 'retras' ha de 
servir per poder discutir com li deia fa un moment a 
fons, tot el tema del 'fondo' de compensació, el 'fondo', 
és a dir, el tema d'inversions de l'Estat. Si aquest 
'retras' ha de servir perque d'una vegada el Govern elel 
Grup Popular, se'n 'doni compte' que els altres grups 
tenim tant o més interes que eH en fer una Comunitat 
Autónoma viable i que la Comunitat Autonoma viable 
passa per una viabilitat económica financera, crec que 
sera un 'enfoque' adequat. Que faci, demanam, el Go
vern de la Comunitat Autónoma un 'enfoque' financer 
i económic d'Estat, per dir-ho de qualque manera, i 
que deixi ja de fer-lo de p¡:trtit. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat Pep Alfonso, i moItes 

gracies Srs. Diputats. No havent-hi més assumptes 'que' 
tractar s~aixeca la sessió. 
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