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2.-Preguntes: 

SUMARI 

Any 1984 

a) Pregunta (R.e .E. wím. 403/84), presentada peZ Diputat Sr. 10a/1 Francesc Triay Llopis, del Crup Par
lamentari Socialista, relativa a la Construcció iUegal a les Conselleries d'Hiscnda i Ordenació del Ter
ritori. 

b) Pregunta (R.e.E. núm. 422/84), presentada pel Diputat Sr. Enric Ribas Marí, del erup Parlame71tari 
Socialista, relativa a la Situació del Pla Especial de Protecció de les Salines d'Eivissa i Formentera. 

c) Pregunta (R.C.E . núm. 430/84), presentada pel Diputat Sr. Antoni Costa Costa, del Crup Parlame/1/ari 
Socialista, relativa al compliment de la normativa legal vigent per part del sector de restauració. 

d) Pregunta (R.C.E. núm. 431/84), presentada pel Diputal Sr. An/oni Costa Costa, del Crup Parlanzentari 
Socialista, relativa a les Deficiencies d'infraestructura en el sector turístic, fent referencia especial
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3.-Mocions: 
a) Moció (R.C.E. núm. 413/84), presentada peZ Crup Parlamcntari Esquerra Nacionalista (PSM), deriva· 

da de la InterpcUació (R.C.E. núm. 208/M), relativa a Uní/ats Sanitaríes Locals. 
b) Mocíó (R.C.E. núrn. 415/84), presentada pel Crup Parlamen/ari Esquerra Nacionalista (PSM), deriva

da de la InterpeUació (R.C.E. núm. 209/84), relativa a l'ensenyamcn/ de la nostra /lengua i l'ensenya
mel1t en la nos tra llengua. 

4.-Dictamen de la Cornissió d'Economia, Hiscnda i J1ressupost; sobre el Projecte de Llei d'A llotjamen/s Extra
hotelers (R.C.E. núm. 596/84). 

5.-Proposició de Llei: 
a) Proposició de Llei (R.C.E. núm. 349/84), presentada pels Crups Parlamentaris Socialista, Regionalis

ta de les Illes i Esquerra Nacionalista (PSM J, relativa a la Declaració d'Es Trenc-Salobrar de Cam-
pos com a Area Natural d'Especial Interes. '. 

6.-Proposta de Delegació Legislativa (R.G.E. núm. 417/84 J. 

7.-Proposicions No del Llei: 
aJ Proposició No de Llei (R.C.E. núm. 183/84), presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalis

ta (PSMJ, relativa a la problematica economica de l'any 1983 deIs centres de minusvalíds de les Illes 
Balears. 

b J Proposició No de Lleí (R.C.E. núm. 395/84 J, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a 
la Coordinació d'wza xarxa d'atenció de la problematica derivada de les toxicomanies. 

1.-
EL SR. PRESIDENT: 

Comenc;:a la sessió. El punt primer de l'Ordre del 
Dia és el relatiu, a la presa de possessió del Sr. Vicens 
Tur Torres com a Diputat d'aquesta Cambra. Senyora 
Secretaria, vol procedir a la lectura de l'informe de la 
Comissió de l'Estatut de Diputats? 

LA SRA. ENSEÑAT, ENSEÑAT: 
Senyors, abans d'esser presentada a l'Oficialia Major 

de la Cambra la credencial corresponent i atesa la decla
ració formulada pel Sr. Vicens Tur Torres, a que fa 
referencia l'apartat 2n. de l'artic1e 7e. del Reglament 
Provisional de la Cambra, els articles 67.1 i 70 de la 
Constitució Espanyola, l'artic1e 38.2 de l'Estatut d'Auto
nomia de les Illes Balears i la Llei 20/1982 de dia 9 
de juny sobre incompatibilitats en el sector públic, 
aquesta Comissió resol d'informar a la CarÍlbra que el 
Sr. Vicens Tur Torres no és subjecte de cap tipus 
d'incompatibilitat per a l'exercici del carrer de Dipu
tat del Parlament de les Illes Balears. Palma, a dotze 
d'abril de 1984. Signat, el President, Antoni Cirerol. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Vicens Tur Torres, vol avan~ar? lurau o pro

meteu per la vostra consciencia i pel vostre honor de 
complir fidelment les obligacions del ca.rrec de Diputat 
al Parlament de les Illes Balears, amb lleialtat al Rei, 
i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia 
de les Illes Balears? 

EL SR. TUR TORRES: 
Sí, ho promet. 

2.-a). 
EL SR. PRESIDENT: 

MoItes gracies. Podeu prendre lloc en el vostre escó. 
Punt segon. ~s el relatiu a preguntes. La primera és la 

número 403/84 del Registre General d'aquesta Cam
bra, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc Triay 
Llopis del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la 
construcció iHegal a les Conselleries d'Hisenda i Orde
nació del Territori. Té la paraula el Sr. loan Francesc 
Triay Llopis. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
President, senyors del Govem, hem llegit en diver

ses ocasions, més d'una, en els diaris, que el Govern 
de la Comunitat Autónoma fa obres a l'edifici de la 
seva propietat, aquí On existia el Credit, i actualment 
hi ha les Conselleries d'Hisenda i d'Ordenació del Terri
tori i Obres Públiques, que es fan obres d'augment 
d'altaria i d'increment del volum edificable sense lli
cencia municipal, i a pesar deIs decrets de paralització 
dictats pel Batle de Palma. Les preguntes que jo els 
formul és com justifiquen aquestes situacions d'iHega
litat? Qui és el responsable o responsables d'aquests 
fets? 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Jeroni Sáiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados, Sr. Triay. 

Usted sabe perfectamente que la Administración es una 
estructura viva y cuando alguien accede a ella, a algún 
puesto de responsabilidad, tiene que contar con obras 
que han sido o actuaciones que se han iniciado ante· 
teriormente, su predecesor, tiene que continuar con 
ellas, le gusten o no le gusten, y al mismo tiempo tam
bién puede actuar gracias a que sus predecesores pla
nificaron ciertas actuaciones, es decir que se está para 
las buenas y para las maduras. De esos ustedes entien· 
den mucho porque hablan con bastante frecuencia de 
la herencia recibida. Bien, cuando este Gobierno acce
dió a eso que se constituyó, se encontró con que en el 
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edificio, llamado del Crédito, había unas obras contra
tadas, adjudicadas, contratadas e iniciadas que, por las 
razones que no somos nosotros quienes para juzgar, 
se habían iniciado sin la correspondiente licencia mu
nicipal. Sin entrar en los detalles, que, ya digo, desco
nocemos porque ya estaban iniciadas, posiblemente las 
razones debían ser la urgencia con que había que cum
plir un contrato establecido con la Administración Cen
tral, concretamente con el Ministedo de Hacienda, me
diante el cual una serie de funcionarios debían ocupar 
sus puestos de trabajo en edificios de la Comunidad 
Autónoma. Precisamente, en razón y como consecuen
cia de este convenio por el cual la Comunidad Autóno
ma se veía obligada o en su momento el Consell Ge
ntral Interinsular se vio obligado a empezar con ¡oüa 
urgencia unas obras de acondicionamiento de este edi
ficio, parte de cuyas obras estaban no tan sólo finan
ciadas por la propia Administración Central, por el 
Ministerio de Hacienda, sino que incluso fueron con
tratadas y adjudicadas por el mismo Ministerio, con

,cretamente en fecha 6 de agosto del 83, el propio Mi
nis terio de Hacienda también estaba, empezaba a hacer 
obras en este edificio sin contar con la licencia muni
cipal. Una de las primeras cosas' que hizo> este Gobier
no, en fecha 9 de junio, fue presentar al Ayuntamiento 
una solicitud urgente de un permiso provisional para 
ampararse inicialmente el arreglo de la cubierta que 
era por donde se habían empezado las obras y que 
estaba en una situación lamentable que no se podía 
detener; esta licencia provisional fue concedida, al am
paro de ella se sig.uió trabajando; el 13 de septiembre 
se remitió al Ayuntamiento el proyecto de reforma, 
huco que subsanar cÍert2S deficiencias de tipo formal 
como era el que faltaba plano del emplazamiento y 
no estaba consignada la empresa constructora, deficien
cias que se subsanaron definitivamente el 25 de octubre 
del mismo año. El primero de diciembre, sin que se 
hubiese resuelto todavía el expediente planteado por 
ia Comunidad Autónoma, por orden de Alcaldía dictó 
un decreto en el que se debían suspender las obras, 
no porque fuesen ilegales, sino porque no disponían 
de la correspondiente licencia municipal y las obras 
fueron, efectivamente, paralizadas en cumplimiento del 
decreto de la Alcaldía. Posteriormente, en fecha 21 de 
diciembre, nuevamente el AyuntaIlliento concedió una 
licencia provisional para que se acabase la obra de 
apeo iniciada y al amparo de esta obra se continuó tra
bajando y en esta misma fecha se presentó un nuevo 
expediente en el que para intentar simplificar la trami
tación que resultaba técnicamente complicada en lo que 
se refería al, en lo que se refería a la cubierta, por 
cuanto la interpre~ación de las ordenanzas en la zona 
del casco antiguo respecto a alturas y volúmenes es 
rebiívamente compleja y la prueba está que el expe
dien te ele infracción que se abrió en su momento toda
vía no se ha terminado, o al menos no se nos ha comu
nicado todavía. se presentó un expediente individuali
zado de las obras correspondientes a la planta baja de 
los pisos primero y segundo, expedien~e que todavía 
tampoco se ha resuelto. Posteriorment,::, el Ayunta
miento ordenó paralizar nuevamente las obras, puesto 
que, al amparo de esta licencia provisional ciertamente 
se habían continuado no tan sólo las obras de apeo, 
sino también las obras ele acondicionamiento interior y 
nueva orden de paralización que ha sido radicalmente 
acatada por la Comunidad Autónoma v las obras se 
11an pa¡·alizaclo. En este momento se esÚ pendiente de 

que el Ayuntamiento r esuelva definitivam ente tan to e L 
expediente de infracción urbanís tica que se ha abierto, 
como, por otra p arte, la solicitud de licencia que, por 
duplicada ejemplar, es decir, por dos veces consecuti
vas ha planteado la Comunidad Autónoma a l r especto. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias. Segona pregunta. H an p assat e ls 

cin c minuts. Venga, contes ti. Sí, sí , sí, sÍ. Per favor, 
m 'h a demanat la p ar aula, m'ha demanat la p ar a ula el 
Sr. Tr iay. El Sr. Tr iay té la p araula. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Ja que no em dóna la paraula per a la replica que 

em correspon, la dernan per una qüestió d'ordre, sí, SI 

el Conseller ha; esgotat el seu temps, jo no. 

EL SR. PRESIDENT: 
Estic conforme. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Moltes gracies. Bé, no hem sentit cap justificació 

pel fet que el Govem de la Comunilat Autónoma, depo
sitari de les competencies de protecció de la legalitat 
urbanística a les Illes Balears, estigui actuant, o hagi 
actuat fins ara mateix i que per dues vega des li hagin 
hagut de paralitzar les obres a un edifici de la seva 
propietat per unes obres que, com sap molt bé el Sr. 
ConseUer d'Obres Públiques, són molt difícilment lega
litzable3 COll1 són aquestes d'increment d'altura i d'in
crement de volum, obres que probablement, hauran de 
ser demolides i, en aquest cas, deman jo al Sr. Con
seller, qui es responsabilitzara de les despeses que 
s'hagin fet? Les sancions que corresponguin per aquest 
expedient d'infracció urbanística comen<;at, qui les pa
gara, qui pagara les sancions economique'l que es po
sin? Sabíem que vos tes estaven poc preocupats per la 
generalitzada disciplina urbanística de la major part de 
municipis de les Illes Balears, pero la nostra imagina
ció, Sr. Conseller, :.il',nyors del Govern, no arribava a 
tant com per pensar que vostt:s se sumarien al nombre 
d'infractors d'aquestes illes i que, per dret propi, els 
correspondria el nombre de primer infractor, primer 
burlador ... Balears. Moltes gracies. 

EL S R . PRESIDENT: 
Té la p araula . 

EL SR. SÁlZ GOMILA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Sr. Triay. Voste 

acaba d'emetre dos judicis de valor que consider total
ment inadmissibles ocupant el lloc que voste ocupa. 
Ha fet, per una vega da, ha fet un judici de valor adju
dican t-nos una clespreocupació genera li tzada pe! tema 
de la indisciplina o ele la falta ele disciplina urbanís
tica; voste sap que aixo és absolutament falso El Go
vern ele la Comunitat Autonoma esta francament preocu
pat, esta posant els mitjans a la seva disposició pel
impedir-lo, pero voste, supos que també coneix que, 
l'actuació en materia de disciplina urbanística, el Con
seU General Interinsular la va delegar als Consells In
sular. Aixo pcr una banda. Per l'altra band::l, torna :1 

fer un judici de valor quan diu que aquestes obres 
són difícilment legalitzables i que acabaran amb una 
ordre ele demolició; hi ha un expedient comen¡;at, 
l'expedient s'haura d'acabar i, evielentment, la Comu
nitat Autonoma sera respectuosa i n:speclara la cleci-
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S10 darrera que prengui l'Ajuntament que és l'orga
nisme al qual correspon elecielir si efectivament aques
tes obres són o no són legalitzables i si correspon o 
no correspon la elemolició. Moltes gracies. 

2.-b) 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes graCles, Sr. Conseller. Passam a la scgona 
pregunta, número 422, presentaela pel Diputat Sr. Enric 
Ribas Marí del Grup Parlamentari Socialista i relativa 
a la situació del Pla Especia l de Protecció de Les Sa
lines d'Eivissa i Formentera. Té la paraula el Sr. Enric 
Ribas MarÍ. 

EL SR. RIBAS MARI: 
Moltes gracies, Sr. Presiden t. Senyors del Govem, 

quan es va debatre en aquesta Cambra la Proposició 
de Llei per declarar Ses Salines d'Eivissa i Formen
tera com a Paratge Natural d'Interes Nacional, el Go
vern es va comprometre a l'elaboració d'un Pla Espe
cial de Protecció de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. 
La pregunta és simplement, en quina situació es troba 
aques t Pla Especial de Protecció de Ses Salines d'Eivis
sa i Formentera i quan pensa el Govem que pot estar 
aprovat definitivament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller d'Ordenació del Territori . 

EL SR_ SAIZ GOMILA: 
Sr. President, Sres . i Srs. Diputats, Sr. Ribas, amb 

molt de gust li podré contestar. Efectivament, el Go
vern es va comprometre en el moment en que es va 
debatre aquí una Proposició No de Llei sobre la e1 e
clara ció com a Parc d'Interes Natural, no me'n record 

. exactament, bé, ~om a Espai Protegit de Ses Salines 
d'Eivissa i Formentera, va contestar que nosJ.ltres a un 
termini relativament breu fa ríe m aquesta, aquesta figu
ra de planejament necessana per protegir,. posterior
ment, a aquesta decisió o a aques ta promesa del Govern , 
es va plantejar a aquesta mateixa Cambra la promuJ
gació d'una Llei Marc de Protecció d'Espais Natural s, 
per una banda, per aItra banda l'Ajuntament de Sant 
Josep ha pres la iniciativa de demanar i encarregar al 
seu equip redactor de les normes subsidiaries o del 
Pla General la delimitació d'aquest espai com a Espai 
Natural i un Pla Especial de Protecció i, per aItra ban
da, el Govern de la Comunitat ha encarregat simuJta
niament, o quasi en paraHel, ha encarregat la confecció 
d'un estudi d'Espais Naturals a protegir, que és el que 
ens donara a nosaltres definitivament la idea sobre 
quins són els espais, quina és la delirnitació i quin és 
el tipus de protecció adient a aquest espai. Amb aques
tes circumstancies i tenint en compte especialment la 
iniciativa presa per I'Ajuntament de Sant Josep, nos
altres pensam que en principi no hi ha cap raó per 
no respectar inicialment I'Autonomia Municipal que pu
guin preparar, fer la proposta concreta que pensa 
j'Ajuntament després, una vegada comparada amb I'es
tudi que nosaltres estam encarregant sera el moment 
de plantejar definitivament la figura de, de planeja
ment adequada, i si aquesta figura l'ha de redactar el 
mateix Ajuntament Q si pren la iniciativa el Govern de 
la Comunitat Autonoma. 

EL SR. RIBAS MAR!: 
Sí, bé, ' a mi em! pareixem molt bé tates aquestes 

explicacions que se'ns estan donant ara par pan del 
Conseller d'Ordenació del Territori, pero sí que voldlia 
demanar que els membres del·Govern es posin d'acord 
a l'hora de fer declaracions, perque fa dos mesos 
aban s de comenc,:ar aquest pcríode ele sessions, que un 
deIs Consellers ele Govern, sense cartera, que estan en 
teoria per coordinar els assumptes d'Eivissa, precisa
ment en una entrevista que es va fer per Radio Popu
lar, i a preguntes ele I'entrevistador, va contestar que 
precisament aquest Pla Especial de Protecció estava 
quasi acabat; ara resulta que aquest Pla, practicament, 
ni s'ha comen<;at, sinó que, precisament per una serie 
d'iniciatives de l'Ajuntament ele, de la Llei d'Ordenació 
i Protecció d'Arees NaturaJs d'Especial Inte¡'es, etc. que 
aquest Pla no es pensa fer de momento 

EL SR. SAIZ GOMILA : 
Sí, jo crec que li podri a aclarir un poquet aquesta 

possible confusió d'aquest Sr. Conseller que, en aquest 
moment no sé exactament qui és, ni quines varen esser 
les eleclaracions cxactes, pero, possiblement voste sap 
que, l'any 79 es va comen<;ar un, es va redactar un Pla 
i, per ventura, [eia referencia a un Pla que en el seu 
moment va esser redactat ja per la Comissió Provisio
nal cl'Urbanisme, Pla Especial que es va comen<;ar la 
tramitació, el Consell General Interinsular va delegar al 
Consell Insular, es va aprovar inicialment, posterior
ment ~n dictament del ConseJl, perdó, de l'Advocat de 
l'Estat va, va justificar qu e no es podia fer aquesta, 
aquesta delegació de competencies, en definitiva el Pi<:>. 
va quedar mort, pero fí sicament existeix aquest docu
ment i per ventura feia referencia a aquest document. 

2.-c) 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. Tercera pregunta, 
núm 430, presentada pel Diputat Sr. AnLoni Costa Costa, 
del Grup Parlamentari Socialista i relativa al compli
ment de la normativa legal vigent per part deIs sectors 
de restauració. Té la paraula el Sr. Antoni Costa Costa. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President, Senyors del Govern, la pregunta 

aquesta va encaminada a saber quines actuacions pensa 
clur a terme el Govern a través de la seva Conselleria 
de Turisme per fer que es compleixi la normativa legal 
a tots els bars, cafeteries j restaurants que en aquests 
moments en alguna part d'ells no s'esta complint i s'esta 
donant una mala imatge, tant del propi sector com 
dins el sector turístic, un sector que, evidentment, con
tribueix en gran part a formar una idea del que són 
les nos tres Illes a l'exterior. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Jaume Cladera té la paraula. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, per resoldre 

aquest problema només tenim dues solucions; una, evi
dentment, és augmentar el cos d'inspectors, és conegut 
p erque ja fins i tot és graciós que la Conselleria de 
Turisme només té un inspector, quan realment hauria 
de tenir un mínim de vuit inspectors. Si arribam a tenir 
aquest nombre d'inspectors, nosaltres pensam que es 
pot reordenar el sector de restauració de bars i de 
cafeteries_ Per una aItra banda la Conselleria té en 
projecte la construcció d'una escola hotelera, a nivells, 
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del més baix nivell, des de formació professional, re
ciclatge tecnic d'administració turística, fins a intentar 
consolidar una titula ció d'ordre superior als mitjans 
turístics. Fent aquestes dues coses, pensam que es pot 
resoldre el problema. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. Conseller. Nosaltres creim que, efecti

vament, aquestes són les Hnies que poden dur a una 
solució d'aquest problema, pero li volem recordar que 
ja fa molLs anys que sentim parlar d'aixl>, que fa set 
anys que en el sector de restauració gairebé no hi ha 
inspecció, que els preus estan exposats a l'exterior en 
moJts pocs casos, que no es compleixen les mesures 
de sanitat, d'extincio d'incendis, d'entrades i de sorti
des, i de moltes altres coses com sanitat i altres que 
ara no enumeraré per no esser massa llarg. 1 que espe
ram que, efectivament, aixo es dugui a terme. Nosal-
1res, sense cap ducte, li donarem suport si el que voste 
pretén és dur una inspecció seriosa dins aquest sector, 
perque creim que és molt important per .l tot el turis
me a les nos tres Illes i que no sera suficíent que es 
prenguin mesures només en hostelería, en aparta
ments i en altl'es coses que aparentm.ent són nlés 
importants, sinó que aquest sector, és el sector que 
realment fa més imatge des de l'exterior pel contacte 
directe que té amb els nos tres vísitzmts. Moltes de 
gracies. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sí, t:stic compluament d'acord amb el que diu, tot 

el que diu és ver, hi ha un mwlt de restaurants que no 
tenen les cartes de preus afora, sobretot hi ha un pro
blema més greu que són les condicions higieniques i 
sanitaries que són, o sigui, tenim perfecte coneixement 
desgraciadament hi ha hagut una serie el'anys que no 
hi ha hagut el nombre d'inspectors necessaris i s'ha 
arribat a aquesta situació que jo diria que, en segons 
casos, és fins i tot elegradant. Nosaltres, el que h puc 
contestar és que si no han posat inspectors en aquests 
deu mesos que fa que estam en el Govern ha estat 
per un assumpte senzill, perque esperavem el Decret 
de Transferencies que té deu vacants i amb aquestes 
deu vacants pensam de cobrir els llocs d'inspectors 
que no costaran res a la Comunítat Aut¿moma, quan 
d'una altra manera hagués estat augmentar la despesa 
pública del nostre pressupost. Gra.cies. 

2.-d) 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Srs. Díputats. Quaria pregunta. Nú
rnl:ro 431j8-l, presentada pel Diputat AnLoni CosLa i 
Costa, del Grup Paríamentari Socialista i relativa a les 
dcficicncies el'infraestructura en el sector turístic, fent 
referencia espccialment a Eivissa. T;:; la paraula el Sr. 
Antoni Costa i Costa. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracíes, Sr. President. La pregunta va encaminadá, 

concretament i especialment, després de la LT.B. de 
Berlin, alla on es varen ter unes crítiques que varen 
sortir a tota la prem5a regional i que varen esser trans
meses als responsables que hi havia a aquesta fira en 
la infracstnlclura espccialment a Eivissa. -\questes crí
tiques fcien reflCrcncía a sancjament, a, a cura ele l'en-

tom urbanístic, a seguretat ciutadana, cosa que ja sa
bem que no és competencia d'aquest Govern, a neteja 
i a altres que en aquests moments no record. Jo vol
dria saber quines actuacions concretes ha pres la Con
selleria de Turisme i el Govern de les Illes Balears per 
fer que aquesta situació tengui fi en el termini de 
temps més breu possible. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Efectivament, a la I.T.B. hi va haver una manifes

tació per part d'un cert nombre de tours-operadors 
quant a la manca d'infraestructura de determinades 
zones turístiques, no només d'Eívissa, sinó també de 
Mallorca. No així de Menorca, que no hem tengut 
queixes en general. La Conselleria de Turisme, en W1a 
serie d'aspectes no hi pot entrar de cap de les ma
neres perque són senzillament competencia municipal; 
ara, aixo no vol dir que solegem el problema; hi ha 
dos tipus de municipis, aquells que tenen una preocu
pació turística manifestacla i aquells altres que, des
graciadament encara, no rhan sabuda as sumir. A ve
gacles, encara que hi hagi municipis que vulguin solven
tar els problemes que tenen plalltejats, també passa 
que, és un problema de pressuposLs i que no poden 
resoldre el problema. Nosaltres aetuam de dues for
mes molt cleterminades, intentant mentalitzar o inte· 
ressar els municipis turístics perque resolguin aquests 
problemes i, per una a11ra banda, crec que, avui hem 
tengut una reunió a la Junta de Govern per xerrar deIs 
pressuposts, i la Conselleria d'Ordenació elel Territori 
esta17a dotada, si aquest Parlament ho creu oportú, amb 
una quantitat sensible per col'laborar amb els Ajunta
ments turístics per resoldre els problemes d'infraes
tructura, aixo són les dues actuacions que té el Govern. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Moltes de graeies. Creim que, evidentment, és una 

línia que haurem d'esperar també, perque ja fa molts 
anys que sentim les promeses contínues ele l'adminis
tració responsable corresponent que arreglar aquesta 
situació. Nosaltres creim que hi ha una serie de temes 
en els quals, evidentment, la Conselleria de Turisme, 
no hi té responsabilitat directa, pero que aquesta Con
sellcria sí té responsabilitat quasi absoluta en el sector 
turístic i que, per tant, li correspon prendre la inicia
tiva ele dur una serie de reunions, de dur un serie de 
propostes a aquest Parlament i fins i tot a aItres enti
tats com Ajuntaments i Consells Insulars per fer pos si
ble que aquest problema, que és el que afecta el sec
tor més important economic de les nos tres illes, sigui 
resolt en un temps curt. Aquesta és la preocupació que 
nosaltres tenim. 1 després, quan jo he dit, he dit, 
especialment a Eivissq perque la situació comenc;a a 
ser molt preocupant, perque fa una serie d'anys que 
cstam sentint aquestes crítiques, que les institucions 
responsables no les estan resolent i a més no veiem 
vies de solució, a aquests moments, a cap d'aqucsts 
problemes, sabem que aquests problemes afecten tam
bé altres parts de les Illes Balears, pero tal volta no 
amb la gravetat que estan afectant l'ilfa d'Eivissa í, 
per tant, demanam que es tengui en compte, priorita
riament, aquesta i1la, en les inversions del Govern, en 
materia sobretat de sanejament i d'infraestructura. 
Moltes de gracies. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
El Govern durant bastant de temps de l'any 83 ha 
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tengut contactes amb di s lints mumClpls turístics inci
lant-Ios que presentin projecLes per resolelrc el pm
blema d 'infraeslructura perque ja hi havia un acord 
dins el Govern, que engllany una qllantitat grossa del 
pressupost aniria destinat a subvencionar aquests pw
blemes. Al-a, voste ho podra creure o no, pero hi ha 
municipis que encara que els elonin el 50 % a [ons per
elut són incapac,:üs ele fer un prüjecte d'una depura
dora; aixo és llamentabie, pero és ZlixL Li 10m a repe
tir que a la Conse1kria de Turisme, no ens volem 
llevar les busques de damunt, nosaltres hem tengut 
reunions amb els Ajuntaments, amb tots els Ajunta
ments de Menorca, amb wts els d'Eivissa i a.mb tots 
els de Mallorca, i a més voste ho sap, pero, desgracia
dament, hi ha Ajuntaments que surten a col'laborar en 
el mateix, en la mateixa línia que pmposa el Govern 
de la Comunitat Autonoma i altres que, perque l'altre 
50 % es veuen incapa<;os de posar contribucions espe
cials o d'arribar a Zlcorels amb els empresaris interes
sats que la zona turistica funcioni millor, i aixo és el 
problema com esta plantejat. 

3.-a) 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Srs . Diputats. Passam al punt se
güent. Mocions. Primera, la número 413 presentada pel 
Grup Parlamcntari Esquerra Nacionalista (PSM) deri
vada ele la InterpeHació 208 i relativa a Unitats Sani
taries Locals. Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura 
d'aquesta Moció? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Moció. Modó. l.-Creació d'una Comissió de Coor

dinació en materia sanitaria entre la Comunitat Auto
noma i els Consells Insulars. 2.-Aquesta Comis~ió fara 
una convocatoria pública per tal que els Ajuntaments 
de les Illes Balears puguin accedir al Pla de Realitza
ció d'Unitats Sanitaries Locals. 3.-Igualment, aquesta 
Comissió fixadl els criteris a l'hora de les valoracions 
de les prioritats per a la realització de les Unitats Sa
nitaries Locals. 4.-Per l'adequació d'aquest programa 
sanitari, s'establira una coordinació entre la Comuni
tat Autonoma, els CWlsells Insulars, Insalud i els Ajun
taments de les IlIes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Secretaria. No s'ha presentat cap 

Esmena a aquesta Moció. Per defensar la Moció té la 
paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets. Dispo
sa el Sr. Diputat d'un temps de deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En 

primer Uoc, volem fer una mica d'historia d'aquesta, 
d'aquesta InterpeHació i Moció subsegüent i recordar 
que en el debat que varem mantenir en el passat ple
nari de dia 28 de mar<; on, malauradament, el Conse
ller de Sanitat no hi va poder assistir, varem arribar a 
una serie d'idees que crec que tots els grups parlamen
taris defensavem per igual; es tractava que era molt 
important per a les IIles Balears que les Unitats Sa
nitaries Locals es realitzassin, es concretassín i pens 
que tot5 els grups parlamentans, almenys Esquerra 
Nacionalista (PSM) ho va ten ir clar, que era una de 
les coses que estalonavem amb fermesa, a l'Executiu 
que, durant aquests quatre anys de legislatura, es rea
litzassin Unitats SanÍtaries Locals a totes les Illes Ba-

lears. També va quedar molt clar que estavem absolu-
tament d'acord amb així com s'havia fet a Menorca on, 
entre c!s Ajuntaments, el Consell Insular i el Govern 
Autónom s'havia arribat a un acord i s'havia comen
c;:al a posar en marxa un projccte , un pla d'Unilats Sa
nitaries Locals -que afcctava gairebé totes les poblacions 
de Menorca. Per lant, p ens, pensam el Grup Parlamen
tari, que, de qualque manera, esl am elins un ban camí, 
que s'ha d'invertir en Unitats Sanilaries Locals, que a 
Menorca s 'ha fet bé, peró, dcsprés, ens queclava un 
problema important, Eivissa, Formentera, Mallorca, i, 
un problema ele fons, que era el si s tema amb que l'Exe
cutiu de la Comunitat AuLonoma havia de posar en 
marxa tota aquesta qües lió de les Unitats Sanitaries 
Locals. Per aixo, duim avui una Moció que pensam que 
és una moció que senzillament afecta una qüestió que 
és la transparencia. Nosaltres creiem que lOt executiu, 
elegit democraticament i subjecte a un Parlament de
mocratic, ha de tenir i no dubtam que, té aquest execu
tiu, la idea clara de transparencia, és a dir, hem de 
fugir de tot possible confusionisme públic, hem de 
fugir d 'aquelL caciquisme propi del segle passat en que 
els polítics es passejaven pels pobles oferint, segons 
els resultats electorals, una cosa o una altra . I com que 
pensam que la transparencia, i com que pensam que 
hem de fugir de tota temptació de caure en aquesta 
dinamica, pensam que aquesta Moció és equilibrada, 
és moderada i de qualque manera es concreta en un 
parell de punts que per a nosaltres són daus de tota 
transparencia, i també volem dir que tota administra
ció democratica europea a ctua amb aquesta pauta de 
transparencia. E.s a dir, coordinació entre administra
cions afectacles, Ajuntaments, Consell s Insulars, Govern 
Autonom. Segon, una qüestió clara, convoca toria públi
ca, pcrc]Ue qualsevol Ajuntament pugui concórrer a 
aquesta convovatoria, pugui expressar quins són els 
:.: ;us m crit s , hi pu¡;ui hawr un b~rem d'aplicació, és 
a dir, que es puguin saber els criteris dars, aquí es 
parlava de criteris de selecció quant a població, intraes
tructura, poblacions rurals, també la qües tió de l'estiu, 
de poblacions turístiques; nosaltres, amb aixo, hi estam 
totalment d'acord, pero pensam que la convocatoria ha 
de ser pública, aquests criteris s'han de coneixer i les 
institucions afectades han el'anar coordinades, i, logi
cament, cndemés deis Ajuntaments, Consellc:; Insulars i 
Govern de la Comunitat Autónoma, pensa Esquerra 
Nacionalista que també s 'ha de coordinar amb Insalud, 
ja que té una part ele competencies en aquesta mate
ria. Sres . i Srs. Diputats, no dubtam d'una moció, d'un 
equilibri, d'una transparencia informativa, d'una trans
parencia, diguem-ne democratica, és una moció que 
serveix per fer una oposició en aquest cas constructíva 
i creim que s'ha d'admetre per unanimitat total perque 
pensam que l'executiu en sortira guanyant, perque no 
sera contestada la seva política en aquest cas, els 
Consells Insulars es veuran potendats i, hem de pensar 
que no acceptar aquestes Comissions de coordina ció 
els Consells, deIs ConseIls Insulars amb el Govern AutO
nom, els Ajuntaments i Insalud vol dir que sacrificam 
els Consells Insulars. A més a més, tenim l'exemple 
que a Menorca s'ha fet correctament, per aixol creim 
que hi ha una qüestió de fons de procediment i una 
qüestió d'anar concretant que les Unitats Sanitaries 
Locals es realitzin a tates les poblacions de les Illes 
Balears i Pitiüses i que al mateix temps es faci gradual
ment d'acord amb uns criterisi de selecció transpar.ents 
i clars. Grades. 

I 

I 
1 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grácles, Sr. Sebastia Sena. Té la paraula, 

en representació del Govern, el Conseller de Sanitat, 
Sr. Gabriel Oliver Capó. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo cree que 

amb la filosoba d'aplicació d'Unitats Sanitaries Locals, 
estam totalment d'acord. El que creim que, a nosalcres 
ens fan por sempre les Comissions, no per la transpa
rencia, que crec que la donam sempre i la continua
rcm donant total, sinó per la falta d'operativitat que 
pot provocar el fet de no poder decidir a moments, 
amb rapidesa com s'ha hagut de fer, per exemple, 
no fa gaire, amb Insalud, on hi havia temps fins dia 
15 de mare;: per decidir els centres de salut i zones de 
salut, si no perdríem o hagéssim perdut l'actuació o la 
construcció de centres de salut, de tres centres de 
salut a les Balears. El mateix cas de Menorca va esser 
un cas de rapidesa executiva, nosaltres creim que hi 
ha unes coses q u:: c(;rresponen totalment a I'Executiu, 
l'aplicació d'aquest fons creim que és, és clarament 
executiva, a part que llavors aquesta transparcncia que 
demana el Sr. Serra, nosaltres la donarem en tot i 
per tot; nosaltres, des d'un primer moment, varem dir 
que posaríem Unitats Sanitaries Locals a tots els mu
nicipis de Balears, continuam amb aquesLa idea, creim 
que no faran falta quatre anys, creim que crear un, 
una convocatoria pública per una cosa que ja sabem 
que hem de donar a tots, és que no fa falta que con
corrin, és que la tendran tots; aquest any, possiblement 
a par! deIs de Menorca, hi haura 22 ó 23 municipis 
que tendran Unitat Sanitaria Local. EIs criteris, nosal
tres ja els varem donar, efectivament, també creim que 
estam d'acord, hem de comen«al' per qualcuns, comen
<;:am, en principi, més pels de I'interior, perque crcim 
que són, amb les visites que hem fet, els més dcixats, 
els més abandonats, des d'aquest punt de vista almeny, 
indubtablement, no feim com en el segle passat de pas
sejar-nos pels pobles segons els vots, no hem tengut 
en compte en cap moment aixo, ni el fet de donar-ho 
a tots, crec que ho pot pressuposar. Per part, jo crec 
que aquestes Comissions l'únic que faran és fer bastant 
inoperant I'Executiu. Els contactes amb els Consells 
Insulars, amb els Ajuntaments i amb I'Insalud els 
hem tengut, és a dir, allo que hem fet a Menorca ho 
hem estat fent amb l'Insalud, estam contínuament 
d'acord o fent, tenint converses en aquest aspecte, en
clemés no hen d'oblidar quc el decret de, que va sortir 
dia 1 de febrer, em pareix, damunt Centres de Salut i 
Unitats Sanitaries de, dóna clarament la competencia 
a la Comunitat Autonoma de la deLimitació de les 
zones de salut, és a dir, l'Insalud per fer un Centre de 
Salut ha de comptar amb aquesta delimitació previa de 
la Comunita1. Autonoma, cosa que s'ha fet així, en con
verses que hem tengut. És a dir, jo crec que aqucsta 
és la postura. del Govem. Moltes gracÍes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Sr. Sebastia Serra. 

Disposa d'un temps de cinc minuts 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracics, Sr. President. Sr. Conseller, llamentam 

moIt continuar parlant en llenguatges polítics diferents. 
Voste parla que estam d'acord amb la filosofia del que 
hem exposat, filosofia constructiva, d'oposició construc-

tiva clara, i voste cliu que vostes tenen uns criteris, 
que els han exposat. Bé, els criteris exposats en aques
ta Cambra no var~n esser en cap moment cntens 
concrets, varen esser criteris generals: població, ll1-

fraesrructura, pOblacions rurals i poblacwns turísti
ques d'estiu; aixo són els criteris anomenats, de cap 
manera es va passar en cap moment de criteris de ... 
a criteris de selecció. Per tant, no només es tracLa, 
Sr. Conseller, de fer converses, de fer via, que es 
tracta d'aixo també, en aixo estam bé d'acord, sinó 
que es tracta que si hi ha d'haver una realització d'Uni
tat5 Sanitaries Locals a tots els pobles de les Illes, hi 
ha d'haver una convocatoria, aixo és el que soHiciLam, 
on es fixin uns terminis, on hi hagi uns criteris i d'on 
es deduesquin unes prioritats clares i on els Consells 
Insulars tenguin carta d'identitat, igual que ja la tenen 
els Ajuntaments, igual que ja la té el Govem Auto
nom, igual que ja la té l'Insalud. No es tracta, en abso
lut, de filosofies, cn aquest cas; no es tracta, en 
absolut, de voler llevar competencies a l'Executiu, en 
absolut; es tracta senzillament d'una cosa tan clara 
dns tata democracia, com és una convocatoria pública. 
Voste diu: se'n faran vint-i-dos o vint-i-tres enguany, 
comencem per I'interior, llavors anirem als altres po
bies, aquí es va treure I'exemple pcr part del Vice
President del GO'iern, de Sóller, que hi estam tots 
d'acord, amb les urgcncies de Sóller pe! seu ai'llament 
geografic. Pero, Sr. Conseller, aquí, aquesta Moció, no 
té res de burocratica, només té clar que s'ha de fun
cionar per convocatories pLlhliques per no caure en 
temptacions, que nosaltres aquí no volem dir, no volem 
assegurar que el Govern hagi fet cedes irregularitats en 
aquest tema, només volem parlar d'una oposició cons
tructiva i no els treuré cap sopar, que els podria treure 
qualque sopar a Mallorca on s'ha parlat d'Unilats Sani
taries Locals, com qui reparteix confits, i no els par
laré de cap Ajuntament en concret en que ja s'ha dit 
els doblers seran per aixo, pero farem una Casa de 
Cultura,; no els treuré COl1creció, perque aixo els ho 
treurem en el moment en que e/s hagim de contro
lar les Unitats Sanitaries Locals que han fetes, on 
les han fetes, quall. i com les han fetes; pero, pre
cisament per evitar aquestes coses i vegi, Sr. Con
seller, que ja parlam de concrecions d'alguns sopars 
fets i d'algun poble on ja s'han dit aquestes parau
les, és quan volem plantejar aquesta moció cons
tructiva, per evitar precisament aixo, perque pensam 
que l'oposició ha de ser constructiva, pero també 
molt clara. 1 parlar deIs Consells Insulars només com 
a converses amb els ConseIls Insulars, ai'(o és menys
prear els Consells Insulars, i no es pot treure tampoc 
l'excusa de dir esperel11 la Llci ele Consells Insulars; 
no és cert, els Consells Insulars s'han de ten ir en 
compte des de tot d'una i crear una comissió depcn 
dc qui fonna part d'ella perque es [aci via, perque 
s'executi o no, i pensam que el cas de Menorca ha 
estat iHustratiu, no s'havia creaL la comissió, pero de 
fet ha funcionat; per aixo pensam, en definitiva, que 
aquesta Moció no només és una filosofia, sinó que és 
una qüestió de con creció d'efectivitat Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. Té la paraula el Conse

ller, Sr. Gabriel Oliver. 

EL SR. OLIVER CAPÚ: 
Sr. President, jo no conec aqucsts sopars ni jo he 



promes que els doblers anirien per una cosa ni amnen 
per 1 anra, i m'agradana concretas mxO, perque es una 
acusauo baSLaill greu, crec JO. No hem promes mai, 
III He sopal, em pdrelX, maí a cap pOble el lemps que 
he anat a panar d'Umtats Sanitanes Locals, en tot cas 
hi he dinat, 111 valg dmar, a un poble que no hi ha
vien de fer, justament, Unitat Sanitaria Local, preci
sament per no comprometre, va ser a Sineu, que no 
l'havíem de fer enguany. Per a la resta jo seguesc 
igual, podem fer una convocatoria on tots els Ajunta
ments que no tenguin Unitat Sanitaria Local feta per 
l'Insalud o fcta anteriorment, pero vendran tots, per
que tanmateix les hi farem, encara que no venguin, la 
hi farem, a la Unitat Sanitaria Local. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Poden intervenir els 

altres grups polítics. El Sr. Antoni Roses del Grup Re
gionalista de les IlIes. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa de deu minuts. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Gracies. Simplement per situar la postura del Grup 

Regionalista en aquest tema. Bé, els centres sanitaris 
es realÍlzen amb una acció directa entre el Govern Au
tonom i els Ajuntaments. Nosaltres aprofitam l'ocasió 
per aci demanar al .G vem de la Comunita l Autóno
ma que lengui jnmlualmc l1l ¡nf l"mal de les accions 

u e ' prenc l1 el Consell ln 'u lar, a llivell infulIl1é\liu. 
perque cndcmés seria 1110lt posi liu per complementar 
el P la d'Obres i Sm'vcis que e l Consell lé amb c ls 
Ajuntaments. Nosaltres volem precisar moll c1arament 
que estam totalment d'acord amb loles les aHegacions 
que ha fet el Diputat d'Esquerra Nacionalista. estam 
totalment d'acord amb el fons de la qüeslió, el que 
passa, el que passa que, així com el Grup Esquerra 
Nacionalista té una preocupa ció que nosaltres compre
nem, per [el' oposició, per demostrar que duen la ini
ciativa parlamentaria, la qual cosa és una postura res
pectable, que nasal tres respectam, nosaltres també, en 
coherencia amb la postura que aquest grup va pren
dre a l'inici d'aquesta legislatura, el que sí crec és que 
hem de deixar al Govern governar, el Govern ens ha 
explical qu té ja Ull prog.rama, que pren unes ac
-i0115 en aquest tema, ale hor s nosaltres, si cada ve
gada hem de dir al GO\ e rn el qu ha de fer, quan i 
com, amb qui i el quina roan ¡-a, 3ixó no lé raó de 
ser. La qual cosa no vo l clir qu el Grup Regiona lis
ta no de ixaru d'ex ¡-cir un rigoros i cxhau [iu contra ' 
des d'aquest Parlament a la labor del. Govenl, ho ha 
fet i ha fara, si es pot, de manera m¿s rigorosa enca
ra, pen) a lmen s, de moment, el que hem de fcr. és 
dcixal." governar i despré, i hi ha alguna crítica al
gun ontrol a [(;:1', le c1'aqu¡ n sa ltre ,\;)\ rcirell1. 
Per lant el Grup Regionalista no donara superl a 
aqu - ~ a Moci d'E qtlclTa Nacionalista , deixan.l ben 
cb.- que esta. tota lmcll d'acord amb les aHegacions 
e1'Esquerra Naclonalista, amb el fens de la qi.iest ió, 
per , de moment, deixem governar al G vcm i d pr~s 
ja criticarem. Res més. Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Antoni Roses. El Sr. Francesc 

Gómez Sabrido. Disposa, Sr. Diputat, de deu minuts. 

EL SR. GóMEZ SABRIDO: 
~r. PreslClerne, ~res. vlputados. Nos alegramos mu

cho, nuestro grupo el !,;:iUri, que por pane de izquier
da NaclOnalIsla se recogIesen, las sugerencIas que hi
cimos, en la sesión antenor, cuando la interpelación 
que presentaban; sugerimos que se pasase a una mo
ción, porque lo creíamos sutIcientemcnte importan le 
y que debía de ser debatido aqui. Creo que nuestro 
partido dará el apoyo a e!'l ta moción, como así lo hi
cimos constar en la interpelación, cuando !'le presenta
se corno tal moción, y no obstante quisiera recordar 
que hay una serie de puntos, que creo que son inte
resantes de conocer, en cuanto al Real Decreto de 
creaClOn de las Unidades Sanitarias Locales, que el 
decreto 2221 de 1978 del Boletín del 21 de septiembre 
del 78, en el cual se habla de la Unidad Sanitaria Lo
cal para una gestión autosuficiente, lo cual es intere
sante que se tenga en cuenta, y en la cual, en uno de 
esos apartados, también se prevé para la creación de 
estas Unidades Sanitarias Locales la creación de una 
comisión, en la cual ya habla el propio decreto de la 
creación de comisión; esta comisión la compondrían 
representantes de la Seguridad Social, naturalmente, 
representantes de los Ayuntamientos, de la Diputación 
Provincial. habla del ente prcautonómico, del órgano 
autonómico, naturalmente, hoy en día se trata del ente 
autonómico, y un representante de cada corporación 
sanitaria profesional, de la propia delegación del Mi
nisterio de Sanidad y el director de Salud de la De
Ie~aci6n Territorial, como secretario ponente; o sea 
que ya se plantea, en este decreto de, la posibilidad de 
creación de comisiones para las Unidades Sanitarias 
Locales; por otro lado, creo que sería interesante que 
se estudie, también, la posibilidad de concretar y de 
enlazar ese decreto con el siguiente decreto que ya cité 
la vez anterior, 137 d.; 1984, donde se habla de las zo
nas de salud; creo que es elemental y creo que lo ten
drá bien en cuenta el Sr. Oliver Capó, que estos dos 
decretos tienen que ir, digamos, a la par, unidos, para 
que las dos funciones no se cree, naturalmente, una 
cosa dispersa y diferente, sería algo, me parece, que 
es elemental. Por otro lado quisiera también decir que 
el ejemplo que ya se ha citado de Menorca, es un 
ejemplo muy válido, donde la colaboración con Ayun
tamiento, con el Gobierno de la Comunidad Autóno
ma y con el Vicepresidente, Sr. Hu.guet, y con esta 
ConseIleria, evidentemente de la Conselleria que yo re
presento en Menorca de Sanidad y hemos conseguido 
una colaboración estupenda de los Ayuntamientos, 
que no hubo ningún problema, incluso cuando alguno 
de los Ayuntamientos tuvo que ser, en cierto sentido, 
sacrificado, digamos, entre comillas, quedando pendien
te para el año que viene de su, la creación de su cen
tro sanitario, v lo aceptó buenamente con esta prome
sa que creo y' espero que el Sr. Conseller mantenga y 
Alaior no quede, eh?, no quede descolgado el año 85 
ele conseguir su Unidad Sanitaria Local. Y entonces, 
sí creo que será el momento en que verdaderamente 
merecía que nos diésemos una cena, eh? 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr. Diputado. Muchas gracias. por 

el Grupo Popular tiene la palabra D. Andrés Mesqui· 
da. Dispone el Sr. Diputado de diez minutos. 

EL SR. MESQUIDA GALMf:S: 
Per fixar posicions el Grup Popular, vull dir d'en· 

trada que nosaltres no donarem suport él aquesta mo' 
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ció d'Esquerra Nacionalista. Nosaltres donam suport 
al programa d'Unitats Sanitaries que ha establert la 
Conselleria de Sanitat, nosaltres creim que els criteris 
que ha seguit són uns criteris molt valids, nosaltres 
creim que aixo que demana el grup d'Esquerra Nacio
nalista, encara que en el fons i en la filosofia es
tem totalment d'acord, creim que, per desenvolupar ni 
més ni menys que el decret que ha dit el Sr. Gómez 
Sabrido, 137/1984, des del moment que hem de tenir 
en compte aquest decret per al desenvolupament, per 
a I'ordenació d'estructures basiques de salut, s'ha de 
comptar amb la coHaboració que demana el Grup d'Es
querra Nacionalista. El nostre grup creu que els cri
teris que s'han seguit són uns criteris racionals, que 
és bo comenc;ar per aquests pobles de l'interior, per 
aquests po bies que no tenen entrades de tipus turís
tic, que estan més marginats, que normalment a I'ho
ra de donar-los una subvenció són els menys agraciats 
i, per altra banda, també creim que ha tengut en comp
te la part deIs ens locals i uels Ajw1tarnents, a aquests 
pobles on els AjuI1wments han coHaborat o han de 
coHaborar amb un local o amb un solar als 1I0cs aquí 
on la cosa estava més aV3nc;:acla i estava més a punt, 
han estat aquí on s'ha comenc;at. Per alLra banda, 
creim que tampoc, no té molta d'importal1cia comen
c;ar per uns o comenc;ar pels altres, ja que abans 
clels quatre anys, la Conselleria de Sanitat, i estam 
segurs que ho complira, ha promes que les Unitats Sa
nitaries seran a tots els municipis, seran a tuts els 
municipis ele Balears. Per t:mt, ]ler totes aquestes 
raons, el nostre grup no donara suport a aquesta mo
ció. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Diputat. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, deman paraula per contradiccions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa de cinc minuts de temps . 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. P1-esident. En primer lloc, volem fer 

constar que si, en el fons, estam tots els Grups Par
lamentaris d'acord, i amb la filosofia estarn tots els 
Grups Parlamentaris d'acord, no entenem quina por es 
té a actuar perque entenem que, en teoria, esta clar 
que no hi ha teoria sense practica; aleshores, si pareix 
que els criteris que té el Govern Autonom són valids, 
si pareix que l'actuació és transparent, clara, no ente
nem per que no hi ha d'haver aquestes comissions, no 
entenem per que no s'ha de fer la convocatoria públi
ca, no entenem per que els criteris no han de ser des 
del comenc;ament públics i les prioritats. Perque vos
tes parlen, Grup Popular, Govern Autonom, parlen vos
tes de programa, pero el programa d'Unitats Sanita
ries Locals no es coneix, públicarnent, el programa es 
coneix a bocins, es coneix per qualque intervenció pú
blica que ha fet qualque membre del Govern i, per 
tant, nosaltres creim que si hi ha una filosofia en que 
hi coincidim, aleshores es tracta d'actuar, de concre
tar, teoria amb practica. Per altra banda, Sr. Conse
ller, voste ha parlat que només ha dinat, que no ha 
SOpat a cap poble i que només ha dinat a un; bé, cfec
tivament, potser sí, ara, hi ha altres membres del Go
vern, voste m'ha parlat de concreció, bé, nosaltres, de 

;;;;, 

fet, no crelm que el Parlament s'hagi de convenir 
amb aquestes coses que, com va passar amb els asses
sors no fa molt de temps, dia 2tl, en que, afortunada
ment, hi ha hagut una rectificació del Govem i una as
sessora ja ha estat dimitida o cessada, no ha sabem 
exaclament; nosaltres no várem voler treure cap nom 
per elegancia parlamentaria aquí, si bé vos tes n'eren 
ben conscienls de certes irregularitats i que després 
una d'elles l'han duta endavam. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, concreti, concreti. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, sí, molt concret. Bé, jo li esmentaré, Sr. Con

seller, W1 poble, Maria; a Maria de la Salut investigui 
el Goven1 i per, en podríem es mentar qualcun més. 
Ara, en definitiva, el que nosaltres volem dir és que 
la teoria i praclica són coses que van plegades i si hi 
ha una filosofía conjunta s'ha d'aclarir, i per altra part 
nosaltres també deixam governar al Govern, el Govern 
governa perque té la majoría, el Govern governa, per
que en definitiva és així, fa un any que governa i pen
sam que de qualque manera es tractal'Ía eI'anar con
cretant no només filosofia, sinó també practiques 1, 
senyors i senyores del Grup Regionalista, cns sap greu 
que W1a cosa que nosaltres creim que era tan clara i 
que, de fet el seu Portaveu, aquí, dia 28 passat, ho va 
donar com a molt clar, avui hagi estat, com altres ve
gades, que no s'hagi concretat en absolut una cosa 

. que semblava clara. 

3.-b) 
EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra, í passam a la votació del text 
de la Moció. Les Sres. i Srs. Diputats que estiguin 
d'acord amb aquest text de la Moció que es posin 
drets, per favor. Secretaria, pot procedir al recompte. 
Moltes gracies, poden seure. Les Sres. i Srs. Dipulats 
que estiguin en contra d'aquest text de la moció, que 
es posin drets, per favor. Poden seure. Les Sres. i Srs. 
Diputats que s'abstenen. Queda rebutjada la Moció per 
28 vots contra 24. 1 passam al punt següent que és la 
Moció núm. 415, presentada pel Grup Parlamentari 
Esquerra Nacionalista (PSM), derivada de la Interpe
Hació 209 i relativa a l'ensenyament de la nostra !len
gua i a l'ensenyament en la nostra llengua. Per defen
sar la Moció, a la qual s'ha presentat una Esmena, la 
Secretaria procedira, primer a la lectura d'ella i de 
I'Esmena presentada. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Moció. Fer les gestions polítiques i administrati

ves pertinen1s ]Jer tal de donar respostes concretes a 
la pmblematica de l'ensenyament del catata, en el sen
tit que la Conselleria d'Educació i Cultura de la nOs
tra Comunitat Autonoma procedesqui a: 1r.- Ajudar 
les inicia ti ves que en materia de l'ensenyament del ca
tala a adults han sorgit i van sorgint entre Entitats 
Cíviques, Ajuntaments, ConselIs Insulars, i a promou
re aquest ensenyament als llocs de les nostres Illes on 
aquesta necessitat no sigui atesa. 2n.- Coordinar 
aquests esfon;os, així com constituir un tribunal de 
catala que expedesqui certificats acredítatius del co
neixement oral i escrit del nostre idioma en diferents 
graus o nivells. Tot aixo, d'acord i en coHaboració 
amb el departament de Llengua Catalana ele la Univer-
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sitar de Palma. 3r.- Donar, per part de la Conselleria 
el' J:.uucació i Cultura ae les lues .oalears, un maJor su
pon meLodOHJglc, aiaaclic 1, mltJan<;ant els concerts 
perllnems, economIc, als centres docents que s'hagin 
pLallleJat de rer o tacm l'ensenyament en Hengua ca
talana. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat el Sr. Joan Francesc Ló

pez Casasnovas. Disposa, Sr. Diputat, de deu minuts. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Gracies. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Com 

a conseqüencia d 'una InterpeHació que vam preseniar 
en el seu dia davant aquesta Cambra, i a la vista de 
la resposta, en alguns casos satisfactoria, del Conseller 
de Cultura del Govern Autonom , i en al tres, clarament 
inconcreta, i per tant, insuficient, hem cregut que era 
convenient, per fixar aquestes posicions sobre el tema 
de la 1ntcrpeHació, dur aquí una Moció subsegüent, on 
es de mana, com ja s'ha llegit, que en materia d'ense
n yal1.len I d'mlulL i en materia cl'ensenyament en ca
tal' hi hagi una acció decidida i oen OnCl'cLa per parl 
tI'aquesL Govcrn, p el'quc enLenem que só n dos deis as
I ectl!S més impOl'Lants que pot cmp rendr el Govem 
en malcria de cultura i. d'cdueació, i que l1i ha bases 
suficients dins l'Estatut d'Autonomia i, naturalment, 
dins una tasca de recuperació autonomica, de recupe
ració cultural dins una Autonomia, perque ac;o es faci. 
No ignoren els Srs . Diput:J.ts que a les IHes BaleCirs hi 
.ha una situació socio lingüística i cultural d'excepció, 
que es fa palesa en el fet que la immensa majoria de 
la població autoctona desconeix totalment o deficita
riament la cultura del propi poble. Em remetré a uneo. 
enquestes, que encara no s'han fet públiques, pero 
que ha elaborat el Departament de Pedagogía de la 
Universitat de Palma, on resulta que, a la propia Ciu
tat de Palma, es declaren entenedors de la nostra llen
gu.a un 95, un 90 % de la població, el parlen un 58, 
llegeixen el nostre idioma un 40 % i l'escriuen un 
6,07 %. De 95 % que l'entenen, o 90 % a un 6 que el 
saben escriure hi ha una situació realment preocupant, 
moll greu, el , (ieit tl ria en absurdo En conseqücncia pen-
a m que aqu s la l' a litat social conegucla, pero n ara 

no abordada p(j!r les institucions autonó.mic¡ues, alman
co per aquesl Govern, fa urgenl i necessaria la plani
fiCa ió I ingi.ií.slica ele ca ra a (el' del ca la la un idi oma 
el'lIS norm al. L'abasl que té l'etlucació d'adults pe r 
assolir un nivell cultural digne dins un poble que es 
faci mereixedor de les 1nsti tucions Au tonomiques ha 
de rebre d'aquestes també una replica adequada, 
adient. I en aquest sentit, no demanam que el Govern 
actl.ii com esta actuant el Govern sandinista a Nica
ragua, no farem tan fort de demanCir ayO, pero sí 
creim que hauria de fer molt més d l buit immen en 
que enCCira estam immersos. La responsabil.ilat insU
tucional deIs cursos d'adults correspon, en primer lIoc, 
al Govern de la Comunitat Autonoma, també als Con
sells In su lars, i en aquest sentit creo que, naturalment, 
hem de [er referencia al fet que, des de fa quatre 
anys, el Consell Insular de Menorca promou aquests 
cursos i que per ells hi hem passat ja més de dos mi
lers de persones, i, en definitiva, milers ele persones 
que necess iten , si s'actuCi correctament, tenir algun ti
pus ele reconeixement, algun tipus de certificat que 
acrediti el coneixement oral i escrit i en pugui fer ús, 
si no d'una manera oficial. sí, almanco, d'una mane"ra 

efectiva i real. Per tant, som consciení.s, també, que 
l'arncle 14 de l'Estatut parla que qualsevol, la compe
tenCIa exclusIva en matena d'ensenyament de la nos
tra uengua i en la nostra llengua s'ha de fer en har
moma amb els Plans d'Estudi estatals. Aquesta harmo
nia Implica, naturalment, que s'ha de sol-licitar al Mi
nisteri d'Educació, al camp de les seves competencies, 
que oferesqui el suport a aquesta tasca que esmentam, 
que es faci a0 en coHaboració amb els Consells, que 
es reconesqum tots els esfor~os que s'han fet i s'estan 
fent des d'entitats ciutadanes, cíviques, com pot es ser 
Obra Cultural Balear, Associacions de Velns, e l propi 
Ajuntamel1t de Ciutat de Mallorca i altres Ajuntaments 
que, des de fa mesos i fins i tot anys, tenen una tasca 
d'enfortiment i de recuperació cultural, digna de tota 
lloan<;a. En definitiva, per tant, es tracta de demanar 
que el Govern assumesqui la, les rendes d'aquests tre
balls i els exercesqui d'acord amb la responsabilitat 
que slaL utariamenL té. Un allre punt important que 
no podl!m obviar és l'cnsenyamenl e n la llostra II n
gua. De lúts é concguda la situació a les llles de 1 S 

P qucs escoles quc hl ha qu.e impan -Squill el sses ele , 
'11 cat~t1a , penló, elurant lal el seu programa ; e l poe 
cOl1cixemenl i la inforrnaeió que es Lé a n i e ll ele pa
res, de la socictal en genera l, sob re el Dccrd de Bí
lingüisme fa vid nt lUla acció inslituciona l, una ccíó 
de Govern per augmentar i incrementar progressiva
ment el número de centres que fan ensenyan<;a en la 
nostra !lengua. bS necessari mocU[icar el decrct i te
nim gCinmties que s modificara, fl ihili tz3 r les con
dicions, iucrementar el nive l! d'informació, donar als 
centres els mínims malerials pedagogics i didactics ne
cessaris perque hi hagi una preparació docenl ¡que 
hi hagi sobJ'etol la voluntat política el'impu lsar Wl pro
cés d'aqueste caraeterí tiques. En definitiva , Srs. i 
Sres. Diputats, crec que aquesta Moció subsegüenl a 
una Intel:~)eHaci.ó s''ins ['iu dins una acluació porLa
menL~Il'ia absolulamenl po itiva i con trucLiva de mar
car aqu lis bu il que vitlenciam de deis escons de 
ropo ¡ció p r fel" cvidcnt al Govern que actu'i, perqut; 
a ixi esp ra m que és la scva rcsponsabilital. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Joan López Casasl1ovas. Secre· 

taria, vol procedir a la lectura de l'esmena? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Diu, suprimir el paragraf 2 des d'«així com cons, 

tituir un tribunaL .. » fin s «en diferents graus o ni· 
vells». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Per defensar l'esmena, té la parau

la pel Grup Socialis ta, el Sr. Ildefons Juan, Ribas, 
MarÍ. Disposa de deu minuts, Sr. Diputat. 

EL SR. JUAN MAR!: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, els so

cialistes han manifestat, en diverses ocasions, en aques
ta ambra, la no lra posició da vanl e l lema de la Il en
gua. Pcnstll11 que la Jlengllu, la nostr;) !lengua no és 
propictal ni pal rimom de cap g.rup, sinó de tots j que 
a lo ts ens per lany la seva defensa í treballar per a re
cup loar-la. Hem m an ifes lal també que e talonarcm too 
Les les activitaL i actuacion' encaminades a acon e
gl.1 ir aqucst recob ramenl i la scva 1100-malització . La 
Moeió presen tada pcl Crup Esquerra Nac ionalista, p n· 
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sam que va encaminada a aconseguir aquest recobra
ment i aquesta normalització i compartlm, totaiment, 
el fons d'aquesta. No obstant, hem presentat una Es
mena de supressió, que aprofit l'ocasió per dir que hi 
ha hagut un error de transcripció i que queda redac
tada com tot seguit llegiré. Suplimit el paragrai segon 
des d'"així com constituir un tribunal» tíns a «tot aixo 
d'acord i». Bé, d'acord amb l'article 14 del nostre Es
tatut, la Comunitat Autónoma té compet{!ncia exclusi
va, exclusiva en harmonia amb els Plan s d'Estudis Es
tatals par a l'ensenyament de la Jlengua catalana. Pen
sam que la creació d'aquest tribunal, una de les seves 
feines seria expedir titulacions, títols, i creim que tota 
expedició de tÍtols ha d'estar inclosa dins un ordena
ment educatiu, des del qual en aquest moment, nosal
tres no en tenim competencies. Així arribaríem a 
l'expedició ;d'uns títols no oficials i d'una validesa 
dubtosa que podrien ser, aixo sí, conflictius. Aquestes 
titulacions, ja ho ha dit el Sr. Joan Francesc López 
Casasnovas, les estan expedint diferents entitats; la va· 
lidesa que don aria aquest tribunal de cat~lla seria la 
mateixa, pensam que no és necessari crear aquest tri
bunal si havíem d'arribar a unes titulacions similars, 
pensam també que s'evitarien conflictes i que aquesta 
Moció millora la, perdó, la nostra interpeHació millo-
1-a, la Moció. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sr. Diputat. Sr. Joan F. López, per 

:lcccptar o rcbutjJl" l'esmena. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sr. fresicknt, Sres. i Srs. Diputats, nosaltres en

tenem, el Grup d'Esquerra Nacionalista, que és im
prescindible, es fa en aquests moments absolutament 
neccssari comptar amb algun tipus de junta perma
nent, tribunal o allo que es cregui, un grup ele perso
nes preparacles que el'acord amb la Universi,at, que 
és la que segons l'Estatut d'Autonomia té la responsa
bilitat consultiva en aquests aspectes, perque els cs
Ludis que el'aquí i d'alla s'estan fent, precisament s'uni
fiquin, s'unifiquin, es coordinin i, si bé cal reconeixer 
que en aquests 1110ments no hi ha una competencia 
educativa assurnida pel Govern Autonom, també és 
cert que el fet, l'Estatut [l'Autonomia parla d'«en har
monia amb el Ministeri, amb el Pla d'Estudis Esta
tals», i jo ja he dit a I'anterior intervenció que aquí 
el Ministeri d'Eclucació tenia cosa molt important a 
dir, jo acceptaria aquesta esmena si hi figuras, d'una 
manera taxativa i concreta, el fet que el Govern es 
dirigís al Ministeri d'Educació perque harmonitzin, har
monitzin, no eviclentment en un sentit de LOAPA, sinó 
en un sentit positiu, en un sentit més acreixedor de 
les competencies que, en aquest moment, ia tenim. En 
aquest sentit, he de dir que l'esmena tal com esta en 
aquests moments reclact3cb no és acceptablc pel grup 
d'Esquerra Nacionalista. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Joan Francesc. Volen intervenir? Pel 

Govern té la parauIa el Conseller de Cultura, Sr. Fran
cesc Gilet. 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracics, Sr. Presidcnt. Sres. i Srs. Diputats. En 

primer lIoc, demanaríem, una vegada vista la no ac
ceptació el'aquesta esrnena, en el punt segon, demana-

ríem votació separada de cada un deIs punts de l'es
mena, de la Moció. Quant al primer punt hem de dir 
que, efectivament, aix6 en certa manera s'esta fent, tal 
vegada no s'esta fent amb la decisió que seria desit
jable, pero hem de tenir en compte que ens hem tro
bat amb una, amb un inici d'actuació parlamen ... , go
vernamental i que no s'adequava a les pret~nsions i al 
mateix programa de la Conselleria; així a títol d'exem
pIe hem de dir que donam ajudes i suport a determi
nades entitats cíviques, com es mencionen aquí, refe
rent a I'actuació de cara a l'Escola de Mallorquí, ara 
recentment batiada Escola de Llengua Catalana de Ma
nacor; també s'esta donant suport des del punt de 
vista economic i didactic, encara que és un patronat 
dependent de l'Ajuntament de Manacor; és a dir, que 
hi ha una serie d'actuacions que van per aquest camí, 
per tant no veim inconvenient a acceptar aquest pri
mer punt de la Moció. Quant al punt segon i tercer, 
entenem que, avui per avui, no és possible acceptar 
l'esperit que duen aquests dos punts, en primer Uoc 
perquc aquest tribunal de catala ens quedaria, com ja 
en certa manera s'ha manifestat pel Grup Socialista, 
un tant enlaire sense una adequada: reglamentació d'or
dre academic; en segon Uoc, entenem que la Universi
tat de Palma, efectivament, té una funció, pero creim 
que, avui per avui, és una funció assessora i no tenim 
molt cIar aquest esperit de coHaboració quant a I'eti
cacia d'aquest esperit de coHaboració. El tercer punt, 
evidentment ja es va exposar amb motiu de la lnter
pel'bció, s'estan donant les p~sses necessJ.rics, no j~ 

per aconseguir aquesta harmonització, quant a l'ense
n.9ament de la nostra lIengua, de cara al .Ministeri 
d'Educació i Ciencia, sinó que és una imposició de 
l'Estatut i s'han d'cs'ablir els convenis pertinents i 
amb aquest, amb aixo estam [ent reina. Aquesta, aques
ta nova disposició que derogara el decret de bilingüis
me ja anunciat i que s'acosta, en certa manera, en el 
temps, planteja 12., o plantejara la contemplació 
cl'aquest ensenyament en la nostra llengua que, ja dic, 
avui per a\'ui, lli kL del! escoles que tencn feta la pe
tició i concedida i que n'hi ha quatre qUe estan pen
dents de donar compliment a la, al passi en els ser
vicis d'inspecció. Establir aquests concerts pertinen ts 
eI'orelre economic plantejaria un increm'~nt, avui per 
avui que no podem, no podem ni tan soIs quantificar 
i que fa molt difícil que poguem dit- que, acccp~ar 

l'esperit d'aquest tercer punto Ara, aixó no representa 
de cap de les mane res que per part de la Consclleria 
d'Educació i Cultura ('s continul amb aquesta política 
cl'adequar cls inst1'11mcnts jurídics a una rcalitat que 
és la neccssitat de l'ensenyam;a ele b noslra lIengua, 
tant de cara al" adulls, com de cara al que, fins :wui, 
s'ha anat fent ele cara a I'ensenyan¡;:a a les escoles, que 
és "la finalitat quasi fonamental del Decret de Bilin
gUlsme; per aquests motius, per tots aqucsts motius 
exposats, considcram que quant al punt primer no hi 
ha cap inconvenient a acceptar la Moció, el punt 
d'aques:a Moció i quant als punts segon i tercer, dc
manam que es rebutgin. Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. ConselIer. Sr. J oan López Casasnovas, 

per contestar al Govern, dísposa de cinc mínuts. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Srs. Diputats, en primer 

lloc, crec que és important que el primer pUll t de la 
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Moci6 pugui esser acceptat, sigui acceptable per tots 
els Grops i d'alguna manera que, encara que es digui 
que ja s'esta fent una lasca en aquest sentit, també 
reconesqui immediatament, amb una conjunció ad:ver
sativa que tanmateix hi ha moll de camí 'órrer i, lJer 
tant, s'accepta com 119a[ afer camí 11 aquest sentiL 
Es diu, p ro, que el s gon punt avui p~r avui no é 
possible, no és p ssible l'existencia d'un orgaoisme, es 
digui tribunal, jo rec, p e r que no U hem de dir lri
bunal de ca (a la? Perq ue per poder donar una cerli
ficació que acrediti el final d'uns estudis fets, logica
ment aquesta acreditació la valua de la qual pot csser 
discutible des d'un punt de vista ofiCial, pero supe
rable immediatament des d'un punt de vista oficial 
si es reclama l'harmonia amb el Ministeri d'Educació, 
i &<;6 é ' possible, és possible pCI'que, entre allres co > • 

r ecord pcrrcctame nl qu.:: la Junta Permanenl tle ca taJa, 
que es va constituir a Catalunya, es va fcr ab~ns que 
la GCl'1.e ralitaL J'cbés competcnc1es exclusives en mate
ria educa tiva, l L j qu o les té fixudes a l'Estatut. ELl 
definitiva, si estam d'acord 2mb l'esperi t del tema, per 
que tal1lbé no, ho hem de traduir en fets? S'ha dit aqui 
una cosa bastant il1lportant i bastant grcu, ni l1leu en
tendre, que el Govern o que la COl1sellcria de Cultura 
no té clar l'esperit de coHaboració amb la Universitat; 
si ho he entes bé, reall1lent m;ó és preocupant, si no 
hi ha una confian~a en la institució consultiva per 
antonomasia en materia científica i en ensenyament 
de la nostra !lengua, malarnent podra funcionar aquest 
Govern en materia de nOl-malilzació lingüíslica. En de
finitiva, jo cree que és absalutament insatisfactoria la 
solució quc es dóna a l punLtercer, ac;:o de dir que ja 
s'hi esta fent feina, perquc s'esla procedint a la refor
ma a a l'esludi de reforma del decret de bilingüisme, 
és absolutament insuficient si atenem la soHicitud que 
aquí es fa; la Moció diu clarament que no només és 
en materia de subvenir economicament les escoles que 
fan l'ensenyament en catala, sinó de dotar-les de ma
terial clidactic, de recursos pedagogics, i ac;:o és abso
lutament possible. Quin Govern és aquest que al punt 
de clau de volta de l'ordenament cultural i educatiu 
de les Illes, és a dir, l'ensenyament de la propia llengua, 
no té una assignació pressupostaria per incentivar, per 
promociar l'ensenyament en la nostra !lengua, meta 
final, fita final de les aspiracions educatives d'aquest 
país? Jo, em sap greu retreure aquí una frase que es 
va dir dins el Consell de Menorca, pero em sembla 
que és molt adequa .. . , molt adequada, si fa no fa 
venia a dir que de res o ele molt poc serveix que bufi 
el vent a una barca si la barca no sap on va, si no 
té timó, aquesta barca, En definitvia, jo cm preocupa 
molt que no tinguem ben clares des d'aquesta institu
ció de Govern cap on es vol arribar en materia d'en
senyamcnt en b nostra lI en¡;u<l i de la n05tra llengua. 
I, per últim, dir que la nostra prcocupació i la nostra 
vigilancia és que <lixí com la Generalitat de Catalunya 
ha fet, des cap d'uns anys d'acluació , un llibre lllanc 
de la Direcció General de Política Lingüística, la Con
selleria d'Educació i Cultura, també no faci un llibre 
blanc, pero blanc perque les pagines siguin buides. És 
la nostra preocupació i és el nostre envit a aquest Go
vern. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. López Casasnovas, maltes gracies. El 

Sr. Francesc Gilct té la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. En Plimer lloc, jo vull deixar 

ben clar que, per part de la Conselleria d'Educació 
i Cultura i del Canseller, la coHaboradó amb la Uni
versitat de Palma és, avui per avui, les relacions són 
bones, per no dir molt bones, i prava d'aixo és l'acord 
marc que es va firmar i els subsegüents protocols que 
estan a punt de firmar. Jo em referia al tema de la 
caHaboració de la Universitat o del Departament de 
L1engua Catalana amb aquest tribunal de catalai que, 
podem quasi anunciar i sota la meva apinió, sota l'opi
nió del Conse!ler és, és involucrar la Universitat i el 
Departament de L1engua Catalana dins aquest tribunal 
de catala, cree que escapa a les funcions academiques 
i docents, més elevades per part de la Universitat i 
del Departament de catala. En segon, en s~gon !loe faig 
referencia que no és la meva intenció avan¡;ar uns preso 
suposts i unes partid es pressupostaries; voste ja veura 
en el seu moment dins del pressupost de la Conselleria 
d'Educació i Cultura que és el que hi pot haver com a 
partida pressupostaria de cara a la normalilzació lin
güística i de cara a l'ensenyament en la nostra llengua. 
Referent al tema del !libre de la Generalitat, li assegur, 
Sr. López Casasnovas que, en, d'aquests deu mesos 
nosaltrcs hem omplit pagines d'aquest llibre, la Con
selleria ele Cultura entenc que l'ha fet, el Govern també 
ho ha fet i, esper i tenc l'absoluta confianc;:a i la vol un
tat que no esperarem anze anys per fer aquest \libre 
quant a la situació de la nostra, de l'ensenyan<;:a i de 
la situació de la 110stl'a llengua clins aquesta Comunitat. 
Res més. MoÍ!es ·gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Gilet. Els altres grups, volen interve

nir? La Sra. Maria Antonia Munar, del Grup Regio
nalista de les Illes, té la paraula; disposa de deu 
minuts. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, només per fixar la postura del Grup 

Regionalista, dir que nosaltres donarem suport a aques
ta Moció d'Esquerra Nacionalista a l'apartat primer 
d'ajudar les iniciatives en materia d'en enyamem en 
catala; que no ho farem a l'apart¡¡t segon, a tes que 
el Grup el'Esquerra Nacionalista no ha accepral l'es
mena clel Partit Socialista, que sí esUwcm di. posats a 
clonar suport, i que tampoc no donarem suport a l'apar
tat tercer que diu que per parl de la Conselleria d'Edu
cació i Cultura de les IHes es doni un suport meta
clologic i c1idactic mitjan~ant els pertinents concerts 
després economics, perque sembla que, de qualque ma
nera, aixc> és difícil de dur a terme per part de la Con
selleria en aquests moments. Se'ns ha dit per part del 
Govern que estaven disposats a, i que "feien passes, es
perem que siguin passes en línia recta i per arribar 
aviat, i amb la idea de donar, del deixar que el Govern 
governi i de donar-li suport i de deixar-li la iniciativa, 
etcetera, etcetera, no donam suport a aquest tercer 
ap<1rtat, si bé el Grup Regionalista creu que és neces· 
sari que es faci via en aquest tema i que és molt 
necessari ajuelar l'ensenyament en la nostra llengua. 
Nosaltres, per la nostra part i dintre de la Comissió 
ele Cultura del Consell Insular de Mallorca, abans que 
es prescntés aquesta Moció, ha vam tenir ja en compte 
i pensem que és important donar-li suport, i economi
cament ho tenim ja previst; per tant, des del CanselI 
sera possible donar-li ja. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Sr. Gabrie l Godino del Grup Po

pula r. Disposa, Sr. Diputat, de deu minuts. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sr. President, moltes gracies. Sr. President, Sres. 

i Srs. Diputats, el Grup Parlamentari Popular que dóna 
suport a aquest Govern vol dur a terme i donar com
pliment al mandat de l'article 14 de l'Estatut al qual 
les institucions públiques són les primeres interessa
des a donar i a normalitzar la nostra llengua. Aquest 
punt ens dóna peu a donar suport, com ja s'ha mani
festat aquí per part del Conseller, donar suport al pri
mer punt de la Moció i que fa referencia a ajudar les 
iniciatives de tot tipus, sobretot d'adults, a promoure 
aquest ensenyament a llocs de les nostres rIles. No 
podem dir el mateix del segon punt en tant és crear 
una institució que nosaltres qualificaríem d'anomala 
i de dubtosa legalitat on s'expedesquin uns títols que, 
després, a la practica, no tendrien cap efectivitat, ni 
cap rendabilitat de cara als que ha duen a 1erme. 1 
després, el tercer iJUnt tampoc el podem clonar pel-que 
part el'aquesta, el'aquest tercer ¡Junt es contempla en 
el Decret de Bilingüisme, i com ha manifestat el Con
seller, no té actualmcnt el suport ecol1omic suficient 
p S i' clur-Io a terme; )Jer [ant aixo és la postura del nos
tre Grup. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
1101tcs gr¿lcics, Sr. Codina. I passam scguidamcnt 

a la votació. Per contracliccicJ\1s. 

EL SR. LO PEZ CASASNOVAS: 
Molt brewnent. Senzillament per dir que no, no 

podem aclmetre que diguin que es digui aquí que el 
tribunal és un organisme de dubtosa legalitat. El tri
bunal de cataEl pot esser perfectament creat, una aItra 
cosa és que des del Ministeri d'Educació se li reconeixi 
determinada valides a als títols que atorgui, pero és 
absolutament necessari unificar els estudis d'ensenya
ments d'adults, és absolutament necessari coordinar 
aquesta feina i arribar al final, és a dir, reconeixer que 
s'ha fet una feina i es dóna una titulació, una certifica
ció, un diploma, allo que es vulgui, pero en definitiva 
crec que el Govern Autonom té suficient forc;:a moral 
per dotar-lo, una altra cosa és que no ho vulgui; d'altra 
banda seria molt discutible parlar de les accions que en 
materia de Nonnalització Lingüística s'han fet, no hi 
vull entrar, Sr. President, només dir que emplac;:am que 
en el termini de dos anys ens presentin un llibre blanc 
de Normalització Lingüística. I, finalment, dir que senzi
llament aixb és un tema que nosaltres, l'Esquerra Nacio
nalista (PSM) considera fonamental pe!" l'ordenament 
institucional el'aquest pC1ÍS i pel recobramcnt cultural 
del poble de les IlIes, i si no s'actua rapidament i de
cididament en aquests temes, correrem d risc de per
dre , una vegada més, el vagó d'aquest tren que se'ns 
escapa, que és el tren de la Normalització Cultural 
del poble. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat, i passam ~eguidament 

a la votació que com ha estat demanada es fara per 
apartats. Per tant, a l'apartat primer, les Sres. i Srs_ 
Diputats que votin. a favor del text de la Moció, que es 
posin drets. Queda aprova t per unanimitat. L'apartat 
segon, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, que 

es posin drets. Poden seure. Les Sres. i Srs. Diputats 
que votin en contra que es posin drets, per favor. 
Poden seure. Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, 
que es posin drets, per favor. Poden seure, per favor. 
r l'apartat tercer, les Sres. i Srs. Diputats que votin 
a favor, que es posin drets, per favor. Poden seure. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra que es 
posin drets, per favor. Poden seure. Les Sres. i Srs. 
Diputats que s'abstenen. El primer paragraf ha estat 
aprovat per unanimitat. El segon ha estat rebutjat, 28 
vots en contra i 3 a favor. r el tercer, també esta re
butjat, per 28 vots en contra i 23 a favor. 1 passam, 
Srs. Diputats, al punt segLient. Perdo, hi ha una absten
ció que no s'ha mencionada. 

EL SR. PONS rRAZAZABAL: 
Sr. President, era per veure si era possible una 

intervenció d'explicació de voto 

EL SR. PRESIDENT: 
Pot voste intervenir, perque voste només ha inter

vengut en el debat, ha d'intervenir elins l'esmena. 

EL SR. PONS, IRAZAZABAL: 
En elefensa ele I'esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Senyor. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sr. President, per explicar el vot, especialment en

relació al vot el'abstenció del segon apartat. Nosaltres, 
ens hem abstingut perquc la Moció del Grup d'Es
querra Nacionalista plan teja un problema, en relació 
al qual mostram la nostra sensibilitat i la nostra preocu
pació, pero creim que la solució que proposa és mol1 
simplista i que sense ten ir un coneixement cabal del 
seu abast, era molt arriscat donar suport a aquesta 
proposició . Si el'aUn que es tractava era de crear, 
purament, un tribunal que certifica s coneixements de 
catala, realment aquesta proposta no es correspon amb 
l'explicació que s'ha donat aquí, a la qual s'ha elit que 
en ús de les competencies en materia educativa í 
el'acord i harmonitzant amb la Universitat i el Minis
teri d'Educació, s'havia d'establir un sistema d'ense
nyan~a del catala que culminas amb un certificats, 
creim que, efectivament, tota aquesta problematica 
s'ha d'abordar, pero s'ha d'aborelar completament, no 
establint simplement un tribunal, que hagués de cer
tificar els coneixements adquirits per distints conduc
tes i a través de distintes institucions . Perque si els 
coneixements que s'han de certificar per aquest tribu
nal supleixen i se sobreposen als que es poden adC]ui
rir, per exemple, a un batxiller i a una ensenyanr;a 
general basica a la qual hi hagi tres, quatre o ClilC 

cursos d'ensenyament del catala, i que resulti que no 
serve ix de res haver estudiat aquests cinc cursos de 
catala; o un llicenciat en filologia catalana que resulti 
que si no té el certificat del tribunal de catala tampoc 
no ha de servir de res, crec que estam dins una pro-
blematica que si no s'especifica el que vol dir j quin 
és el seu abast, era molt difícil votar a favor d'aixo. 
Per altra banda, creim que és perillós establir un tri
bunal que tengués, j podria deduir-se, perque no es 
diu on s'han de presentar aquests certificats, ni quina 
sera la seva validesa, ni quins efectes tendran, molt 
perillós, establir un tribunal que tcngués el monopoli 
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absolut per expedir certificats de con,;::ixements de 
llengua catalana. És un tema delicat al qual nosaltres 
creim que se li ha de donar solució, pero que la solu
ClO que es proposava era incompleta i per aixo no li 
hem pogut donar suport. Moltes gracies. 

4.-
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Felix Pons. Senyors, passam al 
punt quart de l'Ordre del Dia, relatiu al Dictamen que 
ha fet arribar a aquesta Presidencia la Comissió Per
manent d'Economia de la Hisenda i Pressuposts sobre 
el Projecte de Llei d'allotjaments extrahotelers. Per 
presentar la iniciativa del Govern, a que fa referencia 
l'article 119, paragraf primer, té la paraula el Conse
ller de Turísme, Sr. Jaume Cladera Cladera. Disposa, 
Sr. Conseller, de quinze minuts per fer. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Gracies, Sr. Prcsident. Sres. i Srs. Diputats, aques

ta inter'venció és per explicar a aquesta Cambra els 
motius que han indu'it el Govera a presentar aquest 
Projecte de LIei. Els allotjaments extrahotelers tenen 
elc caela vega da més importancia dins el conjunt de 
l'o[erta turística de Balears; en aquests clarrers anys, 
la demanda cl'aquests tipus d'allotjaments s'ha incre
mentat notablement ja que un gran nombre deIs ja 
existents ha accedít él la comercialització turística i 
paraHelament s'ha projectat la construcció de molts 
altres de nous. Amb una polÍ¡ica coherem del Govern 

. de -la Comunitat Autónoma, com a autoritat responsa
ble de vetllar per I'actualitat deIs nostres serveis tu
rístics i per la protecció deIs drets deIs consumidors, 
s'imposa una acció estricta i puntual davant el gran 
nombre de places que actualment hi ha al marge de 
la legalitat turística. En aquestes places es dóna una 
manca total del control del servei que ofereixen i la 
intrusió en el mercat distorsiona els mecanismes, pro
voquen un intrusisme intolerable que no tan soIs afecta 
els allotjaments extrahotelers legalitzats, sinó també els 
hotelers. Les situacions factiques !lO es poden tolerar 
pcr més temps, la competencia exclusiva ele la Comu
nitat Autonoma d'ordenar la nostra oferta turística, 
segons el que disposa l'article 10 del paragraf 9 de 
l'Estatut el'Autonomia de les Illes Balears, atorga al 
Parlament la potestat legislativa ele conformitat amb 
l'article 45, avui viciada per aquest sector submergit, 
sense el control quantitatiu i qualitatiu del qual es 
perjudiquen greument interessos legítims, privats i l'in
teres turístic general. El cens d'apartaments cIandes
tins que s'intenta elaborar de manera exhaustiva l'any 
80 i que és el darrer ele que disposam, presenta difi
cultatsgreus per le.s raons que exposarem a con ti
nuaciÓ. L'enquesta personal no és fiable ja que els 
amos o els encarregats es neguen a facilitar informa
ció, sigui per a evitar-se el pagament d'imposts, sigui 
perque eIs establiments no reuneixen les condicions 
d'edificació, equipament, personal que exigeixen les nor
mes de la Conselleria. Hi ha edificis el lloguer deIs 
quals es fa des de tours-operadors, sense I'epresentació 
a I'illa; el total d'apartaments censats va esser de 
37.940, i d'aquests, només 9.515 complien la normativa 
legal. és a dir, un 25 % es troba en situació legal. El 
número de places d'aquests apartaments és de 131.000, 
de les quals 38.000 corresponen a apartament legal. La 
resta, és a dir, aproximadament 96.000 places són iHe
gals. Per zones, aquelles que tenen un major nombre 

d'apartaments són la zona de Palma, que representa el 
22 u/o; la de Palma Nova, el 14; la de Santa Pon~a, el 
13; la de: Manacor, 1'11 i entre les tres primeres sumen 
el 50 % deis apartaments de l'illa. Contrariament, les 
zones que tenen manco apartaments són la Colonia de 
Sant Jordi, la zona d'Andratx, la costa de Iramuntana, 
la zona de Ca'n Picafort i la zona de Cala Millor. El 
nombre de pIaces d'apartaments, i aixo és una dada 
important, supera el de place s hoteleres a les zones 
següents: Santa Pon~a, Manacor, Alcúdia, Palma, Pal
ma Nova; a la resta l'oferta de places hoteleres és més 
important. Hem de remarcar la dificulLat d'oferir més 
dades relacionades amb eh apartaments perque a més 
del fet que són molt nombrosos, aixo s'a.,reuja per la 
situació d'iHegalitat en que es mouen la majoria, amb 
la qual cosa no és possible coneixer amb prou fiabilltat 
i d'una manera directa la propi tal, c1s preus, la desti
nació, etcetera, encara que sí s'han obtingut dacles de 
manera indirecta a través de I'enquesta als visitants 
i a través deIs passatgers que han entrat a I'aeroport 
i al por!. 1 no hem de creure que aixó sigui un pro
blema exc1usiu de Balears; es calcula que a Espanya, 
segoas els estudis de I'any 1980 rets per la Secrel<lria 
d'Estat de Turisme, hi ha 2.185.000 places, d'allo que 
podríem anomenar oferta extrahoteIera de disponabi
litat turística de les quals, aproximadament, un 12 % 
esta legalitzat. Balears sera la primera Comunitat Autó
noma que tocara aquest problema d'una manera se
riosa, mitjanc;:ant una lIei, si s'aprova aquest Projecte 
que de manera cunlunc.kilL j ti 'aplicaciú r~cil tipifica 
la c1andestinitat per aquells allotjaments que s'explo
tin al marge de la normativa turística, i en contempla 
la c10enda alhora que els 1 alla els circu1ts de comer
cialització , ja que contempla la inl'racció turísLica a 
qui jncorre en e l ana l d'jntcl'l11ediació a les age ncie 
de viatges i a ls tours-operadors qu ntractin places a 
alloLjamen t no legalitUlts. Aquest és, ido, l'objecLiu 
principal que prctcncm; hi ha uns altre objecL iu a 
aconseguir si s'aprova el Projec t que, en aclarir Ja 
nostra oferta turística, avui viciada per aquest sector 
submergit, pretenen. Pretenen, primer, dissenyar i plan
tar mesures tendents a defensar els turistes enfront 
deIs intermediaris i deIs prestataris de serveis d'allot
jaments turÍstics no legalment homologats, posar en 
operació mecanismes de defensa del propietari neces
saris enfront deIs intermediaris, milIorar la informació 
deIs c1ients potencials i deIs intermediaris en materia 
de producte, de preu i de contractació, el defecte del 
qual provoca que l'oferta d'apartaments de qualitat 
tengui avantatges ese as sos respecte de I'oferta doIenta 
o cleficient; fer possible el desenvolupament de fórmu
les de contractació i de promoció agils i eficaces; 
augmentar la qualitat í la quantitat deIs serveis pres
tats pels apartaments legalitzats i pels allotjaments si
milars d'illes, bungalows, etceteca; aconseguir que el 
client pugui correlacionar adequadament les tipologies 
i les categories en serveis i en preus de mercat equili
brat; desenvolupar modalitats noves eI'oferta adequa
des a I'c\'olució deIs diferents scgments de mercat que 
cerquen en els allotjamcnts extrahotelers més indepen
dencia, més llibertat i més intimitat, pero que, a la 
egada , r quereixen doracions mili rs de se rvcis com

plementad , com jardins, piscines , inslaHacions r crea· 
tives i esporl ives_ Una Gonsidcració a -pan mereix la 
p rob lematica fiscal que es gen 1<1 amb e ls a l! tjamenlS 
no legalitzats, quan es tracta de propietari i d'exp lo
tador e t rangers; aqllesta pro ble mati ca e carnctedt7 ... 3 



DIARI DE SESSIONS / Núln. 17 / 12 d'abril de 1984 515 

perque la comercialització es fa directament en els pal
sos d'origen, cosa que té com a conseqüencia directa 
l'evasió real de divises i la defraudació al fisc, en no 
pagar imposts, ni tan sois taxes de caracter municipal. 
En el cas de propietaris o explotadors nacionals, les 
tipologies i el nivel! de defraudació fiscal s'han de 
situar basicament a l'orbita nacional de renda, socie
tats, llicencia fiscal, etcetera. J:.s flagrant la situació 
injusta deis allotjaments no legalitzats enfront deis que 
s'han donat d'alta, holels i apartaments, als quals es 
fa una competencia deslleial no tan soIs dins els con
textos del mateix mercat, sinó també perque els coHo
quen a una posició de desavantatge fiscal total. Dues 
consideracions finals, respecte al Projecte de Llei, la 
primera sobre el termini exlraordinari de legalització 
que es proposa a l'article segon del Projecte i la segona 
sobre l'eventual sanció que es contempla a l'article 
darrer. Amb l'aprovació d'aquest Projecte de Llei, co
men<;arcm el procés perque no quedi en pura intenció 
la competencia el'ordenar la nostra oferta turística 
adoptant les mc~;un;:. flexibles del termini que preveu 
l'article segon, pero també fermes, perq!lc es donara 
un termini únic extrao1'dinari i improrrogable ele qua
tre meso s, eles de l'entrada en vigor d'aquesta Llei per 
a comen<;ar el tramil de legalilzac ió. La política que 
h em marcat és, ido, de bona voluntat per part de 
1 'adminis tració turística autonomica, la qual facilit ara 
al maxim la tramitació adminislrativa d'aquells expe
dients de legalització que es presentin, sense que aques
ta política de bona voluntat comporti cap vulneració 
de la normativa vigent i és per aixo que s'exigeix la 
tramitació que s'assenyala punlualmeÍ1t a I'artide 2 
del Projecte. Menlrestant, i tenint en compte que re
copilar tota la documentac ió és un procés bastant 
!larg, per la Conselleria de Turisme es consideraran 
apartaments en tduuit de leg,dització, aquells que dins 
el termini comencin la tramitació de l'expedient; la 
Conselleria elaborara una relació d'aquests aparta
ments que mentrcstant poclran accedir a la comercia
li tzació turística, mentre, mentre ultimin la tramitació 
ele legalització definitiva. Aquesta relació d'aparta
ments en tr~uuit sera publicada i divulgada per a co
neixement del sector turístic i del canal de comercia
lització . Una vegada acabat el termini cl'iniciació de la 
tramitació i de la legalització s'obriran unes inspeccions 
i els expedients sancionadors a tots aquells apartaments 
no legalitzats que es comercialitzin tUrlsticamen1 i que 
no constin en les relacions esmentades abans, se'ls con
siderara com a cIandestins i se'ls sancionara amb el 
tancament clefinitiu com a allotjament turístic, previa 
resolució de I'expedicnt oportú. El Projecte de Llei 
contempla també la responsabiTitat administrativa del 
mediadors, agencies de viatges i operadors turístics . 
Respecte de les agencies de viatges espanyoles, evi
uentment incorren en infraccions administratives en el 
cas que cont1'actin serveis amb empreses extrahoteleres 
clandestines, com es contempla a l'article segon de 1'0r
dre del 9 d'agost del 7-í, que contemplava el suposit 
de comercialització directa per part d'una agencia de 
Vialges amb aquests alloljaments, evidentment les in
fraccions se sancionaran amb el rigor necessari. Que
den d'aquesta manen ta11ats, d'arre!, els circu'its i 
els canals ele comercialitzac ió a que acceeleixen el 90 % 
deis apartaments clandestins; aquest fet es pot com
provar facilment quan ;:l1s mateixos fulletons deIs tours
operaelors es contracta la comercialització d'aparta
ments clandestins, i en conseqi.iencia es procedira per 

la via de la inspeccíó i de l'expedient sancionador. No 
tenc res més a afegir a la presentació d'aquest Pro
jecte de¡ Llei perque la Cambra en fací l'aprovació cor
responent. El Govern de la Comunitat AUlonoma con
sidera que l'aprovació i l'entrada en vigor immediata 
constitueixen una necessitat ineludible per totes les 
raons que he exposat abans. i I'ús coherent de la capa
citat legislativa de la nostra Comunitat entront d'una 
situació greu que ho demana així. Tampoc no seria 
just acabar aquesta intervenció sense agrair al Grup 
Socialista, al Grup Regionalista i al Grup Popular la 
seva coHaboració absoluta quant a la pre':ientació d'es
menes, que totes han anades a millorar el text del 
Projecte i a reordenar-lo. Jo voldria poder dir el mateix 
del PSM; desgraciadament, de moment no pot esser 
així, i em permetria, fins i tot i tal vegada, una incor
recció parlamentaria que seria demanar-Ios que r etiras
sin les dues esmenes que tenen propasades. 1 per que 
els faig aquesta petició? Per dues raons, primera per
que estic conven<;ut que vostes mateixos pensen que 
no tenen defensa possible, i segona perque crec que 
tenim la gran oportunitat de demostrar als nostres 
conciutadans que en aquest Parlament quan es trac
ten temes als quals no influeixen les icleologies pülíti
que s i es tracta d'un projecte merament tecnic, som 
tots capa~os de posar-nos d'acord, i aixo, de qualque 
forma, estic segur que els nostres conciutadans ens ho 
agrairan. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Als articles 1 i 2, no 

' s'hi ha presentat cap e~mena, no obstant . . 

EL SR. VERGER POCOV1 : 
Una qüestió d'ordre, Sr. President. S'han com .. . 

dues esmenes tecniques que ara les faré arribar a la 
Mesa amb tots els grups polítics, una referent al trac
tament i evacuació d'aigües residuals, és a dir en el 
punt 2, apartat b del l'articlc 2, aHa on es demana que 
se suprimesqui, quan fa referencia al tipus de depura
dores de «las de oxidación total», simplement perque 
aquest tipus ele clepuració ja esta supera t, i després 
també és la, el punt I de l'apartat e de I'article 2 quan 
fa referencia a electricitat, que demanariem, s'ha con
sensuat com dic una esmena que diu «acometida eléc
trica de baja tensión se realizará de acuerdo Con el 
reglamento electrotécnico de baja tensión o derivación 
de alta tensión con estación transformadora de capa
dclad mínima de 1 kilo"vatio/plaza» perque pensam 
que tecnicament és més correcta aquesta redacció i 
s'ha consensuat entre tots els grups li faré arribar a 
la Mesa al President. MoItes gracies. 

-EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 1 aleshores si cap Grup vol inter

venir quant a aquests articles 1 i 2, passarem a la vo
tació d'ells, conjuntament. Per tant, les Sres. i Srs . Di
putats que votin a favor d'aquests dos articles d'aques
ta Llei, que es posin drets, per favor. Sr. Diputat, que 
es posin drets, per favor. S'aproven per unanimilat. A 
l'article tercer del Dictamen, s'hi ha presentat una es
mena d'aclclició per part del Crup Parlamentari Es
querra Nacionalista (PSM); Sra. Secretaria, vol proce
dir a la lectura d'aquesta esmena, per favor? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Esmena d'addiciÓ. Article tercer, requisits per a 
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les noves construccions turístiques. Afegir al final «no 
podent obtemr en cap cas el canvi d'ús ni la seva le
galiLzació pos tenor per la seva dedicació turística». 

EL SR. PRESIDENT: 
t'er defensar l'esmena, té la paraula pel Grup Es

querra Nacionalista, el Sr. Sebastia Serra Busquets. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts . 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. Preslclent. En primer !loc, Esquerra 

Nacionalista vol aclanr i matisar al Consell d'Ordena
ció ... , de l'urisme, que Esquerra Nacionahsta també va 
consensuar, com ara maten ho ha dit el Sr. Joan Ver
gel', una serie d'esmeD.es i, de fel, alguna va ser aclme
sa, algunes, no, pero de fet es varen consensuar tota 
una serie i només n'ha mantingudes dues. Pero ja es
tam avesats a aques t tipus de tractament, per tant no 
ens preocupa, només matisar-ho. De totes maneres, sí 
que volem fer una qüestió previa, sobretot ates que 
som els dolents de la peHícula, segons el Conseller 
d'aquesL Govern. No es tracta d'un projecte U:cnic i 
sen se ideologies políliques, en absolut. Les raons ex
posades d'un Projecte ele Llei d'allotjaments extraho
telers que vulgui UI1Cl orel enació correcta, que permeti 
un turisme ele qualitat, que permeti intentar es mortir 
Eivissa, Formentera i Mallorca la famosa balearització 
i a Menorca, a esser possible, evitar aquesL mal, p en
sam que de cap manera és una qüestió que sigui no
més tecnica i una qüestió sense cap tipus de matís 
ideol6gic. El nostre grup ha estat molt satisfet que no 
hi hagués esmenes a la totalitat a un tema com aquest 
i que és la primera Llei que no ha tengut es menes a 
la to :alitat, s inó que n'ha tengudes mol tes ele parcials, 
algunes d'elles aelmeses, algunes aItres, no i sí que 
hem de convenir que, efectivament, hi ha hagut un 
consens bastant generalitzat i creim que és important, 
pero, logicament, sempre hi pot haver un pero i hi ha 
un pero. Nosaltres tenim molt en compte aques t tema, 
la tasca que va iniciar el Consell General Interinsular, 
el Consell d'en Pere M Ol-ey , que va comen:;:ar una po
lítica esperanc;adora a aguest niveU que sempre v3rem 
aplaudir deIs lIocs que varem poder, pero que tenint 
bona voluntat i una bona iniciativa i, ho hem de c1ir 
cIar, per unes press ions molt concretes i també, per 
una burocracia determinada, de fet, no va poder dur 
a terme aquest Consell General Interinsular. El sentit 
de l'esmena a 1'articIe 3, que és aUb concret que en 
aquests moments cliscutim, és molt clar, quan es trac
ti d'an:ll- cap enclavant, és a dir, construccions noves, 
s'ha de tenir molt cIar que volem que, el'una vegada 
per totes, centrem la qüestió, es tracta per allotjaments 
extrahotelers que han actuat com a clandestins, etc. 
pels motius que siguín, es tracta de donar quatre me
sos d'amnistia; es tracta, de qualque manera, ele faci
litar i nosaltres dins Comissió ho varem dir moltes ve
gades, hem ele facilitar al maxim, i fíns i tot varem 
acorelar que l'expedient, basta comen~ar l'expeelient 
durant quatre m esos, llavors veurem quan s'acaba 
aquest expedient, pero, és a dir, facilitats, totes, pero 
Sres i Srs. Diputats, Esquerra Nacionalista no pot 
deixar ele elir a aqu~st tema que es tracta de fer un 
slop, un stop, pero seriós , no només una returada de! 
cotxe a la cantonada, sinó un stop seriós en aquest 
tema. D'aquí ve l' esmena, puntual, a aque5t article 3. 
I ara voldria que la Sra. Secretaria llegís, íntegrament, 
I'article 3, amb l'afcgitó de l'esmena eI'Esquerra Na
cionalista. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Ardculo tercero.- Cualquier edificación o cons

trUCCIón que se realice con posterioridad a la entraela 
en vigor de la presente Ley y que se quiera destinar a 
alojamiento turístico, deberá obtener, previamente a 
su construcción, el penrniso y la calificación de aloja
miento turístico que concederá la Conselleria de Tu
rismo elel Gobierno de la Comunidad Autónoma. 
Uno.- Serán requisitos mínimos para la concesión ele 
la calificación de alojamiento turístico: a) Los reseña
dos en el artículo 2 ele esta Ley. b) Los ele más exigi
dos por la Legislación Vigente. Segundo.- El incum
plimiento de lo preceptuado en este artículo provocará 
la declaración de ilegalidad del alojamiento turístico y 
con ella el cierre automático y definitivo elel mi smo. 
Tres. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Perdó, és un afegitó. Punt seguit afegitó. Exacte. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
No podent obtenir en cap cas el canvi d'ús ni la 

seva legalització posterior per [a seva deelicació turís
tica. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Pensam que així queda molt més ciar l'esperit de 

['esmena, ja que no és negar el consensuat a l'article 
3, sinó un afegitó que, de fet, marca aquest stop. No
més voldria acabar elient que de qualque manera vo
lem una ordcnació_més correcta, creim qu:: aquest stop 
és necessari i' per si hi ha qualque idea de possible 
anticonstitucionalitat a aguest tema, cosa que es va elir 
dins Comissió, hem ele dir, primer, que les nos tres 
consultes jurídiques no van per aquest camí; segons 
que evielentmcnt no som, a aquests moments, qui per 
jutjar-ho, ja hi hauria organismes competents que ho 
elirien i evidentment, creim que aquest punt sí que 
obliga, sí que, de qualque manera, evita que malgrat 
la Llei i malgrat [es possibles sancions que hi ha, de 
qualque manera, seria moIt més radical aquest Projec
te de Llei i molt més cl'acorel amb les intenciol1s que 
creim que tots els Grups Parlamentaris hem manifes
tat. En definitiva es. tracta eI'anar més enlla, o ele, sen
zillamen t, encara no anar elefinitivament més enlla. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. Per acceptar o rebutjar 

l'esm ena, e[ Sr. Conseller ele Turisme. Disposa eI'un 
temps de deu minuts. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. Presielent, Sr. Presielent, Sres . i Srs. Diputats, 

Sr. Serra, jo no sé si varem estar a la mateixa Comis
sió, li ho die amb tota franquesa, si voste s'atreveix a 
dir que va fer fei;:¡a a aquesta Comissió, és que no és a 
la mateixa que jo vaig es ser, i hi ha ele testimonis, el 
SL Joan Nadal, el Sr. Costa i el Sr. Antoni Roses . Per
que no vull dir la paraula que em ve a aquests mo
ments, pergue fa falta tenir molt ele valor per elir da· 
vant aguest Parlament que voste va fer feina. Vos te 
va es tar da rrera la roca, com es eliu en bon mallorquí, 
esperant a "eure que deien els aItres i el eixar passar 
el tcmps i reservar-se elues esmenes; Rixo és el que va 
fer voste, i ja és hora que li diguin, ja és hora que es 
digui a aquesta Cambra el que passa . Aixo el primer; 
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el segan, si vaste veu a aquest Projecte de LIei inten
cionalitat política, podem anar a veure una peHícula 
d'En Walt Disney i tal vegada també voste m'explica 
que En Miky Mousse esta fent un míting, una cosa 
d'aquest tipus, i tercer, el Projecte de LIei que va pre
sentar la Conse11eria de Turisme deia textualment en 
el requisit per canvi d'ús «y de los demás exigidos 
por la Legislación Vigente, si fuera destinada a aloja
mientos turísticos, se reputará clandestino y se sancio
nará con su cierre definitivo y no podrcÍ, en ningún 
caso, tener el cambio de uso». O sigui, que deiem exac
tament el mateix que voste i l'esmena del Partit Socia
lista deia exactament el mateix que voste, i l'esmena 
del Grup Regionalista dei a exactament el mateix que 
voste. El que passa que a un moment determinat, ens 
n'adonarem que hi podia haver indicis racionals d'in
constitucionalitat i varem fer unes consultes, i ens va
rem dir que evidentment era completament inconsti
tucional o podia esser completament inconstitucional, 
aixo és tot. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Cladera. Vol replicar Sebastia Serra? 

Disposa d'un tcmps de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. En primer 110c, denunciar 

d'actitud intolerable la del Conseller de Turisme, que 
ja és la segona vegada que amb el nostre Grup Parla
mentari manté la mateixa actitud. En segan 1I0c, dir 
que, efectivament, el nostre grup va estar darrera la 
roca perque no és alie, el nostre grup, al debat que hi 
ha fora de les sales d'aquest Parlament i sap, dins la 
seva modestia, i sap aquest Conseller que amb motiu 
d'un suposat decret hi ha hagut intervencions públi
ques i pressions prou importants a través de mitjans 
de comunica ció i a través d'altres mitjans damunt el 
que nosaltres senzillcment deim manifestar a I'opinió 
pública unes qüestions i al mateix temps de manifes
tar-les, pressionar. 1 sap aquest Conseller i aquest Go
vern que si hi ha aquest tema deis metrcs i d'un de
cret, i el decret no acaba de sortir o s'esta repassant 
més del previst i hi ha pressions i polemica pública, 
de fet aquesta llei també és objecte, obviament, de 
possibles interpretacions, no només nos tres, sinó de 
molta més gent dins l'opinió pública. El nostre Grup 
Parlamentari va estar darrera la roca, precisament per 
aixo, i va presentar set esmenes de les quals tres va
ren es ser rebutjades, una o dues aparcades, una ad
mesa i després una altra consensuada, si no record 
malament. El nostre grup parlamentari va afluixar en 
molts d'aspectes, sobretot en l'aspecte d'aquests qua
tre mesos que consideraven que els expedients havien 
d'estar acabats, quatre mesos d'amnistia i quatre me
sos i prou. que la burocracia s'acceleras i que quatre 
mesos basta ven i una esmena nostra presenta aquest 
aspecte, pero, i d'acord amb els aitres Grups Parla
mentaris, i jo record efectlvament deis testimonis que 
vos1e ha citat que varem tenir una discussió i que tots 
varem acceptar posar en bona voluntat iniciar l'expe
c!ient aqucsts quaLre mesos i que, quan aC3bas, acaba·· 
ria; pero, i aquí record al Grup Regionalista que par
Java molt que la burocracia se simplificas, cosa que 
sempre varem admetre i crec que tots els grups ens 
varem posar d'acord en aquest tema. Pero també crec 
que hem de dir, a part d'aquesta qüestió d'actitud que 
vul! seguir reprotxant intolerable absolutament d'aquest 

Conseller, crec que de qualque manera hem de veure 
la importancia política de l'esmena que estam discu
tint; estar darrera la roca a una COffilssió, obviament 
és normal quan sabem el que s'esta discutint, el pre
sent i el futur del turisme a les Illes Balears, cre¡m 
que és ben normal sobretot, si hem fet com hem fet, 
presentar esmenes al text de la LIei, perque una altra 
cosa hagués estat si no n'haguéssim presentades, i aixo 
és evident. Pero nosaltres no deim exactament el ma
teix que deia el Projecte de Llei de la Conselleria, el 
Projecte de Llei de la Conselleria parlava de no podent 
obtenir el canvi d'ús, pero nosaltres també deim que 
no poden obtenir el canvi d'ús ni la seva legalització 
posterior per la seva dedicació turística, és a dir que 
anam una mica més enlla i en definitiva, és aixo el 
que volíem dir. A més a més, Sr. ConseJler, nosaltres 
ens havíem alegrat, i readaptat el que més diferencia 
les dues Proposicions, i ara Ji par! en una materia to
talment constructiva; nosaltres ens havíem alegrat molt 
que hi hagués una coincidencia entre el tecnic de la 
Conselleria, i la nostra visió a aquest punt és l'slop 
que he dit abans. Amb aquest redactat que avui es 
presenta, de fet admetem i cstam cl'acorcl, i per aixo 
només és una frase d'afegitó, admetcm i estam d'acord 
que hi ha un redactat important, és una passa enda
vant, li desitjam molta de sort a la Llei i li deim amb 
tota sincerilat, i de fet, esperam que no passi el que 
va succeir amb el Consell General Interinsular, un co
men~ar i no continuar amb aquesta materia, pero creim 
honestament que cIs inclicis d':mticonstitucionaIitat que 
s'han parlat estan per demostrar i creim que amb 
aquest redactat que de fet coincideix en pat-t amb qües
tions de la Conselleria, riel tecnic de la seva Conselle
ria i jo diria que en gran part, el que nosaltres ha
víem millorat, potser, era redactar l'aclariment d'aquest 
principio Crec que, en definitiva, milloravem i anavem 
molt més enlla a un tema de la importancia com és 
el dcls allotjaments extrahotelers. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. Sr. Jaume Cladera per 

a contral'eplica. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, recordar-li, al 

Sr. Serra, que el Projecte de Llei que va presentar el 
Govern deia «y no podrá en ningún caso obtener el 
cambio de uso y la legalización posterior para su de
dicación turística», és a dir, exactament el que diu 
\Toste. 1 en segona, agrair-li que reconesqui que estava 
darrera la roca. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies per la seva interven ció. El Sr. Antoni Ro

ses té la paraula. Disposa de deu minuts. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, el 

Grup Regionalista es congratula i felicita de la inicia
tiva del Consell de Turisme amb aquest Projecte de 
Llei per regular els allotjaments extrahotelers i confor
mar la nostra oferta turística. D'entrada vull dir que 
el Grup Regionalista no pot mai donar suport parla
mentari a l'esmena, a les esmenes d'Esquerra Nacio
nalista, pcr una raó molt simple que ja 11a esmentat el 
Conseller, aixo aniria practicament contra la Constitu
ció i con tra el lliure mercat i contra la j] iure iniciél-
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tiva privada, perque posaré un cas concret: un edifici 
que estas acabat abans o després de l'entrada en vi
gor de la present Llei que hagi estat, fins i tot, ope
rant clandestinament, perú aleshores apareix un tercer 
subjecte, una tercera persona, entitat, persona física i 
vol adquirir aquest bloc, aquest edifici i esta disposa
da a fer les inversions necessaries i dotal--lo de requi
sits mínims d'infraestructura i de tota la normativa 
que diu la Legislació vigent d'aquest moment; com po
dem nosaltres, avui, aquí, condemnar-lo que ja maL 
aquest edifici pugui sol'licitar el canvi d'ús? És total
ment incoherent i iHogic, i admetre que el Grup Regio
nalista tenia una esmena presentada dins aquesta línia, 
que avui presenta Esquerra Nacionalista, pero que va 
comprendre que era un error, un error perque élixo 
aniria en contra del tunsmc, en contra de creació de 
llocs ele treball, en contra de reno vació el'establiments, 
etc., etc. 1 la segona esmena del Grup Regionalista, 
tampoc no la podem Cldmetre en coherencia a la pri
mera que he mencionat, perquc cliu també no haver 
estaL operant ele manera clanelestina com él allotj a mcnt 
turístic; la comprovació el'aquest extrCl1l determinará 
pcr si mal:ci:-.: la denegació ele! canvi el'lis, no ho po
den'! acceptar. Srs, i Sres, Diputats, partim ele la base 
que aquesta Llei és per regularitzar d'ULla sola vegada 
i sense que sen'esqui ele preceden t en el futur una si
tuació que és molt desagradable, pero que no podem 
ignorar, no poelem oblidar, la ienim present, esta da
nyant la irnatge turística, esta, esta danyant la indús
ll'ia que és, i 'lLll'ÍsLica que és el principal mutur ecu-

- nomic; esta clanyant les empreses i els treballadors; en 
definitiva i aleshores que una vegada ja hem de nor
malilzar, hem de regularitzar aquesta situació i vull 
afegir sortint a allo que alguns puguin dir i pensar 
perque ara nos,iltres donam o proposam 3questa gene
rosa oferta i altres han hagut de passar pel tub, han 
hagut d'acollir-se a la normativa vigent quant als re
quisits Illínims d'infraestructura i altres, bé, és que és 
una situació, de fet, que hem de regularitzar d'una ve
gada, per aixo és que es dóna aquest termini generó s 
d'oferta i jo vull ressaltar breument alguns aspectes 
positius d'aquest Projecte de Llci, un d'ells és, a l'cx
posició de rnotius d'aquí e~ diu ... 

EL SR. PRESIDENT: 
E~, cOllcrcli, es concreti a l'artiele tercer. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Suplic disculpes a aquesta Cambra, perqllc m'ana

va a allargar i sortir del tem8. COllcretant-me a l'arti
ele terccr i a les esmenes presentCldes pe! Gnlp Es
querra Nacionalista, el Crup Regionalista no Ji clonará 
sllporL parlament.ai-i per comprendre que seria un error 
de C3n'\ ?l hltur.· Grades i perdoni . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grilcies, Sr. Diputat. Moltes granes. El Sr. 

Joan Nadal té la paraula. En relació a l'esmena. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. Prcs iclent, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Socia

lista no c1óna suport a aquesta esmena i no dóna su
port a aquesta esmena en princípi per una gran cohe
rencia amb les que eH mateix va presentar, perque la 
reclacció d'aquest artic1e tercer, del Projecte de Llei, 
és el rcflex quasi exacte de l'esmena 357 del Partit So
cialista, del Grup Socialista. És a dir, aquesta redac-

ció, aquesta redacció que nosaltres varem presentar la 
va acceptar el Govern, la va acceptar, la varen accep
tar tots els grups i es va modiLicar el Projecte de Llei 
que presentava el Govern amb el sentit textual de la 
nostra esmena. Nosaltres consideram que si un bloc 
d'apartamenls tUlistics, si una edificació dedicada a 
apartaments turístics iUegal, una edificació turística 
iHegal s'ha de tancar i s'ha de tancar i ha d'estar tan
cada en tant no es legalitzi, pero el que no poc1em fer 
és, és a una edificació que es construeix nova, que 
aquí estam parlant de noves constnlccions, que es de
dica a apartaments no turístics, si a un l110ment do
nat es vol dedicar a apartaments turís Líes, complint la 
legalitat vigent, adaptant-se a tates les normes que diu 
la Llei, a totes les nonnes flltures que pugui dictar 
la Llei, si aquesta nova eclificació s'adapta a tot alIó 
ordenat, aquesta edificació se li ha de clonar el carac
ter d'apartament turístic, nosaltres el que no podcl11 
fer és una condena a perpetultal', que [arem? Tenc1rem 
un edifici que, per exemplc, no és rendablc com a apar
tament vacacional, com a apartament, com a aparta
m ent normal, no com a aparlament tUl'ÍsLic i que no 
renclable aquesta fon'!1a es vol dcdicar a apartament 
l11rístic, es pot adaptar a tota la nonn~\li\'a d'aparta
m ent luríslic i pcr aquesta no valer kg.liitz:n- cn <lb
solul, no "oler iegalitzar m2,i. Tenc!rcm i.\qu ~s1 eclifici 
tancat? lenelrem aquest eclifici improc1uctiu? Nasal
tres creim que no, nosaltres; creim que s'ha ele tenil" 
una norma1iva seriosa, pero élquesta nü1'l11éltiva ha 
de pudcr-se adaptar a les :;i:Uél'''::UIlS l'e ~ds, Lt siLUa
ció real és que un eelifici que sigui, a aqucst mo
mcnts, ülcgal, si aquest edifici s'adapta a tota la nor
mativa prevista, si élquest edifici s'adapta a la norma
tiva futUrél que es cre!, al moment que ell demani la 
legalització, Clquest edifici s'ba de legalitzar; així nosal
tres varem fer l'esmena i aixi va esser acceptada per 
tots els grups menys per Esquerra Nacionalista. No
saltres, en coherencia amb aixó, ja que sc'ns va accep
tal' l'esmcna tant en ponencia com en Comissió, no 
podem menys que mantenir la postura i rebutjar l'es
mena elel Grup cl'Esquerra Nacionalista, 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracles. Pel Gl"Up Popular té la paraula el 

Sr. Cosme Vida!. 

EL SR. VIDAL JOAN: 
Gr~lcies, Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats, més 

que altra cosa per e:xnlicar 1:1 nostr2 postura, que na
turalmcnt sera rebutjar aql1e s ta csmena en coherencia 
a les raons que ha aportat el representaDt del Govern 
i la resta deIs grups parlamenlaris. Al mateix temps, 
també, i igual que el represelltant del Cm'em, coincí
dint la meya condició de Portaveu, lambé amb Presi
dent de la Comissió que ha emes aquest Dictamen, 
agrair la coUaboració ele t01s, absolutament ds tots els 
grups, incIocnt Esquerra Nacionalista, també perque 
és molt legítim que mantengui una postura C0111 aques
ta a aguest moment; agrail' l'esfon; ele tors, rcrqll~ 
aqucst Dictamen, aquesta Lki, d'aques t Projectc de 
L1ei sobre allotjaments extraholclcrs vagi endm'ant. 

EL SR. PRESTDENT: 
Moltes grácics, Sr. Cosme. Passam aleshores, se

n\'ors, a la vo!ació ele l'esmena. Les SI·CS. i Srs. Dipu
t~ts que estiguin el'acore! amb l'esmcna formulac1Zl pel 
partit Esquerra Nacio1l<llista, que es posin drets, per 
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favor. Moltes gracies, poden seure. Les Sres. j Srs. Di
putats que estiguin en contra de l'esmena, que s'aixe
quin, per favor. Poden seure, gracies. Queela rebutjada 
per 3 vots a favor i 49 en contra. I passam a la vota
ció de l'article tercer. Les Sres. i Srs. Diputats que vo
tin a favor el'aquest article tercer que resulta del Dic
tamen que es posin drets, per favor. Poden seure, 
gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
de l'article tercer, que es posin drets, per favor. Tres. 
Poden seure, gracies. Queda aprovat l'article tercer per 
49 vots a favor i tres en contra. I passam a l'article 
quatre que té també una esmena, de substitució en 
aquest cas, i presentada pel Grup Parlamentan Es
querra Nacionalista (PSM). I per defensar l'esmena, 
una vega da que la Secretaria hagi donat lectura a ella, 
li donaré la paraula al Sr. Serra. 

LA SRA. ENSENAT ENSENAT: 
Esmena de subslitució, articIe quart.- Requisits 

per al canvi d'ús. Un cop finalitzat el termini extraor
dinari ue Jegaj¡:.z{;UO previst a l'article segon de la 
present Llei, la concessió del canvi d'ús, per la seva 
qua lificació com a allotjament turís tic, vindra establer
ta sota els dos suposits següents: Ir.) Si es tracias 
d'un edifici o construcció finalitzat abans de l'entrada 
en vigor de la present Llei, per la qual cosa s'acredi
tara amb el certificat de [i el'obres o qualsevol aItre 
mitja de prava admes en clret, s'hauran de complir els 
requisits: a) no haver estat operant de manera clan
destina com a allotj,lI1lC'nt turís1ic; b comprovaclo 
d'aquest extrem determinarn per si. mateix la denega
ció del canvi d'ús soHicitat. b) Els requisits establerts 
a l'article segon per a la q ualificació com a allotja
ments turístics, per a la concessió del canvi d'ús es 
tendra en compte l'interes turístic de l'edifici o cons
trucció que ho pretengui i que no es trobi situat en 
una zona declarada a efectes turístics com a zona d'in
fraestructura insuiicient. Segon: Si es tractas d'edifi
cis o construccions finalitzades amb posterioritat a l'en
trada en vigor de la present LIei, es requeriran arnés 
ele les condicions assenyalades a l'apartat anterior, 
punts a) i b), aquells aItres que haguessin pogut es
tablir-se per la Comunitat Autónoma fins a la data de 
la sol·licitud de l'esmentat canvi d'ús. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. Té la paraula Se

baséia Serra. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps ele deu 
minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats, de

manaríem que es llegís l'article tal com ve del Dicta
men, pcl contrasto 

LA SRA. ENSENAT ENSENAT: 

Artículo CL!arto. Para la concesión y cambio de 
uso y calificación como alojamiento turístico será ne
cesario acreditar a partir ue la finalización del período 
de legalización previsto en el artículo 2.° de esta Ley: 
Primero.- El cumplimiento de los requisitos minímos 
previs tos en el citado artículo y, Segundo.- Los de
más previstos en la Legislación Vigente. No podrá ser 
concedido el cambio de uso a las construcciones o edi
fi caciones que se hallen en zonas declaradas, a efectos 
turísticos, como Zonas ele infraestructura insuficiente. 

EL SR. SERRA BUSQUETS; 
Gracies, Sra. Secretana. Esquerra Nacionalista, a 

aquest article, sí que, pel que s'ha pogut deduir d'aques
ta lectura clara, que mantenim diterencies molt més 
rellevants, molt més fortes que amb l'article anterior
De fet, pensam que precisament, per anal' cap a un 
tutur millor 1 per millorar substancialmeot la imatge 
turística de les IIles Balears, i ordenar correctament 
tota l'oferta extrahotelera, pensam que de qualque ma
nera, cal diferenciar perfectament al canvi d'ús, el que 
seria una actitud que nosaltres creim que és una ac
titud raonable, que entenem que és la que ve en el 
Dictamen i una altra, una actitud que va un poe més 
enIla, com he dit abans, que és la que nosalLres pre
sentam. En definitiva es tracta de diferenciar dara
ment entre canvi d'ús d'edificis que baldament hi hagi 
els quatre mesos d'amnistia no es legalitzen i que des
prés intenten entrar en aquesta qüestió d'apartaments 
extrahotelers, i diferenciar també, ja ho he dit abans, 
edificis de nova construcció; per a edificis de nova 
construcció el canvi d'ús esta clar i és evident, i amb 
aixo crec que hi ha coincidencia absoluta a aquesta 
Cambra, pero per a aquells edificis de vella construc
ció que no s'han acollit a l'amnistia, pensam que si no 
hi ha un reuactat molt més concret, un redactat molt 
més contundent, de fet aquesta LIei pot caure dins un 
sac, és a dir, ser una !lei buida, un article que permet 
certes qüestions, que pensam que no hauria de perme
tre aquesta Llei. Se'ns pot dir que la nostra actitud 
no és del liberalisme cHIssic, que així com del Dicta
men estavem davant un article d'una legislació liberal 
classica, efectivament, la nostra actitud política a aquest 
article quatre, va molt més enIla del liberalisme i, 10-
gicament, va cap a una preservació, a un control de 
tota aquesta oferta extrahotelera que discutim avui. 
Nosaltres, en definitiva, pensam que aquest article de 
canvi d'ús deIs allotjaments és basic, és important i 
donat' que creim que la redacció, així com ve dependra 
molt del compliment que es vulgui donar a aquesta 
!lei, dependra molt de les vigilancies, dependra mo]t 
d'una serie de circumstanncies que en aquest moment 
creim que queden totes molt enlaire, prccisament és 
quan hem presentat aquesta esmena, que també coin
cidia en gran part amb el projecte inicial del Govern. 
L'hem meditada molt, la nostra postura i pensam que 
de qualque manera és un nou camí el que demanam 
per al turisme a les IHes Balears una racionalitat, un 
fugir de la balearització\ un anar a una imatge turística 
diferent i complementaria amb la imatge turística gua
nyada aquests darrers anys, pero fugint del descontml 
que ens ha caracteritzat, sobretot, a Mallorca i, en de
finitiva, pensam que d'aquesta manera cream unes no
ves fites i posam definitivament, fins i tot, molt més 

'. matisat que a l'article tercer, l'stop que havíem dit a 
la intervenció anterior. GracÍes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles gracies, Sr. Serra. Un moment, per favor. 

El Conseller de Turisme, Sr. Jaume Cladera, té la Pa
raula. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Hem de dema

nar a aquesta Cambra que rebutgi l'esmcna perque, si 
analitzam l'articulat de l'esmena presentada, dins 
l'apartat primer, l'article b) diu els requisits estC\blerts 
a ]'article 2, que és exactament el que diu el Projecte 
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de Llei, tal com ha quedat configurat. Quant al para
graf que ve a cOl1linuació, per a la conccssió del caü
vi d'ús, és exactament el que diu, el mateix de !'article 
quart. Quant al segon apartat, és exactament el que 
diu el segon apartat de l'article quart, que diu «los 
demás previstos en la Legislación Vigente». És a dir, 
que tata aquesta esmena esta recollida dins l'article 
quart, menys l'apartaL a), que diu el mateix que l'es
mena que ha proposal el PSM anteriorment: no haver 
estat operant ele manera clandestina com allotjament 
turístic, la comprovació d'aquest extrem determinara 
per si mateix la denegació elel canvi d'ús soHicitat. 
Cree que no fa falta reiterar, ja s'ha clit prou vegades, 
que aquesta redacció poelia esser inconstitucional i per 
tant clemanam a aquesta Cambra que no prengui en 
consic\eració aquesta esmen:l. Gracies 

EL SR. PRESIDENT: 
GálCics, Sr. Cbdera. Té la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, reiterar que la qüestió d'inconstitucionalitat esta 

per dcmostrar. I que aquí no podem fer un juciici de 
valor respecte a aquest tema. Pensar si ho se ra o no 
ha sera, e\'identment ho podem fer tots eis grups i to
tes les persones presents a la sah, pero de cap ele les 
mano-es es pot pl'ejuijar, i PC1- aJti'a bancb aclarir una 
vegada més que el sentit a l'article quart no és el ma
meix de l'article tercer: el de l'm-ticle qL~art va amb 
molta més profunrlitat; no .~altrE's. clarament. pensam 
que passat el períodc elels quatre mesos el'amnistia, els 
allotjaments turístics extrahotelers que hagin actual 
c1andestinament, de fet, no se'ls ha de con~edir el can
vi c!'ús posterior, perque hi ha els quatre mesas el'am
nistia, i també volem elir que hi ha un article a aques
ta Llei, complementari, que és I'article sis, que no hi 
ha cap esmena, que l'hem acceptat tots els grups par
lamentaris, pero que és un article que té la seva gra
cia, és un al-tiele que parra de sancions economiques 
quan s'ha fet el tancament definitiu d'uns apartaments 
que han aCÍL18t clanelestinarnent, que no es!an el'acord 
amb la legalitat, aleshorcs es col-loca a la Llei la pos
sibilitat d'unes sancions economiques per part: del Go
vern que, de qualque manera, creim que fan gracia 
perque si s'ba tancat, si hi ha hagut ja unes incorrec
cions a tots els nivells, no farla falta, en absolut, pen
sar en la possibilitat que qualcú continul obrint, conti
nUl tornant a la mana de la iHegalitat als élpartaments, 
i haver ele! parlar de sancions economiques per parl del 
Govern, així i tot, vul! dir que baldament sigui iranica 
la redacció de l'article sis, el varem consensuar, perque 
pensam, com pensen tots els Grups Parlamenlaris, que 
de qualoue manera, pe\" molt que es parli de tanca
ment definitiu d'ul1s apartaments ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra. llavors pm-Iarem de I'article sis, ara es 

concreti él replicar. 

EL SR. SERRA BUSOUETS: 
Sí, sellzl11amcnt, Sr. President, dir que aquest ar

tiele nostre, aquesta esmena nostra és precisament per 
ohligar a anal' a l'amnistia i pau. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltcs QTZtcics. Els altres QTUDS, volen intervenir? 

Sr. Antoni Roses, Sr. Joan Naclal. Sr. Cosme Vicia!' 

Disposa, Sr. Diputat, de deu minuts per Üxar la seva 
poslura . 

EL ::'K. ROSES JUANEDA: 
:)r. President, Sres. i Srs. Diputats, per dir que el 

Grup J:<..egionalIsca no recalzara aquesta esmena en co
herenCIa mno allO exposaL an[erWrnle111 él J'esnlena an
tenor, per dues raons: una, perque insis,jm que no
saltres no pOdem condemnar, no podem hipotecar el 
tutur d'un ecutlci que, bé, tal vegada aparclxeria una 
el1liLal, WI senyer disposal a fer unes inversions i adap
tar aquest edifici a la normativa de la Legislació Vi
gent j ais requisits mínims d'infraestructl.ll·a que mar
ca la lIei. Després hi ha una aitra raó, que siguem 
pragmatics i siguem realisles: si un senyor, si un apar
tament, que ha estat operant iHegalment ara, no s'ha 
acollit a aquest lermini generó s que fa referencia a 
1 'anicle segun, com podrü després, una vcgada acabat 
el pé!rioele, demanar el c<1nvi el'ús, soj'licitar el canvi 
Cl'i'lS? pcrque lIavors, elesprés s'haura el'acollir, no no
més a l'article segon, el que fa referencia a l'article 
sege!!, sinó a l'alln1 LegislaciÓ" Vigent que en aquest 
momel1c ~s el Reial DeCl"cl 3787/70 ele 19 ele clesembre, 
el que ra referencia als famosos sis expedients buro
cratics el'una complicitat burocratica tremenda. Si jo 
dic, si ara no S'hl ha pogut acoll1r, a aquest tcnnini 
genr:;l-ós, com poelra despn:s complir els requisits que 
ii clemana l'anicle? Aix0, és una, bé, he hem ele pen
sar, perque és una reaJitat pensar el'una manera 
pragmil1 iCe; ele 101"es maneres, Ilosaltres en coherencia 
amb l"exposÍ<;:ió anterior no poclem dOllm- suport par
lamentari a aqucsta eSl11cna del Grup Esquerra Nacio
nalista. Res més 1 mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
iVlolíes granes, Sr. Antoni Roses. El Sr. Joan Na

dal té la paremia. 

EL SR. NADAL AGUíRRE: 
Sr. President. Nosa1tres tampoc no podem donar 

supon a l'esmena del Grup Esquerra Nacionalista, i 
les raons són un poc les ma1eixes elites abans aquí, i 
el'allo que es tracta, de nou, és de sancionar a perpe
tu"itat un eclifici, no una persona, no una empresa, sinó 
un edificio O sigui, no és el titular de ¡'empresa qui 
se sanciona, un canvi de titularitat de l'empresa per
metria de nau obrir I'hotel, si s'adaptas a les noves, a 
la Legalitat Vigent, sinó que se sanciona un edifici, un 
celifici a perpetu"itat. Nosaltres creim que aixQ no és 
correcle, creim que un edifici, qualsevol edifici, si 
s'adapta a la !egalitat que diu aquest mateix artiele 
que tois els apartals de, tots els apartats de l'article 
segon i endemés tota la nova Legislació que vagi so1'
t in 1, en el l110lTIent que es demanl' el canvi d'ús, se li 
ha el'atorgar a aquest edifici el canvi d'ús. No pot ser, 
com hem dit que és, que es conclemni a perpelui"tat un 
edifici, una activitat determinada, o a estar tancat, si 
aquesta activitat no és rendable; i per una altra part, 
tot~ I'~ltr;) esmena del Grup el'Esquerra N3cionalista 
esta inclosa (lins l'artic1e quart, que, del Projecte de 
Llei, tot<l l'cltra, manco uns apartats que nosaltres 
cn~iem. i així ho varem defensar, qllC no hi havien d'es
taro que cstüvem en el Projecte del Govern i que el 
Govern V;) retirar, nosaltres creim que amb bon crite
ri, qll;)l1 el Govern t8.mbé xerrava que per a la con
cessió elel callvi d'ús es tendra en comnte l'interes tu
rístic de l'cdifici O ele la construcció que es pretengui, 
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aixo el que feia era donar una patent de, de declara ció 
d'inleres d 'un edifici al Govern. Nosaltres creiem que 
aixo no era correcte, aiXÍ ho varcm mal1lfestar a la 
Por,·:c:ncia a la Comissió i el representant del Govcrn, 
amb bon criteri, va retirar aquest apartat, aques t apar
tat que el Grup d'Esquerra Nacionalista manLé i que 
nOSall1'eS tampoc no hi estam d'acord. L'apartat segon 
el'aquesta mateixa esmena, quan diu si eSI ractas d'ecii
ficis o consLruccions finalitzades amb posterioritat a 
l'entracla en vigor de la present llei, es requeriran a 
més dues condlcions asscnyaiades a l'apartat anterior, 
punts a) i b), aquells alll-CS que hagin pogut establir-se 
per la Comunitat Autonoma fins la data de la soHici
tucl de l'esmentat canvi cI'ús estara lotalment previst 
dins l'artiele i, per tol11t, no és necessari en absoluto O 
sigui, rúnica, l'únic apartat que no recull és J'apartat 
a) del, del, l'apartat a) i nosaltres creim que aquest 
apartat no pot es ser acceptat, sota cap concepte, pel 
nostre grupo 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol ',es e" "'-Á' J, per la seva in tervenció. Sr. Cosme 

Viclal, per favoL 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gr:tcies, Si'. Pr( ~; ic!en t. Sres. j Srs. Diputats; sen¿l· 

ll a m::nt p~:r dir, ja el'entrada, que el noslrc grup, per 
les maleixcs raon5 que ha acldu'it el represenlant del 
Govern i els que en:.; han preccelit en l'ús ele la parau
b. rebuLjal'á 2C] uest:J eSlTicna. presentada pel Grup 
d'Esquerra Nacionalista, que to rn a repetir, és moll 
legítim que la elefensin aquí. A116 que així m :üeix vol
dlia dir que ja no és tan coherent, que, precisament, 
a una cosa o a un article al qual no s 'havia presentat 
cap esmena, eoncretament a l'al-tiele 5is, ara es digui 
que causa ccrta graci8; jo aquÍ vol dría dir que, que 
en fi, d'aixo ens h em el'alegrar, pero que no és el ma
teix caure en grácia que ser graciós. 

EL SR. PRESIDENT: 
Graeies. Sres. i Srs. Diputats , passam, seguidament, 

a la votació de l'esmé na, Per tant, les Sres. i Srs. Di· 
putats que votin a favor de l'esJ11ena, es volen posar 
c1rets, per favor? 3 vots, poden seure. Les Sres. i Srs. 
Diputats que "otin en contra ele l'esmena, es valen po
sar drets, per favor? Poc\en seure. 49. Quecla rebutjada 
l'esmena per 49 \'ols i 3 nornés a favor. 1 passam a 
l'examen i deb::lt neis arlicles, perclonau. votarE' m l'~r
tiele quatre a continuacló. Per tant, les Sres. i Srs. Di
putats que votin a [;:¡vor ele l'artiele qua1re, tal com 
resulta elel Dictamen, es poden posar drets, per favor? 
Poden seure. Les Sl'CS. i Srs. Diputats que votin en 
COntra de l'arlic!e quatrc, es volen posar elrets, per fa
vor? 3. Poelcn seure, Queda aprovat l'artiele quatre per 
49 vots a favor i 3 e'1 contra. 1 com deia <1bans, ras
~am al deb3l deis m-ticles cinc i sis, així com a les 
c\isposicions aclclicionals i finals j a l'exposició de mo
tius, ja que no s'hi han presentat esmC:1es de cap 
classe. Els GrujJs Polítics , voleo intervenir? Sr. Anto
ni Roscs , per [ixar la SC\'il posició en rebeió a aquests 
artieles ja quc est::ll1 consensuats en la seva integritat. 
Té la p::n-::mla el Sr. Antoni Roses . Disposa el'un 1emps 
de deu minuls. Cinc. sis, disposicions acldicionals, ex
posició cle motius. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Gracies, Sr. Pres ident, Sres. i Srs. Diputats, l'expo· 

sició de motius del Projecte de Llei, perdó, diu que 
aqueus al10Ljamenls que no es varen poaer aco1lJr a 
ay'Ulal termllll genero s de la passaaa legIslatura, va 
esser degul, o mwor dil, slmplement dlU que no s'hi 
varen pouer aCOll1r, JO, Ule que va esser ae'gut a la pro
blemallca que represenIa eompllr els reqmslLS m111JmS 
Q llliraes lrUCLUra U(;l LJecret ji 1) 1/ IU, 1 y ce desemore, 
i que, amD aqueSl ProJ ~cle de Llei, queda supnm][, 
SCl1"e VUler (Uf que el contingul ae l'artlcle segon és 
ngGrüs 1 el(:;CLlU. Vul1 res sallar W1S aspectes molt po
SlllUS i basIes d'aquest t>rojecte de Llel; un d ells es 
el que fa réterenCla a les dlSposiciol1s addicionals de 
ClU,3lS vacaCIOnal s, chferenc13 Clarament quina és la 
normativa que regula les ciutals vacacional s, que eorn 
voslés saben és el capítül segon del Reial Decret 
2i31i¡82 ae quinze d'octubre, i alxÍ evita que s'indues
quin a errors; i aixD afecta, principalmcnt, Menorca, 
aila on lU lla un majar nombre de cm tals vacacionals. 
Igualment imporlantissima, i aquí el Grup Regionalis
ta sí que \'a insistü', es la segona clisposició addicional, 
aquella que diu que la tramúació es fara él través de 
l'artiele 39 de la LIei de Proccdiment Adm.inislratiu, 
eís illencs ens hem qucixat, molles vega des , el'baver 
el l11iClal exp t:.d ient, cüm era el Lamós Dccrc l aques t 
3787 a cliferents Ministeris que represen laven una 
problcnútica burocratica immensa, que havicn c!'anar 
de Ministeri en Ministeri, en aquest cas ha uria el'ha
ver é:SLat de Conseileria en Conselleria, d:,: fines treta 
en filleslreca. Així, l'a.dministrat sap que ha ele como 
pletal' un cxpedicnt i que 1'ha de presentar a la Con
selleria ele Turisme o a l'Oficina Delega da de Tu risme; _ 
des clel moment que se li digui que l'expeclient ésta 
correcte i complet, aleshores és la Consellcria de Tu
risme la que ha ele recaplar eIs informes ele les alt res 
Conselleries de Sanitat, Indústria, etc. 1 a aix6, vaig 
insislir que, sobretot, els administrats d'Eivissa i Me
norca ho agrairan moltíssim. Quant a l'anicle cinc, cin
que, que fa referencia a les agencies de viatges i al 
capítol ele sancions, jo vull c\emanar al Sr. Conscller 
ele Turisme, que tengui present que dins un rutur pro
xim, prescl1li o desenvolupi o treballi damunt la Legis
lació Vigent ele les agencies ele viatges i operadors tu
rístics, perque a aquest moment, la Legislació Vigent 
que fa referencia a les agencies ele viatges no concre· 
ta, no matisa, és ambígua, i com que també tenen la 
seva part dins aquesta problemática, li suplic, al Sr. 
Conseller, que ho tengui present dins un 1'utur pró
xim. Aquesta, aquest Projecte c\e Llei permetdt c\'una 
vegada confo1'mél.1' l'oferta turística balear, com ja ha 
dit el Sr. Conseller, i, aquells edificís que no s'hi vul
guin o no puguin adaptéll-, així eOm han quedat redac
ta ts els altres articles, practicament, sera impossible. 
Nosaltrcs li asseguram, Sr. Consellcr, que les seves ini
ciatives , projectes, si es clesenvolupen i presenten de 
la manera que s'ha [et aquesta vegada. eI'una manera 
oberia, cercant el pragmalÍsme, la realitat en benehci 
del turisme, voste pot comptar amb e l suport parla
mentari del Grup Regionalista, tant en l'elaboracíó, 
lecn i ca I1lt~n I parlan 1, i en la presen tació a aquest Pa r
lament amb el nostre suport parlamentario Rcs m¿s, 
moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Meltes gr:kics, Sr. Antoni Roses. Sr. Sebastia Ser
ra, \ '01 parlar? No, no, iclo, parli yoSiC primer, de me
nor ::¡ ma joro 
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EL SR. SERRA BUSQUETS: 

Kespecte als articles que ara comentam, sí que 
també creim que l'aclllud legítima, comentar els ani
eles com s'esta fent baidament estigum consensuats í 
hi hagi unanimitat, l'actitud és igual de leghima. Vo
lem ter el comentari basat en el tet que, etectivament, 
ho hem dit abans i reiterar-ho, la burocracia, veurem 
com fW1cionara, pero de qualque manera s'intentara 
agilitzar. Ara bé, creim que l'artide sis, sí que ens ha 
de fer meditar amb profunditat damunt la Llei que 
estam aprovant a aquests moments. L'article sis, par
la que «si a pcsar de haberse decretado el cierre de
finitivo de un cstablecimiento turístico clandestino, éste 
continuase operando, será sancionado con multas cuyo 
importe podra oscilar, según la gravcdad del caso, en
tre un millón y 25 millones». Per tant, senzillament 
volem fer constancia davant aquest plenari d'aquesta 
realitat; hem posat per consens, tots els Grups Parla
mentaris, un apartat scgon de l'artide sis, que, de fct, 
ens fa dubtar seriosament de l'efectivitat del tanca
mení de les coses que són dandestines i, per tant, 
sancionadores. Pcr la resta, senzillament el ]lostre Grup 
Parlamentari voldria que aquesta Llei fos eficac; i que 
tengués un camí molt millor que la !lei deIs planteja
ments iniciats pe! Consell General Interinsular, pel 
Conseller Pere Morey que no va poder, per una serie 
de circumsUmcies, de pressions i burocrátiques, dur 
endavant un projecte semblant a aquest que discutim; 
pero creim, i per aixo Esquerra Nacionalista (PSM) 
ha discrepat, legítimament ha discrepat, en dos punts, 

_ pero hem cregut que havíem de discrepar, actitud le
gítima com qualsevol altra, creim que no és el mateix 
fer la llei, per molt bé que sembli que quedi, que fer
Ia complir, i aixo sí que és una tasca del Govern, pero 
creim que així com queda redactat, i per aixo ens hem 
oposat a dos arlides, pensam quc no acaba de garan· 
tir, acabar, i valgui l'expressió, amb el bordell que hi 
ha damunt aquest tema. 

EL SR. PRESIDENT: 
Multes gracies, Sr. Sebastia Serra . El Sr. J oan Na

dal té la paraula . Disposa, Sr. Diputat, del tem ps de 
deu minuts 

EL SR. NADAL AGUfRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs . Diputats, nosaltres no 

tenim més que demanar l'aprovació d'aqucsts articles, 
i no poelem fe!" altra cosa perquc, i aixo ho volem agrair 
dins tota e1emocracia, com és una convocatoria pública 
Govern, al Grup Socialista, se li han admes nou esme
nes que, practicament, conformen el Projecte de L1ei 
que avui es presenta. Nosaltres agnüm aquesta actitud 
oberta que hem trobat en tots els membres de la Comiso 
sió i aquesta actitud obcrta que hem trobat en el Con se
ller, que deixant-se d'actituds polítiques ha fct fcina amb 
tots nosaltres, amb tOt5 el membres de la Comissió per 
acosenguir una llei consensuada i una llei el més possi
bilista, el més efica<; possible. Nosaltres creim que aques
ta lle ~ pot suposar un c::m"i radical dins l'estructura tu
rística balear, aquesta llei pot esser una llei important, i 
dic pot esser una llei important, perque la simple apra
vació d'aquesta lIei no declara la importancia de la 
llei, no provoca la importancia de la llei. Hem sentit 
moltes vegacles, al Conseller de Turisme, dir que la 
seva Conselleria no pot actuar perque no té inspectors, 
que la seva Conselleria no pot actuar perque no té 

mitjans, que la seva Conselleria no pot actuar perque 
no te pressupost. Aquesta, aquesta Liei és una llei que 
necessita mitjans, és una !lei que necessita inspectors, 
és una llei que necessita tota una infraesLructura per 
fer-la compllr, si no, tata la feina que hem teta no 
haura servit per a res; aquesta Llei necessita que des 
del primer dia de la seva aprovació, hi hagi una in
fraestructura organitzada per poder rebre els expe
dients, per poder tramitar els expedients i hi hagi una 
infraestructura organilzada per, a partir deIs quatre 
mesos, fer complir la Llei tancar tots els apartaments 
extrahotelers que estiguin en situació d'iHegalitat . No
saltres esperam aixo del Conseller, aixo és el que ell 
exposa, amb la filosofia que ell exposa a l'exposició de 
motius, exposició de motius que es manté tal i com va 
presentar el Projecte de Llei el Govern, amb pe tites 
correccions, més tecniques quc d'intencions, i per tant, 
nosaltres esperam que aquesta filosofía que ha pre
sentat el Conseller, faci una llei important, faci que 
aquesta primera lIei, podem dir practicament consen
suada a tots els Grups, excepte dues esmenes del Grup 
d'Esquerra Nacionalista, aquesta primera Ilei consen· 
suada sigui una Ilei que de qualque forma servesqui 
de revulsiu dins I'oferia turística hotelera. 1 nosaltres, 
ara que estam aprovant aquesla Llei, i que molts deIs 
anicles e1'aquesta Llei deim quan xerram ele les con
dicions necessaries per a la legalització i per al canvi 
d'ús, que ens hem de, que s'hauran d'acollir a totes 
les disposicions de I'article segon, i a les altres dispo
sicions vigents, jo vull recordar en aquest moment que 
hi ha una disposició, que potser que sigui vigent o pOl
ser que no sigui vigent, un Decret que el Conseller, 
·públicament, s'ha compromes a dur, del famas Decret 
deIs 30 metres, que nosaltres esperam que a pesar de 
les pressions que esta rebent el Conseller de determi
nats grups, dugui a aquesta Cambra, o no dugui a 
aquesta Cambra aprovi el Govern, i aprovi el Govern, 
perque dins Comissió s'ha discutit també d'aquesta, 
de la necessitat d'aquesta, d'aquest Decret de 30 me
tres i s'ha, s'ha xerrat de la necessitat d'aquest Decret 
de 30 metres, perquc és allo que distingira, és a110 que 
canviara raclicalment les legalitzacions durant aquests 
primers quatre mesos deis apartaments deIs, de les es
tructures ja [etes, deIs apartaments turístics en situa
ció d'iHegalitat actual, deis apartaments turísti cs que. 
es vulguin legalitzar en un futur. Els apartaments tu
rístics que es vulguin legalitzar en un futur, si el De
cret, famós Decret de 30 me tres esta aprovat, Sr. Con
seller, també s'hauran d'adaptar a aquest Llec re t de 30 
metres, i jo li vull recordar aquí el seu compromís 
públic fet davant la premsa, de l'aprovació ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Concreti's a l'article, per favor. 

EL SR. NADAL AGUtRRE: 
De dur a aprovació aquest Decret de 30 metres, 

perquc creim que és totalment necessari i que no su
cumbesqui a les pressions que, de moltes parts, li es
tan caient, i nosaltres li podem dir que l'estalona m mo
ralment en aquest cas, perque com que és un Decret 
i no el dura a aprovació aquÍ, no el podrem estalonar 
amb els nos tres vots , pero crcim que aquesta Llei, és 
una llei que voste la fara important, o el Govem la 
fara important, o el Govern la fara paper banyat; 
crcim que és una L1 e i que pot esser un canvi i que de 
vostes depen. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grácies, Sr. Nada!. El Sr. Cosme Vidal té 

la paraula. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, la ve

ritat és que no feiem comptes d'il1lervemr en aquest 
torn, per la senziila raó que pensavem que una cosa 
que estava ja consensuada, verladerament ja quasi re
sultava obvi; no obstant, torn él repetir que es molt 
legítim i sobre aixo ja hi entraré. l1i entraré perque 
aquí, per poc, ens podria passar el mateix que aquell 
cas que també va consensuar, pcr dir-ho d'alguna ma
nera, el fiscal amb l'advocat defensor, que el fiscal va 
dcmanar I'absoiució de ['acusat, pero llavors va valer 
intervenir l'advocat defensor i per un p~l més se'l car
reguen. Per tant, aquí hagués pogut passar el mateix, 
am b aq ues teas; j o vol elria dir, en primer lloc, al se
nyor represen tant el'Esquerra Nacionallsta, per dir-li 
que jo no he ciit que no ros legítim que eil eniras dins 
aquest article sext, sil1ó que qua n estavem lractant el 
quart, e111 parcixia inaelcquat, i sobretot cm p<1reixia 
perillós, per aixo quc he dit abans sobre aquesLa, aqUt!st 
símil del fiscal i ['ae! voca t de[cnsOl-, em moi t lcgítima 
l'actuació de l'acÍ\'üGli c\efensor, pero per un poe més 
es varen earregar ¡'acusat. Pe!' íLlDt, tamb:~ en aquesta 
maleixa línia, jo vcldl'ia malisar un poc la in1crvenció 
dcl representant del PSOE, pcr dir-li que bé, que li 
agrall11 molt 8mb cortesía parlamenlilria i )Jer la rc
LílJl-U~dl l'u.!1usiú tlile l1a i't...!l qLl'~ \erLaJL.l-aiTl~nL ci G1Up 
Popular assumÍs iotes les esmenes - qUe! va prcsen
l:n El GI-U;) Soci~¡jj~~I3., que vertacleramcnt eren impor
tants, pero per la manera que ho ha dit, i ho ha dit, 
panC'¡;üa com si aqucsta Preposició de Uei l'hagués fet 
el Grup Socialista i aixo no ho poelem admdrc, pcrque 
creim que la patcrnilat esta ben clara. Sort que ha c\il 
que a l'exposició de mOlius, sí que era tat del Gove¡-n 
i que aquesta iniciativa, precisament, i es deu a l'ini
ciativa del Gm'o-n; pe!' tanl, només per aix'J creiem 
quc hagués sobrat é\quest torn d'intervencions, pero ja 
que aIlo que abunel;:'. no c1anya, dones també ho bem 
vo!gut dir i ens congréltulam elel fct que él! fir:al no 
ens hñgim CaITegat I'acusat. Moltes gracies. 

5.-
EL SR. PRESIDENT: 

Molles grñcies, Srs. Diplltats, pcr les scves inter
vencions i p<1ssam finalment a les votacions ch!ls arti
eles cinc, sis, clis]1osicions adclicionals, la final i la ex
pGsició de motius. Pel- tant, les Sres. i Srs. Diputats 
que \lotín a f<1vor el'aquests preceptes mencionats que 
s'aixequin, per favor. Queda aprovada per unanimitat. 
1 ara, si els parei:( bé, cleSCé1l1Sarem durant quinze mi- . 
nuts, eluran! quinze minuts, molles gracies. El punt ' 
quint és el rclatiu a la Proposició ele Uci número 
349/84, presentada pels Grups Parlamentaris Socialis
t~, RcgionalisL\ ele les llles i Esquerra Nacionalista 
(PSI\;1'), i'clati\'~l a la (kcl<1ració el'Es 'Irene-Salobrar de 
Campos COIll 2. .~,rC;:l I'btul-a! el'Especial lntcr~s, Per 
ciefC!1Sar lZl Propo3ició, en torns de hn'or, té la parau
la ('1 Sr. Francesc Tria:-'. Disflosa el'un temps cle ql1inze 
minuts, 

EL SR. TRU\ y LLOPIS: 
Grades. SI;. President. Presentam avui al Parla-

111ent i dcmanam que sigui presa en consideració una 
Proposició ele Llci em~mo.da de la propia Cambra, COI11 

a resultat de la Ponencia conjunta que el PIe de de
sembre va ordenar constituir i que a finals de gener 
va donar compte deIs seus treballs. És. una Proposlció 
que ajunta l'esperit ele l'acord de novembre de la Pro
posició No de Uei socialista i aprovada, que el Go
vern reconsiderés les Normes Subsidi~l.lies d'Es Trenc
Salobrar ele Campos, per tal d'assegurar la protecció 
integral de l'espai, i l'acord de set de desembre de re
dactar una normativa, o sigui, una Hei que assegurés 
la dita protecció. Aprovada la Uei d'Ordenació i Pro
teceió eI'Arees Naturals eI'Especial Interes, a la qual 
ens ha obligat la desíelia del Govern de elesenvolupar 
una política efectiva de proLecció eI'Arees Naturals, te
nim ja I'instrument jurídic ilegal per poder complir 
la voluntat del Parla,nent, expressada corn dic en els 
Plens ele novembl-e i ele desembre, i ele presentar una 
Hei que suposa, simulUmiam.ent, la proteceió integral 
¡J'Es Trenc, la substitució ele les Normes Subsidiaries 
que varcn esse¡- aprovacles pel Govern i ¡'anuHació ele 
totes les possibilitals ü'urbanitzar I'Area Natural el'Es 
Trenc-Salobrar de Campos. Que pretén <\questa Llei? 
Dt:clarar Es Trenc com Area Na1ural d'Especial Inte
ás; l'Area que va csser dclimitada I'any ¡lj79 per 1'.::: s
tucli del m.celi l'isic dcls arenals ele Campos, llacuna 
del Salobrar i la seva comarca, reelact<1t pcr ]'lnstilul 
per a la ConsE.rvació de la Nawralesa, amb I'c:\clusiá 
del casc urba ele Ses Co\'etes, d'acord amb el Pla Ge
neral ele Campos de 1974 i actualment vigent. Els cfec
tes d'aquesta declaració que es proposa són tots els 
qi.1~ prL:\L-Ll la Llcl d'Oldcnació i Pl·ulccci0 d'j\.lC~S l\!é:l
turals cI'Especial Interes, ele marc;: passat, la llei que 
sera, esperam que la seva publicació sigui una realitat 
ímmediata, 1 de 1984. E!s efecles d'aques la eleelaració 
serien, per tant, en primer lloc, la dcclaració ele ['area 
delimitada com a sol no urbanitzable el'especial pro
tecció, deixar sense efecte el pla parcial i el projecte 
c!'urbanització de Ses Cm;ctes, llaver de ser respectada 
aquesta classificació a tots els plans i nOl-mes ele qual
sevol nivel! que es rec1actin, adaptin, modifiquin o <1dap
tin, i, a la \legada, l'obligacló elel Govern el'iniciar en 
el tcrmini mi¡xim ele tres mesos, un Pla Espec ial ele 
protecció eJe l'area declarada. UI llei, per imposició 
legal per a les Axees Naturals d'Especial Inten~~s, in
corpora un regim urbanístic transitori, que utilitza les 
figures ele protecciá ele 1 Pla Provincial de Balears ele 
1973, c1ivideix en dues arees l'espai que es proposa: 
una que s'assimila als elements paisatgíslics singulars 
del Pla Pro\'incial, l'altra, la núme['ü dos, que s'assimi
la al paratge p¡-eservat del Pla Pruvincial amb una ex
pressa prohibició ele i'ús de vivencia. Aquest regim té 
un caracter cautelar: en realitat es ti'acta d'una SllS

pensió cle !licencies matisada, d'una suspcl15ió selectiva 
de eleterminades llicencies cl'edificació, i té una viw~n
cia transitori;:¡ i temponll. ja que, com h~ dit, im~lle
diatamcnt, el Govern ha d'iniciar la reclacció c1'un Pla 
Especial en el te¡mini de tres mesos, i aq~lCstes qua!i
ficaeions provisionals no són vinculats pe!.' aquest Pla 
Especial, que sera el que rcalment estuc1iar~\ amb tota 
profIUlc1it::lt i fara les propostes oportL!!l'~ s ele protcc
ció definitiva de la zona, sempre respectanl la classifi
cació ele sol no urbanit7.able el'especial protecció. Els 
meclis que rcullcix l'espai que es vol dccl¡¡rar Arca Na
tural d'Especial Interes, són prou concgut s, ja és avui 
la quarta \'egacla que el PIe elel Parlament Lkbat <:lC]llest 
tema i existeixen resolucions d'ac¡ucsta Camh l-a qlle 
avalen aquesta proposició i que ja van ('studiar les 
11l0tivacions que la recomanaven. Creim, Sres. i Srs, 
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Diputats, que l'aprovació, l'entrada en vigor de la llei 
que avui duim a presa en consideració, marcara una 
fita autonónúca, ja que suposara la primera realitat 
tangible d'una política própia d'ordenació racional del 
territori i de preservació del medi natural, una políti
ca de la Comunitat Autónoma, que perque vostes, Srs. 
del Govern, ho han volgut així, no és una política del 
Govem, sinó una política del Parlament al marge del 
Govem i en contra, desgraciadament, del Grup Parla
mentari del seu partit. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Francesc Triay. El Sr. Jeroni, 

Sr. J eroni Albertí, té la paraula. No ens eoincideix per 
ordre de firma. El tom ele defensa, quinze mínuts. 
Quinze minuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats . Avui som aquí 

per demanar el vot afirmatiu de la presa en conside
raciÓ' de la L1ci de la inclusió de l'espai elel Salobrar i 
Campos eom a espai el'Especial Interes . Jo m'agrada
ria fer un poquet d'historia, perque justificara el que 
avui siguem aquí, padant una vegada més el'Es Trenc, 
que pens que ja hCl arribat un moment en que i8 se
ria hora d'acabar perque tenguéssim la Llei aprovada. 
Aix6 va comcn~ar dia 22 d'agost, quan el Consell de 
Govem aprova definitivament les Nonnes Subsidiaries 
del Sillobrar i Platja d'Es Trene, i va incloure dins ella 
una zona urbanitz2ble class ificant la resta c\'espais clins 
ilquesta zona eom a element singular El Sillobrar i part 
de la platja el'Es Trenc, com a paratge preservat, ter
renys cireumdants al Salobrar i la res ta de la platja 
d'Es Trene, i paratge protegit la resta. El 27 de setem
bre, el Grup Socialista presentava al Parlament una 
Proposieió No de Liei, que deia el següent, demanava 
al PIe de la Cambra que acordas que el Govem de la 
Comunitat Autonoma, reconsiderés el seu acord de 22 
d'agost passat d'apiovació definitiva de les Normes 
Subsidiaries de planejament d'espai natural d'Es Trene
Salobrar ele Campos, acceptant els recursos de reposi
ció presentats que soHiciten la protecció integral de 
l'area que fou objecte de suspensió de planejament per 
acorel de 24 de febrer passat, pel Consell Executiu del 
Consell General Interinsular; i dia 16 de novembre, el 
PIe del Parlament, per majoria absoluta, aprova la 
Proposició No de Llei presentada pel Grup Socialista, 
csmenada pel nostre Grup, que deia el següent, que el 
Govem de la Comunitat Autonoma reconsideri el seu 
acord de dia 22 d'agost passat d'aprovació definitiva 
de les Normes Subs idiaries de planejament d'espai na
tural d'Es Trene-Salobrar de Campos, mitjan<;ant re
solució el contingut de la qual asseguri la protecció 
integral de l'area que fou objecte de suspensió de pla
nejamcnt per acord de 24 de febrer passat, pel Consell 
Executiu del Consell General Interinsular. A mi m'agra
daria vcure que deia, que dei a el recurs presentat pel 
Partít Socialista i que, inicialment, demanava la Pro
posició No de L1ei del mateix Grup Socialista, que apro
vassim al Parlament. Després de les motivacions, io 
llegiré només la clausula quinta i la petició ele resolu
ció, deia qu e pcr a!lo exposat procedeix que es modifi
quin les normes complementaries subsidiaries dels es
pais naturals denom inz,ts Es Salobrar i platja d'Es 
Trene, e1el municipi de Campos, classificat com a sol no 
urbanitzable la totalitat de l'area que fou obj ec le de sus
pensió de planejament, qualificant eom a element p ::-:;-

satgístic singular El Salobrar i la totalitat de les arees 
boscoses i qualificant com a paratge preservat la res
ta de l'area. 1 demanaven l'absolució que s'aplicas aix6 
que nosaltres deim. A aquest moment és quan es va 
produir, realment, el que avui ens du aquí, a tornar a 
considerar aixo que tantes vegades hem parlat. El Con
seU de Govem, adduint que una Proposició No de L1ei 
és una simple recom.anació, no pensava donar-E com
plimcnt i a una sessió posterior, em pareix que era 
dia set odia sis de desembre, va dur una eomunica
ció al Parlament donant lloc que el Grup Popular, que 
lí dóna suport, tregués endavant amb els seus vots i 
amb el nostre Grup la proposta de crear una Comissió 
constitlÜda amb l'específic objecte de propasar al PIe 
d'aquest Parlament una normativa que contempli la 
protecció del Salobrar, Es Trenc, Ses Cave tes i La Ra
pita, avui, complim l'encarrec, un encarn~c per poder 
arribar a dur la normativa eI'Es Trenc i El Salobrar. 
Hem hagut de tenir, jo cree que aixo és important i 
ha estat important pel Parlament, perquc creara una 
manera de com es fan les coses; h em hagut de, entre 
tots, trobar la so lució per arribar que la norma que 
avui es du al Parlament, per encarrec d'aquella resolu
ció que varem prendre al Parlament, clesprés el'haver 
passat per l'aprovació de la Llei el'Aprovació d'Espais 
Naturals d'Especial Interes, avui realment eomplim 
l'encarrec, havent passat totes les distintes etapes que 
han fet necessari per poder arribar aquí. Avui, de fet, 
jo diria que el Grup Popular pot sentir la gran satis
facció de veurte> complit el seu encarrec. El Gmp Po
pular v:a esscr qui va' encarregar al Parbment, amb 
els vots del nostre grup, que avui presei1tassim a la 
Cambra aixo que estam presentant, ele mode que, ~
nyors del Grup Popular, el sopar esta servit i ara ens 
podem asseure tots a la taula; vostes ho varen encar
regar i entre tots ho hem fet, que aixo jo deman, en 
110m del meu Grup, i esperam que així sera, el vot 
unanime de tata la Cambra; no estaria bé que avui, 
perquc no els agrada massa, no volguessin participar 
a allo que vostes varen demanar que féssim. També, 
també convé parlar, després de tot el que s'ha dit, de 
si Campos surt perjudicat, si va contra Campos, que 
no es pot al'legar, referit al terme de Campos, que el 
terme municipal de Campos no tengui ')01 urbanitza
blc, perquc segons un estudi dut a terme per la Con
selleria c\'Ordenació del Territori del Consell General 
Interinsular, de fa dos anys, hi ha Plans p8rcials apro
vats o en tramit d'aprovaeió que podríem qualificar 
de turístics amb capacitat de més de deu mil perso
nes, a la zona de La Rapita que es poden considerar 
turístics, com dic, sobretot situats voltant La Rapita, 
de mode que no és ver qne si no urbanitzam Es Trenc, 
Campos no tengui sol urbanitzable turístic, perque fins 
i tot m'han donat els noms "dels Plans parcials pero 
són tan estranys que no els puc dir; pero sí sé, per 
aquest estudi\ que es va fer i per la proposta del mateix 
Pb General que estan elaborant, que hi ha més de deu 
mil places, deu mil persones de capacitat elins els 
Plan s parcials que avui estan rea1ment aprovals O en 
tramit cl'aprovació; vol dir que sí té 61 urbanilzable 
de caracter turÍstic el terme municipal de Campos. Jo 
podia acabar aquí, i per ventura si ho feia m'estalvia
ria més d'un esclafit; Sr. President, si cm surt del 
tema, m'aturi que em fara un favor, perquc elavant de 
\es manifes tacions aparegudes a mitjans de comunica
ció soci81, si no en parJam avui, podria pare ixer que 
el nos tre Grup, bé, estE! jugant, realment a coniJlons. 
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1 com que el nostre Grup juga cIar, jo vull anunciar 
en nom del Grup, que nosaltres pensam presentar es
menes a aquesl Proj ec te de Llel, no pel que ta refe
renCIa al penmetre a protegir, la zona sera sempre la 
matelxa, la qual cosa vol c11r que aixo sera declarat 
segons la Llei com a sol no urbanitzable d'especial 
prorecció, pero sí a la disposició transitória que ta re
lercncia al régim urbaníslic tra11sitori lins a l'aprova
ció del Pla especial de protecció previst, a l'article cinc 
de la Llei d'Ordenacio i -Protecció d'Arees Naturals 
d'Especial Interes. Nosaltres pensam, i fent bona i tent 
nostra aixo que ha dit aquí el Diputat Sr. Triay, que 
aixo és un regim transitori, que el Govcrn d'aquí tres 
mesos ha de fer un Pla Especial, d'especial, Especial 
de Protecció, que no vincula, en absolut, les figures 
que avui fil:,'Urm, que avui posem a aquesta lIei, per
que les podra canviar, que creim que es pot suavitzar 
el regim transitori que s'aplica a les zones rústiques, 
que no són més que el lampó perquc no hi hagi ur
banÍtzac ioll s que vénguin clamunl la zona a protegir; 
i que ar¡l b <'¡;. ___ . l "nam tranquiHitat al propietari 
d'aquella zona, perque creim que el dcun~ del nostre 
Grup i el i'arlament Balear es justifica molt més, si 
p er estar més a prop ele l'adminis lrat , per conservar 
amb · tothom, intenta sense desviar-se de l'bbjectiu 
principal de lotes aques tes actuacions, que és la pro
tecció integral de la zona d'Es Salobrar de Campos, no 
fer-ho contra ningú, sinó intentar-ha fer en bé ele tot
hom, i no ho feim per pressions de la dreta foravilera, 
ha feim perque escollam totbom, i pensam que si es 
concedeix el mateix grau c!e protecció ele la zona a 
protegir, és millor cercar la concordia que la contron
tació, l'acceptació de la majoria possible i. no de ... , la 
tolerancia i no la provocació, la convivencia i no l'en
ft-ontament. 1 que, m entre un Projecte ele Uei esta en 
procés, es pot modificar tot a lIó que es crcgui a mo
dificar, perque el procés d'elaboració d'una 11ei és per 
donal" !loe a les incorporacions que faci, com die, que 
sense pcrdre ele vista l'objectiu a aquest cas concret 
de procecciú integral de la zona el'Es 'Irene i Es Salo
brar, no tenim per que causar irritacions; i perque és 
inexacte i pens que no es va interpretar bé, perque em 
costa creure-ho, i com a mínim malin tenc ionada, l'afir
mació que aixo no dóna facilitals especuladores a nin
gú, el que clónél és tranquiHitat als que volen ter ús 
agrícola i ra111aelel" de les seves terres, que són seves i 
ben seves sense m és limit3cions que le" necessaries; 
perque els mateixos senyors socialistes amb el recurs de 
reposició no demanaven suprimir l'ús de viven da, i 
creien suficientment protegít l'espai que .J.Vui clemanen 
protecció. Per que, ido, ara he111 de donar una rodada 
més a l'habilitació gratu-ita i innecessaria deis propie" 
taris afeclats? 1 perque en definitiva, C0111 dic, sabem 
que al cap i a la fi, el Govern ha de fer un Pla Espe
cial de Proteeció, a partir de tres mesos, i nosaltres 
pensam, i tal vegacla ens equivocam, i volelríem que fos 
aixi, que com més dur el [acem are, més blan sortira 
Havors; per tant, creim que 1'l1em d'adequar, a alIo que 
sigui normal i logic, i en defini liva el més a prop pos
sible a aUo que deien les prupies normes subsidiaries, 
dietades pel Govern, perque li farem m.és difícil can· 
viar-ho si realment está d'acord, suprimint com tots 
sabem la urbanització, i suprimim l'al tr~ espai urba
nitzable qu e es contempla elins les Normes Subsidia
ries, que aixo tranquiHitza toth0111 i crec que és el 
nostre deure, parlar amb totbom i assegurar per da
munt de tot, la protecció integral de la zona objecte 

d'aquest Projeete de Llei que avui feim. Per que nos
altres, idó, 1'11em de ter dur, i el lloven"! l'lla de ter 
blan? Per que, si pot contemplar dms les figures de 
prorecció que té la Llei del Sol, nosaltres l'hem d'en
dunr per obligar que en tres messos el Govero en 
faci un que SIguI mes asseqmble? Nosaltres vare m dir 
des del prmcIpl i acceplam, públicament, des, d'aquesta 
tribuna, que si en Es Salobrar i Es 'frene 11i ha urba
nitzacions amb els nos tres vots, se'ns pugui dir el que 
vulguin; que si nosaltres asseguram la protecció Íl1le
gral d'Es Salobrar i Es Trenc, i endemés evItam en
fronlaments, evitam situacions difícils i evita m, al
menys que la gent digui que no l'han escoltada, haurem 
complit dos obJectíus, protegir ínlegramenL la zona d'Es 
Salobrar i Es "frene i assegurar i augmentar, si és pos
sible, el nivel! de cunvivencia a la noslra ilia, que, per 
vocació, som tranquils, volem la pau. 1 per necessitat, 
perque vivim d'una activitat que és la turística, que 
necessita la convivencia i la pau, creim que responsa
blement ho hem el'intentar i ho hein d'aconseguir. 1 
amb aixo repetesc una vegada més, no ens esglaia que 
ens diguin que! canviam, i no CIlS esglaia que cns diguin 
que escolLam; un partit politic es den al poble, i s'cqui
voca aquel! que cn::u que ha d'imposar al poble el que 
eH voi i no ha d'escoltar cada un que, ]úgicamen t, se 
sent afectat fent després, aixo sí, que ds interessos 
privats estiguin supeditats als públics, péro defensant 
la propietat privada per damunt de tot i no afcgint 
cap grau el'habililació a aquell que diu, sense tenir raó, 
m'estan prenent el que és meu. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Jeroni Albertí. Té la paraula el 

Sr. Sebastiá Serril. Disposa, Sr. Diputat, de quinze mi
nuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, per 

Esquerra Nacionalista estam arribant a un moment ja 
crucial, important, i creim que, de fet, ~s el moment 
de parlar molt clar, i creim que hi hem parlat sempre 
pero que hem de tenir molt presenls totes les qües
tions que han cnrevollat Es Trcnc. Varem manifes tar 
a aquesta mateixa Cambra, fa molts cle mesos, que 
l'alterna tiva, d'una vcgacla per totes, era pare natural; 
varem quedar en minoria, estaJonats pel Gmp Parla
mentari Socialista, i ele fet, també varcm denunciar 
que, de qualque manera, deseonfiavem elel camÍ que 
duria la Comiss ió que es creava de tots cIs Grups Par
Iamentaris, i que és cert que avui donam comptes del 
trebal1 fet pels quatrc Grups Parlamen taris, pero tam
bé és cert que aquella desconfianc;a que Esquerra Na
cionalista va denunciélr a aquesta l1lateixa Cambra, 
dient, allam a la Comissió a treballar, pero desconfiam 
deis seus resultals. De caela vegada, pensam que aquells 
arguments dits a un moment d'un debat polític molt 
important, l'an)' 83, pensam que de qualc¡uc manera 11i 
havi a unes raons per dir·110 i sob relot que hi ha encara 
tata una s:~lie de temes que estan cnlaire. No podem 
a aquesls moments oblidar tres elcmenfs imporlants; 
W1, és la prcssió popular d'ecologis tes, de científics i 
de gent de Campos que amb signe diferent han actuat; 
pero lampoc no podem oblielar, de cap de les mane
res, la i deformaeió sistematica que hi ha hagut sobre 
el continguL ele la Llei d'Espais Naturals i sobre el con
tingut de la Llei de Protecció d'Es Trenc, que comen
<;:am a discutir, a la fi, perque .ia comenc;a a esscr hora 
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de temr-la aprovada d'una vegada per totes. Pero més 
que a'iuesta aelorrnaClO SlSlemaLlca que mns Lampos 
s Ha Vl::.l arnOanl a exn-ems mauoas, oe (Ur a la gent, 
I 110 VOiem Gir claranlcnL, no pOdreu ni arreglar la 
leUlaaa de la casa, m pOdreu ni Lan SOIS contmuar amb 
elS VUSLres anuuals o les herencles, vos. vos atectara 
les nerencles, coses que son talses com.pletament; perú 
més que aquest tema, de tet ens preocupa el canvi sen
se un debat polític amb profundI1at que certs Grups 
t'arlamemans dw-ant tot el debat d'ordenació i terri
tori fins ara han mantingut. Nosaltres mai no hem es
tat riglds amb les posicwns iniciaIs, sempre hem escol
tat i hem estat més actius o més darrera la roca, ac
tituds legítimes i dares en democracia, pero a aquests 
momenrs estam i ho hem de dir mo11 darrera la roca 
davanL el que ens ve per endavant. Ens trobam, per 
una part, amb l'expeócncia de la Llei d'Espais Natu
rals, que després d'haver-Ia deba tuda llargament en 
Ponencia i Comissió, ens trobam finalment amb la sor
presa d'un canvi a tres anicles, i avui ens trobam, al
tra vegada, que se'ns anuncia de manera oficial un 
can vi de postura quan fa pocs dies acabaven les feines 
en ComissiÓl i en Ponencia; es parla de suavitzar, i ens 
sap greu a aquests moments rebatre, peró havíem de 
parlar nccessarianlenI d'aquest tema. Nosaltres creim 
que amb la llei d'Es Trenc no es perjudica en absolut 
la pagesia, no es perjudica en absolut els ramaders, i 
si es va decididament, i sembla que s'ha parlat dife
rents vegades que s'hi anava, cap a un parc natural, 
creim nosaltres, i endemés els mitjans ele comunicació 
n'han parlat, que amb un parc natural també hi ha be
nefici per a Campos, aleshores, nosaltres el que sí 
creim que és important, per a la gent del carrer de 
Canlpos i de totes les Illes Balears, el que sí creim 
que és important és clarificar les posturcs. El nostre 
Grup Parlamentari va proposar i ho continua propo
sant, anar fIjancament a Campos, parlar-ne pública
ment, aclarir toles les coses, perque creim que hi ha 
hagut molta deformació i creim amb tota sinceritat 
que, de cap manera, a aquest moment, podem fent 
canvis a alio discutit durant mesos, quatre mesos de 
debat polític, quatre mesos de rcflexió, fent can vis a 
dan-era hora per él una suposada tranquiHitat si és que 
els objectius que tots els Grups Parlamentaris tenim, 
són els mateixos, o almenys els tres Grups Parlamen
taris que hem signat aquesta Proposició de LIei, són 
els mateixos de la protecció com es diu d'Es Salobrar 
i d'Es Trenc, En definitiva, aquests moments, COI11 que 
nosaltres tenim ben ciar que el proteccionisme de la 
zona és allo basic, pero també tenim ben clars els in
teressos de tota la població de Campos, creim que una 
qüestió és clara, i és clarifical" a l'opinió pública que 
és el que la Llei diu. En segon lloc, també esta dar 
que la nostra ·'obligació és acabar aviat, i també ho 
hem dit repetides vegades, ens fa molta por passar 
tant de temps, perque passant: tant de temps hi ha 
possibilitats raonades que, ele qualque manera, aug
mentin els drets adquirits per part de qualque empre
sa particular que, a més a més, no és mallorquina, 
Aleshores creim, en definitiva, que estam a un moment 
clucial, a un moment en que comen<;:am per acabar; 
nosaltres érem totalment optimistes fa uns mesos, a 
aquest moment hem de dir que, vista l'experiencia, vis
ta l'expericncia de canvis de postura, vista l'experien
cia d'endarreriment, la nostra desconfianr;:a a aquests 
moments és grossa i hem de dir, que si bé demanam 
un vot unanime a aquests moments, també hem de dir 

que demanam r~pidesa, demanam debat públic, dema
nam que, de quaIque manera, no s'amaguI res a ningú. 
Pero uemanam també molta col1erenCla, perque aques'c 
tema esta demostrant dins Mallorca que la incoheren
cia és allo que, de vegades, pot perjudicar més un de
bat, perque de la incoherencia en surt la ignorancia i 
sobretot hem de dir que, a aquests moments, pensam 
que hem de fer tots un esfor¡;: de clarificació i de fei
na. Continuarem aportant, és evident, els nostres ele
ments de judici tecnics i polítics, continuarem tent 
una tasca constructiva, pero volem a aquests moments, 
amb pena, recordar que anunciarem que d'aquesta Co
missió desconfiavem bastant, perque no acabavem de 
veure cap on s'anava i sobretot els canvis que es po
guessin produir durant tot el procés. Gracies. 

EL SR, PRESIDENT: 
Moltes graCles, SI". Serra. En nom del Govern té 

la paraula el Conseller d'Ordenació del ferritori, Sr. 
Jeroni Sáiz Gomila, 

EL SR. SAlZ GOMlLA: 
Sr. Presidente, Sras, y Sres. Diputados, ya que el 

Gobierno no ha expresado por escrito Sll criterio res
pecto a esta Proposición de Ley en el plazo que tenía 
concedielo al efecto, creo que es el momento de que 
exprese ahora claramente cuál es su postura. El repre
sentante del Grupo Regionalista ha hecho algo de his
toria, con lo cual me va a ahorrar que la tenga yo que 
rcpetir, de por qué nos encontramos en este momento 
procedimental en lo que se refiere a la protección de 
«Es Trenc, Es Salobrar» y algo más. Sin embargo, yo 
quisiera añadir algo más él la hiswria del proceso tal 
como ha sido expuesta por el Sr. Albertí. Quisiera aña
dir algo más, muy brevemente, pero recordar que el 
planteamiento que se hizo de la necesidad de proceder 
a la protección de lo que se llama «Es Salobrar» y 
«Es Trenc» y que de hecho se ha propuesto con un 
ámbito muy superior a lo que en los; ·estudios de lCO
NA, al estudio que se 'j~acía referencia antes, sobre 
aquella zona, se entienáe como «Es Irenc» i «Salo
brar» dentro de la clasificación que hace de todos los 
terrenos afectados por la pI-opuesta. Digo 'entonces 
que, cuando sUl-gió esta necesidad de proteger esta 
zona, era cuando ya había aprobados dos planes par
ciales situados en ella, dos planes parciales legítima
mente aprobados en desarrollo de un Plan General 
aprobado y de un Plan. Provincial aprobado, ambos 
ellos que permitían, el desarrollo urbanístico de esta 
zona. De estos dosl planes parciales, uno de ellos es
taba ubicado directamente sobre las dunas de "Es 
Trenc», y digo dunas con la clasificación, con la de
nominación que utiliza lCONA en su clasificación; y 
el otro estaba posteriormente situado, parte en el pi
nar detrás de las dunas v en un 80 % sobre una zona 
llamada de eriales, ni dunas, ni pinar, sino eriales. 
Bien, cuando se constituyo este Gobierno, las normas 
subsidiarias estaban prácticamente redactadas, aunque 
no formalmente se habían aprobado inicialmente, prác
ticamente redactadas, y el Gobierno las hizo suyas, las 
asumió, las perfeccionó un poco sobre lo que estaba 
preparado, en negociaciones con el Ayuntamiento y con 
los urbanizadores, y propuso unas normas en las que 
entendía que se cumplían los objetivos búsicos, que 
era proteger "Es Salobrar», la zona húmeda ele "Es 
Salobrar» y Las Salinas y la zona de playa, v la zona 
frágil de las duna~ que constituyen el cordón que pro-
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tege la, playa, y que también está perfectamente defi
nido y en la clasificación de espacios de divisiones 
ambientales que hace ICONA en su referido estudio. 
Entendíamos que, con las normas, a pesar de permitir 
una de las dos urbanizaciones aprobadas, la otra que
daba automáticamente anulada, permitiendo la de la 
parte posterior a 500 metros de la playa, quedaba so
bradamente protegido el espacio virgen de « Es Salo
brar», la playa, los sistemas frágiles, dunares, etc., etc. 
y que ello permitía un desarrollo urbanístico equilibra
do, armónico, en la forma que nosotros entendemos 
que debe ser el urbanismo y que hará compatible el 
sostenimiento de nuestro desarrollo económico, el man
tenimiento de una nueva oferta turística, de la que 
tantas veces estamos hablando hoy en esta Cámara, de 
una oferta de mejor calidad y que al mismo tiempo 
permitiese el mantenimiento de los espacios naturales, 
pero delimitando estos espacios naturales de una for
ma objetiva, o lo que nosotros creemos que es objeti
vo. Por esto, cuando se suscitó el debate en esta Cá
mara respecto a la necesidad de proteger íntegramente 
"Es Trenc», aden'lás de los razonalnientos que fueron ex
puestos en su día, respecto a la dificultad y a la posi
bilidad o no posibilidad legal de aceptar los recursos 
o proceder a una revisión de las normas tal como es
taban planteadas, etc., nosotros expusimos en esta Cá
mara, por boca del Presidente del Gobierno, que en
tendíamos que entre los prGteccionistas, y no empleo 
esta palabra en sentido peyorativo, sino para enten
dernos, los que pedían la prolección, nu babía un aCUCi-
do completo entre lo que cabía considerar como pro
tección integral, y no había acuerdo porque todas las 
intervei1ciones esgrimían en apoyo suyo una serie de 
informes que había hecho ICONA, informes que con
tenían una serie de contt~adicciones, que también se 
pusieron de manifiesto en su día, y que no es necesa
rio volver a repetir. Pero sí quiero record,tr que, mien
tras en unos se hablaba de lél- necesidad de un uso so
cial de aquella playa, de aquellos terrenos, en otros se 
hablaba ele la necesidad de un proteccionismo contra 
los transeuntes, los usuarios, los chiringuitos, los caba
llistas, etc., etc. A nivel más, más populat-, quizás no 
empleado en los informes de ICONA, p~ro sí en argu
mentaciones que se estaban utilizando por distintos 
grupos sociales y por distintos estamentos, también se 
podían encontrar dos grupos bastante claramente di
ferenciados, entre los que querían simplemente no ur
banizar y los que querían proteger, entre los que que
rían proteger y los que querían conservar la playa 
vírgen, únicamente a efectos turísticos, para que se 
pudiera! ofrecer a nuestro turismo una playa vírgen 
que pudiera ser utilizada, visitada y disfrutada por 
nuestros turistas, lo cual, evidentemente, estaba en 
contradicción con la necesidad de proteger la playa 
contra el uso, contra los usuarios. Frente a esta, esta 
postura, frente a est2s discrepancias entre lo que se 
entendí::l por el mantenimiento de una protección inte
gral, fue cuando el Grupo Popular propuso la creación 
de una Comisión, a la que no le encargó preci samente, 
y permítanme que discrepe con un Portavoz que ha 
ocupado la tribuna anteriormente, no le encomendaba 
precisamente esta ley, sino que buscase una solución 
para conseguir la protección integral de «Es Trenc», y 
una de las cosas que tenían que hacer era ponerse de 
acuerdo en qué se entendía por la protección integraL 
Como ya dijimos cuando se sometió al dictamen de la 
Comis¡"ón, nosotros entendemos que con esta ley no se 

ha cumplido el mandato que había establecido esta 
Cámara, y por eso nosotros estamos en desacuerdo y 
sollcüamos el VOlO negativo para esta ley. Y no es que 
estemos en desacuerdo por una cuestión de principIO, 
de mantenerla y no enmendarla, porque si es de sabios 
rectificar, creemos que la sabiduría no es patrimonio 
exclusivo de ningún grupo político, y nosotros tam
bién es taríamos dispues tos a rectificar si se nos hubie
ra aportado algún razonamiento suficiente para poder 
cambiar nuestro criterio; pero desgraciadamente no se 
ha aponado ningún argumento y, más aún, se ha ve
nido a poner de manibesto, tanto en el contenido en 
sí de la ley, como en el debale que se está teniendo 
en estos mOlnentos, que teníanl0s nosotros razón a~ 

pensar que no había unanimidad de criterio al consi
derar qué quería entenderse por protección integral de 
«Es Trenc». Nosotros creemos que con esta ley no se 
da la protección que pedía leONA en sus informes, 
la protección que pedía, en la que deCÍa que la presen
cia de unos chiringuitos para dar servicio en la playa, 
podía ser, me refiero al último informe, el que pare
ce ser que lue definitivo [Jara que alglll1GS grupos 
adoptaran su postura, sostenía que la mera existencia 
de unos chiringuitos en la playa no sólo afectaba por 
la obra en sí, sino que afectaba por cuanto la atrac
ción de usuarios de la playa a su alrededor era perju
dicial para las dunas; para oponerse a la urbanización, 
deCÍa que incluso cualquier tipo de obra que se 
hiciese, el mero hecho de talar los pino$ para hacer 
las calló, puJía alterar el lllicroclill1a, puJia alterar el 
régimen de vientos: etc., etc., etc. Si esta ley, lo único 
que ofrece, que es lo único que ofrece al haberse re
dactado al amparo de la ley del suelo, es la redacción 
de un plan especial de los que están previstos en la 
ley del suelo, esa es la protección, exactamente, que 
se podría haber dado en desarrollo de las normas sub
sidiarias aprobadas por el Gobierno, y, de hecho, el ré
gimen transitorio, en lo que refie¡-e a la protección de 
lo que es protegible, que es « Es Trenc» y «Es Salo
brar», y de ahí viene el título ele la ley, en lo que se 
refiere a estos espacios, los planes especiales desarro
llarán: lo que podían haber desarrollado y el régimen 
transitorio que se propone es precisamente el mismo 
qu~ había propuesto el Gobierno en sus normas; ni 
máS' duro, ni más flojo, sino exactamente el mismo que 
había propuesto el Gobierno. Eso quiere decir que esto 
no incluye más protección de la inicialmente prevista 
por nosotros, ¿cuál es la diferencia de esta ley con la 
propuesta inicial del Gobierno? Simplemente que no se 
urbaniza; entonces, como ya habíamos intuido y no se 
había dicho claramente hasta ahora, de lo que se tra
taba no es de proteger «El Trenc», sino de impedir que 
se desarrolle una urbanización concreta; de esto se 
trata, de una concreta que, repito, n¿' es la que estaba 
directamente sobre las dunas, porque ésta ya la había 
anulado el Gobierno en sus normas subsidiarias, eso 
se olvida, sino la que estaha situada a 500 metros de
trás; y yo me permito recOI'dar, para que todos los 
Sres. Diputados tengan presente ¿qué representaría en 
Baleares 500, una franja de 500 metros de protección 
alrededor de todas nuestras playas? Si se hubiera res
petado esta franja en todas las playas de Baleares, in
dudablemente ni existiría el término balearización ni 
ahOl-a est;lfíamos discutiendo y planteándonos la nece
sidacl de proteger lo que se viene en llamar el último 
espacio virgen, que como se demostró en su día, tam
poco es el último espacio virgen. Piensen que ni exis-
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tiría Magalluf, ni existiría Santa Pon~a, ni existiría la 
mayor parte de Palma Nova, y en la Playa de Palma, 
las primeras edificaclOnes estarían, aproxlmadamente, 
a la altura de La Porciúncula. Ewdememente, no exis
tiría la mitad de, de Ca'n Picafort, no existiría, prác
ticamente, el Puerto de Alcúdia, ele., etc. Eso parece 
ser que no se ha tenido en cuenta. Pues esa protec
ción, esa franja no viene incrementada, simplemente 
se ha anulado la urbanización; entonces teníamos ra
zón nosotros cuando pensamos: lo que se quiere no es 
proteger, sino que lo que se quiere es condenar una 
urbamzación. Y lo dijo, además, claramente, el repre
sentante del Grupo Regionalista, cuando se sometió, en 
una pasada sesión, se sometió a consideración de esta 
Cámara la Ley Marco de Protección de Espacios Natu
rales, cuando dijo con esta Ley se crunplen los princi
pios básicos que se pretendían, que es no poner contra 
las cuerdas al Gobierno y no urbanizar, efectivamente 
es no urbanizar. Bien, nosotros pensamos que éste no 
es el encargo que se había dado a la Comisión para 
esta ley; quizá si se hubiese pretendido realmente no 
urbanizar, habría prosperado, si se hubiese prelel1l.lido 
proteger integralmen te habría prosperado la propuesta 
del PS¡'vl de que hubiese una declaración de parque 
natural, declantción que hizo o propuso en el Pleno 
de la Cámara, propuso en Comisión, etc., y que nunca 
ha sido tomada en consideración. Ante este punto, 
nosotros tenemos que seguir pensando que para esto, 
como noso tras pensamos que esta urbanización tal 
como está plal1lcada no perjudica a la zona proregibíe 
y que la zona que se debía proteger es la misma que 
habíamos protegido noso tros, es por lo que el Gobier
no sigue manteniendo su postura de que no sería ne
cesario el haber redactado esta ley y que la protección 
se conseguía perfectamente con: las normas subsidia
rias. Se ha dicho, no recuerdo pOlO quién, sinceramente, 
pero se dijo en esta Cámara que en cada referencia al 
Grupo Popular, que algún grupo había puesto obstacu
los para que se pudiese aprobar esta ley y ahora mis
mo se acaba de repetir, hace unos momentos, que pa
recía que se estaban poniendo obstáculos, se estaba 
cambiando, corrían los plazos y cabía la posibilidad de 
que fuesen incrementándose las posibles indemnizacio
nes que tuviese que haber al efecto. Bien, yo puedo 
decir, en descargo del Gobierno, si es que esta acusa
ción iba por el Gobierno, que entiendo que sí iba así, 
que nosotros podríamos perfectamente habernos opues
to a la presentación y la tramitación de esta ley en 
cuanto que creaba un aumento ele crédito no previsto 
en los presupuestos; sin embargo el Gobierno no lo ha 
hecho, y no lo ha h echo porque evidentemente esto 
habría sido simplemente un retraso a la tramjtación 
hasta que presentase los Presupues tos a la Cámara la 
mayoría que defiende es ta ley, hubiera impuesto una 
enmienda suficiente para asistir este crédito, pero se 
habría retrasado la tramitación; el Gobierno no ha uti
lizada este recurso que tenía. Por otra jJJrte también 
se dice que, a medida que pasa el tiempo, posiblemen
te se pucda aprobar el proyecto, el plan parcial revi
sado que quizás, en opinión ele a lgunos puristas, po
dría dar lugar a un incremento de las indemnizacio
nes; no sé si es cierto o no es cierto, lo que sí es cier
to este proyecto eslá en la Consell eria, y este proyec
to no se h a tramitado y no se le ha dado, en absoluto, 
ninguna facilidad, al contrario, para que no se aprobara. 
Es decir, que el Gobierno no ha utilizado ninguno de 
los recursos que podría haber hecho para retrasar esta 

ley, y no lo ha hecho porque es respetuoso con la Cá
mara y porque tiene obligación de defender el dinero 
del contribuyente, y el dinero del contribuyente impli
ca que le guste o no le guste esta ley, tiene que hacer 
todo lo posible para que en su desarrollo le cueste el 
ITÚnimo dinero al contribuyente, aunque en su momen
to le tenga que explicar, a lo mejor, qUe este dinero 
que le va a costar, porque alguno costará, no sé si 
mucho o poco, este dinero no va a ser para que tenga 
un lugar de disfrute al lado de la playa, sino que al 
contrario, va a ser para que haya un sistema de pro
tección que a lo mejor incluirá el que la utilización de 
esta playa no sólo esté limi tada, sino que además pue
da resultar onerosa para poder cubrir los gastos de 
conservación de este supuesto parque que se puede 
hacer para protección de estos espacios. El Gobierno 
lo que sí es, es fiel al pueblo de Mallorca y a lo que 
entiende que son sus intereses y, en este caso, los de
fiende, y naturalmente los defiende con una lealtad 
hacia su icleologia, en este caso la liberal, naturalmen
te, y hacia una lealtad él lo que entendemos que es 
nuestra concepción de lo que puede ser un desarrollo 
urbanística que es compatible la conservación de la 
naturaleza y es perfectamente compatible con un desa
n-olla económico, ordenado, equilibrado él la medida 
del hombre que, al fin y al cabo, el hombre también 
forma parte! de la naturaleza. Nosotros, no es la ley 
que nosotros habíamos encargado o habíamos propues
to que se hiciese, en absoluto; si hubiese sido ésta, 
tratándose como es, simplemente de un desarrollo ele 
la ley del suelo, teníamos competencia para haberlo 
hecho directamente. Es evidente que, a nuestro modo 
de ver, no es esto lo que se había pedido a la Cáma
ra, esto no añade sobre nuestra propuesta, repito, y 
con esto terminc) , simplemente que la no urbanizabili
dad de unos terrenos situados a 500 metros de la playa 
y que en su 80 % están si tuados sobre un erial , que 
veo dif.ícil que se pueda calificar como Un espacio vir
gen de un valor incalculable, evidentemente no preten
do reiniciar la discusión sobre esto, la Cámara ya se 
manifestó en su momento, pero lo que sí entiendo es 
que esta Ley no incrementa la protección natural de, 
la protección integral del espacio natural, por eso no
sotros pensamos que siguen siendo válidas las normas 
subsidiarias que aprobó el Gobierno tal como las con
cibió. Por lo tanto, nosotros, no tan sólo no apoyamos 
la tramitación de esta Ley, sino que pedimos que sea 
rechazada. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr. Conseller. Dins la qüestÍó inci

dental, grups que vulguin intervenir per contestar al 
Govern? Utilitzarem el mateix ordre d'abans. Anan1. 
ido, de m enor a majar, Sr. Jeroni AlbertÍ té la p3rau
la. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps ele cinc minuts . 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Bé, jo per ex

pressar la meya gran preocupació, després ele sentir la 
intervenció del nostre Conseller d'Orelenació elel Terri
torio perque em permeti que li digui que vaste o no 
s'ha Ilcgit la L1ei o dir que aquesta Lle i és igual que 
les Normes Subsdidiaries que vos tes varen aprovar 
amh una urbanitzacíó dins, estam parlant d'una llei 
distinta o el'unes normes subsidiaries distintes. 1 més 
m'ha preocupat encara, molt més, quan voste ha dit 
que aquesta L1ei protegeix igual que les Nonnes Sub-
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sidiaries, la qual cosa voste diu que protegeix urbanit
zar, perque aquí no hi ha urbanitzacions i alla n'hi ha 
una. La priInera norma, la primera norma de protec
ció integral i natural d'un espai, és que no hi hagi ur
banitzacions; Sr. Conseller, si voste diu que aquesta Llei 
és innecessaria, perque el mateix que feien les Normes 
Subs,idiaries, li que l"única cosa que valí,em era sus
pendre la urbanització, sí senyor, perque vostes no ho 
varen voler ter, els hem hagut d'obligar afer-ha, des
prés de sis mesos amtl¡ una llei; si vostes ho hagues
sin volgut fer no haguéssim fel la llei, crec que aixo 
esta ben dar, si vostes haguessin estret la Proposició 
No de Llei, no hauríem fet cap llei, ens haguéssim que
dat tan tranquils i no hauríem tengut aquest embull 
que hem armat. Per tant, vostes varen dir, i si voste 
em diu, per exemple, és que vos tes protegeixen un tros 
més gros que aquelles normes, primer, no és ver, el 
perímetre és exactalTlen t igual que el de les Normes 
Subsidiaries pero jo li vull recordar una cosa, supos 
que amb tata la bona intenció del món, pel-qUe jo no 
cree que mai el Govern faci res amb mala intcnció, va 
posar quan varem crear la Comissió, per dictar les 
nOl-mes de protecció d'Es Salobrar, Es Trenc, Ses Co
vetes i La Rapíta, perque fas gros í perque ens es
glaiassim, resulta que no ens esglaia res, i ho varen 
fer més gros pCl-qu~ vostes, vostes no, el Grup Popu
lar ens ho va encarregar, va dir normes <le protecció 
a Es Salobrar, Es Trenc, Ses Covetes i La Rapita, i 
perque vos tes suspengueren la urbanització; en primer 
lloc, perque ele la primera premissa per protegir aques-
1:a, aquesta zona var,en haver ele fer una llei, perque 
vostes varen dir que una Proposició No ele Llei apro
·\,·.~~1¿1 r::" ::11:' jorlJ. c\'8qUCSt Parlamcnt era una simple 
recomanació al Govern. 1 nosaltres varem voler entrar 
amb aixo, i li vull recordar unes paraules que voste 
em va dir el día que varem presentar aquesta Llei i que 
el President no hi era, a aquella saleta el'aquí dalt, 
quan jo vaig dir aqucsta Lleí és m:cessaria, per si hem 
el'esmenar la Diana al Govern amb altres coses; voste 
em va elir, el Diputat Albertí sap que hi ha altres ma
neres el'esmenar-Ia, i n'hi ha altres, pero no les volem 
posar en practica, a aquestes aItres, perque no és per 
esmenar la plana, és per canviar ele Govern i no ho vo
lem; feL Voste ens diu que amb aquestes normes S'Are
nal arribaria a la Porciúncula, perque S'Arenal esta da
munt ]'arena; avui hem ele protegir el que ens queda, 
no és que perque ho hagim fet malament fin s ara, ha 
hem de fer malament avui, és que Mallorca, el poten
cial d'oferta turística que té, necessita mantenir tota 
la seva capacitat d'atractiu turístic que té, i si aquí 
s'esta parlant ele 30 metres per pla~a, si \'ostcs propi
cien aixo, no poelen propiciar mai que s'urbanitzi Es 
Trenc, perque una c(Jsa va contra 1'altra; la qualitat 
no va per 'aquí, i ~b!lorca no pot, ele cap maner~a, 
agreelir més el seu paisatgc, i Mallorca no pot ele cap 
manera, si vol continuar vivint elel turisme, ja no par! 
que no espenyem Mallorca, tomar un pi més, carregar
se una platja més, ni una duna ni un ecosistema, 
Mallorca neccssita oferir a aquells que vénen, enelemés 
deIs hotels que hi ha a la platja de S'Arenal, !loes com 
Es Trenc, perque eliguin aquesta illa val la pena venir 
aquí, i per venir aquí i estar quinze elies, elormiré quin
ze nits, i aquí hi haura hotels, i menjaré trenta vega
eles i aquí hi haura restaurants; perque ningú ve a 
Mallorca per estar elins un hotel ní per menjar a un 
restaurant, vendra la gent a Mallorca quan siguem ca
payos que el nostre proclucte turístic sigui superior a 

la resta el'Europa, i ho éso I per damunt de tot, hem 
de seguir essent-ho i no ho serem urbanitzant Es Trenc, 
i no ho serem dient ql1.e el que hauríero el'haver fet en 
Es Trenc és .el que varem fer a S'Arenal; perque, Sr. 
Conseller, realment m'ha deixat voste, En Pere Morey 
diu, en castella, «alfombraelo», jo li die, astorat; sentir 
que aixo és el mateix que les Normes Subsidiaries, i 
ql1.e suspenelre una urbanització no és protegir, Sr. Con
seller, realment jo estic convenyut que la seva concep
ció, no sé si la elel Govern i la nostra el'ordenació de 
tenitor~, de protecció .d'aquesta illa esta lluny, anys 
Hum el'esser la mateixa. Jo, la veritat és que, elesprés 
de, si vostes ens encarreguen al Parlament que una Co
missió faci una normativa i el Parlament arriba que 
l'única normativa possible és la Llei, perque l'altra que 
era possible vos tes no la varen valer fer, que era sus
penelre la urbanització, vostes havien cl'haver dit, jo en
carreg a la Comissió que faci la normativa que surtí, 
que el que tenim ara queda ben igual i els ... no ho 
acceptam. Vos tes ens elemanen una nonl1ativa per pro
tegir Es Salobrar i Es Trenc, no la normativa que vos
tes creuen que és bona, una normativa que la majod3 
el'aquesta Cambra creiés que era bona. 1 hem fet la 
normativa que la majoria cl'aqucsta Cambra ha cregut 
que és bona i voste diu que no hem fet res. Jo, la ve
ritat, si aquelles normes subsidiaries amb aquella taca 
alla elins, urbanitzar carregant-se les: dunes i els pinars, 
per moIt que estigui a 500 metres, és el mateix que 
aquesta Llei, jo amb aixo acab, realment me 'n vaig 
molt preocupat. Volia puntualitzar només, si m'ho per
met, el PSM. El PSM diu: nosaItres creim que esta 
suficientment protegit i que no hi ha, que els agricul
tors ele Campos no tenen per que estar intranquils; 
pero hi estan, hi estan i voste seu aquí i eJls seuen 
allá, hi estan: jo deman, si l'objectiu. és la protecció 
integral d'Es Salobrar i Es Trenc i s'aconsegueix, per 
que, endemés, hem ele tenir intranquils els agricultors 
ele Campos? Aixo és el que jo deman. Aquí .deim que 
canviam. Que és que canviam? El Grup Regionalista va 
dir que amb els seus vols es protegiria integralment 
Es Salobrar i Es Trenc, i ha mantén, pero sense agres
sions gratu"ites a ningú, sense interferencies a gent que 
no necessita posar-la intranquiHa, i continua dient el 
mateix, Mallorca necessita conservar les zones que li 
queden, per damunt ele tot, si vol continuar vivint elel 
turisme i, endemés, que aquest oasi de pau que és Es 
Trenc tengui reflex dins la nostra societat, i que no 
ens trobem a, l'estiu que hi ha problemes perque no 
hem cedit amb all0 que podíem cedir; i no ceelirem 
mai en allo que no podem cedir, que hi ha problemes 
el'imatge perque no hem sabut ceelir, no hem sabut 
conversar i hem volgut imposar allo que sense impo
sar hauríem pogut tenir millor. Nosaltres hem ele con
servar Es Trenc i les zones que ens queelen si volem 
continuar vivint del turisme i hem ele ser una iIla que, 
com ha estat fins ara, no ens varem preocupar els que 
teníem, la responsabilitat a un altre temps, no hi havia 
manifestacions, ni enfrontaments i aixo ens ha eluit al 
septim Uoc de renda per cápita d'Espanya, estiguem al 
primer. Moltes grácies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, moltes gracies, Sr. J eroni Albertí, 

té la paraula Sr. Joan Francesc. Pot contestar. Sr. Je
roni. 
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EL SR. SAIZ GOMlLA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados, 

una contrarréplica muy breve, porque me temo que me 
he expresado con muy poca claridad y yo quisiera di
sipar las dudas, o algunas al menos de las preocupa
ciones del Sr. Albertí, intentando aclarar lo que he 
dicho o he pretendido decir. Evidentemente la ley no 
protege igual, o sea, la ley tiene sobre las normas sub
sidiarias la supresión de la urbanización, o de una de 
las dos urbanizaciones que estaban planteadas, una ya 
la habían suprimido las normas y la ley suprime a la 
otra. Evidentemente que no es lo mismo, natural, hay 
mucha diferencia. Esto creo que lo había dejado bas
tante claro, he querido decir, y lo voy a repetir, que, 
sobre lo que nosotros entendemos, y de ahí que noso
tros pusiéramos un nombre más la rgo, no para confun
dir ni p3ra hacer que fuese más grande, sino porque 
siempre hemos sostenido que al grito de «Salvem Es 
Trenc » se estaba aumentando más cosas, y ahora de 
alguna manera se es tá reconociendo, se están incluyen
do terrenos agrícolas, por ejemplo, y que quizás pue
den quedar excluidos alguna protección más, más li
gera; n o quiero entrar porque no es el momento de 
entrar en el detalle de la ley, pero sí que acaba de 
decir el Sr. Albertí que lo fundam ental es defender Es 
Salobrar y Es Trenc, y Es TI-enc, exactamente, quizás 
la diferencia está en el concepto que podamos tener 
de lo que era Es Salobrar y lo que era Es Trenc; no
sotros entendíanlOs que Es Salobrar i Es Trenc era, 
cuncretalnenLe, la zuna húmeda, Las Salina:>, la franja, 
la playa, ele la franja de playa de. dunas y que donde 
estaba ubicada la urbanización, el litigio no es zona de 
Es Trenc, en este sentido entendemos que sobre esta 
zona, sobre la playa, o sea sobre lo que estaba incluí
do en nuestras nornlas, la ley no incluye más protec
ción, hay que hace¡- un Plan Especial que es el Plan 
Especial que habia que haber hecho en desarrollo de 
las normas ; es el mismo, se podrá conseguir más o 
menos, dependerá de la habilidad que tengamos en la 
redacción de este Plan Especia1 que había que hacer y 
en esta zona no hay más protección, indudablemente 
hay la gran diferencia de que nosotros manteníamos 
una urbanización y la ley suprime esta urbanización, 
eso, vamos, creía que lo había dejado bien claro, que 
aparte de es ta diferencia no había más; eso es lo que 
decía, naturalmente es diferente, claro, eso es. Yo ad
mito que hay que mantener la capacidad de atractivo 
turístico de nuestras is las y creo que también me he 
expresado mal al hacer la comparación con El Arenal. 
Yo no queda decir que tuviésemos que hacer lo mis
mo en Es Trenc, porque se había h echo en El Arenal; 
lo que quería decir es q~le si en El Arenal, cuando en 
su tiempo se urbanizó, ? yo tampoco no quiero juzgar 
a hora por qué se hizo ele una forma o de atril, pero 
si cuando se hicieron el resto de los núcleos turísti
cos que tiene Mallorca, se hubiese dejado una franja 
de 500 metros y la urbanización hubiera pstac\o a par
tir de los 500 metros, piense yo que ahora, la imagen 
que hay de Mallorca no serÍ3 la que tenemos y que en
tonces nues tra capacidad de atractivo turístico segui
ría siendo mucho más: elevada de la que es en es tos 
momentos. Eso no quiere decir, y ya digo, si, s i me 
ha entendido así, rectifico, no es que yo pida para El 
Trenc lo elel Arenal, muy al contrario , es que nosotros 
pensábamos y pensamos, y así lo mantenemos con toda 
honestidad, en desacuerdo con otros grupos, pero así 
lo pensamos, que sí se poelría ha ber hecho ulla urb~-

nizaClOn que mantuviese el atractivo turístico de la 
playa y al mismo tiempo permitiese esta urbanización, 
ese era el concepto que nosotros teníamos; pensába
mos que lo que es protegible, quedaba suficientemente 
protegido, evidentemente no queríamos, de ninguna ma
nera, que se repitiese sobre El Trenc lo que hay en 
El Arenal, ni p ensamos que la ley dice lo mismo, digo 
y repito que si esto es, si tiene que ser suficiente acla
ración, que entendemos que dice lo mismo en las zo
nas de la playa, dunas y Salobrar, evidentemente en 
las zonas del pinar posterior y del erial, donde estaba 
ubicada la urbanización no es lo mismo, hay una dife
rencia esencial, naturalmente . Gracias . 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr. Conseller. Sr. Joan Francesc 

Triay, disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies. Sí, Srs. Diputats, Sr. Conseller. Jo crec 

que voste incorre en contradiccions a les seves argu
mentacions; per una part, les Normes SUDsidiaries són 
llevar la urbaniLzació, igual que aquesta Llei que pro
posam, i per a ltra part, diu que la delimitació supera 
ampliament la que proposaven els esLudis d'lCONA, 
quan tots sabem que la delimitació d'lCONA, era la 
de les Nonnes Subsidíaries, aquí hi ha qualque cosa 
que no encaixa. Realment, ja ha ha dit el Portaveu del 
Grup Regionalista, voler assimilar les seves Normes 
Subsidiarie:s amb aquésta Llc:i, que: cstabl",ix un r'::gim 
definiLiu de sol no urbanitzable, que és vinculant, per 
tants planejaments, cosa que no era la norma subsi
diaria, més que fins la producció, revísió del Pla Ge
neral de Campos, que hi havia una urbanització, que 
hi havía unes qu~dificacions que no són les que aquí es 
proposen, que eren perfectament edifica bIes les zones 
de protecció que cnrevoltaren els espais basics; crec 
que significa efectivament VCure allo que no hi ha. Ens 
parla, perque certament aquesta delimitació que aquí 
proposam és coherent amb els estudis d'lCONA del 79, 
del 83, elos de.! 83, un com n informe a les Normes 
Subsidiaries, com voste sap, un altre d'impacte ecoló
gic, demanat pel Grup Regionalista a Lra\'és del Parla
ment i fet pet' altres tecnics, també de !'Institut, i a 
tots ells hi ha rcalment un fil conducLor que I'impact~ 
negatiu de la urbanització, la necessitat de protegir 
unes arees ben delimitades i de crear al voltant unes 
arees de protecció COl11 tol espai natural, com tata area 
protegida, que serveix ele transició a una area de re
gim normal. Sembla que s'ha conven.¡;ut que tenia raó, 
el Govern, pe¡- la seva boca, perque clar, ja ho deien, 
no hi havia unanimÍtat; bé, les epoques de les unani
mitats , vos tes que són govcrn minoritari han de ser 
cspecialment conscients, es tan realment acabades; no
sal tres ens conformam que aquesta Llei tengui una ma
joria, que s'aprovi i que realment aquests Plans Par
cia ls legítimament aprovats com voste diu, i ho com
partim, siguin substitults per un sol no urbanitzable 
el'especial protecció legítimament aprovat pe! Parla
m ent de les IHes Balears, i per tant, que una legitimi
tat administrativa la substituirem per una legitimitat 
legislativa, probablement estara d'acord, de molta més 
importancia i rango El Grup Parlamentari Socialista 
ha estat coherent, eles del primer moment, amb les 
qualificacions que proposa per a aquestes zones, per
que .ia en el Consell de Mallorca, vam demanar, i ho 
vam perdre en aquella oportunitat, que hi hagués una 
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qualificació d'element paisatgístic singular per a les 
arees de dunes, boscoses i humides, i de paratge pre
servat per a la resta de l'area suspesa; amb els matei
xos termes vam plantejar el recurs, que vam tormular 
contra el Consell de Govern per l'aprovació de la nor
ma subsidiaria i de la mateixa manera ho proposam 
avui, si bé avui, amb m es modestia perque hem fet 
una Llei i endemés I'han defensada i l'han discutida 
amb els altres grups que I'han avalada, una Llei que 
reconeix al Govern, i nosaltres hem insistit en aquesta 
necessitat, que reconeix al Govern la necessilat de ter un 
Pla Especial i que sigui el Govern l'autor i el protagonis
ta eI'aquest Pla Especial, perque creim que aquí es poden 
prendre determinaeles decisions molt importanls, perú 
les matisacions, els estuclis tecnics, les particularilza
cions corresponen a un altre tipus de documents, que 
tenen una altra mCc2ll1ica de redacció i que tenen una 
altra mecanica d'aprovació i de participació pública. 
Per ar;:o insistim a aques t caracter merament cau telar 
i transitori del regim que es proposa, de la necessitat 
que el Govem i,~c¡ el Pla Especial que la Ilei Ji obliga 
afer i del qual ja cliscutirem, en els ambiLS no parla
mentaris, pero en cls ambirs que corresponguin al seu 
Pla Especial abans de ser aprovat definitiv·amen t. És 
evic!cnt que tot regim transilori, que tot regim caute
lar, sempre és més dur que alló que ve dan'era, qual
sevol suspeL1sió de llicencics sempre és més dura que 
quan s'aixeca la suspensió ele !licencies i entra un re
gim nou urbanístic; pEr tant, el earacter que té ele sus
pensió, de cRutel<1, aC]ll f~ st r egil1l, fa '1l1C nece5~ál-i{1m c nt 

hagi de tenir aquesta eluresa, superior, pmbablement, 
perque el Govern podrá. tenir elements per incremen
tar-la, si ha consielera oportú, a través deIs estudis ne
cessaris. Per altra part, també som eonscients, Sr. Con
seller, ele l'argumentació basica que vost?! presenta de 
la necessitat de fer possible una defensa de la natura
lesa i un desenvolupament turístie; no volem fer re
peticions d'arguments que- s'han fet des el'aquesta tri
buna, pero estam en conclicicins de donar el maxim de 
detalls de com l'Ajuntament de Campos té més d'onze 
mil places turístiques noves a desenvolupal- segons 
l'avanr;: de planejament que té en estudi, fet per un 
equip que esta, sembla esser, en crisi amb l'Ajunta
ment i que faran probablement si és objecte d'una 
substitució el nou equip, inerementi aquestes onze mil 
places per aItres més quantioses i que per tant, per 
un municipi que té una escassa tradició turística, un 
municipi que fa uns elocllments com són els d'aquest 
eoHectiu aquÍ on titula de bordell la platja, aquí on 
s~scandalitza elel nudi~me, aquÍ on fa tot aquest, 
aquesta mena d'asseveracions ele moral tan rígida, real
ment necessita un període ele preparaeió pel que sig
nifica el turisme com a liberalisllle, com voste ha dit 
molt bé, liberalisme de costllms, 1 iberalisme tolerancia, 
i per t<1nt, adequació a aquestes maneres noves ele viu
re que, entre altl-cs coses, són les que han fet pos si
ble el turis111c. Moltes gl'acies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Tria.y, Govern. Llavors interven

dra voste en el torl1 de r2plica; ara, de moment, hem 
eI'acabar els torns primers, Pcl Grup Popular té la pa
raula el Sr. Joan Verger. Disposa, Sr. Verger, de quin
ze minuts 

EL SR. VERGER POCOVí: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Per coherencia 

amb el que hem mantengut des d'un principi, des que 
es van comen<;ar a dlSCUllr les NormeS ::>uD::,Wlanes de 
planejament d'Es 'l'rene-~alobrar de la platJa de Cam
pos, nosaltres anunClam des del prmclpl que nosaltres 
ens oposarem a aquesta Llel per Gues raons molt Impor
tants que en pan ja ha mamtestat el Conseller del 
Govern, el Conseller d'Ordenacló del 1 errlton. La Pri
mera de toLes és perque pensam que la proteccló que 
es donava a la zona, a aquesta zona que estam dlscu
tint avui, a través de les Normes ~Ubsldlánes que na
vía redactar el Govern, eren sutlcients, eren adequades 
i bastaven, com dic, per protegir, tal com ho vell11. no
saltl-es, aquesta zona d'Es Trenc, que per cert, ja es 
hora que es digui que aquesta possibJe urbanització 
no era en Es. 1 rene, sinó que era a Sa Barrala. 1 la 
segona part o el segon punt és que aques!a Llei, per a 
nosaltres, que les zones alla on s'hav13 de protcgir de 
ver, no li dóna una major protecció, i aquí veim, tam
bé, que alla on s'hagués pogut fer la possible urbal1lt
zació a conseqüenela de les Normes Subsídiaries, allo 
que s'ha fet o allb que seg.urament es fara, sera car
regar-se ni més ni manco aquesta possible urbanitza
ció, urbanització que nasal! res enLenem i entenem per
que l'hem vista i perquc és així a tnlvés ele les Nor
mes , que era, que hagllés pogut esser una urbaniLzació 
modelica, una urbanització respectuosa amb el medi 
ambicnt d'aquella zona, i que endemés pcnsam que 
hagués estat un model a imitar a aItres possibles ur
banitzacions que s'haguessin pogut fer i que segons 
s 'ha 111~1l1ir('stat a aquesta Cambra, possibl~ment ja no 
en facem més. J és- ver, és ver que el Grup Popular va 
dona l' supon a la resolució del Govern quan va dir, 
quan va dur aquí aquesta resolució quan no va accep
tal' la Proposició No de Llei del Partit Socialista, de 
Protecció, i va encarregar a aquesta Cambra, a la ma
joria d'aquesta Cambra, que definís quina era la pro
teceió que havÍem de donar a aquesta zona. Nosaltres, 
aquesta proteceió que avui ens ve a través el'aquesta 
!lei, no la compartim, i a posta dic que nosaltres vo
tarem en contra. 1 també crec que és necessari dir 
que ningú d'aquÍ, cap diputat el'aquesta Cambra no ha 
de donar cap llit;ó a cap membre, al cap ciutada de les 
nostres ilJes, ni de cap poble, perque aquesta no és la 
nostra [unció. Moltes gracies. ' 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Verger. Obrim el punt de replica. Té 

la paraula el Sr. Sebastia Serra. Disposa, Sr. Sena, ele 
cinc minuls. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Pensam que les postures 

estan totes molt ciares i pensal11. que quasi totes tenen 
una coherencia del comen~ament fins al final d'aquest 
proeés. La conscienciél; que estam davant d'un deIs poes 
espais naturals que queden a les Illes Balears, pensam 
que és evident, i aquí sí que hi ha un motiu de dis
crepancia importantís"im entre pensar que és un espai 
m és o pensar que és un deIs pocs espais que queden 
i enclemés amb una singularitat molt clara. Volem re
calcar que repetirem moltes vegades unes paraules que 
errs han agradat 1110lt del Grup Regionalista, mai més 
agressions, !la dit, i creim que ho haurem ele recordar 
perque no veim clar amb els canvis que hem observat 
i en contradiccions que hem observades, que aquest 
mai més agressíons pugui esser factible; si és aixÍ coin
cidirem plenament i n'estarem molt satisfets, i ens ale-
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gram d'aquesta expressió pública que ha fet el Sr. Al
bení, pero recordam també que a tinals del 83 el Grup 
Regionalista votava contra la protecció integral de San
ta Maria, Son Fonoll de Menorca i del Barranc d'Al
gendar. Per lant, creim que hem de ser recelosos deIs 
canvis, d'embullar fil, en definitiva que diríem amb 
unes paraules molt clares; i volem acabar només amb 
dues qüestiolls molt clares, respectam totalment l'ar
gument polític del Grup Regionalista de fer qualque 
esmena amb el sentit de tranquiHitzar, pero nosaltres 
creim que no és aquest el moment, ni és aquesta la 
qüestió, pensam que en tot cas s'ha de discutir, s'ha 
de debatre públicament i vull recordar que avui feim 
aquí, pero que él nostre Grup és el que va proposar 
debats públics unitaris o fans públics unitaris a Cam
pos, perque de qualque manera es poguessin clarificar 
no només postures, sinó la veritat, ates que crec que 
tots els Grups som ben conscien~s que a Campos s'ha 
enverinat l'opinió pública, sabra qui I'ha enverinada i 
per que l'ha enverinada. Precisament, per tant, creim 
que no és fer canvis, no és introduir esmenes, sinó 
que la qüestió es explicació, Sr. Verger, no és donar 
cap lli¡;:ó al ningú, senzillament és explicar les coses tal 
com són dins una situació democratica per la qual 
hem Huitat i continuarem lluitant, i també dil', el dar
rer de tot, el nostre Grup vol manifestar una vegada 
més la intranquiHitat, perque el tema de pare natural 
no va esser abordat en el seu moment i encara no ha 
estat abordat; creim que, i aixo creim que tothom ha 
té ben present, mentre la, declaració formal de pare 
natural no estigui feta, no podrem assegurar que Es 
Trenc i Es Salobrar i Sq Barrala, obviament esta tot 
protegit; gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. No havent més interven

cions, passarem, senyors, a la votació sobre la presa 
o no en consideració d'aquesta Proposició de Llei. Per 
tant, les Sres. i Srs. Dipulats que votin a favor de la 
presa en consideració d'aquesta Proposició de L/ei, es 
volen posar drets, per favor? Poden seure, gracies. Les 
Sn~s. i Srs. Diputats que votin en contra de la presa 
en consideració d'aquesta Proposició de Llei, que es 
posin drets, pe¡~ favor. Moltes gdtcies. No hi ha abs
tencions. Per tant, aquesta Cambra ha acordat per 31 
vots en contra de 20 prendre en consideració aquesta 
Proposició de Llei que passara a la Comissió pertinenl. 
I passam al punt següent. És el relatiu a la proposta 
de delegació legislativa plena en la Comissió d'Ordena
ció Territorial pe!" la protecció que els pertoca de la 
Proposició de Llei que acabam de debatre. Sra. Secre
Ul.l-ia, vol procedir a la lectura de dos documents? Un, 
a la proposta de dclegació i l'altre, a l'acord de la 
Mesa del Parlament a la ... 

6.-
LA SRA. ENSEN'AT ENSEÑAT: 

Els Grups Parlamentaris Socialista, Regionalista de 
les Illes i E squerra Nacionalista (PSM) sol'liciten ele la 
Mesa que, en aplicació de les seves previsions de ]'ar
tiele 130 elel Reglamenl Provisional, sotmeti al PIe del 
Parlament la delegació en la Comissió d'Ordenació Ter
ritorial de la competencia legislativa plena per a 1'apro
vació de la Proposició de LIei de declaració d'Es Trenc
Salobrar de Campos com a Area Natural de Especíal 
Interes a la matcixa sessíó plenaria en que es proce
desqui a la presa en consideraeió de l'esrnentada Pro
posició ele LIci. 

EL SR. PRESIDE NT: 
S'obrí un tOrIl a favor. El Sr. Damia Ferra Pons 

té la paraula. Disposa d'un temps de quinze minuts . 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, no sé SI sera 

un torn a favor perque l'esperit amb que es va pre
sentar aqueSla proposició de delegar competencia le
gislativa plena a la Comissió d'Ordenació Territorial, 
a la vista de certs elements nous que s'han produits, 
que creim que ha perdut tot el seu sentit i per tant 
l'hem de reconsiderar completament. Esquerra Nacio
nalista, des del moment que es va plantcjar allo que 
en podríem dir el problema d'Es Trenc, sigui Sa Barra
la, Es Trenc, Es Salobrar, tots ens entenem, va ma
nifestar unes necessitats de resoldre aquesta qüestió 
amb la nÜ.xima Ul·gi:!ncia, 3mb la ma.xím' l cel rílal, i 
no perque consideri que els padamenls hagin de rris
sal', perque creim que el Pal"lamenl ha tlc treballar 
amb una certa lentitud i ha de trcballar bé, p ro a 
aquesta qüestió hi havia un element molt important, 
que era el factor de les famoses indemnitzacions; s'ha 
dit moltes vegades que les indemnitzaciol1s eren mol
tes, altres han dit que eren poques; de moment no les 
podem quanlificar, naturalment, pero rl perill que 
aquestes indcmnitzacions siguin quantioses sempre In 
motivat que Esquerra Nacionalista donas per suposat 
qu aquesta qüestió el'Es 'fl-enc, s'havia de resoldre 
alOb urgt ncia dins aquest Parlamento La nostra pri
m erl'1 pr p . a va ser fe r camí cap a un parc natural; 
aques ta 8mb¡·a, per majoria, va acordat- que no; des-_ 
prés es varen produir tota una serie de factors, es· va 
aprovar una Proposició No de Llei, hi va haver un Go
verIl" que en cerla manera va rebutjar l'aplicació 
d'aquesta proposició no de lIei, es va tornar a dur a 
aquesta Cambra, es va produir una nova votació, es va 
crear una Comissi6 per resoldre el problema d'Es 
Trenc, Comissió que no va servir més que per allar
gar l'a qüestió, no va esser una Comissió resolutiva; 
finalment es va elaborar una llei marc, i avui en base 
a aquesta llei marc s'ha pres en consideració la !lei 
referida en concret a Es Trenc. Aquesta Proposició No 
de Llei, vull recordar, va esser presentada amb data 
dia 15 de man,: del 84 per tres grups el'aquesta Cam
bra, Grup Socialista, Grup Regionalista de les Illes i 
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM); es 
va de manar que sí, que fos tramitada pel procedíment 
d'urgencia, suposam que perque es compartía aquest 
esperit que era necessari tancar el'una vcg.1c1a per to
tes el famós problema d'Es Trenc. Ara bé, que ha 
passat enc;a ele elia 15 de marc; del 84? Que hi ha hagut 
dins aquesta línía de donar la maxima celeritat a la 
qüestió d'Es Trenc; la proposta que ara ens ocupa, va 
ser presentada dia 28 ele mar~ elel 84 pels tres matei
xos Grups Parlamentaris que presentaren la Proposició 
de Lleí de clcclaració el'Es Trenc-Salobrar ele Campos 
com a Arca Natural e1'Especial Interes, i també sem
pre clins l'esperit d'abreviar al núxim els tramits. Ara 
bé, resulta que ens trobam amb la cosa, no sé si elir 
sorprenent, perque la meva capacitat de sorpresa va 
minvant cada vega da que particip a sessions d'aquesta 
Cambm, que ja lli ha un Grup Parlamentari deIs tres 
que ar e n pres nl :tr una PrO'Pos i íó de (le í q\Je lé una 
expo i ió el motiu . uns anicles i une.- dí po icions 
lr . ns ilo ri e<; i rin · ls ben con ¡-e l 's i pr ci~' , que ja 
n anun in qlle ímrod lid\. e~mcnc~; per lnnt ja. a lió 

que 'apI'ovaría, suposanl, nO' seria la Propo ió de 

--
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Llei que esta publicada al Butlletí Oficial del Parla
ment, sinó una altra, i franeament, alXO ]U ens parelx 
molt poe serios. 1 ens pareix moH poe: senós que s'na
gi fler, jo diria una argumentpció demagogica, amb 
un aspecte de bona homenia d'escoitar lochom, que 
volem la pau i que cem mes dur ho facem, ara, mes 
blan sortira llavors, etc., etc. Creim, per lant, que hi 
ha hagut un can vi i que en certa manera ja no es trac
taria de clur a una Comissió legislativa una competen
cia legislativa per tal de fer via, sinó que aquesLa Co
missió legislativa podria servir per escamotejar un cert 
debat, un cert canvi de posició que nosaltres no estam 
disposats, en absolut, a secundar. Esquerra Nacionalis
ta ha mantengut Wla postura clara des del primer mo
ment, va valer parc natural, va voler la maxima pro
tecció, quan es va produir tot el problema dins el ter
me de Campos va estar disposat i esta disposat a anar¡ 
a parlar amb els campaners, a anar a explicar-los que 
significa la Llei marc i la LIci d'Es Trenc, i, efectiva
ment, estara a tot 1T'0ment clisposat afer-ha. Per tant, 
nosaltres cstarn r.~i debat i d'acord que s'ha de fer 
vb, pel'o en nom del fer via no estarem disposats a 
sccundar un canvi de pos tura que desvirtul toíalment 
la LIe i, pcrque vull recorelar que el Portaveu, elel Grup 
Regionalista, i espcr que la premsa ho recollís així 
com ho va dir el!, va elir que al!o que no és necessari 
no es protegirá, referit als espais que en concret pre
tén protegir aquesta Llei; nosaltres crcim que s'ha de 
protegir íntegrament tots aquests espais i que per tant 
si hi hn ca nvis és dins aquesta Cambra i a la vista de 
tol'-hom i a la vista de tot el públic. que vuIgui venir 
que aquests canvis s'han de manifestar i s'han de rao
nar. La delegació legislativa, l'entenem com un proce
diment d'excepció i únicament la varem secundar i la 
varem proposar per tal de fer via i evitar les indem
nitzacions; aixo ha estat scmpre el nostre esperit, per 
aixo ja val'em estar en contra de la famosa Comissió 
estranya que es va muntar i en conseqüencia veim que 
ara ja no es tractaria de donar més celeritat a una 
qüestió, sinó que es tradaria d'esquivar i escamotejar 
un debat i amagar en certa manera un canvi de pos
tura. El Purla\'eu o un mcmbre del Grup Popular va 
manifestar la seva disconformitat amo la clclegació de 
competencia legislativa a la Comissió d'Ordenació del 
Territori, semblava com si eIs tres grups que havien 
presentat aquesta proposició estassin per amagar el 
debat i no era aixo, es tractava senzillament de donar, 
com he dit lantes vegades, la maxima ce/eritat per tal 
d'evitar amb la mesura que sigui possibk les indem
nitzacions; nosaltres, per tant, a la vista que un deIs 
grups que figura com a signatari d'aquesta Proposició 
No ele LIei, que un d'aquests: grups ja anuncia esme
nes que nosaltres creim que no seran esmenes de, 
deim, simplement d'e detall, sinó que seran esmenes 
que afectaran en profunditat el contingut substancial 
de la llei; ens veim obligats a reconside;:-ar la nostra 
posició. 1 per tant demanam, evidentment, que aques
ta Proposició de Llei contil1u1 tramitada pel procedi
ment d'urgencia, pero que es tramiti en forma ordina
ria i no es delegui competencia legislativa a la Comis
sió d'Orelenació del Territori; aixo sí, volclríem que 
per part dels grups aquí presents es respectas aquest 
criteri de máxima urgencia i la Comissió d'Ordenació 
del Territori, ates que la 11eí és molt breu, es pogués 
enllestir rapidament en Comissió i venir amb la ma
xima celeritat al debat final en el PIe. 1 per que és 
que volem que vagi al PIe? Perque volem que aquest 

PIe pugui prendre nOla i es faci d'una manera clara
mene pUbllca, amb més pubilcitat encara que la Co
mlsslo, perque la (;OlillSSlO, tot i no esser a porta tan
cana, te una ressonanCla pÚblica menor; vo1em que 
aquest PIe prengui nOla ne qwna és la postura ele 
cana grup i qUl son els que es mantenen amb les se
ves posmres 1 qui són els que canvien. Esquerra Na
cionalista consld.era que sena realment inadmissilJle 
que un proceeliment pensat amb tOla la bona le per 
donar la maxima celeritat i evitar unes indemnirza
cions a costa deIs doblers públics, servís com a im
presentable tapadora per amagar canvis inconfessables 
de postura; creim que ja dins les actituds de coheren
cia i incoherencia, n'hem vistes tan tes que, com ja he 
dit al principi, no eos espanten ele res i creim q uc si 
aquesL país nostre s'ha de salvar, si hem de protegir 
fins al darrer pi del nostre país, si s'ha de protegir 
per obra d'aquests senyors que a la vista el'unes pres
SlOns, entenem nosaltres, no precisament ele ciutadans 
que van 2~ peu, sinó de grups economics que no van 
precisament a peu, ja ha canviat de postura, franca
menl no esperin que nosaltres els ajuelem a amagar el 
cap daval! rala; han de venir aquí, han ele fer clébat 
i en conseqüencia cadascun ha ele quedal- en el 1I0c 
que e[ectivament li correspon. Per tant, nosaItres pro
posaríem retirar i eleixar scnse efecte 1'escri t número 
41'7 de 30 ele mar<;: sobre delegació de cO'llpeténcia le
gislativa plena a la Comissió d'Orelenació del Territol'i, 
i aixo sí, demanar un compromís exprés a tots els 
grups que, pel procediment el'urgencia, b tramitació 
d'aquesta Proposició de Llei que s'acaba ele prendre en 
considemció arribi a la maxima celeriLat, al seu punt. 
final i que es debati en profunelitat dins aquesta Cam
bm. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Damia Ferra. Té la paraula Sr. 

Jeroni Albertí. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. Presielent, Sres . i Srs. Diputats, molt curt. El 

Sr. Damia eliu a la coherencia elel grup, no sé que es, 
Nacionalistes cl'Esquerres o Esquerra Nacionalista, no 
hi ha res pitjor que no essel) coherent, acusant d'in
coherents e/s aItres, o sigui, voste avui canvia la pos
tura i continua essent el més coherent de la Cambra, 
i nosaltres la canviam sempre pels grups diem que van 
amb cotxc, pels grups de pressió. Doncs, miri, Sr. Da
mia" jo Ii assegur que la pressió només la eluen les ro
des del cotxe si esta adcquaela, ja hauria de saber tan
tes coses, i no vegi tants de fantasmes ni tantes bubo
tes, perque voste sempre aplica les bubotes aIs alu-es. 
Aquí jo he dit, i li vaig a dir una cosa, que m'ho va
ren contar quan jo era molt jovenet, em va dir no hi 
ha res pitjor que una persona que té els plom s de 
l'escoltar fusos, i voste pareíx que els hi té; voste no 
ha ele llegil- el diari, voste diu que és aquí que ho hem 
de dir; que he dir jo aquÍ, avui? Que no es presentara 
cap esmena ni una quant a l'espai, i que si es presen
ten esmenes és a la zonal rústica en [unció de donar 
una qualificació que asseguram la protecció de la zona, 
doni tranquiHitat als pagesos; i els pagesos n'hi ha que 
van amb cavall, n'hi ha que van amb somera i n'hi ha 
que van 3mb cotxe, de mocle que vostes, tot d'una apli
quen als altres, jo no sé si el que vostes voldr-ien que 
fos, aquí no hi ha pressions ni hi ha res; jo li vull 
dir una cosa, \loste ho ha dit i jo li assegur que sera 
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així, amb els nostres vots es protegira aquesta ilIa, no 
ho dubti, de mode que no anem aquí a fer números 
romans i digui que voste el que vol és un debat públic 
per a tornar parlar per un quart d'hora i replica, i 
que sapiguem, voste crel1\ que d'Es Trenc no s'ha dit 
tot, ja? Voste creu que d'Es Trenc hi ha més coses 
que dir? Voste creu que estam a deu dies del final de 
la legislatura i hem de fer un PIe extraordinari per 
tornar donar una importancia que Es Trenc ja crec 
que no hi ha res a dir? Nosaltres estalonam que no 
podem amagar res a ningú, sinó pcrque és hora d'aca
bar i el pedode de sessions s'acaba i donant compe
t€~ncia :.legisllativa plena a la Cornissió ho podem fer 
abans que acabi i amb un PIe; no, nosaltres demanam 
a la Cambra que voti a favor de la delegació de com
petencia plena legislativa a la Comissió d'Ordenació del 
Territori. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Jeroni Albertí. El Sr. Joan Francesc 

Triay té la paraula. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. El Grup Socialista lamen

tam les dissidencies tant si efectcn Proposicions de 
Uei corn si afecten proposicions d'agilització deIs tra
luits parlamentaris quan han estat, tan poques setma
nes abans, firmades per altres grups, pero per altra 
parl, no podem compartir el punt de vista del Grup 
d'Esquerra Nacionalista que sembla ser que per a eH 
hi 113 Grups P:trlamcntaris de pl-imera i Grups Parla.
mentaris de segona; nosal1res consideram que tots els 
Grups Parlamentaris són igualment dignes de respecte 
i quc per tant el fet que el Grup Regionalista anuncü 
que presentara esmenes, cosa que ens. desagrada pro
fundament perquc ens sentíem associats a ells en 
aquest tema de la protecció d'Es Trenc; [;0 creim que 
canvi! una situació, sabent que el Grup Popular, ben 
segur que també en presentara i que, per tant, si jus
tificada! esLava la competencia legislativa plena a Co
missió amb esmenes del Grup Popular, continua estant 
justificada si el Gruo Regionalista també es mena la 
Llei. Pero nosaltres ~reim~ que aquí s'esta fent impor
tant una cosa que no ho és, en absolut: realment aixo 
éSl un tramit vulgar, parlamentari, fins a tal punt és 
vulgar que en el Congrés de Diputats, per poder deba
tre un tema al Pie hi ha d'haver un acord exprés per
que allo automatic és la competencia legislativa plena 
i que, per tant, el debat en Comissió és un debat amb 
els mitjans de comunÍcació, amb els diaris de sessions, 
amb els taquígrafs i amb tots els sistemes de transfe
rencia i de publicitat i que, per tant, aquí no es tracta 
d'amagar res a ningú, sinó senzillament d'agilitzar, de 
guanyar uns dies, de, de, de, fins. i tot fins el punt d'evi
tar despeses extres al Parlament fora del període de ", 
sessions; per tant, nosaltres creim que a aquest moment 
no hi ha cap motiu per desestimar o per desavalar una 
proposta que nosaltres mateixos hem presentat i que 
creim que no va contra nÍngú, que no tracta d'amagar 
res i nosaltres som els primers interessats que no s'ama
gUÍ i que, per tant, l'únic que tracta és, entre al tres 
coses, d'estrenar un mecanisme que hi ha al Regla
ment, i com que sempre se'ns ha demanat el Reglament 
i j a agafar-lo com més aviat millor, com a mínim que 
estigui als artides experimentats. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Francesc Triay. Si no vol inter-

venir ningú més, Sr. Joan Verger. Disposa del mateix 
temps que els altres Diputats. 

EL SR. VERGER POCOVí: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, si en el punt 

anterior, nosaItres ens hem oposat a la tramitació o a 
la Proposició de Llei d'Arees Naturals d'Especial Inte
res d'Es Trenc i Es Salobrar, amb més motiu ens opo
sam a aquesta delega ció legislativa contemplada, si és 
ver, a l'article 130 del Reglament Provisional d'aques
ta Cambra, per una serie de motius; en primer lloc no 
ens serveixen de cap manera els arguments que es pu
guin entendre delegant a una Comissió farem més via 
amb la tramitació d'aquesta llei, tots sabem i som ben 
conscients que podrem avan¡;:ar deu, dotze, quinze dies 
maxim si es que s'aconsegueixen; jo pens, i nosaltres 
pensam que el motiu de solücitar aquesta delegació 
legislati\'a és, és com s'ha dit aquí, evitar una discus
sió al Pie, baldament ja s'hagi discutit moltes vegades, 
perquc aquí a aquesta Cambra estam molt acostumats 
tots a discutir un tema moltes vega des i molt sem
blant" ja També m'han dit el que yolia clir per acabar, 
jo el que pens que es vol fer aquí, que s'intenta fer 
aquí, és el que deim, i altres ho han dit abans que jo, 
és amagar el cap clavall l'ala. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Vergel', i tots el senyors passa

rem a la votació d'aquest punt. Vol intervenir, Sr. Da
mia) pcr replica. .. els cinc minuts que tengui voste, 
i aril els cinc minuts que tengui voste. 

EL SR. PONS PON S (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, el sentit de la 

Proposició que va firmar Esquerra Nacionalista, dia 28 
ele mar<;, quan no s'havien anunciat esmenes per part 
el'un deis firmants, crec que tenia un sentit comple
tament difcrent al que agafaria si Esquerra Naciona
lista ara secundas l'actitud de, que ens ha anunciat ja 
en el debat anterior el Portaveu del Grup Regionalista 
ele les Illes. Nosaltres varem secundar, amb tota la 
bona fe, perque en realitat Esquerra Nacionalista, com 
que no defensa interessos es pot permetre el luxe d'ac
tuar amb una certa ingenultat, pero, és clar, n'hi ha 
d'altrcs que, francament, hem de reconeixer que allo 
que predomina no són els principis, sinó que són els 
interessos, i aixo ho deim, i ho mantenim i ho manten
drem mentre no es demostri el contrario Per tant, Es
quen-a Nacionalista reconeix que va cometre una in
genultat perque es va fiar de qui consideram que polí
ticament no se'n poden fiar, i aixo és la veritat, pero 
nosaltres no volcm esser com aquelles dretes que de
nunciava el Sr. Miqucl Ferra, que deia que són de 
poques i fixes idees, nosaltres volem tenir idees am
plles i si hi ha elements de contrast els volem canviar; 
no clubtam que a la vista del que ha exposat el Crup 
Socialista, aquesta proposta sortira enclavant, si el 
Crup Socialista vol fer el joc als que volen amagar el 
cap davall l'ala, encantats, nosaltres no tenim cap pro
blema, peru nosaltres no volem fer Zlquest joco En el 
mom¡¡:nt en que es va presentar tenia un sentit cla
ríssim, celeritat per evitar indemnitzacions; avui, quan 
11i ha un anunci d'una serie d'esmenes que no seran es
menes de detall, i si ja ho veurem, no seran esmenes 
de detall, aquesta qüestió es convertiria amb una com
plicitat per amagar-les i, en relació a la delegació de 
competencies legislatives, li vull dir, Sr. Triay, que una 
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cosa és un Parlament que treballa quatre mesas a l'any 
i una altra és un Parlament que treballa molt més 
temps durant I'any, per tant no s'ha d'alleugerar res 
aquí, aquí el que es tractava era de celeritat, pero amb 
una Llei que havia estat firmada per tres Grups ara 
resulta que n'hi ha un d'aquests Grups que ja retira i 
fa anques enrera, quines pressions? La historia ha dira, 
la historia: ho dira no ha dubti, i 110 dubti que no seran 
els ciutadans que van a peu, perque els ciutadans que 
van a peu no ten en elements de pressió suficient damunt 
certs grups polítics, d'aixo n'estam¡ ben segurs; si es té 
por del debat públic, si es té por de la gent de Campos 
que véngui aquí o que véngui a escoltar, a nosaltres, 
francament, com que nosaltres defensam principis i no 
interessos, a nosaltres no ens fa gens de por; si perdem 
la votació, la perdrem, pero que quedi clar que nosal
tres volem un debat p~blic amb profunditat davant 
aquesta Cambra i el volem perque no tenim absoluta
m en t res a amagar i no estam disposats, a la vista 
que ja s'ha tarelat tant, estar cinc o deu dies més, pero 
que quedi ciar el'una manera pública i notoria quina 
és la postura de cac1ascul1. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grücies, Sr. Damia Ferra. Jeroni Albertí. Té 

L. i~:.lr2ula. Disposa e1'un temps ele cinc minu ts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. Presiden t, Sres. j Srs. Diputats. A mi em pa

reix que em cODvendría més no contestar perque ja, 
jo cree que es tic equivocat, jo he anunciat aquÍ que 
presen taríem esrnel1es i pareix que les presenta el Sr. 
C:!rr:ia i;21' nosaltres, sap quines són, sap el que sera, 
sap els interessos, sap les pressions, en definitiva, jo 
em pensava que jo coneixia més el meu partit que ell, 
11",ro estic eql¡ ivocat. Per tant, Sr. DamHl, les esmene$ 
que l10sallres hc m de presentar, v le sap quines sóo 
i jo encara no, ón csmenes que canviaran substan· 
ciaLrnen t la Uei; jo li vull dir una cosa, 1 Reglam nl 
el varem aprovar perque s'aplidls i p er exemple, pCl' 
citar un exemple, una !lei tan important, per a nosal
tres, com va esser I'aprovació del descompte del 25 % 
de tarifes es va aprovar en Comissió i és tan valida 
perque a voste li fan el clescompte cada vegada que va 
alla com ens el fan a nosaltres . Nosaltres no amagam 
res a ningú, i repetesc , estü bé que voste ... fantasmes, 
que no n'hi ha, que no n'hi ha, aquests que van a peu 
,ambé vénen al nostre partit, també vénen al nostre 
partit, perque cerquen un partit coheren! tal vegada, 
vénen de p eu, el nostre partit, tal vegada resulta que 
voste es pensa que tot el dia vénen cotxes grossos i 
no ve gent amb bicicleta, i no té res a veure una cosa 
amb l'altra, no 11i té ¡-es a velll-e el que el director 
,. Cumi';o,iú l13gi el'amagar res a ningú, perquc com 
ha eli t el Dipu~at Tria;.- hi pot haver premsa, hi pot 
llaver, hi pot haver de tot, i a llosaltres, jo li assegur 
a \'os tc que, a mi personalment no em fa gcn~; ele por 
que véngui la gent de Campos, due hores de vol, m'he 
enfrontat a si tuaeion s 1110lt difícils, més que vos~e 
mol tes vegades, les he sabuc1es capejar totes i com que 
ha [aig, el que faig cree que el nostre Grup m'encarre
ga que ho faci, el meu partit m'encarrega que ho faci, 
no tene gens de por, mai, que em pugui passar res 
per les decisions que prenc. Nosaltres sí, és ver, amb 
una cosa sí ha encertat, nosaltres c1efen sam interessos, 
dcfen sa m els interessos del poble de Mallorca. Moltes 
gracies. 

7.-a) 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Albertí. Srs. i Sres. Diputats, 
passarem a la votació. Per tant, queda acceptada la 
proposta e1ebatuda per 28 vots a favor i 23 en contra, 
i passam al darrer punt de l'Ordre del Dia que com
pren dos apartats. La Proposició no de LIei número 
183 presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Na
cionalista (PSM), relativa a la problematica economi
ca de l'any 1983 deIs Centres de Minusvalids de les 
IJIes Balears. Aques!a Presidencia vol ter coneixer els 
seus eriteris als membres de la Cambra que el seu 
proposit és acabar l'ordre del dia que tenim. Per tant, 
té la paraula per defensar aquesta Proposició de Llei 
el Sr. Sebastia Serra Busquets. No hi ha esmenes. Té 
un temps de deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
La pot llegir, Sra . Secretaria? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Exposició de motius. La greu problematica eco

nomi ca de l'any 1983 deis Centres de Minusvalids de 
les Illes Balears , el Grup Parlamentari Esquerra Na
cionalista (PSM) presenta la següent Proposició no de 
lIei. 1. Que del pressupost no gastat l'any 1983 de la 
Conselleria ele Sanitat i de Seguretat Social, s'ajudi els 
clistints Centres de Minusvalids de les Illes Balears, 
per a. cobrir el deficit real que han tengut l'any 1983. 
2. Ins tar el Govern de la Comunitat Autónoma perque 
cobresqui el éleficit real de I'any 1983 deIs distints Cen
tres de Minusvalids de les Illes Balears. 

EJ SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sra. Secretaria. Pensam que aquesta Pro

posició No de Llei és molt clara i pensam que obeeix 
a allo que dins la Comissió d'Assumptes Socials 
d'aquest Parlament es va discutir quan varem parlar, 
precisament d'aquest tema. 1 pensam que hi va haver 
unan;mitat, almenys tots els Grups Parlamentaris va
ren cxpressar una unanimitat que, davant els temes 
ele greus deficits socials deIs po bIes de les Illes, hi 
hauria un tractament de solidaritat, un tractamcnt 
de cercar solucions. Respecte de l'any 83 ens hcm 
trobat que el terna de les minusvalies ha esta! un 
deis ternes que més deficiencies socials ha manifes
tat a les Illes, sobretot a la de Mallorca, pero també 
amb efectes a les altres ilIes. Hi ha hagut manifesta
cions públiques de treballadors, de directrius de cen
tres, ele familiars de minusvalids, i en definitiva, el 
que sí hem detectat en profunditat és un malestar i 
hem detectat tot un s is tema desencertat dins tot el 
fans d'acció social que hi ha hagut. per a l'any 83, per 
aixo no varem dubtar que havícm de ccrcar UIla so
lució d'emergencia, pe! defieit real del 83 i per, aitu 
banela, ter un s plan!ejamen!s nous per a I';my S.J. 
l\-1aburaebmcnt, els plantejamen~s nous per .\ l'any 
84 treballats a aquesta Cambra ja a prop03f(1 d\?l 
Grup Socialista, no han estat acceptats i ens trobam 
que per a l'any 84, cosa que denunciarem aquí m~'

tcix, hí haura altra vegada problemes perquc b ma
joria el'aquest Parlament no va acceptar els nous 
plante jaments, de concert i d'un control ciar de tots 
els Centres que hi ha que tracten la problematiu de 
la minusvalia, pero a aquests moments pensam que 
mxo que avui plantejam senzillament es cobrir el 
dcficit rcal de I'any 83, i d'on es pot cobrir? Eviclcnt-
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ment del pressupost del 83, que no esta gastat, o bé, 
de partides pressupostaries diverses que, sense dub· 
tar el Govern Autonom disposa d'algunes possibili
tats. Pero volem recalcar que la nostra petició és de 
eobrir el defieit real, i per aixo el eompliment d'aques· 
ta Proposieíó No de Llei vendría emmareat amb tot 
un control sobre allo que és un defieit real, no les 
xifres que hem posat que estan presentades, almenys 
les que nosaltres eoneixem, molt diversament, que 
moltes d'elles estan inflades o són dubtoses, pero el 
que sí esta ciar és que dins el coneepte de defieit 
real hi va la qüestió d'unes auditories i, sobretot, hi 
va la presentació d'uns problemes que pensam que 
es pot resoldre en aquests moments i que és una 
qüestió de solidaritat i de bona voluntat política que 
s'ha de resoldre. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Sebastia Serra. Qui és qui vol 

intervenir? Sr. Joan Nada!? Sr. Antoni Roses? Sr. Joan 
March? El Sr. Antoni Roses. El Sr. Antoni Roses em 
demana la paraula. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, la Proposi

CIO No ele Llei que presenta el Grup d'Esquerra Na
cionalis~a, nosaltres compartim l'opinió i donarem 
suport parlamentari a l'apartat número 1, pero no 
n'hi podem donar al número 2, perque al número 2 
seria ja condicionar el prcssupost que ha d'arribat 
a aquesta Cambra, els pressuposts no han arribat en
cara. 183, 183, sí. Vost.es, a la Proposició No de Llei, 
presenten un primer apartat que fa referencia que es 
cobresqui el deficit real del pressupost del 83 ... apun· 
tat perque és que no, no me'n record, no hi ha qui 
ho entengui. El segon punt, perdoni, Sr. President, fa 
referencia que es cobresquin uns deficits reals de l'any 
83, d'uns Centres de Minusvalids. 

EL SR. PRESIDENT: 
Fa referencia a un any en concret, ]'any 83 . 

E L SR. ROSE S JUANEDA: 
Man a? 

EL SR. PRESIDENT: 
... En fi, per a aclariment faci el favor. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Perdó pel procediment, pero es per aclarir que 

aixo sigui una qüestió de redacció, pero el segon apar
tat, el primer és que el pressupost de la Conselleria 
de Sanitat i Segm-etat Social, aixo és la diferencia, i 
el punt segon toca partides pressupostaries del Go
vern Autonom. Perdó si la reelacció estava confusa. 
Gracies, Sr. Presiden t. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pot seguir amb I'ús de la paraula. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
El Grup Regionalista, insistesc, segons la redac

CIO que tenc aquí, en el primer punt, al primer punt 
cOl1cret que tenc aquí, Ji dóna suport parlamentari; a 
alló que no pot donar suport parlamentari és a con
dicionar partides futures deIs pressuposts que han de 
venir, que encara no són aquí i per tant no pot donar 

suport i condicionar uns pressuposts que han d'arri
bar encara, ara el primer punt, el primer punt con
eret de la Proposició no de lIei. Ha sent molt, verifi
cades les partides pressupostaries, les partiucs prei;
supostaries, la nostra intenció era donar-Ji supo,-t par
lamentari, pero verificades no pot esser, tanmateix 
després no sera factible, per tant no li donarem su
port a aquesta Proposició No de Llei. Gracies, Sr. Pre
sident. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracics, Sr. Antoni Roses. El Sr. Joan March té la 

paraula. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Bé, la nostra intervenció és per anunciar el nos· 

tre vot favorable a la Proposició No de L1ei, tant en 
el seu primer apartat com en el segon, perque consi
deram que així com estan retes a altres canvis d~ 
partides pressupostaries, ele passar, nosaltres consi
deram que ha de ser, que nosaltres consideram que 
llavia ele ser per a la Comissió de Pressuposts als eli <;
tin~s canvis, s'han fet els que s'han \'olgut fer, almanco 
així consider que s'han fet, encara que no hi hagi la 
constancia oficial que consideram que en aquest cas 
també és factible fer els canvis pressupostaris ade
quats per cobrir aquest (leficit 'ii es t~ i·ltcnci,) polí
tica de fer-ho. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Joan March. D. Manuel ·Jaéi1. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Sr. Presiden:e, Sras. y Sres. Diputados, es cierto 

que el tema de las minusvalías es una r.uestiún de 
solidaridad y es cierto que en Comisión y aquí incluso 
en Pleno se han tratado algunas cuestiones referent'2 
a este campo. Es cierto también, como ha expuesto el 
Sr. Diputado del Grupo Esquerra Nacionalista, que 
creo recordar allá por el mes de octubre, la prensa re
gional se hacía eco de esta preocupación que venía 
motivada, gran parte de la misma por el retraso, cr<::o 
recordar, que hablo un poco de memoria, en la per
cepción de las ayudas. Si los Sres. Diputados me per
miten, yo quisiera sin entrar en una, la terminología 
centro de minusválidos, pero tal vez para exponer la 
concepción que tenemos nosotros de manera muy bre
ve, porque en el supuesto de que se aprobase y se ins
tase al Gobierno a aprobar este propósito no de ley 
entendemos que habría que concretar, o por lo menos 
dentro de esa globalidad de centros de minusválidos 
que entendemos por tales; exiten muchas definiciones 
para remitirnos a IC1 concepción ele minusvalías, pero 
en general creo que se puede aceptar y debe aceptarse 
la que se expone en la Ley de Integración Social de 
los minusválidos, que habla ele personas que ~ienen dis
minuidas sus capacidades físicas, psíquicas, motrices, 
etc., etc., concretamente creo que es en el artículo ter
cero. De acuerdo con esto, con esta definición podría
mos hablar ele centros y servicios ele eclucC1ción espe
cial, podríamos hablar ele centros ele rehabilitación, de 
centros asistenciales, de c.;o'ros oCllp~,ciollale~, y de 
talleres de trabajo protegido; ,\'0 le digo al s~. Dipu
tJ.do si comparte esta clasificación, porque es muy 
importante para nosotros antes de entrar en la mat<!
ria. Quisiera también hacer una referencia a las ayu-
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das institucionales e individuales que a lfavés de unas 
órdenes que publicó la Conselleria, desarrollaban el 
Real Decreto 620 de 1981, y otras también que hacían 
referencia a la adquisición, construcción, ampliación y 
mejora de centros asistenciales. El Grupo Popular en
tiende que el Gobierno de la Comunidad Autónoma, 
dentro de los recursos disponibles en el presupuesto, 
pues está haciendo frente a los preceptos constitucio
nales del artículo 49, a los preceptos estatutarios en 
cuanto a las competencias exclusivas en asistencia so
cial y en cuanto a las obligaciones que se derivan de 
la Ley de Integración Social de los minusválidos, y 
que ejecuta correctamente las competencias transfe
das en mateóa de servicios sociales y asistenciales. 
Puede ser, puede ser que los presupuestos, las can
tidades destinadas a Centros de Minusválidos, sean 
insuficientes, pero esta es una cuestión de materia 
presupuestaria y de recursos disponibles. La Proposi
ción no de ley que insta, el primer apartado del pre
supuesto no gastado en el año 83 de la Conselleria de 
Sanidad y de Seguridad Social, se ayude a los distin
tos Centros de minusválidos de las Islas Baleares par-a 
cubrir' el déficit real que han tenido en el año 83; 
hemos hecho la consulta correspondiente a, cnmo 
Diputados, a la Conselleria de Hacienda :Y no sélbc
ce :; . realmente el ejercicio no está cerrado, no eSiá 
liquidado, por tanto no sabemos si existe super<Í.'\il y 
cuál es su cuantía, esa información la tendré'J1los cuan
do se proceda, como es natural, a liquidación del pn:
supuesto. En segundo lugat-, puede existir un pr:cSll
puesto no gastado y que sin embargo esté con:prome
tido; en tercer término puede darse la circunstanciJ. 
(1(, (l~f¡c;1 er~ ctr2S Consellerias; en definitiva, pue;:; Lal 
vez, algunas partidas de la Conselleria de Sanidad po
drían englobarse para prever el déficil general del 
presupuesto. En Cl1<ln~O a los déficits reales ele los 
centros, el Sr. Diputado ha, ha ent'enclido, y nosotros 
también entendernos "sí ql:e es muy p,"oblemático, POI-
que puede habel- déficits encubiertos, puede haber dé
ficits ocasionados por una mala gestión, no quiero 
decir que sea algún juicio de valor, sino pudiera (brse 
la circunstancia, y entendemos que eso implicaría la 
creación ele auditorías, que es una cuestión y un tema 
bastélnte complicaelo. Por estas circunstancias, nuestro 
grupo, y suplicaría al Sr. Diputado, repito, si comparte 
esta concepción que hemos expuesto en cuanto a los 
distintos centros desde centros ele educación especial 
a los de rehabilitación, etc., etc .. porque pudiera ser 
importante él. la hora de clarificar esta materia. Nues
tro grupo no dará soporte a este propósito no de ley, 
si bien entiende, si bien entiende que puede existir 
una problemática que es grave, pero que tampoco, en 
definitiva sería el .camino, en principio, éste porque el 
rl-"~l!rUeS'o 2ún l~O est::! liquidado, pero comprencla 
el Sr. Diputado y compl"end:l esta CíIT.ara que el Gnl
po Popular realmente está también sens ibilizado y s,' 
siente solidario con Jos problemas complejos :i' con 
los problemas graves de los minusválidos. Nada más, 
Sr. Presidente, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr. Jaén Palacios. Con!radiccioncs, 

cinco minutos. 

E~ SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, estam molt satisfets 

que hi hagi una sensibilitat compartida damunt el 

tema del minusvalids, i també es~am molt satisfets que 
tots entengucm igual la llei, la lleí que existeix da
munt el tema. La Proposíció No de LIei, ha vull acla
rir, í per aixo ha estat la mica de conversa amb el 
Grup Regionalista, es referia exclusívament al pressu
post del 83; és a dir, no condicionavem en absolut el 
del 84, per aixo entenem perfectament que si es diu 
que no hi ha partides pressupostarics, aleshores no es 
prengui en consieleració la Proposició No de LIei, per 
part dels Grups Parlamentaris que siguin; ara bé, 
vull només fer constar dues coses, una que no creim 
que no hi hagi algun buit, alguna part deis pressu
poStSI per al 83 que no es puguin gastar per aquesta qües
tió si és que aquesta qüestió es considera urgent; nos
aItres entcnem que es podria fer perfectament, estam 
segurs que el Goven1 sap d'on és possible ajudar els 
Centres de Minusvaliels per cobrir els dHicits reals, i 
també volem elir que el procecliment és allo que creim 
que és important, que fas a trllvés del Parlament, que 
fas a través ele cercar els elHicits reals, que no és tan 
complex com el Sr. Jaén ha dit, nosaltres sabem que 
é" (~iríciJ, pero la ,"critat és que les B:d eL:r~; són moL 
pe tites i la veritat és que els Centres són molt pocs 
i que tant el Govcrn com obviament els tecnics perfec
tament podrien treballar aquest tema, si és que hi ha
gués voluntat política; per aixo, c!esprés que es vel! 
que aquesta Proposició No de L1ei no sera acceptada, 
volem pensar que de qualque manera els procediments 
que es puguin seguir per part elel Govern Au1onom o 
el que sigui per ajudar els Centres de Minusvalids és 
evident que s'hauran de discutir al seu moment perquc 
per ara no s'ha fet, i per ara, malgrat reconeixem la 
sensibilitat de tots, realment la concreció no es dóna. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Sebastia Serra. Sr. Jaén. Cinco 

minutos. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Gracias, Sr. Presidente, Sres. Diputados, muy bre

vemente, me satisface que el Grupo de Esquerra N<l
cionalis1a comparte esta concepción que yo he expues
to, en cuanto a clasificación de Centros de minusvá
lidos; quería decir, por ejemplo que en cuanto a Cen
tros de educación especial y ser-vicios de educación 
especial son competencia exclusiva elel Ministerio de 
Educación y Ciencia, por tanto mientras no haya com
petencias en materia de funciones y servicios a esta 
Comunidad Autónoma :Y el Sr. Diputado, en concretu, 
sabe el camino que llevarnos para conseguir esto, el 
c2.mino que es un poco tortuoso, y difícil, no sabe
mos cuándo llegaremos al final, es competencia, repi
to, del Ministerio de Educación y Ciencia, que a través 
dd Instituto Nacional de Educación Especial ha con
vocado recientemente, el 1 ele marzo, unas ayudas al 
respecto. En lo referente a los Centros de R~habilita
ción Asistenciales y Ocupacionales y Talleres de tra
bajos protegidos, las élyuc1as públicas vienen convoca
das por el In5erso; tambiéll recientemente una orden 
ele 13 elel 1 del 84 de Presidencia, hace re fe ¡-en
cia a es ta ayudas t fija lo p lazos cuantías, 
clc. elC. Había hech rer~renc ia tambi én en la primera 
intcl-vcllción a la 'rdenes de la onscl1er¡~\ respecLQ 
a las a 'uclas pertinentes que en u tiempo, n cu\'a 
cuantía fueron lransferidas a los Consejos In ulares 
a fin de que realizaran la tramitación y resolución co
lTcsponclienle. Yo no sé, y tal vez baga un juicio de 
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valor, pero entiendo que en Comisión, cuando se habló 
de un posible sobrante de estas ayudas, tal vez, repito 
este posible sobrante se entendiera como una cantidad 
que podía ser aplicada, pero este sobrante era ficticio 
porque le podré decir al Sr. Diputado que la Administra
ción Central sólo había remitido a la Comunidad Autó
noma 93 millones y un pico, un poco largo y en vez de 
los 459 millones de pese!as que parece ser que había 
para las Islas Baleares por tanto, tal vez, tal vez, digo 
este posible sobrante de la gran nómina se entendiera 
que pudiera ser aplicado a paliar o a resolver en tota
lidad el déficit real de los Centros. Por tanto, repito, 
el Grupo Parlamentario Popular entiende que debe ser 
rechazada esta Proposición no de ley porque compren
de y entiende que el Gobierno Autónomo está desem
peñando su labor al respecto y que destina las partidas 
que le vienen transferidas por el Gobierno Central; 
nada más y muchas gracias. 

7.-b) 
EL SR. PRESIDENT: 

Muchas gracias. Passam a la votació. Les Sres. i 
Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta Proposició 
No de L1ci, es valen aixecar, per favor? Em permeten 
una observació? Sr. Goclino, vol ocupar el seu lloc en 
el moment de la votació? per comptar? Poden seure, 
per favor. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en con
tra d'aquesta Proposició No de Llei, es valen aixecar, 
per favor? Poden seure. Les Sres. i Srs. Diputats que 
s ·abs lenen? Queda 1 ebutjada la Propusiciú per 2ó vols 
en con:ra d'ella i 23 a favor. I ·passam a la darrer¡¡ 
Proposició No de Llei, que és la subscrita pel Grup 
Parlamentari Socialista número 395, relativa a la coor
elinació el'una xarxa d'atenció ele la problcmatica deri
vada de les toxicomanies. Té la paraula el Sr. loan 
rvlarch. Disposa d'un temps ele deu minuts. 

EL. SR. f.:1ARCH NOGUERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, donat el temps, 

a l'hora que és, no m'estendré massa en aquesta Pro
posició, en la presentació d'aquesta Proposició No de 
Llei, perque entre altres coses és un tema que creim 
que tothom coneix la seva proEunditat i la seva pro
blematica. En primer lloc, com més o manco tothom 
ja sap, és un problema social important, és un pro
blema social arreu ele tot el país, com s'esta dient en 
els mitjans de comunicació i és un problema també 
important ele les nostl"es illes. La nostra Proposició 
No de L1ei va un poc en el sentit següent: fa ja bas
tants anys que es fan estudis elamunt la problematica 
toxicomania a tots e!s ralsos i no s'ha trobat cap sis
tema que es pugui dir que de qualque forma arriba a 
la curació de tates les persones que tenen aquest pro~ 
blem:;¡; normalmcnt és unél, t.ota una serie de t(~cniques" 
conjuntes, d'una serie d'actuacions que acondueixen 
que tal vegada un elcu pe!" cent o un vint per cent de 
les persones que ten en aquest tipus de problemes les 
poden tornar a reintegrar socialment, i pe¡- tant, el 
que es tracia de qualque forma és tenir en compte 
aixo, dedicar els eloblers necessaris, muntar una xarxa 
que pugui de qUéllque forma anar reinserint les perso
nes que voluntariament es vulguin rienserir i actuar 
eles de qualque forma, per cxemple, amb la prevenció; 
és a dil", fcl- una labor de prevenció, fer una labor, 
també sanitaria, d'atenció sanitaria molt lligada una 
cosa ;:un b I'altra; és a dj¡-, no es pot aillar el que és la 
prevC:l1ció ele l'atenció sanitaria; per cxemple, una aten-

ció sanitaria molt correcta actua de prevenció, en el sen
tit que cada persona que s'aconsegueix reinserir, encara 
que siguin poques, elimina la possibilitat que unes 
aItres, es calcula que unes aItres eleu persones, s'afec
cionin a la droga; per tant quan estam fent atenció 
sanitaria, estam fent, d'alguna forma, prevenció; per 
una altra banda, també, si dei m que el tractament sa
nitari és un, la forma adeqüada de, qualque forma, 
d'arreglar aguest problema, no podem elcixar de cos
tat que, per exemple, per citar una autoritat en la 
materia com és En lordi ... que és el que eluu el pro
blema deis toxicomans de I'Hospital del Mar de Bar
celona, diu el següent, <da desintoxicación geneacoló
gica es un paso indispensable aunque secundario en 
el tratamiento de la toxicomanía; existen discusiones 
sobre si la heroína puede ocasionar o no lesiones psi
cológicas permanentes, lo que sí es cierto es que du
rante años el ex-toxicómano guarda en su memoria 
unos recuerdos que si son evocados le conducen a la 
recaída, en consecuencia antes de la desintoxicación, 
elebe prepararse inexcusablemente una estrategia para 
rehabilitación y la reinserción social del paciente». Que 
vol dir amb aixo? Vol dir que tata la xarxa sanitaria 
ha d'estar coordinada i no es poden fer fets a"illats, 
dedicar doblers afer prevenció, si no una entitat faci 
la pre\'enció, si no Higa les seves actuacions a les en
titats o institucions que puguin fer atenció sanitaria 
o les entitats que puguin fer rehabilitació i reinserció, 
s'estaran perdent e1s c1oblers. Per tant, el que nosaItres 
cunsideram és que la Comunirat AUlonoma ha de pren
dre la iniciativa de coordinar amb aItres ins titucions 
sanitaries, amb aItres institucions que tenen compe
tencia sanitaria, com són l'lnsalud, el Ministerio ele 
Sar.itat, els Consells lnsulars, els principals Ajunta
J11cnts i per Ul1:l :¡;Lra banda, com que és un tema que 
preocupa molt l'opinió pública, seccions socials, inicia
tives socials i t1'al~Tes que aquí a les Illes, sabem que 
l'Església, fins i tot no pensam ja l'Església Catolica, 
sinó aItres esglésies tenen bastant iniciativa en aquest 
sentit i la coHaboració entre tots pot donar que es 
faci una xarxa completa i que el cost ecünomic per 
tates les institucions que puguin participar no sigui 
massa problema. Nosaltres consideram que s'ha de fer 
aquesta xarxa, com deiem, que hi hagi, que les insti
tucions organitzin la prevenció, l'atenció ambulatoria, 
I'atenció hospitalaria, la rehabilitació i introducció so
cial; no deiill, a aquesta Proposició No de Llei, qui és 
que ha de fer cada cosa, perque aixo és una cosa que 
ha de ser fruit de la coordinació d'aquestes institu
cions, que cadascú ha de veure quina és la labor a 
dur a lerme, i sobreto~ que creim que és molt impor
tant, és a dir, tots aquests sistemes a tots els pai"sos 
es verifiquen periüelicament, anualment, de forma com 
és el resul'.al que estan donant aquestes, actuacions, 
de forma que, per exemple, un sistema que es posa 
en mana, doncs tal vega da resulta que no és adeqüat 
i aleshores, el que es fa és tornar a veure com, quines 
són les fallades que hi ha hagut, es fan les estadísti
ques de curació i es van canviant e1s sistemes. No hi 
ha hagut cap sistema, com deia en un principi que 
hagi donat uns resultats totals, UJ1S informes d·orga· 
nitzar l'assistencia, en determinats moments s'han can
vial, i s'han segui~ unes altres pautes, per tant és 
molt important també que aquesta habilitació es faci 
i donat que es tracta de crear una xarxa sanitaria que 
de cada, que sera de forma permanent, que cadascú 
:1nira aportant els seus mitjans, també és mo!t impor-
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tant que es verifiqui si aquesta xarxa ha d'estar fun
cionant. Per tant, com que creim que és un problema 
d'una importancia social, amb el qual tots estam 
d'acord, com que creim que aquest tipus de proposició 
de Ilei de qualque forma, la línia general d'aquesta 
Proposició No de Llei, tots els tecnics sanitaris que es 
dediquen a aquest tema estan d'acord amb ella, crec 
que és una Proposició No de Llei que s'ha d'aprovar 
per unanimitat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Joan March. Moltes gracies. 

Grups que vulguin intervenir? Sr. Sebastia Serra, Sr. 
Antoni Roses, Sr. Manuel Jaén. Sr. Sebastia Serra, per 
favor, disposa voste de deu minuts, si vol. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Senzillament, el nostre Grup estalona en tot i per 

tot els tres punts. En el seu moment varem estar 
temptats de fer qualque esmena perquc consideram 
que és una Prcj:'c's;ció No de Llei molt senzilla, molt 
f<'lcil d'aprovar perque tot queda dins la voluntat po
lítica de voler-ho fer, de valer-se coordinar, de voler 
exccutar, és a clir, que en definitiva creim que senzilla
ment és manifestar una voluntat aixo que diu aquesta 
Proposició No de Llei, i bé, aIla que sí compartim amb 
ro!unditat són els motius i que creim que aixo és l'im
por~ant, coincidir amb els motius, per tal de fer el 
diagnostic i trobar les solucions definitives; per tant 
el nostre Grup, senzillament, demanaria que després 
d'aquests mesos que duim de Parlament i que en el 
sentit que tothom es preocupa per les toxicomanies, 
comen<;:assim de ver a coordinar-nos i que no féssim 
més, en fi, més deixar d'actuar concretament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Sr. Antoni Roses . 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, el 

Grup Regionalista donara suport parlamentari a aques
ta Proposició No de Llei del Grup Socialista rent una 

simple matisació que voldrÍem que els esfor($os anas
sin més bé encaminats a la prevenció i no després a la 
desintoxicació, deshabituació i reinserció social, que 
aixo és molt difícil, no donem la impressió pública 
que amb aquestes campanyes i aquestes accions el 
problema queda solventat i sempre hi ha una porta 
de sortida, perque sabem que qui ha comen<;:at aquest 
camí, difícilment torna arrera. El país més avan($at 
amb aquestes coses és Nord-America i només aconse
gueixen que un deu per cent dels habituals a la droga 
arribin al punt final que és la reinserció social: em 
podria allargar també donant xifres d'enquestes de 
Suecia i Dinamarca, aquests palsos que estan per baix 
deIs Estats Units. Simplement el que vull dir és que la 
desintoxicació no representa grans problemes, la clesha
bituació sí els presenta i per tant queda danyada la 
reinserció social. Fent aquesta matisació vull dir que 
el Grup Regionalista dóna suport al Grup Socialista. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. D. Manuel Jaén. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Gracias, Sr. Presidente. Yo solamente diría amén, 

pero creo que tendré que decir unas palabras más 
para agradecer esta intención loable del Grupo Socia
lista y, y no entraré en consideraciones de otro tipo. 
Por tanto los Sres. Diputados saben que hay muchos 
problemas porque son competencias distintas, que el 
Grupo Popular entiende que el Gobierno asumirá este 
propósito no_ de ley y que nosotros, pues bueno, les 
daremos 'el soporte correspondiente. Por tanto, amén 
y así sea. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracias. Aleshores, Sres. i Srs. Diputats, cree que 

hi ha unanimitat, el que votin a favor d'aquesta Pro
posició No de Llei, que es posin drets. Queda aprovada 
pcr unanimitat, poden seure. Bon vespre, bones festes, 
fins la darrera setmana de mes que celebrarem el dar
rer PIe. 

' . 
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