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SUMARa 

1.-Moció (R.C.E, núm. 946/84), presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), congruent 
amb la Interpel-lació (R.C.E. núm. 451/84), relativa a la política de la Conselleria d'Educació i Cultura en 
materia de mitjans de comunicació. 

l.-Preguntes: 
a) R.C.E. núm. 894/84, presentada pel Diputat Sr. Fidix Pons Irazazábal, del Crup Parlamentari Socialis

ta, relativa al debat sobre política general del Cavern de la Comunitat Autónoma. 
b) R.C.E. núm. 895/84, presentada peZ Diputat Sr. Enric Ribas Marí, del Crup Parlamentari Socialista, 

relativa a la manca d'inspeccions sobre la qualitat de l'alcohol a Eivissa i Formentera. 
e) R.e.E. núm. 950/84, presentada pel Diputat Sr. losé Luis Martín Peregrín, del Crup Parlamentari So

cialista, relativa al proeediment de cOI'ltractaeió de personal al servei de la Comunitat Autónoma. 
d) R.C.E. núm. 952/84, presentada peZ Diputat Sr. loan March Noguera, del Crup Parlamentari Socia

lista, relativa a la remissió de Projeetes de Llei del Covern al Parlamento 
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e) R.G.E. núm. 951/84, presentada pel Diputat Sr. José Luis Martín Peregrín, del Grup ParZamentari So
cialista, relativa a la dedicació professional deis Consellers i Alts Carercs del Govern de la Comu
nitat Autónoma. 

f) R.G.E. núm. 788/84, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, del Grup Parlamentari Es
querra Nacionalista (PSM), relativa a les mesures de protecció per a la conservació i restauració deIs 
monuments histories i protohistórics de les [lles Balears. 

g) R .G.E. núm. 806/84, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, del Grup Parlamentari Es
querra Nacionalista (PSM), relativa a la presentació del Projecte de Llei de Cooperatives per part del 
Govern Autónom. 

h) R.G.E. núm. 829/84, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, del Grup Parlamentari Es
querra Nacionalista (PSM), relativa a la preservació deIs jaciments arqueológics de S'Aguila, de 
Llucmajor. 

i) R.GE. núm. 871/84, presentada pel Diputat, Sr. Sebastia Sé'rra Busquets, del Crup Parlamentari Es
querra Nacionalista (PSM), relativa a l'organització de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social en 
relació a la inspeceió de earn i peix que arriben a les Illes Balears. 

3.-1 n te rpe1:1acions: 
a) R.G.E. núm. 666/84, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la concepeió global del 

Govern relatiu a la divulgaeió del Fet Autonomie. 
b) R.G.E. núm. 778/84, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la problemiltica general 

deis Centres d'Interes TuYÍstie Nacional existents a les Illes Balears. 

4.-Dietamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals sobre la Proposició de Llei de Dec1aració 
de Dia Ir. de marf eom a Día de les Illes Balears. 

5.-Proposicions No de Llei: 
a) R.G.E. núm. 449/84, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la revisió del Mapa Sani

tari de la Comunitat Autónoma. 
b) R.G.E. núm. 486/84, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Naciol1alista (PSM), relativa a la Po

lítica Sanitaria. 

6.-Proposicions de Llei: 
a) Debat de presa en eOl1sideració de la Proposició de Llei (R.G.E. núm. 717/84 J, presentada pel Grup 

Parlamentari Socialista, relativa a la Declaració de Ses Salines d'Eivissa i Formentera eom a Area Na
tural d'Especial Interes. 

b) Debat de presa en consideració de la Proposició de Lleí (R.G.E. núm. 803/84), presentada pels Grups 
Parlamentaris Popular i Regionalista de les Illes, relativa a la Declaració de Ses Salines d'Eivissa i 
Formentera i els Illots intermedis eom a Area Natural d'EspeciaZ Interes. 

e) Debat de presa en consideraeió de la Proposició de Llei (R.G.E. núm. 795/84 J, presentada pel Grup 
Parlamentari Regionalista de les Illes, relativa a la Modificaeió de l'article 63 de la Compilació de 
Dret Especial de Balears, aprovada per la Llei 5/61 de 21 d'abril. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Diputats, bones tardes. Per acord de la Junta 

de Portaveus aquesta Presidencia posa al seu coneixe
ment que en aquest PIe que acaba de celebrar-se, amb 
caracter secret perque ho exige ix el Reglament, sobre 
la Comissió d 'Invesligació de la Caro, té dues parts, 
la primera part substantiva, pero que dóna peu a unes 
coilclusions que han estat aprovades per :3.questa Cam
bra, en conseqüencia; la segona part, d'acord amb l'ar
tiele 51, paragraf cinque, s'ha de publicar en el But
lleti Oficial del Parlament, és a di.r que tendran caracter 
de públic, pero la primera part no técaracter de pú
blic, per tant, deman als Srs. Diputats que tenguin 
molt present, i aiXÍ ho deman a qualsevol persona que 
pogués haver tengut coneixement de la primera part 
d'aquest escrit, que per favor el consideri confidencial. 
La segona part, les conclusions ja són en certa manera 
públiques, perque seran publicades en el primer But
lletí del Parlamento I dit aixo, comen~am amb l'Ordre 

del Día d'avui, que és la Moció núm. 946/84, presenta
da pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista, con
gruent a la InterpeHació 451 i relativa a, la política de 
la Conselleria d'Educació i Cultura, en materia de mit
jans de comunicació. Sr. Portaveu del Grup Esquerra 
Nacionalista, presentant de la Moció, vol que se'n faci 
lectura? Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura? 

1.-
LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 

El Parlament de les mes Balears acorda: a) Instar 
el Govern de les I1les Batears a dur a terme 'les ges
tions pertinents per tal que en el terrnini de 60 d.ies 
síguin rebudes amb normalitat les emissions de TV-3 
de Catalunya a les Illes Balears. 'b) SoHicitar que en el 
termini de sis mesos, el Govern de les Illes BaJears, 
eIabori i presentí al Parlament un esturu sobre la via
bilitat tecnica i económica del tercer canal de teJe
visió de les Dles Balears. e) Interessar que en el ter~ 
mini de sis mesos, el Govern de les Illes Balears elabon 
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. presentí al ParlamenL un estud i sobre la viabilitat tec
~éa i econorrUca d'una émissora de adio en !lengua 
éátalana de tituJ aritat de la Comunitat AuLouoma. d) 
Instar el Govern de les IUes Balears per la,l. que en 1 
te.nnini de 60 clíes establesqui el convcnj O CODccrt 

perlinent amb Radio acional d'Espanya a fi que les 
llles Balears puguin aconseguir una em issora d 'ambit 
insular, radio 4. e) Ialeres al' que el1 el lemlu1i de 30 
clies, 1 Govern de les llles Ea! ars dicli 1 s disposicions 
pertinel1ts previsles a la dispo lció final segona e1el De
cret 38/84, de 28 de nJClig, de la onseJJeri~ d'Educació 
i Cultura, pe!' Lal d fomentar les iniciat'jves radiofo
niques, la ,prcmsa comarcal i la prem a diru:ia que aju
din a la normamzaci,ó lingüística, ú'acord amb el que 
es pl'C eL! a I'articl 2.5 de l' m ental D crel. f) Rebut
jar le manifeslacions de l'Excm. Sr. José Maria Calvi
ño, dil'e lor de !'Ens públic m.\dio-Televisió E pany I , 
en el sentit de posar en dubLe la Jegalital de la Moci:ó 
aprovada pel Parlam nt B~lear, BOPlB número 25, de 
17 d'o tubre ele 1984, pagin 346, i dirigir-se al Ovcrn 
de l'Estat Espanyol per tal de soHicitar-ne el cessament 
de l'Excm. Sr. José Maria Calviño, com a Director de 
l'Ens públic Radio·TelevisiÓ Espanyola, per manitesta
cions atemptatories a la dignitat del Parlament de les 
Illes Balears i per intentar obstaculitzar amb la seva 
resposta, absolutament negativa, l'acord del Parlament 
de gestionar la recepció normalitzada de les emissions 
de TeIevisió 3 de Catalunya a les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. Per defensar la Mo

ció té la paraula, el Sr. Sebastia Serra Busquets, Por
taveu elel Grup el'Esquerra Nacionalista. Disposa, Sr. 
Diputat, el'un temps ele eleu minuls. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gdlcies, Sr. Presielent, Sres. i Srs. Diputats. Es

querra Nacionalista (PSM), ha presentat aquesta Mo
ció, vertaderament amplia, perque pensa que el Govern 
de la nostra Comu niLat Aulónoma, en materia cultural, 
si bé ha fet una serie de feines, ha comen~at una serie 
de tasques pl'ou importants algunes d'elles, pensam que 
ha manifestat en molts de temes, una actitud plena 
d'evasives, plena d'una manifesta apatía, que, sobretot, 
ve concretada en el fet que des ele fa més de sis mesos, 
s'aprovaren en aquest ParJament una serie ele m esures 
de tipus cultural, TV-3 n'és 'un ex.empl , em issions 
radiofoniques n'és un altre exemple , i de qua lque ma
nera ens trobam sen e una c ncreció adequada pel que 
pensa i defensa Esquerra Nacionali ta (PSM). Per 
aixo, volelrÍem entrar amb eletall en quines són aque, lS 
aspectes, aquestes reivindicacions que el no lre Gnlp 
Parlamentari defensa en aquests mornents n materia 
cultural, com a tasques d'urgent realització. 1 volem 
in i lir n tasques d'urgenl realilzació perqu pen am 
que ja Fa molt de me que tcnim Govern Autonom, 
perqllc pen am que ja fa molts de mesas s'ha debalu t 
en aque t Parlamcnl i no 110més 11 aque1s Parlamenl, 
s inó dios la nostra sociela.t, te rnes tan importan ts com 
el de Televisió, com el de Radio, com el de Mitjans de 
Comunicació. Per aixo, volem insistir en quines són les 
tasques urgents que pensam que s'han d'emprendre, i, 
per aixo, la nostra Mocié parla fins i tot de terminis, 
parla fins i tot d'una voluntat política manifesta de fer 
via, de¡ ser, ele qualque manera, agafar una celeritat, te
nir pressa perque pensam que l'apatía és molt dolenta 
a tot sistema elemocrMic, i, sobretot, a un sistema de 

elemocracia fragil i d'autonomia que comen~a, com pu
gui esser la nostra. Volem, per tant, parlar punt per 
punt deIs grans temes que presentam avui en aquesta 
Moció. En primer lloc, el tema ele TV-3, creirn, sincera
ment que és un tema moIt debatut, creim que fins i 
tot hi ha estudis tecnics al respecte ja fets, sabem que 
hi ha hagut converses que en principi semblaven que 
eren secretes, pero que elesprés varen ser públiques, 
notablement públiques, ele la Conselleria amb els di
rectors de TV-3 de Catalunya, sabem que fins i tot, i 
ho volero reiterar, que a Menorca hi ha unes gestions 
ja molt avanc;ades perque es pugui veure amb norma
litat, i pobles de tota la nostra serra, fins a Vallelemos
sa, veuen la TV-3; per tant, creim que ha arribat el 
moment, i aixo ho defensen, pensam que practicament 
tots els Grups representats en aquesta Cambra, i ho 
defensen perque moIts ele ciutadans han signat mani
fests al respecte i són de diverses ieleologies els que 
ho han manifestat, que hi ha un desig moIt gros de 
veure ja la TV-3, com un canal més, com un aspecte 
més clins el pluralisme televisiu que en aquests mo
ments es elesitja, per altra banda pensam que ja ha 
arríbat l'hora de tenir aquest es tu di sobre viabili"tat 
tecnica i economica del tercer canal de televisió ele les 
Illes Balears; s'ha parlat també d'una serie el'estuelis 
que estan fets, se n'ha parlat en aquest Parlament, se 
n'ha parlat en els mitjans ele comunicació, nosaltres 
som partidaris de que ja el Govern es determini per 
qualcun el'aquests estudis, i que aquest estudi sigui co-

. negut per totes les forces cultural s, socials i polítiques 
ele les IIles Balears, 'per ser debatut amb profunditat a 
"eure que és el que convé en la tematica de canal propi 
ele Televisió a les Illes Balears. Volem també reiterar 
la qüestió de la possibilitat, segons l'Estatut d'Autono
mía de les Illes Balears, d'una emissora de radio en la 
110stra llengua ele titularitat de la Comunitat Autonoma. 
pensam que és possible segons l'Estatut el'Autonomia, 
pensam que hi ha prous tecnics i prous professionaIs 
elels mitjans de comunicació en aquestes illes amb pos
sibilitats de posar-ho en marxa, i, en definitiva, pe n
sam ql.le ha arribat el moment de també concretar la 
viabilitat tecnica i economica amb un estudi o amb un 
elebat parlamentari i amb les mesures polítiques perti
nents per part de l'Executiu. També volem reiterar la 
necessitat, la conveniencia, i aquÍ volem insistir molt en 
aquest detall d'utilitzar la infraestructura tecnica i pro
fessional ele Radio Nacional d'Espanya, és una possi
bilitat real fer un conveni amb Radio Nacional el'Es
panya, per tal que a les Illes poguem tenir unes emis
sores o una emissora d'ambit interinsular de Radio 
Nacional el'Espanya, amb una modalitat coneguda po
pularment com a Radi0-4, sabem que aixo depen d'un 
conveni entre el Govern Autónom i Radio Nacional, sa
bem que Radio Nacional, practicament, l'únic que de
mana és un local per tal de posar-hi aquestes, instaHa
cions, sabem també que hi ha hagut conv~rses al res· 
pecte, n'hi havia bagudes ele tot d'una que va prenelre 
possessió aquest Govern, i la qüestió és accelerar, con
cretar la cessió d'un eelifici perque sigui possible una 
especie de Radio-4 a les Illes Balears . Volem insistir 
que en el pressupost d'aquest any, potser que no hi 
hagi una partida pressupostaria per a aquest tema, és 
una qüestió de tipus tecnic, pero que creim que el 
Govern Autonom pot arreglar, perque fa pocs dies en
cara s'ha comprat un edifici molt aprop d'aquÍ, i que 
pensam que tal vegada una part d'aquest edifici seria 
suficient per Ra.ruo-4, sabent que és un edifici amb bo 
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nes condicions i centric, també volem insistir molt 
amb la qüestió del Decret que va fer la Conselleria de 
Cultura, Decret 38/84, de dia 28 de maig, volem sin
tetitzar i recordar una mica aquest Decret. És un De
cret que parla de subvencions en materia cultural i un 
Decret de que el Sr. Conseller en va parlar bastant 
en el plenari anterior, en que debatíem aquest tema. 
Bé, nosal1res d'aquest Decret creim que és molt im
portant no només fixar terminis per a presentar soBi
cituds d'ajudes per fer accions de tipus cultural, sinó 
que desitjam, i és el que avui deman aquí amb aques
ta Moció, que conseqüents amb el Decret, es dictin les 
normes que l'han de desenvolupar, perquc entenem 
que tot Decret de l'Executiu que parla que de qualque 
manera s'han de fer unes di sposicions pertinents, pen
sam que l'Executiu no pot ser que en aquests moments 
del mes d'octubre encara no hagi fet les disposicions 
pertinents d'un Decret de dia 28 de maig, és a dir, que 
una vegada més pensam que cal accelerar, i per aixo 
demanam que en 30 dies es facin aquestes disposicions 
pertinents, i volem insistir que ho feim, sobretot a 
l'apartat d'jn.iciarive radiofoniques, premsa comarcal i 
premsa diaria que ajuden a la normalització lingüísti
ca, que és un deIs aspectes puntuals del Decret, si bé 
pensam que disposicions pertinents d'un Decret del 
mes de maig ja s'haurien d'haver fet a tots els am
bits d'aquest Decret. I, finalment, el tema del Sr. Cal
viño, volem insistir moIt en aquesta qüestió del Sr. 
Calviño, ja que pensam que el Sr. Calviño ha acumu
lat una serie d'agravis molt importants respecte a te
mes autonomics, no és la primera vegada que un Par
lament Autonom debat la qüestió del Sr. Calviño, vo
lem recordar }'exemple de Galícia i molts altres ,pero 
esta clar que el Sr. Calviño ha tengut molt poc res
pecte, molt poca iniciativa en els termes de qüestions 
televisives i - aufonomia, els a-gravis que ha fet el Sr. 
Calviño han estat molt importants i volem insistir en 
aquesta acumulació d'agravis que pensam que ha fet, 
per tant, creim que és objectiu, creim que és conve
nient pel bon funcionament democratic de tot l'Estat 
Espanyol, una reprovació clara de l'actitud del Sr. Cal
viño, perque va contestar d'una manera determinada 
uns acords d'aquest Parlament Autonom, i nosaltres 
pensam que ho V21, fer amb un agravio Fins ara hem 
volgut exposar basicament els punts fonamentals de la 
Moció d'Esquerra Nacionalista (PSM) i volem insistir 
en el caracter positiu d'aquesta Moció, Moció que va 
cap a un compliment accelerat per part del Govern, 
d'una serie de qüestions dE:batudes, unes d'elles apro
vades per aquest Parlament, unes alires presents a un 
Decret del mes de maig; en definitiva el que volem és 
un celeritat, i que ningú no ens digui que volem anar 
massa depressa perque parlam ja de coses que s'han 
discutides i aprovades fa més de rriig any, s'han pre
sentat a aquesta Moció nostra una serie d'esmenes, i 
ja volíem entrar a dir que Esquerra Nacionalista (PSM) 
considera bo i que, de fet, milloren algunes de les co
ses que nosaltres soHicitam, aquestes esmenes presen
tades, per aixo ja volem avan<;ar en aquesta primera 
intervenció en el joc parlamentari que efectivament 
per a una major concOrdia, per a una major celeritat, 
per a una major concreció, creim, en certes qüestions, 
creim que és bo que acceptem les esmenes presentades 
pel Gr'up Parlamentari Socialista, i ho feim perque ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, vagi acabant . .. 

EL SR. SERRA BUSQUEIS: 
Sí, Sr. President. 1 ho feim perque volem que 

aquest Parlament continul manifestant en materia cul
tural unes unanimitats o unes majories qualitativament 
o quantitativament molt importants i perque el que de
sitjam és una concreció maxima i una celeritat maxi
ma, per aixo anunciam acceptació de les csmenes pre
sentades i també volem reiterar que, així i tot, en al
guns aspectes davallin una mica la intenció política 
d'Esquerra Nacionalista (PSM), ho feim sense renun
ciar en absolut als nostres plantejaments, pero en tun
ció d'una millor entesa en aquest Parlament. Gracies. 

EL SR. PRESIDENI: 
Molles gracies de la seva intervenció. Aquesta Mo

ció té presentades quatre e menes pel Grup Parlamen
larJ Socialista, per elefensar aquestes esmenes té la pa
raula el r. Josep MoU Marques. Ha dit el SI". Serra 
que acceptava ja previamen l c quesLes e mClles, le ma
nera qLl e convendria que anás im concretant, ja que 
n'hi ha una d'addició i tres d substituci6. Gracies. 

EL SR. MOLL MARQUÉS: 
Gracies, Sr. Presiden!. 

EL SR. PRESIDENI: 
Disposa de deu minuts. 

EL SR. MOLL MARQUÉS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo, en 

primer Uoc, he d'agrair al Grup Parlamentari Esquer
ra Nacionalista que hagi acceptat les nostres esmenes 
i l per tant, molt breument expo aré les mons que ens 
han ÍJ1du'it a presental·-Ies, a fi el'intentar aconsegu.ir 
també, l supor del altres Grup ParlamenLa ris. 0-

saltres consideraD) que el tema de rccepció de les emis-
ion de TV-3 de Catalunya és un tema de gran impor

tancia, pero que té clarament dues vessants, una ves
sant practica, senzillament practica, perque hem de ser 
conscients, considerats de la nostra modestia, som una 
Comunitc.t Autonoma que per la seva minúscula demo
grafía i, per tant, a pesar de ser una Comunitat Au
tonoma relativament rica, per la seva economia també 
modesta, segurament no podrem tenir maí lma infraes
tructura, la podríem tenír, més ben dit, pero potser 
sería una despesa no prioritaria, nosaltres consideram, 
en qualsevol cas, que no ho seria, d'uns estudis de te
levisió que ens permetessin fer produccíons de gran 
envergadura. 1, per altra banda consideram que aques
tes produccions de gran envergadura són, des del punt 
de vista cultural molt interessants per a nosaltres, i 
que IV-3 de Catalunya no soIs les podría fer, ¡nó que 
les esta fent, i consideram que, a través eI'una cOnlle
xi6 que ens permetés veure les emis ion s de TV-3 de 
Catalunya, h1 hauría una coHaboració entre la Genera
lital j la Comunital Autonoma de les Illes Balears, que 
permetria suplir aquesta deficiemcia, repetesc, no tec
nica, ni fins i tot si es vol economíca, pero sí en qua!
sevol cas, una deficiencia de tamany de la nostra Co
munitat Autónoma, i podriem tenir unes aportacions 
telev:isives, de programes televisius, sobretot d'aspecte 
cultural, pero també d'altres aspectes, que d'altra ma
nera no podriem tenir. J, evidentment, té també el 
tema de TV-3 una vessant cultural, que ens inddueix, 
a nosa]tres, a considerar convenient eliminar el carac
ter únicament lingüistic del tema, es parla, potser mas
sa, de la conveniencia de rebre les emissions de IV-3 
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per qüestions de.llengua, nosaltres entenem que és ~e
cessari o convernent, en qualsevol cas, reare les emlS
sions de TV-3 per questions de cultura en el sentit més 
ampli de la paraUla, nosaltres som part d'una comu
nital cultural que compren no sols la llengua, i que 
no compren solament el Principat de Catalunya, smó 
que compren també totes les altres arees de la vida 
cultural que deimeixen la nostra personalitat com a 
poble, i compren evidentment, també la Comunitat Au
tónoma Valenciana, i no podem oblidar mai, jo he ten
gut ja ocasió de dir-ho en altres ocasions en aquest PIe, 
en aquesta Cambra, que la nostra aportació del poble 
de les Illes a aquesta comunitat cultural ha estat i és 
importantíssima, no podem renegar de la nostra apor
tació cultural en aquesla comunitat de !lengua i cul
tura catalana, no és ara el moment, sens dubte hi 
haura ocasió de recordar noms que han fet una part 
importantíssima d'aquesta aportació nostra a la cultura 
catalana, pero crec que esta a l'anim de tots que sen
se aquesta aportació nostra a la cultura catalana, no es 
podria parlar d'una cultura propia i autoctona de les 
Illes Balears, la nostra aportació cultural ha estat sem
pre dins l'ambit de la cultura catalana, per tot aixó, 
la nostra Esmena a l'apartat a) de la Moció del PSM, 
del Grup d'Esquerra Nacionalista té, en primer Uoc, la 
intenció d'elevar el tema de la Moció en el marc cul
tural i partint també de la base que més endavant 
s'hauria d'incloure també dins aquesta coHaboració cul
tural que nosaltres proposam, a la Comunitat Auto
p.oma de Valencia. Una altra intenció de la nostra Es
mena és simplement tecnica, tractam d'eliminar termi
nis, ho deim a la nostra motivació, que sembla poe 
útil imposar al Govern de la Comunitat Autónoma, des 
del moment que es tracta d'accions que no depenen 
només del Govern de la Comunitat Autónoma, cree 
que aixo no necessita més explicació. I, finalment, hi 
ha un aspecte, diguem institucional de la nostra Es
mena, el nostre interlocutor no és Madrid, el nostre in
terlocutor és el Consolat de Mar, nosaltres entenem, 
per tant, que el que hi pugui haver de crítica dins la 
Moció d'Esquerra Nacionalista ha d'anar- dirigida al 
Govern de la Comunitat Autónoma. Jo crec que és bas
tant evident que a un moment determinat el Govern 
de la Comunitat Autonoma no va manifestar, no sé 
si ho tenia o no, pero no va manifestar massa interes 
a establir o fer possible la connexió amb TV-3, i aques
ta actitud, he de dir i jo ho interpret com una cosa 
positiva del Govern de la ComunÍtat Autonoma, aques
ta actitud ha canviat. Ara sembla que sí, que té més 
interes a establir aquesta comunicació, aquesta conne
xió. Per tant, crec que és important que el Govern sa
piga que té el suport d'aquest Parlament per negociar 
amb la fermesa necessaria, no conformar-se amb la 
primera negativa o evasiva que pugui donar el Sr. Cal
viña, i si és necessari, llevar-li aquell humor galleg, 
que va dir el Conseller Sr. Gilet que havi3 utilitzat el 
Sr. Calviño per contestar, i el problema de fer-li per
dre les rialles al Sr. Calviño, és el problema del Sr. 
Gilet. Crec, pero, que ha de tenir per aixo el nostre 
suporto Volem, pero, fer constar que nosaltres volem 
la connexió amb TV-3, pero la volem amb totes les de 
la !lei, volem dir amb aixo que no consideram que 
necessariament un agravi al Parlament de les Illes Ba
lears, el fet que el Sr. Calviño hagi pognt manifestar 
els seus dubtes sobre la possible legalitat o no de 
l'acord que varem prendre des del moment que TV-3 
no estava Jegalitzada, no esta, desgraciadament, lega-

litzada encara, jo pue dir en aquesta Cambra que 
aquesta legalització havia d'anar ja a un deIs darrers 
Consells ae Ministres, per raons que no conec, pero 
que em puc imaginar degut a debats de l'Estat de la 
Nació, etc., no va anar al Consell de Ministres que es
tava previst, pero, en qualsevol moment, es dura a ter
me la legalitzaeió de TV-3, per tant, en el moment en 
que legalment sigui, tengui totes les benediccions, nos
altres volem la eonnexió amb TV-3, no necessaria
ment abans, i, en qualsevol cas, volem que la legalit
zació no només sigui per a TV-3, sinó per a totes les 
televisions autonomiques, per aixo hem fet la darrera 
Esmena d'addició demanant que, no ja el Govern, sinó 
el Parlament, directament es dirigesqui al Govern de 
la Nació per demanar que acceleri la legalització de les 
televisions autonomiques. Jo voldria demanar, per a 
aquestes esmenes nostres, agrair el suport o l'aceepta
ció per Esquerra Nacionalista i demanar el suport deIs 
altres Grups. Moltes gracies. 

EL SR. PRESID ENT: 
Moltes gracies, Sr. Josep Moll. Sr. Sebastia Serra, 

vol intervenir? Per l'acceptació definitiva. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Només per fer constar 

una reiteració, pot semblar excessiu, excessivament que 
reiterem, pero nosaltres entenem que políticament el 
Sr. Calviño també és responsable, és molt responsable 
d'aquests temes, i si bé creim que la proposta del Grup 
Socialista, és acceptable, creim que políticament hau
rien de quedar les coses molt ciares, no es pot ama
gar el tema de responsabilitat, en aquest eas, del Go
vern Central. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els ,altres Grups Polítics? Sí, Sra. 

Maria Antonia Munar? Pel Grup Regionalista de les 
Illes. Disposa, Sra. Diputada, de deu minuts. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, Srs. i Sres. Diputats. Altra vega da el 

tema de la Televisió-3 i tot el que l'entorna ha tornat 
arribar en aquest Parlament, amb bastant menys es
pectacularitat, no hi ha tanta gent que ho espera o ha 
escolta, peró aquesta vegada sí que amb moltes més 
possibilitats. Donaria l'enhorabona a Esquerra Nacio
nalista per l'acceptació de les esmenes del Grup Socia
lista que, si bé com és habitual últimament aigualei
xen molt les coses, fan que siguin possibles i practi
ques, i aixó al final és important. Volem avan~ar que, 
en principio acceptarem aquesta Moció amb les cliferents 
esmenes que s'han presentat pel Grup Socialista, pero 
bé, ho acceptarem en els apartats a), b) i c), graciosa·· 
ment els diria als senyors d'Esquerra Nacionalista que 
ara ens proposen que tinguem una cadena de radio 
amb titularitat de la Comunitat Autónoma, els diríem, 
alIo, i vostes se'n fien, clesprés de les últimes qües
tions que havien plantejat en aquest Parlament, ates 
que estaven preocupadíssims pel que podia passar si 
la Comunitat Autonoma es ficava en temes d'aquests, 
pero vaja suposo que realment se'n fien més del que 
a vegades sembla i que, per tant, demanen coses que 
tots els altres també volem. Quant a l'apartat d) hem 
de dir que no l'acceptem, en primer lloc, per donar, 
jo diria, que suport a unes manifestacions que sabem 
que hi seran per part del Govern i per unes dificultats 
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de lllluS eCünUlTIlC, i hem, per una aitra part, tambe 
penlu<:: SI rea,lllclJl acccpLcnl l'apanal e), que UIU «p.:r
ljUl: '''" lermllU ut: SIS l11cSOS s'elaoon i pn:sen[i al 1'ar
larneuL un estuul soore la vlaOllI.a[ [eC01Ca 1 econo
lile<./. u una enllssora oc radio en !lengua nostra I tIlU
lanlaL oc la LOlllUmtat Autonoma», UOna[ el tcrmini 
de lCmps que es posa, i que tampoc no és tan llarg, 
sena li:!l vegada una mica absurd ter unes inversions 
COSloses, quan ,al vega da despres pensaríem que seria 
mIllar o mes interessant tenir l'altra, per tant, a aquest 
no 11 donarem suport. En els apartats e), sí, estam 
d'acore! que seria interessant que en un breu temps, 
un mes realment és una mica curt, pero que es faci o 
es d senvolupi el lema de l'article 5 d'aque t ecret 
38/84 de 28 de maigo Quant a rebutjar les manifesla
cions de l Sr. alviil' bagués esLal una nlIca clificulLós 
per part no Lra, accl:!pLar-ho tal. com, bé, t'l1S ho havia 
pre Cnlat d'e11lHlcla, a 'c ptada pel Grup d'Esquerra 
Nacionalista, I'esm~nn del Parlit Sociali la, estelO to
talm 1 l d'a 'ol'd. L'únjc que ens preocupava, d'alguna 
lnancra, és que a la lIarg, i quan es rebés a lelevisió 
per parL del r, Calvmo I'escril, re, Jment de pré ells 
deciclissin lambé rebuljar le mani(eslacions cI'aquest 
PadamenL Aixo é , en general el que opina el Grup 
Unió Mallorquina, sobre aquest tema i, n.osaltr s vol m 
la TV-3 j la volem ja, j l Goven1 que s' spaviU afer 
la llei. Grades. 

EL SR. I'RESIDENT: 
Gracies, Sra. Diputada. El Sr. Cosme Vidal, pel 

Grup PopUlar, té la paraula. Disposa, Sr. Diputat, d'un 
temps de deu minuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracles, Sr. Pre id nt. Sr, Pmsielent, Sr S. i Srs , 

Dipulats. Una vegada acceptades les esmenes del Grup 
Socialistn pels que present n, pel Grup el' "squerra Na
ciona lista que pre enta ague la Moció, es fac iliten molt 
les coses, perque nosalLres som coincídents amb la 
po ltlra que ha exposu l aquí el gentil Portaveu eI'Es
qu -rra, elel Grup Regionalista amb el enU t que, ver
taderamenl, estam e1'acord amb aquestes esmenes per
que d'alguna manera canvien aque ta Mocí I que pre
sentava el Grup d'E querra Nacionalista j no ru estam, 
per le mal -ixes raOn que ha c1it la represenlant del 
Grup Regiona l,ista, en I'apartat el ). Pero tant, jo, ja de
manarla forma lment o deman formalment si s'aecep
ta qu es volin per eparaL Amb l'apartal a), de totes 
maneres no hi haguéssim estat en absolut, d'acorcl, 
amb la proposta presentada pel Grup d'E querra Na
cionali ta, obretot, pel que feía referencia a aquest 
termjni de 60 dies, que pareix es er aixó una Iletra, j 

ans que fas sen se despeses no la podem acceptar si sa
bem gue no depenia de la nostra vol unta t, que es fes 
efectiva, perque no hem d'obJidar que aquí no depen 
només de la voluatat del Govem, en aquest cas del 
Govern Balear, perque existeixen cUferents pos tu res, i 
naturalment, existeix la de Radio-Televi ió Espanyola 
que tots coneixen, -i tornara a sortir e l Sr. Calviño, i la 
de la Companyia. Catalana de Televisió, que no és el 
mateix que la Generalitat> perque és un orgaDisme au
tónom, per tant, no es podía acceptar aixo, amb aguest 
tennini, precisament per aquestes raons, que no depe
nen e1s tenninis de la voluntat només del Govern. El 
Govern, per aJtra banda, ja ho ha dit en aquest Parla
ment, ho va dir amb motiu de la InterpeHaci6, va com
plínt l'encarrec parlamentan rebut, aixo ens consta i 

no es pot, per alXV, accepwr aquesLs cennlIllS, pero 
l'esm<::lld uel 1';:)V.c., SI ljue 1 aCCC}'Lan1 towunenL, d1Xí 
con1 e;:'Ld pre:;.::nlaua. \luallt a 1 aVaHa[ b) no DI na cap 
inconveUlc:nL a aJxu, per lan[, accepl,W1 el presenla, pel 
l:';:'lVl, 110 s nan pn;:;t:nl-ut e~mcnes, eSLarrl complewn1ent 
d'acol"U amo el que es proposa, 1, en reallléU, aIXO 
s'esta Ieni, per tanr, jo dlna que, tlllS i Lo" tal volta, 
al110 roL::; elS respectt:s pel lirup que presenta la MOCIO, 
és una, diríem, ae cara a la galena que es tan aques
tes coses, perqué, be, que el Govern en el termmi de 
sís meso s demam els estudis de viabilitat técnica i cco
nomlca d'una emlssora oe radio en aengua catalana, 
etc., dones ,po hi ha cap inconvelllenl, pero, natural
ment aixo ens fa rebutjar, com s'ha dlt molt bé abans, 
l'apartat b), perqué no és tot si s'encarrega aquest es
tudí de viabilitat tecnica i economica, per sís mesas, 
llavors establir en el termini de 60 dies, tornam amb 
els 60 dies, el que demanen a J'aparlal d), [el' tant, no 
estar m cl'a ord amb l 'aparlal el), amb l'e) no lli ba 
cap inconvenient, 00 creim, en absolul que sigui neces· 
sari, pero suposam, aquesl rup supo a que I Govcrn 
ho fara, i, per tant, estam laJnbé c1'ucord. Quanl a J'úl
tiro apartat l'f), dones, naturalm nt no poclíem accep
la r-1 n la seva toralital, i nO és que no estigu m 
d'a,cord amb el c ssament o amb la dimissió del Sr. 
CaJvil'io"peró 00 precisament per les raons que es áluen 
aquí, sinó per molles alLres, que molt espanyols vol
dri n que acabas aquesla l1erelgia «calviñi ta» que te
nim de de fa temps. Per tan't, coro que l'esmena que 
presenta, de subsLilnció, el PSOE, ens satisfa, hi es
taro completament d'acord, com hi escam lambé amb 
l'addidó que presenta el PSOE, que no é altra que di
rigir-se al Gavera de la Nació per manlfe lar el seu de
sig qu sigui acee1eral el procés de legalització de les 
televi ions a.ulonomique , cosa que eompartiro lots . P r 
tant, aquesta és la postura .. elel 'Grup Popular, i com 
h em demana! al princip,i, demanam, valgui la redl1n· 
d~lncia, que siguin volals per s parals e1s di 'er nts 
apartats, Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Passam a la vatació, i 

acceptant la suggerencia, votarem apartat per apartat 
la Moció, Per tant, si? 

EL SR. ALBERTt PICORNELL: 
Sr. President, per una qüestió d'ordre, Perque per 

les manifestacions que s'han fetes, ha dic per accele
rar les votacions, pareix que hi ha, bastaría que es vo
tas un apartat per separat, i els altres es podrien vo
tar tots junts, pens. 

EL SR, PRESIDENT: 
Correct , nO hi ha ap inconvenienL Val, alesho

res, tenim l'apartat a), que aqucst queda amb 1 de
rivat ele I'esmena 977, l'apartat b) tal com venja del 
text de la Moció, l'apartat e), igual , l'apartat d) ha es
tat rebutjada per dos Grups l'esmena 976, la passarem 
a votar singuJarment, l'apartat e) ve coro al text de la 
Moció, J'apartat ), queda substitu'it per J'esmena, i 
l'apartat g) és d'addició i és.,. «al Govern de la Nació 
per manifestar el seu desig que sigui accelerat el pro
cés de legalització de les televisions autonomiques». 
Per tant, votam conjuntament, l'apartat a), l'apartat 
b), l'apartat e), l'apartat e), l'apartat f) i l'apartat g). 
Les Sres. i Srs. Diputats que estíguín d'acord amb 
aquests apartats, es volen posar drets, per favor? Que-
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den aprovat per unanimitat, poden seUl-e i gracies. Apar
tal d), les Sre . i SI'S. Dipulals que vOlin a avor de 
l'aparlat d) es olen po ar drel, pelo f-avor? Moltes 
gra ci es, poden seure. 24. Les Sres. i 1's. DipuLats que 
votiD en contra, es volen posar c1rets, per favor? 28, 
poden seurc. Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
No n'hi ha. uecla rebutjat aques l apartat d) de la 
Moció. 1 passam a l punl segiient. Que és el re ladu a 
preguntes, comern;an t P ' l' la 894/ 84, pr sentada pel Sr. 
Diputal Felix Pons Irazél7..ába l, del Crup Parlamentari 
socialista, i relaliva al debat sobre política g nera l l~l 
Govern de la Comunitat Autonoma. Té la paraula el Sr. 
H:lix Pons. 

~.-a) 
EL SR. PONS IRAZAZABAL: 

Sí, Sr. Prcsident. El Crup Parlamentad Socialista, 
a través de la Presidencia d'aquesta Cambra, va diri, 
gir al Gavern LUla p tició pelO celebrar un e1ebat de po
litica general, per la qual OSa s' ltavia e1 'cnviar, si s'ac
ceptava, una omunicaci I del G vern, sembla a que 
aqu la inida liva socialista havia eslat aceptada pel 
Goven1, a lravé el'unes manif sta ion del Vice-Pres i
dent, Sr. HUb'll l, i volcm saber quan es celebrara 
aquest debat de política general. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Joan Huguet. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sí, Sr. President. Manifestar que el que va accep

tar el Vice-President, en nom del Govern, no va esser 
la solücitud d'informació del comunicat que va dema
nar el Partit Socialista, sinó que el Vice-President va 
manifestar que era una voluntat d'aquest Govern fer 
un comunicat sobre Política General per a la seva dis
cussió a la Cambra, i que aquest comunicat es fara en 
el moment que aquest Govern cregui oportú. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. Per manifestar que el Govern esta 

en el seu dret d'exercir l'ambigüetat i la indefinició, 
pero que ha d'assumir el cost i les carreglles polítiques 
d'aquesta actitud. Nosaltres demanam si es pot saber 
quan es celebrara aquest debat, és a dir, quan creu 
que sera oportú tenir aquest debat, veim que el que es 
vol dir és que no es vol dir quan se celebrara. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrarreplicar? 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sí, bé, manifestar, i per a<;o vul! emprar un poc 

unes parauJes que va dir el Cap del Grup Socialista, 
que a aquest Govern no se li pot impedü' dur a ter
me aquelles accions en el moment que consideri opor
tú políticament. Ido aquest moment sera quan aquest 
Govern fara aquest comunicat, i tots els grups parla
mentaris ho sabran mitjanyant un comunicat. Gracies. 

2.-b) 
EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Srs. Diputats. La pregunta 895/84, ha es, 

tat retirada a instancies del preguntant Sr. Enrie Ri
bas Mari. La pregunta 950/84, la formula el Sr. Josep 
Lluís Martín Peregrín, del Grup Socialista, i relativa al 
procediment de contractació de personal al servei de 
la Comunitat Autónoma. Té la paraula el Sr. Josep 
Lluís Martín Peregrín. 

2.-c) 
EL SR. MARTíN PEREGRIN: 

Vamos a ver. Sí, Sr. Presidente. El Gobierno pu
blicó un Decreto el pasado mes de septiembre, en el 
que hacía referencia a los sistemas de contratación 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma. En uno de 
los apartados relativos a la contratación administrati
va, parece, a criterio nuestro, que esta en flagrante 
contradicción con lo dispuesto en la disposición adi
cional cuarta de la Ley de Medidas de Reforma de la 
Función Pública. El interés nues tro es que el Gobier
no nos diga si es plenamente consciente de esta con
tradicción y de que evidentemente esto provoca que 
tal apartado, lal conceptuación desaparezca de la nor
mativa ya referida. 

EL SR. PRESIDENT: 
Puede contestar, D. Jaime Llompart, Consel!er del 

Interior. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quan es va 

-gestar aquest Decret de contractació no ti havia en
cara la Llei de la: FunCÍó Pública. En el mate ix pream
bul del Decret, endemés, s'estableix que el caracter 
provisional, i del seu context es despren un caracter 
autolimitatiu, és a dir, s'imposava una obligació al Go
vern precisament en relació al principi constitucional 
d'objectivitat, periodicitat, merit i capacitat, fins i tot 
amb aquelIs suposits en que la vinculació amb l'Admi
nistració Pública Autonomica no tenen caracter de per
manencia per estar la pla<;a, la vacant en espera de la 
cobertura de la via reglamentaria. Pero, ,mem a l'im
portant, la Llei de Mesures a la Funció Pública no 
prescriu tot tipus de contractació administrativa, en 
part sí, parla únicament i excIusivament de contracta
ció administrativa en regim temporal, aixo es veu sim
plement llegint el primer paragraf de la disposició 
addicional quarta d'aquesta l.lei. Actualment la Comu
nitat Autonoma té les següents competencies en ma
teria de contractació administrativa, primerament aque
Hes places de plantilla de personal provinent de l'Ad
ministració de la Diputació Provincial, és a dir, del 
regim local. La Comunitat Autónoma amb una vacant 
pot convocar oposicions i cobrir-les, al mateix temps 
pot fer un contrade d'interinitat administratiu per co
brir-la mentre aquesta pla<;a estigui ocupada per una 
propietat com a conseqüencia d'unes oposicions. En 
segon lloc, amb aquelles places vacants de funcionaris 
transferits, sabem ja que la cobertura d'aquestes pla
ces correspon, j és competencia de la Direcció General 
de la Funció Pública del Ministeri de la Presidencia 
no obstant i en virtut del- que disposa la Llei del Pr; 
cés Autonomic, la LOAPILLA, vulgarment denominada 
LOAPILLA, permet que la ComUllitat Autonoma pugui 
convocar i fer ocupar aquestes vacants mitjan<;ant un 
contracte administratiu de caracter interí. Aixo és la 
realitat en aquest cas concret, és a dir, no és el de 
caracter administratiu més que en relació de regim 
temporal. Gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Gálcies. Vol replicar? 

E L R. MART1N PEREGRIN: 
Sr. Presidente. o, dcsd > luego, me ha sali f cho 

la onleslación de l r. on cller, pOl"que hay a lgullos 
a pcclos que creo que lmllcntable.ment e ta n confun
dictas, la Le (¡jee en la disposición adicional cuarta 
que «a panir eJe la fccha de entrada n vigo)- de la 
presente Ley no podl·!n elebrarse por la Administra
ci<me Públicas contratos ele colaboración 1 mporal en 
régimen ele el rech adminisLrativ ", prohibición clara 

'. y expresa, pero es que además la jnstl'"LlCCIOI I o mejor 
dicho la resolución del Mini sterio de Administración 
Territorial que desarrol la e ta Ley que, mejor dicho, 
explica la problemática que pudo p lantecu' eSLa norma
tiva, vuelve a insistir en que no pod.rán ce lebrarse por 
las corporaciones conLratos de colaboración lempol-al 
en régimen de derecho admiro u·ativo, y, en el segundo 
apartado dic que no obtanle lo dispuesto en el núm ro 
anterior, las corporaciones locales podrán e ecLuar 
nOlllbrami nlos int rino , nombramientos interjnos que 
están exclusivamente su.peclitado a que las plazas va
canles sean cubiertas a través de las oportunas con
vocatorias y a las orresponclientes oposiciones o 10 que 
se formule según la of rta pública de em pleo, pero 110 
que se celebren estos contratos, los contrato dmini
traUvos stán taxativamente prohibido, por cons iguien
te, definir en el Decreto, en el capítulo 1.0, que la con
tralación admini trativa infringe o va en contradicción 
manifiest. on lo que la Ley es tablece, pero también 
quisiera recordarle qu el Decreto es de f.:! ha ele 9 de 
agosto de 1984, y la Ley de Medidas de la Función PÚ
blica, e ele 2 de ago LO de 1984 y e pubJic n el Bo
letín Oficial el 1 E .lado de día 3, o sea que habian pa
sado seis días en e l que la opinión pública, 10 ' ciuda
danos, todos los órganos pl¡blicos debían d lener 
conO imiento de que expresamente se prohibía la con
tratación administrativa. 

EL SR. PRESIDENT: 
¿ Quiere contestar? 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Evidentment no estic d'acord amb el Sr. Martín 

Peregrín, el que prohibeix el punt 1 de la disposició 
addicional quarta és contracte administratiu en regim 
temporal. Pareix esser que aixo, aquesta disposició .. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller, ha passat el temps. 

EL SR. LLOMPART SALVA.: 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pregunta segiient. 952, que formula el Sr. Joan 

March Noguera, del Grup Parlamentari Socialista, i re
lativa a la remissió d Projecets de Llei del Govern al 
Parlamento Té la paraula el Sr. Joan March Noguera. 

2.-'<l) 
EL SR. MARCH NOGUERA: 

Srs. Diputats. Dia 9 de novembre de 1983, a una in
tervenció del Conseller de Sanitat davant la Comissió 
'd'Assurriptes Sücials va fer, va explicar que considerava 
que hi havia tres lleis a acometre que és necessari elur 

crrdavant, aquestes lIeis eren la Llci c:l'Onlena ió Sani
taria, la Lld d'Orclenació del Consum i la Llei d'A ció 
de Scrveis Social . falLen molts po s cHes pel- fer un 
any de d'aquesta intervenc.ió i cap d'aquc Les lleis ha 
entral cn J Parlamenl. Voltlriem saber p~r q Ul:. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Gabriel Oliver, Conseller de 

Sanitat. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Sr. President i Srs. i Sres. Diputats. Primer, la 

Conselleria es veu constreta, n ecessariamcnt, per pre
parar la legislació d'Ordenacíó S nitaria o e l marc que 
establesqui la L1ei en fal de Sarütal, qu ja Vél ser 
anunciada p 1 Govc.rn Soci H. La de la Nació fa m s 
d'un ilny, sen e qu lio ara el Projeclc lJagl esta t apro
vat pel Consell le Mini tres; en materia do! consum le 
compelenci s transferides a la noSlra C nse lJeria s n 
les de defensa del onsumidor, respeCl d 1 s quals 
l'Eslatut d'Autonomía de Balear, a l seu article 12, pa
ragraf 6, s tableix que la nostra Comunitat no té om
petenc;ies legi lative, sinó exdusivament xeeuliv , 
per la qual C0sa no pertoca cap acc;ió legislativa en 
la materia mentre no hagin lranscorregu t 5 anys des 
de l'aprovació del no tr ' E ta tul, aix:í COlll al seu mo
ment la rei orma d 'aquest conforme al que preveu l'ar
tic! 148, paragraf 2, en relació a l'article 149 paragraf 
3 de la OllSlitució, pel que fin aquest momenL no c.'11 
cap acci6 legisla liva. En materia ele servei i assiste.ncia 
social, la Conselleria j a h1 esta treballant, s'ha preparat 
l'avantprojeet.e de la Llei corresponcnl, que s 'ha enlre
gat per a la seva consulta i infolme als organs que 
integren la omissió coordinadora que 'ha conslilult 
a la 110stra onsdleria sobre aques te mat'r¡es, essent 
el seu Pl'oposit dur- la en aques La ambra dins la seva 
tramitaci6 en un proper pedocle parlamentad, j ele la 
qual el" que el Sr. DipulaL en té una copla. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Joan March, vol fer ús de la paraula? 

EL SR. M RCH NOGUERA: 
En primer !.lo • la Llei el 'Ordena i6 Sanitaria podia 

ser molt bé dins 1 que són les e mpctencie sanWu'ies 
que n aqu SL mom nl Lé la Comunllat Aulbnoma, és 
di)' que hi ha altres om unilats que no ban esperat 
qu hi bagi Ulla Ll i cnera l de S nital per e1ur-la a 
lerme. ID ba allres comunilat que tenen, altres comu
nitats que tenen ja una Llei e1'Ordenad el les seves 
campee n ¡es. Per una a l tra banda, la correceió que fa 
la Conselleria r especte a la Llei de Consum, en el seu 
moment, pru"eix que c1esconeixia aquesta falta de capa
citat legislativa en deterrninades malerie , p ro ]1i ba 
pelo exemple din Con um, e podia fer una llci- de on
tro1 i qualitat de ]'alimentació, problema que veim a 
tots els mitjans i que ba cstaL objecte d'aque la Cam
bra en diferents ocasions, i té competencia per fer-bo, 
i aItres Comunitats Autonomes ho han feto 1 respecte ~ 
la LJei de Serveis Socials, expressar la nostra preOCl!¡ 
pació, que és UD. tema que també é important que l:lj 
ha una gran preocupació social sobre aquest tema 'i 
que la Consélleria ho hagués pogut, di a, ara ho estÁ 
anunciant, que a un proxim penode p arlamentan ho 
dura, l1a transcorregut quasi guasi un any, creim q~ 
ha tengut temps mé que suficient per dur-ho endlt 
vant. Ent·e altres coses també, nosaltres expressam rá 
preocupació perque és un tema que fins i tot dins la ., . 
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EL SR, PRESIDENT: 
.. , VOl ter us ue la paraula, senyor representant 

del Govern? 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Sí, gracies, Sr. PI' sidenl. De Lleis de Serveis So

Cial, que jo sapiga només n'han lrel S Madrid, el juny 
del 84, Navarra i el País Base, almeny fa pocs mesos. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoLLes gracies_ Molles gracles de la seva contesta

ció. Pa sam a la pregunta egi.icnt, que és la número 
951. que formula el Diputat el Sr. Josep Lluls Martín 
Peregdll, del rup ParJa menlari Socialis ta , re lativa a 
la dcdicació pro fes ional d ls Consellers i Al ts Carrecs 
del Govt!rll ele la ComLLnilal Aulonoma_ Té la paraula 
el Sr. Josep Lluís Peregrín. 

2.--e) 
EL SR. MARTIN PEREGRIN: 

Sr. Pl"C idenle . La pregun ta no tiene otra finalidad 
que la que . deduce 1 s u propi.o texto, es e1ec ir, co
noce¡' l el-jterio del Gobierno n lo qu s refiere a, 
o entiende la dedicación exclusiva, sta dedicación 
exclusiva aplicada al ej e rcicio del cargo. Y a eviden
temenl a la- consignaciones que se hacen en 10S pre
supuestos de la Comunidad Autónoma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller de l'Interior. 

EL SR. LLOl\·lPART SALVA: 
La dedicació deIs Alts Carrecs de la Comunitat 

AutÓnoma, es ve r eaJitzrult sempre a pI. rendimcnt, 
sense dis u lir dles, ni dies labora ls )1j dies festi us, n i 
matins, ni capvc pre, ni vespres. Aixo és lula realitat, 
totalmcnt demostrada j pareL'X que hi ba g ot que ho 
ap, en cara que hi hagi qualcú q ue ha pl.lgui ignorar. 

Aixo és una casa. tan clara que e penuel.i a certs car
recs polítics t nír une activitat que, d igucm profes-
ional , en dedicació a coses docents i a coses particu

lars, fins i lOl negocis, i en canvi es discuteixi a allres 
per ones en no el' que e faci p r tenir una limitació 
sense necessit:H i sense moliu d ) cap classe. Gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar? Passam a la pregunta segi.ient. Que 

ós la 788, presentada pel Diputat Sr. S <:! ba tia s ITa 
Busquels del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista 
PSM, relativa a les mesures de protecció per a la r -
laurac ió i conservació deIs monuments preh i tories i 
protohistorics de les Illes Balears. Té la paraula el Sr. 
Sebastia Serra. 

2.-f) 
EL SR. SERRA BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Sr. ConselIer de Cultura, la 
pregunta és molt concreta, o voldríem que quedas dins 
una concreció maxima, és a dir, guines iniciatives ha 
pres aquest Govcrn pe!" a la conserva ció i restauració 
de mo numcn l pr hi t r ícs i protohistorics. 1 direm el 
p r eue de la pregu nta. Per una part, en:; trobam gue 
día 30 d'abrü es va aprovar en aquest Parlament, del 
84, es va aprovar la r ea lització d'un inveotari que ens 
imaginam que s'esta fent i es va donar un termini dos 
anys p er él la seva rea lització, pero, al mateix temps, 

ens trobam que no coneixem les iniciatives, al marge 
de les que ja s'estaven realitzant abans de les trans
ferencies en materia cultural, les noves iniciatives que 
hagi pogut prendre la Conselleria per a la conservació 
i restauració de monuments 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies. Vol contestar el Sr. Conseller de 

Cultura? 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Jo, de moment, Sr. Serra 

no m'ha concretat quina és la pregunta perque del que 
voste em parla aquí, de protecció de monuments prehis
tórics i protohistórics és an1plíssim, jo el que puc dir 
és que s'han creat les Comisisons de Palrimoni, Menor
ca, Ciutaaella, Palma, Mallorca i Eivissa, s'han creat 
les Comissions d'arqueologia, s'han ... el Decret de 
dec1aració de monuments histórico-artístics, s 'han des
tinat juntament amb l'I.N.E .M., per a excavacions ar
queológiques, treballs d'arqueologia i etnogratia, es 
pensen destinar 67 rnilions de pessetes a restauració i, 
a part de tot, de les subvencions especials que es pu
guin haver prodl.üt, com per exemple la Casa de Cultu
ra ele Felanitx, el tancament de Son Pareló él Manacor 
o el deIs possibles tancaments que es produesquin a la 
vegada que el Director del Museu de Menorca, Sr. L1uÍs 
Plan,alamor presenti els projectes amb caracter el'ur
gent que consideri que són nccessaris en el seu tanca
ment. Jo, ho sent molt, pero és l'únic que Ji puc con
cretar d'acord amb la seva pregunta perque és molt, 
és amplíssima. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula, Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gr:'tcies, Sr. President. D'aquestes reaJitzacions 

de que el Sr. Conseller ha informat, si ho hem entes 
malament restaura ció no hem vist capítols concrets de 
restauració i, quant a qi.iestions de conservació, ens 
sembla que la majona d'aspectes que ha comentat ja 
eren qüestions que s'havien comen<;at abans de la pre
sa de possessió d'aquest Govern Autónom, per tant, ens 
trobaríem amb una feina de continuació, quant a fets 
concJ"ets, no la qüestió de DeCl ts j la qües tió de Co
mi ss ions, pero que el tema de cOllservació i J"esléluració 
pen am que esta en un procés de eert.\ lentitud en 
COllC1-et 1 ca menorquí és e l mé lat-, qu el Sr. Con
seller ja ho ha clit, que no s'ha fet encara res nou des 
que ha pres possessió aquest Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula el represen!ant del Go

vern? 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. La partida és 1302.a 613, 

hi ha 167 milions de pessetes d'inversions a restauració, 
els projectes es tan en manca, qua1cun d'ells fins i tot 
estan ja acabats i s'espera que es dugi al Consell de 
Govern próxim o El cas de Menorca, Iamentablement, 
cstam a expenses deIs tecnics, i el Director del Museu 
de Menorca és el que ens ha de facilitar aquelles obres 
de lancam ent que eIl considera urgents, que per aixó 
hi són els tccnics. Res més. Moltes gracies. 



754 DIARI DE SESSIONS / Núm. 24 / 30 i 31 octubre 1984 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grácies. La pregunta següent és la 806, pre

semada pe! DIputat, tambe, Sebasua Serra Busquets, i 
relatIva a la presentació del Projecte de Llei de Coope
ratives per part del Govem Autónom, lé la paraula el 
Sr. Sebastia Serra. 

2.-g) 
EL SR. SERRA BUSQUETS: 

Gra.cies, Sr. President, és la segona vegada que Es
querra Nacionalista (PSM), du en aquest Parlament el 
tema del Projecte de Llei de Cooperatives. L'anterior 
vega da se'ns va contestar que el Govern el presentaria 
quan ho cregués oportú, nosaltres volem insistir en la 
necessitat que molt aviat aquest Projecte de Llei de 
Cooperatives sigui discutit i aprovat, perque dins l'eco
nomia de les Illes Balears, les cooperatives tenen una 
importancia grossa i per ara la secció del Govem en
torn a Cooperatives s'ha limitat a algunes subvencions, 
a les diverses arees economiques com Ag;:icultura, Co
mery, Indústria. En conseqüencia, el nostre Grup de
mana quan pensa presentar el Projecte de Llei de Coo
peratives, si és que ho pensa fer el Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Govem, té la parauIa el Vice-President 

del Govern, Sr. J oan Huguet. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sí, moltes gracies, Sr. President. Jo crec que hau

ríem d'anar un poc al fons de la pregunta, on hi ha un 
lloc que diu «els termes resultants de l'Estatut», i els 
termes resultants de l'Estatut són a l'article 11, punt 
14 que fa referencia a les cooperatives, pero al principi 
posa ben clar «en el mare de la legislació basica de 
l'Estat». Estam en un moment on l'Estat esta fent una 
revisió de la Llei de Cooperatives i, a més a més d'avan
s;ar-li a voste que l'esta supeditant a la normativa quant 
pugui afectar tot el que li vengui dicta I de la Comuni
tat Económica Europea que s'hi va integrar, esta pre
vist dins el 66. Per tant, aquest Govern, en aquest mo
ment, considera que presentar un projecte ara seria 
avan<,:ar-nos ais esdeveniments i, per tant, anunciar que 
una vegada que comptem amb aquesta Iegislació basica, 
després sera el moment de determmar si la presentam, 
com la presentam i quan la presentam. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula, Sr. Sebastia Serra? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí. Pensam que el tema de cooperativisme no pot 

quedar, en absolut, redu"it a esperar una legislació marc, 
sinó que cal una acció decidida en els termes coopera
tius i coordinació amb els Consells Insulars, per exem
pIe, a Menorca ja s'ha fet feina en materia cooperatI
vista, i ens sembla que sense cap tipus de coordinació 
amb el Govern Autónom, conseqüentment volero urgir 
una acció cooperativista clara amb llei i sense llei i no 
quedar reduits senzillament a subvencions com "fins 
ara. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la parauIa? 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Manifestar-li que nosaltres estam totalment d'acord 

amb aquesta coordinació de cooperalives. Una cosa és 
la coorC1lnació i l'acció conjun,a i on hi pugLÚn partici
par al tres estarnents, i l'altra és fer una leglslació sobre 
cooperatives. El Govem, em cregui Sr. Serra, que ha 
fet acclOns, i una de les proves és la contesta d'una car
ta del Ministre de Trcbal!, quan nosaltres varem dema
nar si seria convenient o no, i jo !i he avans;at abans 
que amb la reunió que vam tenir toles le~ Comunitats 
Autonomes amb el Ministre d'Administració Territorial, 
un deIs temes que es va treure era aquest, i tots van 
creure convenient que s'havia d'esperar. Moltes gracies. 

'. 
EL SR, PRESIDENT: 

Moltes gracies de les seves intervencions. I passam 
a la pregunta següent que és la 829, que formula també 
el Sr. Sebastia Serra Busquets i relativa a la presen
tació deIs jaciments arqueologics de S'Aguila de LIuc
major, preservació, perdoni l'expressió. Té la paraula 
el Sr, Sebastia Serra. 

2.-h) 
EL SR. SERRA BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. De tots és sabut que en el 
terme de Llucmajor i concretament al que es coneix 
com la Finca de S'Aguila, i també jo diria a altres fin
ques que l'enrevolten, hi ha un projecte que esta en un 
estat molt avan<;at de realització d'uns centres per 
aquarterament militar. Aleshores s'han venut, s'estan 
venent terrenys, i ens trobam que, al mate ix temps, és 
una de les zones de Mallorca amb una riquesa arqueorü
gica més notable, i algunes d'aquestes restes arqueolo
giques estan en un bon estat de conservació. Aleshores, 
el Grup Esquerra nacionalista el que demana és a veure 
quines garanties. hi haura de preservació, de conser
vació i de manteniment d'aquests' centres, atesos 
aquests plans de mili!arització de la zona i, al mateix 
temps recordant com a Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentera, moltes vegades hi ha hagut que uns plans 
d'obres públiques o de qualsevol altre tipus han des
trult les restes arqueologiques importants. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula el Conseller de Cultura? 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. La Conselleria d 'Educació i 

CuHura és plename nt cons ient de la importancia de 
les excavacions o deIs ja inll.:nt que hi hagi a S'AguiJa, 
en aquests fills i efectes, ales que e.ls inventari ofi
cials i la bibliografía en aguest ntoro és umament 
esquematica. s'ba establerl la neces itat d'establir, de 
fer un croquis monumental i, en aquests fins i efectes, 
hi ha un pla d'actuacions en distintes fases, en tres 
concretament. Primera, revisió bibliografica amb la re
dacció d'unes fitxes a partir de l'inventari oficial i bi
bliografia sobre el tema, é!-: a dir el corpus historia de 
LIucmajor, o la bibliograOa específica, i revisió de l'aixe
cament fotografic prop de la zona i deIs entom i pos
sibIes zones afectades. Aquesta primera fase, té una 
previsí6 de 20 dies de trebaJl. La segona fase ja es tre
balla en camp, que consisteix en la revisió sobre el 
terreny de les fitxes redactades pel gabinet durant la 
primera fase, un rastreig de les zones ai'ectades cercant 
nous jaciments no inventariats i recollida de materials 
de superficie que pennetin detectar jaciments en el 

-
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subsol, fotografia deIs monuments i conjunts, planime
tria esquematica, situació topogdtfica damunt o planol 
i recollida toponimia de la zona. Aquesta asseguració 
d'aquesta segona fase són 60 die s i la tercera, elabora
ció ja del treball de camp, amb la redacció de noves 
fitxes, en situació topografica i jaciment, descripció 
deIs jaciments, quadre cultural, referencia de les tro
bades a superfície, la topografia conjunta i monuments 
singulars i clelimitació de mna mon umental i espais de 
protecció. La duració p revista són 40 dies, S'ha de dir 
que per part de la omandáncia Genera l de Balears, 
hi ha una plena coHaboració en aquest tema, 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula, Sr. SebastHt? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, Sr. President i per agrair al Conseller aquesta 

resposta tan concreta i, al mateix temps, esperar que, 
de fet, aquesta preservacÍó en aquets 120 die s d'es
tudis previs sigui efectiva, i el Ministeri de l'Exercit, 
obviament, entengui que són monuments públic, per 
tant que s'hi pugui entrar i, al mateix temps, la seva 
preservació estigui garantida. Reiterar que així creim 
que ha, de respondre el Govern quan li feim preguntes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, vol contestar? 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sr. Serra, pot estar segur 

que la intenció de la Conselleria és dur a terne aquesta 
planificació, i per altre costat, ja li he ~nunciat que 
per part de la Comandancia General hi ha una bona 
predisposició, una plena predisposició a coHaborar amb 
la salvaguarda d'aquests jaciments. Res més. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Diputats. La darrera pregunta 

és la 871, presentada també pel mateix Diputat Sr. Se
bastia Serra Busquets i relativa a l'organització de la 
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social en relació a 
la inspecció de carn i peix que arriben a les Illes Ba· 
lears. Té la paraula el Sr. Sebastia Serra. 

2.-i) 
EL SR. SERRA BUSQUETS: 

Senzillament dernanarn a la Conselleria de Sanitat 
i Seguretat Social que respongui com té organitzada la 
inspecció sanitaria d'aquestes dues qüestions tan basi
ques i que han acaparat l'atenció pública i potser la 
continmn acaparant molt de temps. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Gabriel Oliver, Conseller de Sanitat, té la 

paraula. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Gracies, Sr. President. Primer, per situar la pre

gunta vulI fer constar que l'Administració sempre havia 
considerat el trasIlat de mercaderies entre la península 
i les IIles com un servei normal entre províncies, i, 
per tant, emparant·se només amb la guia sanitaria cor
responent. Pel que fa a les mercaderies d'importació 
era una competencia o és una competencia de sanitat 
exterior, que no tenim transferida. Per aixo la Comu-

nitat Autonoma no ha rebut realment transferencies 
d'estructura sanitaria per a la vigilancia d'aquests 
punts d'arribada de mercaderies. Per poder paHiar una 
mica aquest problema i aquestes deficiencies, hem orga
nitzat, juntament amb la Conselleria d'AgricuItura, un 
servei periodic de vigilancia amb una freqüencia de di
verses vegades per setmana, on es fa un mostreig de 
wohicles de tots els que arriben, i es miren les condi
cions de documentació sanitaria, la temperatura, d/esti
bador, la neteja, a més del transport, que marquen les 
legislacions específiques de cada producte. A pesar de 
tot, jo cree que la inspecció realment fonamental con
tinua essent per ventura a causa d'aquesta manca de 
transferencies, pels interventors sanitaris de la indús
tria corresponent o de l'empresa d'origen. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula, Sr. Sebastia? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, de fet, voldríem una especificació maxima sobre 

aquest mostreig a que ha fet referencia voste, es tracta 
d'ull mostreig formal, de documentació o es tracta d'un 
mostreig en profunditat de la mercaderia que arriba, 
carn i peix? Segona qüestió, concreció. Per tots els 
punts d'entrada habitual de les IlLes Balears o només 
el Port de Palma? 1, la darrera qüestió és deIs interven
tors sanitaris. Fins a quin punt hi ha un control efectiu 
sobre els interventors sanitaris. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula? 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Sí. Es fa realment aixo en el Port de Palma, a 

l'Airoport no hi tenim competencies. Després es fa una, 
en principi, s'han fet un munt d'investigacions o de 
mostreigs, no ha estat moH, no és esporadic, sinó que 
és bastant constant, s'han revisat un mUllt de camions 
que arriben per vaixell i realment la primera fase con
sideram que ha estat, jo li diria informativa, no sancio
nadora, d'entrada, pero sí que hem vist que s'han anat 
corregint, durant aquest temps, una serie de deficien
cies, hi havia, en principi es va notar una manca, so
bretot de temperatura, que no arribava a nivells perillo
sos, pero que sí, que no estava prou controlada, així 
com a vegades, mescles en el mateix contenidor de 
productes carnics, congelats i refrigerats, i el mateix 
en peixos. Avui, aquestes deficiencies s'han subsanat 
practicament, a pesar que l'estiba i la forma d'emba
latge encara té deficiencies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Passam al punt següent de l'Ordre 

del Dia. Que és el relatiu a les InterpeHacions, i la 
primera és la presentada pel Grup Parlamentari So
cialista, número 666 d'entrada d'aquest Registre Gene
ral. Vol que es procedesqlli a la lectura del text final? 
No. Per defensar la InterpeHació, per proposar-la, té la 
paraula el Sr. Felix Pons IrazazábaI. Disposa, Sr. Di
putat, d'un temps de quinze minuts. 

3.-a) 
EL SR. PONS lRAZAZABAL: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta Inter
peHació té el seu origen en eIs acords que varen que
dar reflectits a l'acta definitiva de la Comissió Mixta, 

'. 
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Govern Autónom de la Comunitat Aut6noma, Consells 
Insulars, que va esser firmada dia 8 de febrer de 1984, 
i havia estat creada, si fa no fa, un any just, a rel 
d'una Proposició no de Llei d'aquest Grup Parlamenta
ri, per aclarir la situació definitiva de tota una serie 
de serveis que havien estat del Consell General Inter
insular i que vemen amb una continuació discutida i 
discutible, a un pressupost, el primer pressupost que 
va presentar el Govern Autónom. En aquesta Comissió 
Mixta, com es recordara, sel1s dubte, no soIs pels que 
hi varen participar, sinó crec que per tots els Diputats 
perque eIs seus acords varen tenir adequada publici
tat, es va acordar que un serv i que havia. e tal deno
minat de represel ladó de la regló, S va de idir la 
seva eliminació i que els represenlants deIs ConseUs 
Insulars en aquesta Comissió Mixta varen plan tejar la 
seva disconformitat a continuar amb aquest servei ano
mena! de representació de la regió. Quan aquesta acti
tud compartida unanimement pels Consells, va ser co
neguda per la representació del Govern de la Comu
nitat Autónoma, es va manifestar, en primer lloc, una 
certa incomoditat, després una certa disconformitat i 
finalment es va fer una confessió clara i oberta que, 
per favor, no fcssin d.esapareixer aquest concepte, per
que la consignació pressupostaria estava compromesa 
per a destinar-la a aUb que es va dir una campanya 
de divulgació del fet autonOmic. Davant tan noble, tan 
nobles proposits, els Consells Insulars no varen voler 
privar el Govern de dur él terme aquesta activitat i va
ren consentir que, ja que estava aquesta activitat pres
supostada i projectada, per un any es mantendria aquest 
concepte amb la condició expressa en els acords que 
havia de ser destinada a una campanya de divulgació 
del fet autonómico El Grup Parlamentari Socialista, va 
demanar també al Govern una informació complemen
taria, sobre com s'havia invertit aquesta partiela pres
supos taria en allo q le "ha enle per part del Govern 
que era la campanya de difusió del fet autonómico 1 
hem vist que la infonnació facilitada pel overn con
firma tots els nos tres temors i les nOslres previsions. 
Per que? Perque fora del cas que se'ns cligui que en
cara no s'ha elut a terme la campanya de divulgació 
del fet autonómic, cosa que seria aHament reconfor
tant, perque encara s'estC!.ria a temps de fer una auten
tica campanya del fet autonómic, hem d'entendre que 
per campanya de divulgació del fet autonomic, el Go
vem hi enten tota una publicitat escrita, radiada i te
levisada, quant a I'escrita de pagines senccres a tota la 
premsa el'aquestes Illes, que sens dubte els Diputats 
recordaran, amb uns eslogans de la nostra gent, <<TIues
tra Presidencia», el nostre Govern, el nostre Parlament 
i la nostra Autonomia. Hem de dir, amb tota sinceri
tat, que per a nosaltres aixo no és divulgar el fet au
tonomic, per entendre'ns hauriem de partir, cree, de 
bases compartides m.fujmamenL, que és el fet BU tono
mic i que és divulgar. El fel autonomic no són les in s
titucions, per moIt importants que siguin les institu
cions dins la configuració de l'Autonomia . Com a mi
nim, que siguin tates les institucions, perque hi ha 
aItres institucions basiques a la nostra organització 
institucional autonomica estatutaria que aquí, o surten 
amb lletra mol! petita, o no surten per res, per exem
pIe el Tribunal Superior de Justícia, i altres que es 
podrien denontinar. Per a nasal tres el fet autonomié 
basic esta a l'existencia el'una Comunitat Autonoma, i 
aquí és on s'havia d'haver posat tot l'emfasi, no igno
rant- les institucions, pero sabent que les institucions. 

sense la comuniLal amb gane de textil' i d'utilitzar 
aquestes insLitu i ns no Scrveix pel- a res, i que no hi 
hauta mai una Aul nomia digna, reatmelll d tal 110m, 
si a aquesta comwütat no 1i J1em donal motius per sen
tiL'-se potenciada i consolidada, i realmenl l 'cstor~ que 
s'ha c1 esplegat en aquesta direcc.ió és practicam nt ine
xjstcnt. Pero, per < nosalLres el greu i decisiu és que 
s'ha confós el que és el Lel aUlonumic amb un.a OLI

meració d'inSlitucion , amb una proclrunació d'institu
cion , encara la nosLra discrep~lnda és maj r en allb 
que s'cnt :'n per divulgaciÓ. tS evidenl que divulgar no 
poL esser mai un ex · reí i d.e publicilat, de lecniqucs 
publiciLaries pra li amenl apJicades amb criterís de 
publicitat comercial, no pcrque no es pugui fer 'publi
cHal institucional , que és una altra co a, s1116 p rque 
aquí del qu es tractava era de fer una feina de di
vulgació, no de donar a oneixer det.errninades coses, 
com per exemple en fase el toral, hi ha d'haver pu
blicilal, pel'Clue s'han el posar en coneixcment de la 
societat j deIs ciucadans delerminades situacions, de
tenninades cose que s'han el one ixer a Wl moment 
concret j determinat, i que l'ÚDic vehicle de comuni
cació és el de la publiciLaL, que e diu institucional per 
una cil"cun tZlncia que després explicaré. pero divulgar, 
divltlga és un. altra cosa. I, el de glossament que. ban 
donat vost·es eI'aques ta campal1ya denominada de difu
sió del fet autonomic, evidencia amb tota cIaredat que 
vos tes l'(míe que han fet és publicitat, tclevisió 4.129.000 
pes eles, pl'emsa 4.236.000 pesseles, radio 2.199.000 pe -
se tes, publicitar grhlica, 197.000 pessetes, publicitat ex
terior 1.695.000 pe setes. Endemés d'aixo de publicitar 
televisiva, radiad:! i de premsa diaria, de pubHcitat ex
terior i gdlfica, que més 'ha fel en aquesta campanya? 
R s més que publicilal. Publicital de vegades amb con
t.i.nguts subliminals o no tan subliminals, ele propagan
da que ja no era d.e 1 .s instilucions, sinó clarament de 
persones, i perque nO se'm lo1'ni acu ar de Ueugeresa, 
no exposaré aquí graIicamenl, perque voste ho recor· 
daran. 1 o és el ma leix fer propaganda, fer puhlicita 1, 
divulgal- la in titució de la Pr idencia, que la imat
ge a tamany onsjelerablement na tUl:a l elel Presiden t, 
-qu és una altro cosa. 1. ndemé, tina publicitat el -
lenta, i permelÍn que ho digui, perque si vos tes el que 
volen és divulgar el contingut de les nostres institll
c íons, ho poclri n haver fet amb una Jletra un poc més 
grossa, perque aixo parelx lletra de pbJis a de contrae
te d'assegurances, que són aquelles que le companyies 
d'assegurances no volen que els assegurats llegesquin. 
I, a més, incorrecla, per que? en aquell moment pot
sel- la cosa podría tenir UDa indulgencia superior a la 
que avui li podem concedí}", pero com que el que aOa 
es va inaugurar veim que continua, és el moment de 
cridar l'atenció i expressar la nostra sorpresa davant 
la introclucció sistematica a tota la publicitat, divulga
oió i comunicació que fa la Comunitat Autonoma, 
el'una expressió que des d fa una setmana és incor
recta i iHega!, Govern Balear, no exi teix, existeix el 
Govern de la ComuniLat AuLonoma, o ex isteix el Govem 
de les lUes Balears, exist ix el Govern de .la Comunitat 
Autonoma des que va aprovar la Llei de Regim Ju
rídic, abans ja era incorrecta, ja era incorrecta, pero 
Govem Balear és un invent que vos tes han posat en 
circulació i que creim que no té justificació i, com dic, 
en aquests moments, ja no soIs no té justificació, sinó 
que no té suport legal. Aquesta campanya, que s'ha pa
gat amb recursos deIs ConseUs Insu]ars, i aixó con
vendria nO oblidar-ho, ha donat un tractament pauper-
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¡;im als ConseIls Insulars no sabem si alXO ja és un 
avan<; de la filosofia del Govem en relació a la im
portanci~ q~e han de tenir el~ Consel:s dins .el co~
junt instItucIOnal de la Comullltat Autonoma, 1 no es 
un retret, senzillament em deman si ja aixo significa 
un criteri, pero els Consells Insulars, el que és cert i 
segur, és que no han participat per res, ni en el di s
seny d'aquesta campanya, ni se'ls ha demanat opinió 
sobre que opinaven, sobre el seu criteri respecte a 
aquesta campanya. He dit que no és el mateix una 
campanya institucional que una campanya a la qual els 
contenguts siguin de caracter partidista, aquest és el 
model del que vostes entenem per campanya institu
cional? Una campanya institucional no és una campa
nya que tracti de les institucions, una campanya insti
tucional és una campanya que té un tractament supra
partidista, un tractament no ideologicament parcial, no 
partidista d'un tema, pero sense mutilar ni canviar el 
contingut substantiu o els objectius d'aquesta campa
nya. Per tant, no voldríem que tengués continuació, en
tendre que quan es fan campanyes institucionals, el 
que s'ha de fer és referir-se a les institucions, i apro
filar per fer, com he dit aban s, publicitat subliminal 
de caracter partidista o de caracter d'un color concret 
i determinat. Voldríem saber quins són els seus crite
ris respecte a aixo, qui són els seus criteris respecte, 
també, diguem-m'ho de passada, al compliment d'a
quests acords del Govem de la Comunitat Autonoma 
en els Consells Insulars, perque n'hi ha molts que es
tan pendents de complir-se per part del Govem, molt 
concretament el de l'Institut Provincial de Biología 
Animal, que s'havia dit que es reuniria a la Comissió 
per poder examinar els incompliments basics per part 
del Govem de la Comunitat Autónoma, i creim que amb 
altres extrems pero també concretament amb aquest 
del manteniment per un any d'una partida de secció de 
representació de la regió s'han incomplit aquests acords, 
i que el resultat no ha estat realment afortunat. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. El Sr. Joan Huguet, Vice

President del Govern té la paraula. Disposa, Sr. Hu
guet, d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Com sol esser 

habitual, el Grup Socialista esta utilitzant una vegada 
més uns mecanismes parlamentaris per donar sortida 
a una serie de judicis de valors que generalment, i en 
aquest cas s'ha demostrat, són gairebé despectius amb 
aquest Govern, o convertir allo que és propiament la 
intenció i el mecanisme d'una InterpeHació, com un 
instrument per afermar els pr incipis i criteris que ells 
creuen, i que són respectables, empero que en aquest 
cas poden discrepar del que nosaItres entenem. I ac;:o 
ho tenim amb aquesta InterpeHació, que més que una 
InterpeHació, i ho dic amb tot el respecte, sembla ser 
que és una, que Increpa del Govem. I si no, basta He
gir-se la introducció d'aquesta InterpeHació, on es diu 
campanya aparatosa, al que es diu del Govern Balear, 
visió limitada, simplistes identificacions, etc .... Nosal
tres entenem que a~ü no és una InterpeHació, com he 
dit abans, sinó que és una increpació al Govem per
que tota InterpeHació ha d'anar determinada a un fet 
de política general que pugui tenir aquest Govcrn i, 
per tant, jo demanaria a la Mesa d'aquest Parlament 

que tingués en compte aquesta suggerencia a l'hora de 
qualificar InterpeHacions. Pero di! a<;i>, anem al fons 
de la qüestió. Que les expressions grafiques i sonores 
d'aquesta campanya responen a una visió molt limita
da i variada de la rica realitat que integren el fets au
tonomics, és un criteri respectable, nosaltres en tenim 
un altre. Esta cIar que la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears té una riquesa, no vull dir limitada, pero 
que sí té una riquesa molt més ampla que el que aques
ta campanya de divulgació del fet autonomic va abra
c;:a1', pero una campanya que explica amb llenguatge 
senzill i assequible a les p1'incipals institucions del nos
tre edifici autonomic, c1'eim que no pot ser qualifica
da, mai del món, com una visió limitada, perque a¡;o 
és l'essencial, l'essencial són les nos tres institucions. 
Pero arriba el moment que, quan has de fer una va
loració de quin tipus de campanya has de divulgar, en 
aquest cas, es dóua la circumstancia que ho has de fer 
sota uns criteris, i aquests criteris potser siguin dife
rents en el Partit Socialista i, de fet, s'esta demostrant 
que són diferents i, per tant, que la campanya que va 
dur a terme aquest Govern no seria una campanya que 
dugués a terme el Partit Socialista. Que es confon fet 
autonomic i institucions polítiques és que sembla que 
ac;:o vol dir que les institucions polítiques no formassin 
part, i nosaltres entenem que formen la part basica de 
la nostra Autonomia, el fet autonomic, és a dir, la ca
pacitat d'autogovern, la repercussió d'unes institucions, 
i la recuperació, perdó, d'unes institucions historiques, 
i el nOll plantejament de la vertebració política admi
nistrativa de les nostres iHes passa essencialmen t i for
<;osament per una serie d'institucions polítiques, i aqueS
tes són les institucions polítiques que nosaltres vam 
tractar de donar a coneixer. Iden.tificar de manera sim
plista el que és divulgació amb publicitat, jo no vull 
entrar aquí afer uns judicis de valors o anar a cercar 
la quadratura del cercIe, pero sí he de dir que tota di
fusió du a la vegada una divulgadó i, també du una 
divulgació és una manera de fer publicitat, o una pu
blicitat és una manera de divulgar una serie de fets. 
A partir d'aquí, aquesta divulgació, nosaItres entenem 
que s'ha fet de la manera més eficac;:, en definitiva, no 
es tracta únicament i excIusivament del que va sortir 
durant una serie de temps o durant una temporada 
concreta quant a la divulgació del fet autonomic, la di
vulgació del fet autonomic, o som capa<;os de fer-la 
cada dia, totes les persones que estam integrades dins 
totes les institucions, o sinó, no creuran en la nos
tra Autonomia, es tractava de donar a coneixer als 
ciutadans quines eren aquelles institucions basiques 
que configuren el marc de la nostra Autonomia no són 
ni més ni manco que el Parlament, el Govern i també 
els Consells Insulars, i aquí he d'admetre, he d'admetre 
que possiblement hi va haver en aquest cas un de
fecte quant aIs Consells Insulars, no van sorti1' real
ment tractats com a tals institucions, pero sí que van 
sortir que eren peces basiques de la nostra Autonomía, 
i resa aquí que no es limiten només a l'autogovern de 
les Illes, són autentics gestors del Govern de les Illes, 
surt alla on posa el nostre Govern. Passant al transfons 
i contestant ja a cada un deIs aspectes, manifestar que 
el criteri que inspira o que inspirara al Govern té un 
conductor que comen<;:a a fixar i a explicar els princi
pis que estan a l'Estatut i el significat de la nostra 
Autonomia, i aco venia donat a l'esnot <da nost1'a gent 
i la nostra autonomia», i a partir d'aquí es divulgaven. 
Les funcions principals de les nostres institucions, Go-
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vern, Presidencia i Parlamento Quant al segon punt, 
etecllvament va esser en vlrtut deis acords de la Co
munnat Aucemoma-Consells Insulars, que es van apren
dre en 19M, pe! febrer, quan es va extingir aquesta 
partida pressupostária de representació de regió, pero 
aBa també va quedar ben clar, i hi va haver un com
promís p e!" l)an deIs Consells Insulars, que es finan
~arja la campanya de divulga ció del fet autonómic, i 
aqu sls doblers passaven a la gestió única i exclusiva 
del o em de la Comunitat Autónoma, com també re
flecteixen els acords, que hi ha una partida de 37 mi
lions i mig de pessetes que anaven proporcionalment als 
tres Consells Insulars en materia d'inversió, i aquests 
dOblers van als Consells Insulars per invertir i no es 
diu com s'ha d'invertir, quan s'ha d'invertir, quines in
versions s'ha de fer, sinó simplement que es comples
qui, i a~;:<:) s'ha complert en els acords deIs Consells In
sulars-Comunitat Autónoma. 1 quant al tercer punt, 
pel que fa a la qüestió deIs criteris d'inspirar campa
nyes institucionals, em sembla ser que vostes mateixos 
han donat la contesta, que siguin de bon de veres ins
titucionals, i nosaltres creim que aquesta campanya 
que han duta a terme ha estat una campanya institu
cional. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Huguet. Sr. Felix Pons, vol re

plicar? Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. Vull dir, en primer lloc, que no 

és admissible que qualsevol crítica o discrepancia que 
es manifesti en relació a alló que pensa d Govern del 
que ha fet o del que ba de fer, es pugui entendre que 
té contengut despectiu, ja s6n massa vegades que se'ns 
diu que qualsevol critica lé contengut despec~ju. Po
den estar segurs que di c repar no és despreciar, a la 
no tra manera d 'entendl'c l es coses, ara, discrepar, dis
crepam j conliJlUarem di screpant, j sentim molt que 
vos tes enlenglÚll que la crítica i la discrepancia signi
fiquen despl·ec i. Una InterpeHació és una In LerpeHació, 
Sr. Huguet. j per lanl, ignifica una autentica crítica, 
una crida, lma disconformitat seriosa, concrela i pro
funda amb una actuació del Govem, i no es pensin que 
les InterpeHacions són tirar-los confits, perque no ho 
seran mai, no farem InterpeHacions per dir-los que es
tam molt d'acord amb el que fan i que ens agrada, el 
dia que haguem de. manifestar aquest tipus d'actítuds 
o de parers h faro m dins una a11ra iniciativa parla
mentaria, pero no clins la InterpeHació. La InterpeHa
ció sempre sera un moment i un punt segurament poe 
gral per a vosles. Que no ens ha agradat aquesta caro
panya, jndiscutiblement, j no he fet relació exhaustiva, 
per no molestar, de tots els aspectes que creim des
graciats, no b e parlat de la música ni de la lletra de 
la rollsica, per exemple, que crec que ha estat bastant 
desgraciada. Si seguíssim els seus criteris del que ha 
de ser una InterpeHació, quan diu que no són de po
lítica general ni aspectes de política general del Go
vem, em sembla que la seva advertencia a la Presiden
cia d'aquesta Cambra, el que significa és que no hi 
hauria mai InterpeHacions. Perque dins el concepte que 
tenen vostes del que ha de ser una InterpeHació, no 
hi entra cap de les InterpeHacions possibles, llevat de 
la Moció de censura o una InterpeHació eterea de po
lítica general. No. Estam parlant de temes que tenen 
interes general, i sobre els quals es demana per que 

s'ha actuat així i com es pensa actuar en el futuro No 
han divulgat vos tes, efectivament, el fet autonómíc, 
perque cntl':nem que el tet autonomic eSLa integrat per 
una rica i variada pluralitat d'elemenls que configuren 
la personalitat del nostre poble, que han ajudat a con
figurar la personalitat d'aquesta Comunitat Autonoma 
i que efectivament les institucions, en aquest moment, 
són una part d'aquesta Comunitat Autónoma i el'aques
ta Autonomia i d'aquest fet autonomic, pero no és tot, 
i vos tes han fet una campanya de divulgació d'una part 
contonent la part amb el tot. Li puc assegurar que si 
els Consells Insulars, en el moment que varen negociar 
amb el Govern de la Comunitat Autonoma, haguéssin 
sabut que el que vostes, en aquells moments, deien 'que 
era un projecte de campanya de divulgació del fet au
tonómic, havia de ser el que en realitat ha estat pos
teriorment, no haguéssin disposat d'aquesta partida o, 
almanco, no haguéssin disposat del consentiment deIs 
Consells Insulars. Que si en aquell moment s'hagués 
pogut presentar una documentació completa del que 
havia de ser aquesta campanya del seu disseny i del 
seu perfil tal com l'hem vist després, en aquest pum 
no hi hagués hagul acord , pe,r fer aixo, no hi hagués 
hagut aquesta conllibució deIs. Consell Insular. Efi
cacia, vosle diu que han fet una campanya encay, em 
permeti que ho dubti. L'han coroprovada, aquesta efi
cacia d'aquesta campanya? Diu voste que la divulgació 
s'ha ele fer cada dia, perfecte, perfecte, la divulgació 
del fet nutonomic no és un problema de campanyes, és 
un problema de cada dia, pero si aixó és així no fa
cin campanyes de contingut dubtós i discutible com és 
aquesta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Vol contrarrepliear el membre del 

Govem? Disposa el'un temps de cinc minuts. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Molt breu

ment perque entram dins una dinamica de total i ab
soluta discrepancia entre el que entén el Portaveu del 
Grup Socialista i el que va entendre en aquell moment 
el Govern de la Comunitat Autónoma. En primer lIoc 
he de manifestar que ha lornat fer gala de molta ba
bilita! interpretativa quanl a a l lo que fa referencia a 
les exposicions o les rnaoifestacions que es fan des 
d'aquesta tribuna per membres del Govern o ele GrupS 
Pol1lics, Jo li he de dir que quant a la partida aques
ta que va anar destinada per a la divulgació del fet 
autono mi e, va ser una partida On hi van venir d'acord 
e ls tre Consells Insulars i que anava integramental 
Govern de la Comunitat Autónoma, perque fes aquesta 
Campanya segons els seus criteris, i aquesta va ser i 
aquest va sel· el sentil. r Ji he po a un exemple molt 
cIar quant als 37 milions i mig que van ser donats a ls 
CODsells InsuJars per a inversions a cada un deis 
Consells Insulars, el Govern Autonom no anira a dic
tar-los quin tipus d'inversions s'han de fer. Per tant, 
consider que no és prudent fer-se aquí com a Portaveu 
de tots els Consells Insulars, que si haguessin sabut 
a90, no hague sin consign<,.t aquesta partida pres upos
taria. 1 per una altra banda, dir-li que, en aquest mo
ment, la campanya que es va fer, jo vol dría saber a 
quin punt va poder ser tendenciosa o a quin punt obeJa 
més a uns criteris polítics que a uns criteris instjtucio
nals, a mi m'agradaría que s'analitzés la lletra de la 
campanyaJ ]a lletra que venia reflectida, tant en els -
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;Jllitjans de comunicació escrits, com per premsa: .coro 
. er radio, a quin moment es va fer un pro ehllsme 
,p d · . . al 
~ alític i no una ampanya verta el'ament msl1tuclOn ' f amb quins aspectes es van rOS5ar temes que no ana
ven continguts a l'Eslatut amb termes que haguéssin 
estat de füoso[ia política. He manifestat, i cree que a 
a9Ó el l' presentant del Grup Socialista m'ho ha de re
conei"er, que admeLia que e.ls Consells Insulars no van 
tenir el tractament en aquesta campanya que els cor
responia, pero el que no puc admetre és que una volta 
fet aquest acte de «mea culpa», es pugui dir aquÍ a 
,veure si ayO és el criteri o un avan<;: de la filosofia polí
tica que tindra el Govern de les Illes Balears quant als 
Cansells Insulars, no és aquesto Una voIta s'ha admes 
aquí, crec que queda molt dar que nosaltres hem trac
tat de fer aquesta campanya per donar a coneixer al 
poble de les IHes Balears les institucions d'Alt Govern 
que té la nostra Comunitat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol te 51 ,graciesl, Sr. Huguet. Volen intervenir els 

aItres Grups Polítics per fixar la seva posició? El Sr. 
Damia Pons i Pons té la paraula. Li record el concep
te de fixació de posicions. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Intentarem ce

nyir-nos a fixar posicions pero posicions d'acord amb 
la InterpeHació i amb les manifestacions per part de 
l'interpeHat qúe s'han fet en aquesta Cambra. Espera
vem una explicació sobre el que se li havia demanat, 
sobre la concepció global del Govern quant a la divul
gació del fet autonomic i sobre els criteris generals 
en materia de campanyes institucionals. Aixo, lamenta
blement, no ha estat respost d'una manera satisfacto
ria pel Vice-President, Sr. Huguet. Fins i tot, i a aixo 
sí que lamentam haver-ho de manifestar, hem vist, a 
la seva intervenció, una absolutament improcedent re
comanació a la Mesa d'aquest Parlament, que sigui més 
estricta quant a l'admissió d'InterpeHacions. Voldria fer 
un prec al Sr. Huguet i a tot aquest Govern, que per 
favor, des de l'Executiu no s'exercesqui cap pressió ver
bal ni de cap signe sobre el Legislatiu,oo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Damia, Sr. DamiL . 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
.. . perque aixo és una de les normes de la demo

cracia europea. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Damia, per favor, concreti la qüestió. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA) : 
Sí, m'estic cenyint, entenc, a la fixació de posicions 

davant la qüestió, perque aixo ha estat una qüestió, 
pero, Sr. President, intentaré esser més conCl-eL Per a 
un Grup Parlamentari com Esquerra Nacionalista, que 
té com a objectiu fonamental assolir un sistema d'au
togovern per a les lIJes Balears. els temes institucio
nals, les campanyes institucionals entre elles, són un 
element constant de la nostra tasca política. Vull re
cordar que eles que es va constituir aquest Parlament, 
hem aportat a aquesta Cambra tota casta de materials 

parlamentaris, evidentment de significa ció molt diversa, 
i ha hem fet sempre amb la clara i precisa inquietud 
per afermar, potenciar, consolidar i prestigiar unes ins
titucions d'autogovern que ens ha costat molt d'acon
seguir en front del vell centralisme i que, per una ac
tuació política equivocada podrien no arribar a aCOl1-
seguir el necessari arrelament que dins el poble ha de 
tenir tota institució democratica viva; tot i la nostra 
modestia numerica, la nostra ferma voluntat de treball 
ens ha fet, com ens agrada repetir, esser matiners a 
l'hora de plamejar íniClatives ete signe institucional en 
aquest Parlament. Per aixo, valoram positivament aques
ta InterpeHació, precisament amb una materia tan de
licada com és la divulgació del mateix fet institucional. 
Fa ja més d'un any, concretament dia 11 d'octubre de 
1983, Esquerra Nacionalista, redacta una Proposició no 
de Llei proposant 1ma declara ció institucional i que el 
Govern de les Illes Balears, progr-ami i dugui a terme, 
cit textualment, una call1panya de divulgació de l'Esta
tut per tal de donar-lo a coneixer a tots els ciutadans de 
les Illes Balears; aquesta proposta positiva, vull recor
dar, fou per a nosaltres incomprensiblement rebutjada 
pels vots del Grup Popular i del Grup Regionalista, per 
bé que obtengué el suport del Grup Regionalista, su
port que ara tenc l'avinentesa d'agrair-li. Eren els pri
mers moments de l'exercici del poder autonomic, per 
part del Govern que monopolitza la Coalició Popular, 
les iniciatives de l'Esquerra, crec esser objectiu, eren 
mirades amb prevenció i rebutjades sense l11assa con
templacions per un Executiu que anava confiat i tri0111-
fant segut que el futur li pertanyia. Després, hi hauria 
tota una serie d'actuacions que entenem que fan que 
aquest Govern hagi estat molt més modest que en els 
seus inicis . La InterpeHació del Grup Socialista, que 
ara ens ocupa, aHudeix a una aparatosa campanya pu
blicitaria, impulsada pel mal denominat Govern Balear, 
entenem que aquests qualificatius són perfectament 
justs i precisos, entenem, per aItra banda, que aquella 
penosa campanya fou concebuda i realitzada en un mo
ment encara optimista i triomfal del nostre Govern, i 
entenem també que correspon a una etapa passada i 
marta, ara ja no li seria possible, atesa la seva situa
ció política actual, desplegar alegrament aquella plano
pia propagandística destinada a enaltir, no unes il1sti
tucions d'autogovern, fet que seria perfe·::tament legí
tim, sinó un Govern concret, una opció política que es 
pensava tenir un gran futur. Fet que és, entenem, abso
lutament impresentable si es vol presentar, i entenem 
que aquella Proposició ho feia, sota la capa de I'insti
tucionalisl11e. Ara, i acab, amb un Govern prou més 
humil, després de diferents debats parlamentaris, na
turalment, i desprovei't d'algun assessor de dubtosa efi
dlcia, arriba l'hora de fer un plantejament institucional 
més seriós i obert, i és que les institucions, que espe
ram que així sigui, ens han de sobreviure, demanen un 
tractament més objectiu í sere que els afanys propagan
dístics i els auto-bombos, interessats. La InterpeHació 
del Grup Socialista ha estat perfectament oportuna i 
clarificadora d'actuacions futures en materia institucio
nal, entencm que les campanyes institucionals, haurien 
de néixer d'un consens general, perque sera entre tots, 
i no d'altra manera, com farem que els pobles de les 
Illes Balears se sentin identificats amb les institucions 
d'autogovern i si les sen ten com a cosa propia ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies Sr. Damia 
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EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
... irrenunciable ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
'" estarem disposats a defensar-Ies contra el retorfl 

del centralisme. Moltes gracíes, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Damia Ferra. Té la paraula pel Grup 

R egionalista de les Illes, el Sr. Feli~ Pons, el Sr. Je
roni Albertí. Disposa, Sr. Albertí, de éinc minuts. 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo també in

tentaré cenyir-me a fixar posicions i no sortir del tema. 
Res més enfora de la nostra voluntat que prende par
tit avui aquí entre l'interpeHant i l'interpeHat, sinó 
que creim que és una bona ocasió per aprofitar, per 
fixar posicions sobre que entenem, en el nostre Grup, 
pel fet autonomic. Nosaltres pensam que s'esta fent 
continuament, quan parlam del fet autonomic, una di
vulgació d'institucions que hi són, pero que són .con
seqüencia del fet autonomic, no són el principal del 
fet autonomic. El que la gent hauría de saber, i el 
que hauríem de divulgar és en que ha canviat la situa
ció d'aquesta Comunitat, una volta que tenim l'Esta
tut, que representa per a cada una de les Illes el pa
per deIs Consells Insulars dins l'Estatut, i que ha can
viat per a tu i per a mi, per a qualsevol ciutada des 
que aquesta Comunitat Autonoma de les IIles Balears 
té un Estatut aprovat. Per a nosaltres, és a dir, el po
ble de la nostra Comunitat, que aquí hi ha una eina 
que és l'Estatut i una situació que fa possible la seva_ 
participació en el seu futur. 1 no te'n pots sentir alié, 
no tens dret a sentir-te'n alié a partir d'aquest mo
ment perque, per bé i per mal, o per bé o per mal, la 
situació et dóna una responsabilitat i una participació 
decisiva a la realitat present i futura del nostre po
ble. 1 perque tu hi puguís participar, per aixo hi ha 
les institucions que ho fan possible, no íl la inversa. 
L'important de l'Estatut no són les institucions, l'im
portant de l'Estatut és la recuperació de l'autogovern, 
el que ha canviat per al nostre poble tenint l'Estatut, 
el que ha canviat per a cada ciutada, per a cada per
sona que forma part d'aquest poble, per a les illes de 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, des que hem 
recuperat les nostres possibilitats d'autogovern tenint 
l'Estatut. Per dir-ho més clar, que aixo no és que hagi 
canviat, que all0 que abans anava a la Delegació d'In
dústria o de Turisme a cercar i a fer, ara ho fa la 
Conselleria respectiva, que aquesta Consellería respec
tiva té com a responsabilitat fer-ho en funció del que 
convé a aquest poble, i fer-ho pensant en el nostre po
ble, i ser una eina del nostre poble perque les coses 
s'estiguin administrant de distinta manera i millor. 
Aixo és el que nosaltres entenem pel fet autonomic, i 
repetesc, que no pot esser que comenc;:am afer divuI
gació de les institudons, perque el més important per
que el nostre poble s'animi, participi, cregui de ver 
que aixo és distint i no es demani, com es demana 
moltes vegades, per que no hem de dir les coses com 
són? de que ens ha servit tenir l'Estatut? Aixo és real
ment la divulgació, és dir, la divulgació ... per a nosal
tres el fet autonomic. 1 no acceptar quan per certes 

associacions se'ns esta recalcant que perque tenim un 
Estatut de segona categoria, no podem ter res, perque 
per a nosaltres l'Esta tut no és només, jo diria que no 
és fins i t01, i per ventura se'm dira que exager, alIó 
principal, poder tenir competencies de l'Administració 
Central. L'important de l'Estatut, que ens dóna la pos
sibílitat de recuperar un autogovern, que ens dóna la 
possibi litat cl'avanc;:ar, en allo que nosaltres creim con
venient per al nostre poble, i que, per tant, aquest Es
tatut no és de primera, ni de segona. És un Estatut 
que és el que tenim, i si em permeteu, igual que el 
tocar guiterra, el que falta és que el sapiguem mane
jar, en la via més convenient per al nostre pobIe, Aixo 
és per a nosaltres, dit esquematicament, perque estic 
esperant d'un moment a l'altre que se m'encengui el 
llum vermelI, el que pensam del fet autonómic, inver
tir les coses, que el ciutada no sentí dins ell que aixo 
ha canvíat i que només vegem que si hi ha institu
eions, que si hi ha Govern, que si hi ha Consells, l'im
portant és dir-li p er que serveixen les insti tuciuns en 
funció del canvi historie experimentat en aquestes illes 
nostres, des que varem tenir l'Estatut d'Alltonomia. 1 
no es pot, com die, donar la culpa a l' Estatut si no 
feim més coses, perque, endemés d'assumir compc1en
cíes transferides, hi ha un poder polític, bí ha un po
der de canvi, dins la nostra Comunitat amb l'Estatut 
que és el que vertaderament hem de tenir valuntat de 
fer. Aixo és per a nosaltres el fet autonomic, I'altre, 
bé, divulgar, logicament a l'Estatut diu que 'hi ha un 
President i unes ConselIeries i un Govern i uns Con
selIs i un Parlament i un Tribunal Superior de Justí
cia, pero, en fundó que les coses han canviat pe! 
nostre poble, per aixó, ja acab, nosaltres el que hem 
de fer és dir-li: poble, tu tens el futur a les teves mans, 
tu ten s l'eina per fer-ho, i aquestes institucions hi són 

. perque tu, poble, puguis dur endavant el millor, el que 
més et convé, el que més ens convé a tot5, perque 
tenguem un futur distínt, i per distint, millar. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sí, Sr. President , .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Gabriel Go

dino. Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Srs. i Sres. Diputats. El Grup Parlamentari Popu

lar considera que han estat suficients i clarificadores 
les explicacions que ha donat aquest Govern sobre 
aquest tema que ens toca avui de la campanya de di
vulgació del fet autonómico Vull fer o intentaré fer 
una petita exposició del que ha implicat, exposat els 
aItres Grups sobre aquest tema. El Partit Socialista 
ha manifestat que, evidentment, ha estat més una cam
panya publicitaria, que ha estat una campanya incor
recta, aixo són paraules textuals que ha dit.. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fixar la posició del seu Grup? 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sí, ido, únicament manifestar que consideram que 

-
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ha emprat el llenguatge oportú i ha clivulgat alló que 
. realment té més aprop el poble nostre, el poble ba
lear, que són les institucions. EIs problemes e, resol
dran sempre i quan les institucions funcionin bé i re
solguin tan rapidament com puguin els problcmes que 
té plantejats el poble balear, i, p er tant, consideram 
que la campanya s'ha dut d'una forma adequada i efi
ca<,: de cara al nostre poble. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Godino. Aquesta Presidencia 

decreta un descans de cinc minuts, de qninze minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, vagin... Guardin silenci, recomen¡;a la 

sessió. E l punt següent de l'Ordre del Día és la Inter
peHació presentada so ta el número 778/84 del Regis
tre Gener al, formulada p el Grup Parlamentar i Socia
lista i r ela tiva a la problematica general deIs cenLres 
d 'inter es turís tic nacional existents a les Illes Balears. 
Sra. Secre taria, vol p rocedir, per favor, a la le'~ lUl-a de 
la InterpeHació? 

3.-b) 
LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 

La Llei, la Llei 197/ 63 de 28 de desembre sobre 
Centres i Zones d'Interes Turístic Nacional es consi
derada per amples sectors de la població de les Illes 
Balears, com una Llei q!.le dificulta una racional ordc
nació del territori, que és contradictoria ::tm.h el prin
cipi constitucional d'autonomia municipal i del confús 
en cas amb la competencia exclusiva qUl~ l'Estatut 
d'Autonomia confereix a la Comunitat Autónoma en 
materia d'Urbanisme i Ordenació del Territori. La Co
munitat Autónoma de les Illes Balears té transferides 
importants competencies administratives, en relació 
amb els Cen tres d'Interes Turístic Nacional existents, 
que són vuit, quatre a Mallorca i quatre. a Menorca. 
EIs Centres d'Interes Turístic Nacional existents a les 
Illes Balears presenten situacions molt di verses quant 
al compliment deIs compromisos adquirits en la seva 
declaració com a tals, quant a l'antiguitat del.:; seus 
planejaments urbanístics, els negatius impactes ecoló
gics i paisatgístics de les obres encara no executades, 
etc .... Així mateix, exigeix debat i clarificació ]a dclimi
iació de competencies urbanístiques entre el Govern de 
la Comunitat Autónoma i els ajuntaments correspo
nents. Per tot aixó, el GrLlp Parlamentan Socialista 
interpeHa el Govern sobre la seva política en relació 
als Centres d'Interes Turístic Nacional, existents a les 
Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. Per defensar la In

terpe:l-lació, té- la paraula, pel Grup Socialista el Sr. 
loan Francesc Tríay LIopis. Disposa, Sr. Diputat, d'un 
temps de quinze minuts. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

La Comunitat Autonoma de les Illes. Balears disposa, en 
relació als Centres d'Interes Turístic Nacional, d'am
plies competencies en materia de gestió, competencies 
que, si b é no són decisories en temes fonamentals, o 
mel t importants, suposen almanco l'existencia d'infor
mes preceptius i la capacitat d'iniciar els expedients 
en relació a aquests centres. La situació actual deIs 

vuit Centres d'Interes Turístic Nacional existents a les 
IHes Balears és molt diversa i rapidament passaré da
munt cada un d'ells. El centre de Cales de Mallorca, de
clarat a 1966, fa, per tant, devuit anys, i damunt 133 
hectarees, tenia un pla d'etapes de 5 anys, ampliament 
incomplet, i, actualment, es pot dir que només té de
senvolUpant un 25 % del seu territorio TenÍnt en comp
te que la LIei de Centres d'Interes Turís1ic Centres i 
Zones d'Interes Turístic Nacional estableix els incom
pliments deIs centres en tres grans capítols, un, l'in
compliment deis terminis de realització de les obres i 
les edificacions, tant parcials com totals, uns altres, en 
relació a la desviació deIs objectius fixats a la decla
ració, i la tercera, en relació a altres temes que aniré 
desenvolupant al llarg d'aquesta intervenció. El centre 
de Cales de Mallorca, presenta, en primer lloc. una 
clara desviació deIs objectius, des del moment que la 
seva capacitat establerta en el Pla Parcial de 26 mil ha..:
bitants esta contrastadament valorada a un informe 
del Consell General Interinsular, en 47 mil habitants, 
cIarament existeix una desviació entre la realitat física 
del que s'esta desenrotllant i els objectius del plane
jament parcial. II1 ha incompliment i ocupació oe ZQ

nes verdes, i una inexistencia de centres d'equipament 
prevists en el Pla Parcial, el Pla d'Etapes, com deia, 
de cinc anys, als setze anys, als devuit anys de la seva 
declaració esta amplíssimament incompleto El centre de 
«Las Gaviotas», a Muro, fa setze anys que esta decla
rat i, per tant, ha superat els quinze anys que la Uel, 
el Reglament concret d'Interes _ Turístic Nacional, dé 
Cen tres d'Interes Turístic Nacional, estableix com a 
moment oportú i preceptill per a la revisió del Pla 
Parcial, i a p esar d'aixó, i que les etapes estan amplia
ment superades, la urbanització, avui en día encara 
esta sense acabar, i existeix una depuradora absoluta
ment insuficient, que verteix les aigües lleugenlment 
depurades a l 'Albufera. El centre de Badia Nova, a 
Arta, declarat en 1974, esta absolutament paralitzat 
amb obres mínimament executades des de fa bastants 
anys. El centre de Son Singala, el més recent de tot5, 
de 1978, també ha incomplert el seu pla d'etapes i es
tan en petita part realitzades les obres compromeses. 
Els quatre centres de Menorca, deIs quals tres es tro
ben en el mWlicipi de Mercadal, i en conjunt sumen 
una població de més de 41 mil habitants, per tant, i 
com a nivell comparatiu, el 70 % del que és la pobla
ClO menorquina actualment empadronada, estan en 
molts diferents graus d'execució. El de Cala Tirant té 
un grau de desenvolupament de la urbanització molt 
escas, i esta c1aríssimament incomplert el p1a d'etapes 
obligat a la seva declaració de 1971. El Centre d'In
teres Turístic de Son Pare, és probablement el centre 
més desenrotlIat i amb m és concordancia amb el·. pla, 
amb el seu pla d'etapes deIs vuit de les m es Balear s, 
pero que, no obstant, presenta problemes LJuP. han ele 
ser resolts, creim nosaltres , en relació a excés d'altu
ra i de volum edificable a les parts més singular; del 
territori del paisatge que ocupa. Al Centre de Platges 
de Fomells, també a Mercadal, estan claríssimament 
incomplertes les seves etapes amb obres molt escassa
m ent desenrotllades. 1, per últim, el Centre de Cala'n 
Turqueta, a Ciutadella, que no esta desenvc1lupat en 
absolut i que, com ja debatíem en el darrer ple d'aques
ta Cambra amb motiu de la Proposició d'Area Natu
ral d'Especial Interes. presenta greus problemes d'en
caix de la planificació aprovada amb els sellS valürs 
ecológics i p a isatgistics, realment singul ar .:;. A la vis ta 
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d'aquesta situació, realment negativa, des J'un punt de 
vista del complimcnt de les seves obligacions deIs Cen
tres d'Interes Turístic Nacional, transferits a l"any 1 Y79 
a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, lwm de 
fer una valoració, i aquest és l'objecte real d'aquesta 
InterpeHació, de quin és l'ús que el Govern de la Co
munitat Autonoma ha fet de les competencies que dis
posa per intervenir, per gestionar, per fiscalí~zar aquests 
Centres. Creim que no ha existí! realment una política, 
en reIació als Centres d'Interes Turístic Nacional, que 
no hi ha hagut una fiscalització en relacl.) als tres 
punts de compliment obligat, que són els de possible 
realització defectuosa, la inobservancia deIs terminis i 
la desviació deIs objectius propi$ de la declaració. 
Creim que el Govem de la Comunitat Aulonoma, real
ment, ha fet un abandó de les seves compclenci,cs, que 
no ha fiscalitzat ni ha sancionat e l ' incomp lil11ents, 
que, coro veim, són quasi, diria, que gencralitzats i, 
discutibles, en la major part deIs casos j r cal ment no 
per petile. diferencies amb e l cas deIs terminis, im
posat pel s eus Plans Parcials, sinó de quinquennis, 
en e l menor deIs casos, i que a la practi 'a, realment, 
la Comunitat Autonoma ha fet cas omís de les com
petencies q ue té en relació a la iniciativa per a la re
visió deIs planejaments i a la valoració inicial ; no hi 
ha dub te que ni li correspon la decisió final, sobre les 
circumsHmcies excepcionals que es presen Len a cada 
un d'aquests Centres d'Ioteres Tu I-ís tic. Des d'Ull aJ
tre pUnL de vi ta, creim que el Govern de la Comuni
t at Autónoma amb la seva insistencia en la concessió 
de llicencies per a obres turístiques, amb la seva in
sistencia de valer aprovar projectes d'urbanització real
ment esta fent una claríssima usurpació de competen
cies municipals en materia d'urbanisme, creim que el 
Govern de la Comunitat Autonoma s'esta movent amb 
una interpretació absolutament restrictiv:i, claríssima
roent anacronica i que no es correspon en absolut amb 
eIs dictamens, amb la doctrina, amb les opinions deIs 
juristes més acreditats a nivell nacional. I en aquest 
tema concret, voldria fer una referencia a les c;pinions 
que un pIet contenciós com és el de Cala'n Turqueta, 
entre l'entitat promotora del centre i l'Ajuntament de 
Ciutadella, que per les dues parts disposa d·;! due" per
sones de maxima solvencia a nivell nacional, com són 
García de Enterria i Jesús González Pérez, tots dos 
coincideixen, precisament, en aquesta indiscutible com
petencia municipal, en aquesta indiscutible i irrenun
ciable, si bé no exercida pels Ajuntaments, nixí com 
pertoca, capacitat per a la concessió de lIicencics, ca
pacitat per a l'aprovació deIs projectes d'urbanització, 
i aporten tota una serie d'avals, en el sentit de sen
tencies que es declaren claríssimament sobre aquest 
tema, de referencies legals, com és la Llei del Sol en 
la seva redacció de maig del 75, el text refús de la 
Llei del Sol del 76, en relació a la seva taula de vi
gencies que subordina, com no és la primera vegada 
que dic en aquesta tribuna, la Llei de Centres d'Inte
res Turístic NacionaJ a la Llei del Sol, etc. Per tant, 
damunt aquestes vaIoracions que fa el Grup Socialis
ta, voIdríem coneixer amb la maxima profunditat pos
sible quina és l'opinió del Govem en relació a tates 
elles. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Triay. Té la para1.tla el repre

sentant del Govern i Conseller de Turisme, Sr. Jaume 

!!!!!± ;u 

Cladera. Disposa, Sr. Conseller, d'un temp -, ele quinze 
minuts. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Permetin que 

faci unes consideracions previes al que ha dit el Sr. 
Triay quant al Decret de Transferencies que té la Co
munitat Autonoma sobre Centres el'Interes TurÍstic. 
Diu exactament que «en materia de Centres cOlTespon 
a l'Administració de l'Estat la declaració c.,k c.entres 
d'Interes Turístic i zones dins I'ambit de la C0111unitat 
Autonoma de les Illes Balears, així C0111 la eletennina
ció deIs beneficis per a l'execució deIs projcctes el'obres, 
serveis amb aquelles materies de la seva competencja; 
i la Comunitat Autonoma assumeix les rcstants tun
cions i tramitara les propostes de declaració". En pri
mer lloc, el que vuIl dir és que distintes vegaclcs que 
hem xerrat en aquesta Cambra deIs Centre·; d'Intercs 
Turístic, per part de tots els Grups representats en 
aquesta Cambra hi ha hagut un sentiment que no vo
lem més centres turístics nous, i, en prova d'aixo, el 
Govern ele la Comunitat Autonoma, va prendre un acord 
amb un Consell ele Govem que es dirigia al Govern de 
la Nació per demanar-li que derogui la Ll~i ele Centres 
d'Interes Turístic a l'ambit de les IIles Balears, que 
és l'únic que pot fer, no ho pot demanar fora de la 
nostra Comunitat Autónoma. Quant a l'anali5i que ha 
fet deIs vuit centres que hi ha a les Balears, efecti
vament coincieleixen amb els estudis que nosaltres le
nim a la Conselleria, i estam d'acorel prácticament 
amb tot, pero li volelria fer unes observacions perqué 
no tot es resol d'una forma tan senzilla com pot es
ser sancionar l'incompIiment del desenvolupament d'un 
Centre d'Interes Turístic. Pas a llegir-li íntegrqment el 
que diuel títol sis quant als Centres d'Interes Turís
tic, i perdoni que sigui farregós, pero és l'argumen1:a
ció basica de la nostra discussió. L'article 21, perdó, 
1'article 23, a l'apartat 2 diu que "el Ministeri d'Infor
mació i Turisme», que ara evidentment sericl la Conse
lleria de Turisme, per transferencies, "exercilara UDa 
funció generica de fiscalització i sanció ~ense perjudi
ci de les específiques que per raó de materia corres
ponguin aIs departaments interessats; les corporacioDs 
locals podran fiscalitzar i vigilar el compliment i exe
cució deIs plans donant compte de les ~infraccions al 
Ministeri", en aquest cas la Conselleria de Turisme, 
«per a la sanció corresponent, essent part a l'expe
dient que s'instruesqui la corporació local». Nosaltres 
no hem tengut cap denúncia formal de cap corporació 
local que ens demanas que sancionassim cap promotor 
de Centres d'Interes Turístic. Pero hi ha una COSél molt 
més greu que té la Llei ele Centres, que és la següent, 
l'article 24, a que voste de qualque forma feÍ3 refe
rencia, diu: «endemés de l'incompliment concret de 
les normes i directrius contengudes en els plans, es 
consideraran infringides quan les obres, instaHacions, 
serveis i activitats desenvolupades, a l'empara el'aquests 
plans concorrin algunes de les següents: realització de
fectuosa, ~sviació deIs fins assenyalats en el pla o 
inobservancia deIs terminis corresponents». Aixu crec 
que esta ben cIar, el problema és com se soluciona, i 
el problema, per una part, diu que se soluciona, a lm 
apartat diu que sancionant, posant multes, .i a la sega
na part mu, quan aquests defectes no fossin corregi
bles o s 'haguessin prodwt per una desviació de fins, 
s'imposara una multa i s'acordara la suspensió i de
volució deIs oene.ficis cODcedits, obligant l'infractor, sí 

E 
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es considera nc essari a la reposició de les realilza
eions fins arribar aUlla süuació compatible amb les 
pl'escripcions de,lS plans o cxe~ut.~L.lo a la seva c.o~ra; 
l'jnfractor podra esser subStitUlt a la s va activl lat 
pér qualsevol particular soHicitanb. 115 a dir, que ro 
na wla erie oe Cel1lres d 'lncel'es Tunslle que no po
dem ni posar muhes perque han desaparegut els pro
motors, per tant, segons contempla l'article 24, alló 
que s'hauria de fer és cercar un particular que subs· 
tituís l'activitat del promotor inicial. Evidentment la 
Conselleria de Turisme no esta per cercar particuLars, 
nosaltres el que pensam que les corporacions locals, 
haurien de ser les que substituissin els particulars, i 
una serie de Centres ben determinats, fent ús d'aquest 
anicle, seria bastant ~enzill substituir el promotor. De 
tates formes, Sr. Triay, li voldria dir una cosa que 
per a mi és bastant més important que els Centres 
d'Interes Turístic, cada dia, en aquesta Cambra ens 
estam plantejant temes importants, uns més 1 uns me
nys, pero crec que els temes d'ordenació, crec que són 
temes moIt importants. Pero crec que eslam fent una 
gran equivocació, anam a cercar temes que caeLa elia 
són puntuals, una vegada convé protegir una cosa, una 
altra vegada no convé, i no em reteresc a co-;cs que 
tenguin un valor ecologic, que evidentment quan tt'l1en 
un valor ecologic, la majoria de gent hi sol estar 
d'acord, em referesc a coses sense entrar en el valor 
ecologic, que senzillament es tracta de saber si voJem 
o no volem desenrotllar en el futur, i jo el que vol
dria proposar, no a voste, sinó a tots els Grups eL'aques
ta Cambra, que dónassin suport a ,un pla d'ordenació 
de zones turístiques, consensuat amb tot') els Grups 
Polítics que hi ha dins aquesta Cambra, allG OH, inde
pendentment de les arees naturals d'interes, es con
templassin totes aquelles zones que estan desenrotlla
des, totes aquelles zones que estan en víes de desen
volupament, totes aquelles zones que són verges, i per 
fer aquestes coses necessitam l'estalonamcnt i el su
port de tots els Grups Polítics, perque aixb ha de dur 
a uns resultats que han de ser dins el temps, llargs, 
que no es poden canviar per canvia!", les modifieacions 
no són senzilles i, endemés, avui . en dia, que hi ha un 
excedent empresarial notable dins el sectlll- turístic, 
aquest sector es necessita reconduir, i per reconduir-lo 
hi ha d'haver una seguretat inversora, i, si de qllalque 
forma no ens dedicam a poder fer aquest pla d'orde
nació, continuarem amb problemes puntuah, amb pro
blemes de difícil solució, com és el que em planteja 
voste de Centres d'Interes Turístic, que jo no dei\': ele 
donar-li la raó, que la té, pero que clifícilmcnt els sol
ventarem. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Vol replicar, el Di

putat Sr. Joan Francesc Triav? Disposa, Sr. Diputar, 
d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí, gracies, Sr. President. Sr. Cladera, senyors del 

Govem. Sembla que ja es va convertint en practica ha
bituéll que davant cada proposta o no proposta, sinó 
ana lisis de problema concret surt una proposta molt 
més generica per ernmascarar-Io, un autentic saIt cap 
endavant. NosaItres estam per la ordenació del terri
tori, vostes són qui ho han de fer, nosaltres podrem 
col·laborar, desconeixem que ho estiguin fent, i fa un 
any i mig que estan en el Govern, per tant, vostes te-

nen la paraula. Per altra part, no és, és innecessari, 
quasi, recorGar que ja exislelx en aquesc moment un 
absolut i toml consens a les Illes Balears, sobre la de
rogacló de la Llei de Cemres d'Interés Turístic, s'ha 
expressat des Gel Congrés de la LJCD a un acord del 
CG1, el 81, la J:iederacló Socialista Balear ho ha ex
pressat repetldament, el Consell de Menorca ho va ex
pressar l'any tíU, ho ha tornat expressar I'any 84, el 
Govem de la Comunitat AULonoma, com voste ha recor
dat mol! bé, ho ha fet, per boca del Sr. Saiz, en aquest 
Parlament, per boca del Govern, com voste ha recor
dat, ja estam tots d'acord, ara es tracta eL'articular, de 
veure com es resolen els problemes transi loris que du 
l'anuHació, que no tan soIs és cap al tutur, sinó que 
també és cap al passat, dels centres existents, no ens 
tirem més ja pel cap el problema de la derogació, anem 
a fer una feina conjunta. NosaItres estam [ent una feina 
a la qual convidam a participar els Grups que s'hi vul
guin adherir, simuItaniament ens presLam a coHaborar, 
si aItres Grups tenen una aItra línia d'ac:tuació sobre 
aquest tema, creim que ja és un tema prou debatut a les 
Illes Balears, per aconseguir-Io. Per altra part, pero, 
voste esta realment eludint els problemes que jo estic 
aquí plantejant ,que li semblaran menors, pero que jo 
crec que per a la seva Conselleria, en conjunt, en con
cret, tal vegada no per a la totalitat elel Govern de la 
Comunitat Autonoma, pero per als problemes de la seva 
Conselleria, no és un problema menor, no és un pro
blema menor, des del moment que alguns d'aques1s 
Centres són realment perillosos per a aquesta ordena
ció del territori que voste demana i que nosaItres re
claman els primers~ perque realment crec que s'esta 
fent una interpretació novament restrictiva de les com
petencies i cree que realment el Govern de la Comuni
tat Autonoma, ni amb aquest tema, ni amb cap, i tenint 
en compte que sempre tracta de fer les interpretacions 
maximes, en el seu favor, i a<;o realment no li critica
rem, realment no té en compte, no tan sois aquesta 
textualitat que voste ha fet del que diu en relació als 
Centres d'Interesi Turístic, sinó quina és la taula de dis
posicions legals afectades del Decret del 79, annex cin
que, aquí on hi ha tota una serie d'articles que no estan 
ni mencionats a l'expressió que voste ha fet, aquí on 
esta esmentada la fracció per part de la transferencia, 
i aquests artic1es hi entren des de la declaració de ca
racter excepcional de circumstancies excepcionals per 
a la revisió, des de la participació a la revisió deis plans 
parcials als quinze anys, fins moltes aItres que no en
traré ara en el detall. Per tant, no s'escudin, per favor, 
en les corporacions locals per no actuar en problema 
de fiscalització, sanció, revisió i replantejament deis 
Centres d'Interes Turístic Nacional. Crec que és una 
mala practica, crec que vos tes no necessiten franca
ment que els Ajuntaments els venguin a dir que és el 
que s'esta incomplint del pla d'etapes, per exemple, deIs 
Centres d'Interes Turístic Nacional, quan voste sap que 
els Ajuntaments ni tan soIs tenen la documentació 
deIs Centres d'Interes Turístic Nacional, i és una auten
tica vergonya, pero és així, fins i tot sembla ser que 
vostes mateixos no ten en la documentació de segons 
quins Centres d'Inten~~s Turístic Nacional, i m'agrada
ria que em corregís, i, per altra part, vostes supos que 
com a hereus legals del Consell General Interinsular, 
coneixeran, com a mínim, un informe que és suficient 
base de partida, que va fer el Consell General Inter
insular, l'any 81, i en el qual pdlcticarnent m'he basat 
jo per exposar la situació deIs centres actuals, després 
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d'haver f luna comprovacjó «·in silll», lIeugerament u
perfí ¡al, qu · ja aqueJl in arme ud Con. el l General 
lmerinsul31' p lan lejava LOlS el incompümcn,s i totes 
le aclua 'iODS san jonable u'aquesls centres, i vost' s 
no han f 1 res amb aques la acruació. Crec Sr. onse
e"~ que les eve conLcstacions s6n, r almenl, in atisfac
torie , j 110salll"S reim que eSLam en ondicion de 
presentar algunes ffiu 10ns, una Mu i ' <1mb diversos 
apartal sobre aquesl lema. M He gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gdlcies, Sr. Triay. Pot contrarreplicar, Sr. 

Jaume Cladera. Disposa de cinc minuls. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. Pr sidellL, Sres. i Srs. Diputats. L1ant al capi

tol 4 de la revisió de plam, l'article 59.1., diu que els 
plans de pomo i6 i ordenadó terriLoriaJ i urbana d'un 
centre, tendra vigencia indefinid en tant no es de
creti la seva revisió. Arli le 2, quan ex-isteixen clrcums
t~mcies ex epcionaJs, clegudamenl jusLificcldes, e l Con
s U de Minislres, i repetesc, el Consell de Ministres, 
poclril deere Lar la revisió deIs plans. Tercer, en tot 
ca s, cada quinze anys, es fara una revisió necessaria
ment i sense p rjucüci de la seva vigencia. Si aL"o esta 
dios un context, que contempla que la revisió l'ha de 
fer el Consell, el onstd l de Ministres, jo cree que 
no al tl'CS no volem perdre una de l ~ competencies 
que eus han donat a través de les tl'ansferencies, aixo 
jo Ji assegur, p . ro tampoe no crec que .sigui qüestió 
de ficar-nos alla on no ens demanen. Jo Ji recllll el 
seu oferiment que ha fet, segons he ent s, a vellre si 
volem coHaborar amb UDS estudis que sé, positivament, 
que esta fent el seu Grup a nivell nacional i que també 
sé que na troben la SOlllCi6 per derogar la Llei de Cen
tres existents. Aixo ho coneixem, i 110saltres hi volem 
coHab rar perque si nosallres trobas ¡m la olució, jo 
li a segur, Sr. Tliay, que tampoc no esUe d'acord amb 
els Centres existents, pero si g:mt que hi dedica hores 
i estudis, i e té aquesta informació, i no l'ba traba
da. i és d'esperar que vivínt a Madrid, tenguin més 
preparació que no al tres. per allb de] p,rovinciani me, 
supos qu nosallres estam en p iljors condicions de tro· 
bar-la. Pero vu 11 insistir en una al tra cosa que Ji he di l, 
Sr. Triay, jo el convit, pero no el convil per sOrtir del 
tema, el convit perque el sector turistic él Balears no 
és un sector més, i un pla d'ordenació turística, no el 
pot fer el Govern ele la Comunllat Autonoma tot sol, 
I'han de fer lotes les forces polítique j l'han cl'assumir 
totes les forces politiques, i voste em podra dh- que 
hi haura distanciaments, i segurament n'hi haura de 
distanciaments, per' a base de eliscussions, potser que 
arribem a acords, hi ha hagut coses molt pitjors abans 
de la pre-Autonomia, i que els PartHs Politics, fent es
fo~os han arribat a conclusions, i li diré més, li diré 
ver que és que es necessita el suport eI'aquesta Cam
bra, perque jo li assegur que la CODseJ1eria de Turisme 
té tan tes ganes com ningú de protegir tot el que sigui 
protegible, de 110 fer més mal al paisatge, de dur a 
tenne unes construccions que siguin mocleliques aIla 
00 puguin ser, i no 1i faig gens de demagogia, i ho 
hem demostrat amb una serie d'actuacions que crec 
que estan al carrer i que ban estat ben acceptades. 
Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Jaume Cladera. Volen fixar la seva po

sició els altres Grups? Sr. López Casasnovas té la pa
raula. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de cinc minuts, 
i li suplic que fixi la posició. 

'EL SR, LOPEZ ASA NOVAS: 
Si, Sr. Pr siclenl. rs. Diputats. DLns el marc de] 

debaL que quest Parlam nt va obrir, fa Llns dies, res
p ecL al model d 'ordenaei6 territorial que olem per 
a le n stres illes, aquí ja s'han sentit mol tes opinions, 
i creim que bj f.ILava, com él. molL porlunamcn l ha 
afinal 1 Grup Parlamentad ociali la, entrar en aquest 
punt neuJ'algic de la 110 tra ordena ció territorial, que 
es diuen ·1 Centres d'Inlere Turístic. Ja s'ba dit 
aquí, amb la sCTiositat i rigor que caracleritza el Sr. 
Triay L1opis, qumcs s6n les siluucions en que cns tro
baro, aqlle~t diagn stic és basic pe!" poder nccl"tar 
amb la solució d fin'itiva, arnb la salució valida. So
lució que passa, evident01ent, per la derogació de la 
Llei, pero que no només es pOl argumentar a parLir 
d'aquest puol, perquc és el més facil; tanl el Govern 
de la Comunital AlLtolloma, eom el Consell Insular 
de Menor a, 001 e l AjUl1laments, algun Ajunla
ments af elat per aquest lema, es digui Ciutadella, 
es cÚgui el Mercadal, ban oHí ital, i aixo és bo de 
fer, la derogació d'aque ta Ll i, ara bé, és realmcnt 
sorpr nent ¡ contradictori ob ervar que un Ajunta
menl que demana aquesta derogació de la Llei, basi 
la seva e trategia urbanística en, preci ament, el sos
tre de població que ti dóna, 41 mH i e ca habitants, 
per oHi itar encara més una ampliació [jns a 75 mil 
persones, i sense rigor, tecnicament admissible, sigui 
acceptat aixo per part de la Comissi6 Provincial d'Ur
banjsme, presidida, no oblidem, per un Conseller del 
Govem que entra. en el nostre enlendre, en una clara 
contradicció amb els criteris, perfeclament exposats, 
1 per cerl. h de saludar amb molta sn tisfacció, la 
claredal i I s idees aquí exposades pel Conseller ele 
Turisme, quant que se'ns parla que no volem més 
centres turislics no\\s, que es tracta de fel' una orde
nació Lurísti a d 1 rerrilori, per no només en funció 
d'interessos pClorial, sinó reclamant el rnaxim con
sen el'aquesta Cambra, perque as:o és el tema fona
mental ele la nostra Aulonomia, i també observant 
com es tmcta de fer un esfor\- ímprobe, per reciclar 
les urbanitzac ion con olid,ades . .,i SOl meses en aquesta 
LLei obsoleta, pero a la vegacla, taro bé, anuHar aque
lIes declaracions de entres d'Interes urlsti que po· 
den gravar j hipotecar una acLuaciófutllra. En aquest 
sentit. Esquerra Nacionali ta vol fer avinent que s 'han 
d'acabar d'una vegada .Ies filosof1es desenrotlJistes que 
hem vi cut luranl vinl any i les conseqüencies de 
les qual ara estam comens:ant a pagar e1'una manera 
directa. Volem 3ssenyalar que per damllnt del drets 
adquiri ts que hi pugui haver damunt aquests centres. 
el poble de les Illes Balears, els pobles que compo
sam aquesta Comunit'at Autbnoma, en tenim, de drets 
adqttirit i molt mé importants qu.e els altres. En 
conseqüencia, aJlo que notam a faltar de les interven
cion , de la interven ció del Con eller de Turisme, és 
una actuació ja més decidida, clara, concreta, que pti
guem valorar en fets, i no en aquestes decJaracions, 
que repetesc, saludam com a positives, i demanaríe.m 
que no h1 hagués conlradiccions paleses coro la que 
aquesta Cambra ha demostrat en els llltjms debat's 
aqui existents, entre, per una banda, l'actuació d'orde-
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naClo del territori i urbanisme i la que sembla que 
s'expressa, en aquesta Cambra, per part d'un seCLor 
económic de primordial importancia com es diu el Tu
risme. Sr. Pr esident, no esgotaré els cinc minuts, cree 
que sobren paraules, la r ealitat d'aquest d ebat que 
des deIs mitjans de comunica ció ahir mateix se 'ns 
demanava, és un I1epte ' que tots, els Grups Polítics 
hem d'assumir, i ha hem de fer, peró, amb lliberlat, 
amb claredat d'Idees i sobretot sortint del dilema, de 
«la borsa o la vida", crec que en aque3ts moments 
ens hi jugam la vida, no només ecológica, sinó econó
mica, i ja es ta bé que durant tants anys ens hagin 
sotmes a la borsa. Moltes gracies. 

l=<",L SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. López Casasnovas. Sr. Antoni 

Roses Juaneda, pel Grup Regionalista de les Illes, té 
la paraula. Disposa , Sr. Diputat, d'un temps de cinc 
minuts. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Sr. Pres ident, Sres. i Srs. Diputats. Hem sentit 

l'interpeHat, l'interpeHant, els sell s punts de vista, es
tam d 'acorcl, pareix una qi.iestió de fans, i jo vull si
tuar la postura, la posic ió del Gmp Regionalista en 
a quest tema. Vcig que baurem de ser, en certa m a
nera, no en la qües tió de fons, el tercer en discordia, 
p er les raons que exposa ré. L'únic que veim és que 
hi ha lUla coinciden cia general que eIs Centres d'ln
t eres Turístic són una irritació a l'autonomia mlUlici
pal, són quasi provocants , són ' antiestetics , inneces
saris, etc., ele., i que no se n'han de declarar de nous. 
El Sr. Triay els h a anomenat, Son Singala, Gaviotes, 
Badia Nova, e le., e tc. , nosaltres sabem, veim, que la 
situació deIs Centres d'Interes Turístic actual, és de
guda a diferents motius i circumstancies com és fa
llida de promotors, no sé sap qui és el responsable 
aClualment, malgrat que la Llei sí diu que subsidia
riament és l'Administració que ha de dur a terme 
aquell centre d'interes a a Itres no s'ha fet res en ab
solut, a altres s'ha fet la primera fase i no es vol fer 
la segona, etc ., etc., no em vull allargar. Evidentment 
neccss iten Wla revisió, aquesta revisió, e l Sr. Cladera 
ha llegit dos d'aquests tres articles, estan prevists dins 
aquesta Llei els m ecanismes que s'han de posar en 
marxa, en funcionament per a la revisió, que són el 
59, 60 i 61, voste ja els ha llegit, almanco, els dos pri
m ers. Sabem que és el Consell de Ministres l'ún1c que 
té competencies per revisar, a p e tició, en aquest cas, 
del Govern de la Comunitat, i l'eventual derogació deIs 
Centres d'Interes Turístic, sabem p erfectament que 
vos tes, el Govern, en aques ts moments, no ten en en
cara competencies per derogar els esmentats centres. 
Evidentment, tots els centres r equereixen, nosaltres 
veim, lUl tractament especial, perque no tots estan 
dins les mateixes condicions i circumstancies , de to
t es maneres, el Govern de la Comunitat Autonoma sap 
que el Consell General In te rinsular va iniciar uns tra
mits per a la revisió deIs centres, i sap perfectament 
la línia que es va pronunciar, obv¡ament, lambé dins 
aquesta línía, deja que no volia declarar nous centres, 
va posar en funcionament els m ecanismes prevists que 
ja he anomenat abans, que estan previs ts dins els ar
tic1es 59, 60 i 61, pero no va arribar, no va poder clur 
a terme la darrera fase, va avisar els promotors, els 
mecanismes, diu que s 'ha ele donar un temps pruden· 
cial als promotors per ava n<;ar les obres que no s'ha-

gin fet, etc., etc. no va arribar a la darrera fase i 
aconseguir que un Consell de Ministres revisas aquests 
centres. El que no es pot fer, Sr. Cladera, perdoni, és, 
si mal no he entes, voste ha dit, que han dirigit un 
missatge al Consell de Ministres o lUla cosa així, un 
avÍs perque derogas, hi ha els mecanismes previs ts 
que vosles han de posar en marx a, perque es revisin 
els centres i la poslerior i eventual derogació. En 
aquest moment el que nosaltres creim, el Grup Re
gionalista, és que aquí el que cal plantejar, o nosal
tres ho plantejam, és la nostra postura, és que el Go
vern es pronuncll, primer, si creu que la línía que va 
mInar el Consell General Interinsular, que el Sr-. 
Triay I'ha anomenada també, vosles no la poden igno
rar, m'imagin que deuen estar al corrent, si vos tes 
s'identifiquen amb aquesla línia, o si discrepen i amb 
quins plUltS discrepen. Segon, si vos les estan d'acor d, 
que sé que ja ho ha dit, amb la no autorització de 
nous centres, i p er a nosaltres, per a nosaUres és molt 
important; te rcer pWlt, és que vostes diguin, en aquest 
moment, quins estudis han fe t, quines ges tions han 
iniciat o quines vol en fer a fi d'adaptar els centres, 
demanar la revisíó, evenlualment, repetesc, la deroga
ció, a veure quins estudis, han fet o pensen fer. .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, ... , voste fixa posicions. Per favor, no 

m'obri debato 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Sí. El Grup Regionalista fixa la postura que, en 

aquest moment, el que cal fer, aixo és el nos tre punt 
de vista, és la nostra postura, és la nostra posició, 
que el Govern digui quins estudis pensa fer per adap
tar els actuals centres a la Llei de Planejament de 
SoIs que són propis de la competencia municipal i de 
l'autonomia de la Comunitat Autónoma. Tw-ísticament, 
dei m que són totalment innecessaris, molests, i el que 
sí recollim, en aquest moment, és, evidentment, la pro
posta que ha fet el Sr. Conseller, recollim el guant, 
sobre intentar elaborar una llei d'ordenació turística, 
intentar consensuar-la. En permeti que ho digui, que 
li agafam de la paraula i que recollim el guant, i ens 
brindam i estam a la seva disposició. Concloent, el 
Grup Regionalista, el que sí vol dir és que en aquests 
moments el que cal, i aprofita 1'0casió per demanar al 
Govern que digui quins mecanismes pensa posar en 
marx a per demanar a l'Adminístració Central la revi
sió i eventualment possible derogació o adaptació 
deIs Centres d'Interes Turístic. Res més. Moltes gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Consel1er. Pe! Grup Popular, té 

la p araula el Sr. Cosme Vidal Juan. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President, Sres .. .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa voste de cinc minuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Moltes gracies . Sres. i Srs. DipuLats. La posició, 

la postura e1el Grup Popular no sera d'un quart en 
discordia, sinó e1'un quart en concórdia, perque aquí 
s 'ha clit qu e sobren paraules, pero jo e1iría, més bé, 
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que el que sobren són especulacions fora de contexto 
Aquí hi ha una InterpeHació sobre un tema concret, i 
el Govern ha contestat clarament per boca del seu 
Conseller. Per tant, la nostra postura, la postura del 
Grup Popular, és coherent amb el Govern i tan clara 
com ha expressat el Sr. ConseIler, o sigui el Govern 
ha demanat ja la derogació d'aquests Centres d'Inte
res Turístic, aixo s'ha dit, creim que és el pas més 
important, i s'ha proposat per a una solució de futur, 
un pla d'ordenacfó de zones turístiques, per part, na
turalment, a iniciativa del Govern que és qui ho ha i 
ho poti fer. Per tant, la postura del Grop Popular 
esta en aquesta línia i aprovara aquesta política clara 
de la ConselIeria de Turísme. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de la seva intervenció. 1 passam al 

punt següent que és el Dictamen de la Comissió ... 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Per qüestió d'ordre, ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Per qüestió d'ordre? 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
No, no, no, per aHusions de ... 

EL SR. PRESIDENT: 
No, no hi ha aHusions. No, moltes graCles. Dicta

men de la Comíssió d'Assumptes Institucionals i Ge
nerals sobre la Proposició de LIei de declaració de dia 
primer de mar~, com a Dia .. . de les IIIes Balears. En 
relació a aquest Dictamen s'han fet arribar pel Pre
sident de la Comissió, el nom del Diputat Sr. Damia 
Pons i Pons que -per 'assentiment unanime deIs assis
tents ha quedat designat per fer defensa d'aquesta 
Proposició de LIei, del Dictamen d'aquesta Proposició 
de LIei. Té la parauIa el Sr. Damia Pons i Pons. 

4.-
EL SR PONS PONS (DAMIA): 

Sr. President, Sres. i Srs. Díputats. Abans d'en
irar a la presentacíó d'aquesta Proposició de LIei, vol
dría proposar que, a l'apartat o en el paragraf tercer 
de l'exposició de motius, he observat que hi ha un pe
tit detall, que de ser aprovada, com parcix que sera 
aprovada per unanimitat d'aquesta Cambra, la pre
sent lIei, podria donar Uoc a un contni.sentit, i propo
saria una petita esmena tecnica, si no hi ha in con ve
nient, seria la següent. El paragraf tercer diu, «per 
tal de fermar el Iligam de solidaritat entre els po
bIes de les IIIes Balears, es proposa establir el primer 
de maI'9 com a Dia de les IHes Balears», naturalment 
si aquesta proposició de llei és, i pareix que sera abó, 
aprovada per aquesta Cambra, aixo de «es proposa es
tabli[» s'hauria, naturalment, de substituir, per «s'es
~ableix» .. És en el padlgraf tercer de l'exposició de 
motius. Seria substituir «es proposa establi[» per «s'es
tableix», i ates que una vega da que aquesta Proposi
ció de LIei sigui LIei, aleshores, aquesta afirma ció en
traria en contradicció amb l'article primer que diu 
«s'estableix el primer de mar~ com a Dia de les IIles 
Balears» . . 

'EL SR. PRESIDENT: 
Correcte. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
D'acord? D'acord. Sr. President, Sres. i Srs. Di

putats. La presentació de la Proposició de Llei de De
claració de Dia Primer de Mar<;: com a Dia de les lllcs 
Balears, que m'ha correspost fer, d'aconl amb la de
cissió un anime de la Comissió d'Assumptes Generals 
Institucionals, haura de ser forx;:osament br'eu pel' 
dues raons fonamentals. En primer lloc, l'exposició 
de motius de la Proposició de Llei que ara se sotmet 
a I'aprovació d'aquest Parlament, estableix de forma 
prou clara les raons que aconsellen d'instituir el pri
mer de man,:, dia que entra en vigor, I'Estatut d'Au
tonomia per a les Illes Balcars, com a Dia ele les Illes 
Balears. 1 en segon lloc, perquc aquesta Proposició de 
Llei gaudeix ja, com s'ha demostrat en Comissió, del 
suport de tots els Grups Parlamentaris d'aquesta Cam
bra. Ates, per tant, que l'exposició de motius ... les 
raons que sería innecessari reiterar ara i aquÍ, i ates 
que no cal convencer cap deIs Grups Parlamentaris, 
per tal com ja compta l'esmentada Proposició de Llei 
amb l'assentiment de tothom, seria prou fora de lloc, 
repetir raonaments i convencer els convew;uts. Sí vol
dria, pero aprofitar l'avinentesa d'una unanimitat so
bre un element institucional, per fer una crida a les 
forces polítiques d'aquest Parlamento La institUl.:iona
lització del sistema d'autogovern no exclogué amb l'en
trada en vigor de l'Estatut el dia primer de man;: de 
1983, aquella data va esser tant un punt d'arribada 
com de partida, i jo diria que fou moIt més l'inici 
d'un camí de futur que ens ha de dur a una nova so
cietat guanyada a través de l'exercici de ]'autogovcrn 
on tots els ciutadans de les Illes Balears, visquin dins 
un marc de llibertat, de justícia, d'iguaJtat i de pro
grés social i economic. I ara com ara, som tan soIs a 
l'inici del camí, i una de les condicions necessanes 
per encertar el bon camí del futur és aconseguil- 1111 

consens, una unanimitat, si pot ser, en les qüestions 
institucional s, amb l'avinentesa de I'establiment del 
primer de mar<;: com a Dia de les IHes Balears ho 
hem aconseguit, i crec que ens en podem felicitar. Es
perem que aquest sigui un bon precedent per a Je3 
qüestions institucionals futures. Si la Constitucio Es
panyola de 1978, tancava de forma pacífica un passat 
lIarguíssim, presidit per un sistema autoritari, l'Esta
tut d'Autonomia per a les Illes Balears, entrat en vi
gor el dia primer de man;: de 1983, tancava de forma, 
també pacífica, un passat encara més, moltíssim més 
Ilarg de privació de les institucions d'autogovern pels 
pobles de les Illes Balears. Ni la Constitució ni l'Es
tatut satisferen plenament la totalitat de les forces 
polítiques avui representades en aquest Parlament, per 
o malgrat tot, avui, les forces poIítiques aquí presents, 
hem acceptat de moure'ns dins el marc de la Consti
tució i de l'Estatut, la raó és prou obvia amb tots els 
defectes que es puguin retreure a les Cartes l\-fagnes 
de l'Estat Espanyol i de les Illes Balears, que són la 
Constitució i l'Estatut i que poden subsanar-se en el 
futur mitjan~ant les pertinents reformes que s'hi pre
veuen, sabem prou cert que foren, que són una gran 
passa endavant enfront d'un passat autoritari i centra
lista. 1 per aixo, en el cas de l'Estatut, sera prou 
adient que els pobles de les Illes Balears, reconeguin 
com a data historica el dia que el vell centralisme, el 
funest esperit del Decret de Nova Planta, va comenc;ar 
a morir. Podria existir el dubte de si haura estat un 
encert establir un Estatut d'Autonomia per a les Illes 
Balears, no cal dur a la memoria l'error institucional, 

-
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que fou la feli~ment extingida Diputació Provincial, 
sorglOa rany 11H¿ i disolta l'any 1~,~. La desaparegu
da J.)lputaCló Provincial fou considerada l'expressIó 
del celllrallsme de l'Estat sobre les lHes Balears, l'ex
pressió del centralisme de Mallorca, sobre Menorca, 
Eivissa i Formentera i l'expressió del centralísme de 
Palma, sobre la resta de MaHorca; la seva mort, l'any 
1979, que no fou plorada per ningú, dala en que fou 
substituida pels Consells Insulars de Mallorca, Menor
ca i Eivissa-Formentera, fou un ellcert lioat per la to
talitat de les forces poIítiques insulars, per aixo, la 
traducció festiva que intenta la Diputació Provmcial, 
a través d'un «Día de la Provincia", aixi, en caseeHa, 
mai no passa de ser una carcassa buida, oficialesca i 
sense cap arrel popular. Sortosament, l'Estatut d'Au
tonomia nas qué amb un esperit prou més obert a la 
pluralitat i a la diversitat deIs pobles de les Illes Ba
lears; en el capítol quart, s'hi recoHí la figura deis 
Consells lnsulars, establint que el Govern, l'Adminis
tració i la representació de les illes de Mallorca, Me
norca, Eivissa i Formentera correspondran als C .. mseHs 
Insulars. A més a més, els reconegué la facultar d'as
sumir, als Consells Insulars, la funció executiva i la 
gestió sobre amplies competencies de la Comunitat 
Aut'onoma, tot aixo permet sostenir que l'esperit de 
l'Estatut enlla<;a, sobretot, amb el passat historie, par
ticularment del segle XIII al XVIII, qua n cada i11a 
tenia personalitat propia i organs de Govern lnrticu
lars, tradició que fou trenca da per l'establiment de 
l'avui desapareguda Diputació Provincial, creada l'any 
1812, i que es convertí en una expressió del centralis
me. Per tot aixo, els pobles de les IHes· Balear!" po
den saludar dia primer de mare; de 1983, data d'entra
da en vigor de l'Estatut, com una data historie:>, que 
els permet comen<;ar a recobrar el propi autogovem 
i enllae;ar amb una tradició historica irrenunciable, 
per aixo mateix, al marge de la diada comuna, la Pro
posició de LIei, ens diu que cada illa podra e~ tablir 
la seva propia diada per acord del Consell Insular 
respectiu, Esperem, finalment que entre tots sapiguem 
construir, com diu l'Estatut, una vida coHectiva en 
harmonia i progrés a través de l'autogovern, només 
llavors, només llavors podrem parlar, quan I'Autono
mia hagi servit per aconseguir millores ~'.lbstancials 
per als pobles de les Illes Balears de la data historica 
que fou dia primer de mare; de 1983, només quall ha
gim guanyat el futur, podrem celebrar plenament el 
Dia de les Illes Balears. Sr. President, Sres. i Srs. Di
putats, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Volen intervenir els 

altres Grups Polítics? No. Aquesta Proposició de LIei 
es composa, com vostes saben, de tres articles, una 
disposició final i una exposició ele motius. S'aprova 
per assentiment d'aquesta Cambra aquesta Proposició 
ele L1ei? Queda aprovada. Aquesta sessió se suspen en 
aquest moment. Dema matí recomenc;ara a les deu i 
mitja. Per una qüestió d'ordre, té la paraula el repre
sentant del Grup Socialista. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sr. President. És per proposar, sense que tengui 

més sentit que una suggerencia, la facultat elel Presi
dent d'ordenar el debat, que l'inici de la sessió de 
dema, fos a les dotze, tenint en compte el que resta 
ele l'Ordre del Día per examinar i clebatre, i que la 

dedicació de molts de Diputats, de la majoria, no és 
exclUSIva m retnbuIda de ta l manera. 

EL SR, PRESIDENT: 
Aquesta t'residéncia atendria amb molt de gust la 

suggerencia, pero segons el temps estudiat, cada una 
d'aquestes propostes, cada una d'aquestes Proposicions 
no de LIei, c1uen un tramit d'uns cinquanta minuts, 
com a mmun i les Proposicions de Llei, de noranta 
mmuts. Dema és un día que se celebra en aquesta 
Comunitat un Congrés Internacional molt important, 
en el qual és important també la presencia del majar 
nombre deIs Diputats d'aquesta Cambra. Per t:mt , jI) 
crec que si el matí entram a les deu i mitja, sobre 
les vuit del vespre haurem acabat, i d'aquesta mane
ra podrem assistir o podreu assistir, els que estiguin 
convidats, a aquest acte. Digui voste, 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Sr. President, si tamhé se'ns permet com a sug

gerencia, per part del nostre Grup no hi hauria cap 
inconvenient de comenc;ar a les dotze, no sé sí .. , 

EL SR. PRESIDENT: 
Comprenc que vostes, pero no pot esser. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
... pero, naturalment com a suggerencia. 

EL SR. PRESID ENT: 
. .. també ... 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
... donar suport, perque realment, com diu el Sr. 

Pans, hi ha altres que tenim altres obligacions insti
tucionals, que a ser passible el Parlament també ens 
hauría de facilitar poder anar afer feina alla an es
tam obligats a fer-ne , i crec que, en el punt que esta 
l'Ordre del Dia, bé podem comem;ar a les dotze, Sr. 
President. Ara, vos te, continua tenint l'ordenació del 
debat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia, no és caparruda, aquesta Pre

sidencia atén suggerencies, pero aquesta, senyors 
meus, no la puc atendre, no obstant, no vull tenir 
tota la raó, i reconvoc a les onze del matí. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bon dia. Comenc;a la sessió. El punt corresponent 

és el 449, que és la Proposició no de LIei presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista i relativa a la Revi
sió del Mapa Sa11itari de la Comunitat Autonoma. Se
cretaria vol procedir a la lectura deIs apartats 1, 2, 3 
d'aquesta Proposició no de L1ei. 

S.-a) 
LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 

1.- Que es crel la Comissió Revisora del Mapa 
Sanitari de la nostra Comunitat AutOnoma. 2.- En 
aquesta Comissió revisora hauran de participar a ni
vell polític el Govern Autonom, els Consells Insu!ars, 
una representació deIs Ajuntaments i I'INSALUD. 3.
Totes les institucions amb participació a la Comissió 
revisora del Mapa Sanitari aportaran els recursos tec
nics i humans que siguin necessaris per assegurar la 
quaJitat de la feina a dur a terme. 
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EL SR. PRESlDENT; 
1-'el Grup proposant de la Proposició no de Llei, 

té la paraUlél el ~r. Joan March Noguera. Dlsposa, Sr. 
Diputar, (run temps de deu minuts. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Feim aquí avui 

una proposieió de revisió del Mapa Sanitari de la nos
Ira Comunitat, que té uns antecedents, és a dir, el 
1978 va sonir un Deeret, mitjan~ant el qual es crea
ven una serie de Comissions a totes }es distintes Co
muni,ats Autonomes, perque es fes sin els mapes sa
nitaris. Era en aquests moments, ja hi havia el Con
sell General Interinsular a les nostres illes, i el Conse
ller de Sanitat era en Felix Pons, es va comenyar a 
fer redactar aquest mapa sanitari. Ja llavors els So
cialistes varen indicar que no estaven d'acord amb la 
composició de les comissions que s'havien de dedicar 
afer aquest Mapa Sanitari i sobretot pcrque els cri
teris que en principi es donaven per elaborar-los no 
tenien en eompte un problema molt important a les 
nostres illes, que és el problema de la població, de 
fet, a tota una serie de meso s, com sabeu, com tots 
sabem, des del mes d'abril fin s al mes de setembre, 
hi ha una població molt major de la que normalment 
era la població de dret. Era un criteri que no es va 
tenir en compte i creim que totes les revisions que 
s'han fe tes posteriorment, pensem que el Mapa Sani
tari no esta aprovat definitivament, és a dir, d'acord 
amb el Reial Decret de 1978, l'aprovació que és, es 
tan soIs provisional, no s'ha fet una aprovació defi
nitiva i que, per tant, s'hauria d'anar a una aprovaeió 
definitiva del mateix, pero amb uns criteris ja tenint 
en compte aquest problema de la població de fet. 
Pensem que, per exemple, la Conselleria de Sanitat, 
molt recentment ha fet, amb bon criteri, ja que hi 
havfa una urgencia de crear dues zones oc salut, te
nint en compte el Reial Decret de 1978, el Decret de 
zones de salut i el mapa sanitari que, encara que de 
forma provisional, esta vigent, ha fet una nccessaria 
remodelació de dues zones concretes de Palma, pen
sam que en poc temps, s'hauran de fer tota una serie 
de revisions d'altres zones de salut, per tant, creim 
que, eom tots aquests temes, després, a la llarga el 
que duen, que si no hi ha una visió global, que hi hagi 
d'haver problemes que determinades zones s'hagin de 
tornar revisar perque no s'aeaben d'ajustar, pero no 
s'ha fet un estudi més generalitzat del problema, COl1-

sideram que s'hauria d'anar, i cree que és una cosa 
que és factible de fer, que en aquests moments totes 
les parts interessades, cree que els Ajuntaments, ]'IN
SALUD i els ConseIls Insulars cree que han d'estar 
d'acord que aixo és un tema que és important i que 
no, respecte a la verificació a les zones de salut, no 
és un problema polític, és un problema teenic, d'estu
diar, de fer uns estudis adequats de reeollides de le!> 
dades que puguin tenir les distintes institucions, i, so
bretot, és un problema que els tecnies, que hi hagi un 
equip tecnic, realment capacitat, que fins i tot si és 
necessari es podria contractar qualque persona per con
duir, és a dir, que tal vega da seria necessari que hi 
hagués una persona responsable directament d'aquesta 
operació, de fer els mapes sanitaris de la nostra Co
munitat i, per tant, consideram que seria, realment, 
molt necessari dur aquest tema endavant. Primera, pen
sam que la planifica ció en materia sanitaria, com en 
aItres materies, és fonamental perque totes, per la ra-

cionalització deIs doblers públics, un mapa sanitari clar, 
un mapa sanitari definitivament aprovat, tara que tO
tes les actuacions que pugui dur la Conselleria de Sa
nÍtat estiguin el més ajustades possible a aquest mapa 
i que, per tant, no hi hagi un, podem dir, no hagin de 
fer-se revisions peribdiques, i, per tant, els doblers es 
puguin raeÍonalitzar millor, es planificassin millor, que 
hem discutit aquí, en varíes ocasions, sobre el tema de 
les Unitats Sanitaries Loeals, el problema de les Unitats 
Sanitaries Locals, bé es pot discutir més o manco, els 
criteris han estat més o manco encertats, pero un Mapa 
Sanitari definitivament aprovat, i que en aquest Mapa 
Sanitari es pugui incloure també un pla de necessitat 
i d'urgencies i de quines són les coses més importants 
a fer en els proxims anys, tendriem tots ben clar de 
com es podria desenvolupar la sanitat a les nos tres 
ílles en els proxims anys. Gracies 

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

Diputat. No s'hi ha presentat cap esmena a aquesta Pro
posició no de LIei. Volen intervenir els aItres Grups 
PoIítics? El Sr. Sebastia Serra pel Grup Esquerra Na
cionalista, PSM, té la paraula. Disposa voste d'un temps 
de deu minuts. 

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

en el programa de Govem del Grup Popular, es parla 
clarament de l'aplicació en funció del Mapa del 81, 
nosaltres entenem que en aquests moments s'ha de tenir 
molt present que és molt convenient revisar, ampliar 
i treballar en la direccÍó que proposa el Grup Par
lamentari Socialista, ja que de qualque manera trobam 
una serie de problemes en el moment de planificar la 
infraestructura. El Govem sap perfectament que a 
l'hora de fer les Unitats Sanitaries Locals, que és la 
seva maxima realització, en aquests moments, quant 
a infraestructura, té una serie de problemes i, de fet, 
el Govern sap q'.le li hem soHicitat reiteradament debats 
parlamentaris, aquí, sobre aquest tema, no només el 
tema puntual d'Unitats Sanitaries Locals, sinó el tema 
del Fans de Compensaeió Interterritorial en termes ge
nerals, tenint molt present que hi ha un aeord parla
mentari, crec que de tots, que és important el tema 
d'Unitats Sanitaries Locals. Pero ens trobam que s'esta 
fent una serie de feina d'infraestructura, se'n planifica 
una altra serie i sempre en funció de la feina feta l'any 
81. Per tant, entenem que, en aquests moments, és 
urgent, i jo diria que espera Esquerra Nacionalista 
(PSM) que aixo sigui un aeord unanime, que s'aprova 
la Proposició no de Llei estricta que presenta, avui, el 
Grup Socialista. Gracies. 

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

toni Roses Juaneda, pel Grup Regionalista de les Illes. 

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

Regionalista no donara suport parlamentad a aquesta 
Proposició no ele Llei del Grup Socialista per dues raons 
basiques que explicaré breument. Primer ele tot, pel que 
fa a la Proposició no de Llei de l'article primer i se
gon, perque nos al tres creim que aquesta revisió sani
taria, que sí, s'ha de dur endavant, s'hauria d'enfocar, 
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s'hauria de fer de manera diferent, i passaré a conti
nuació a explicar-ho. I pel que fa referencia a l'article 
3, perque aixo de cap manera no ho podem estalonar 
rnai nosaltres, ja que emana, la filosofía d'aquest arti
ele tercer, és un excés d'intervencionisme, el qual nos
aItres explicarem, pero no podem mai estalonar. Nosal
tres sí creim que la revisió del Mapa Sanltari és neces
saria i, de fet, creim que altres Comunitats Autonomes 
ho estan fent, aquí a les nostres illes, el que es va 
fer, va ser més bé un avantprojecte, un avantprojecte 
que era inadequat i al qual, realment, ningú no hi va fer 
cas, no avaluava correctament els recursos existents, no 
separava la població de transi t de la resident o, com el 
Grup Socialista ha dit, eIls el que diuen la població de 
drel i la de fet, amb aixó estam d'acord. La revisió, 
endemés és necessaria perque la nova Llei Sanitari a, 
que moIt prest es discutira a les Corts, malgrat que té 
molts d'aspectes que nosa[lres mai no. poelem compar
tir, sí que te un cnfocament de la universalilat ele I'as
sistencia, la creació ele xarxes sani táries úniques i els 
mecanismes ele coorelinació entre les institucions. Tenir 
un correcte Mapa Sanitari és absolutamcnl nccessari 
per poder complir aquests objectius, saber amb quins 
recursos s'han ele coordinar, etc . .. E l que sí nosaltres 
estam més és per una redacció, que per una revisió, per 
una nova redacció del Mapa Sanitari, amb la inelusió 
de les zones de la salut. El que passa, nosaltres, clar, 
no estam d'acorel amb el proceeliment del Gmp Socia
lista, que demana una revisió i que, per lant, es nomeni 
una Comissió revisora. Nosaltres crcim que el Mapa, 
per es ser efectiu, i correcte, s'ha de redactar a nivell 
de Ponencia per autentics tecnics am.b la materia de 
planificació sanitaria i analisi de l'entorn , i dcsprés , una 
vegada elaborat aquest estudi, aques t nivdl de ponen
cia, aquest informe, llavors sí, inlcrvé la Comissió polí
tica, la Comissió revisora política a que fa aHusió el 
Grup Socialista, nosaltres sabem que, pel- exemple, la 
Generalitat de Catalunya ha revisat treball<; ja d'aques
ta materia, de planificació sanitaria, feta pel doctor 
Portella i el seu equip, especialistes en la materia, sa
bem que la Comunitat Autónoma d'Aragó, per exem
pIe, ha encarregat també treballs a l'equip del doctor 
Moreu, un aItre especialista en aquests temes de pIani
ficació sanitaria, etc., etc. Per altra banda, amb l'arti
ele, o l'apartat tercer de la Proposició no de Llei, amb 
aixo no hi podem estar mai el'acord, nosaltt-es creim 
que aixo esta fora de lloc, nosaltres no som qui per 
dir, en segons que, als Consells, als Ajuntaments que 
han de fer, que han de participar, eIls ja tenen, els 
Consells, els Ajuntaments, la seva própia autonomia, 
consagrada per la Constitució i, en segons quins temes, 
nosaltres creim que, en aquest concretament, esta fora 
de lloc que nosaltres imposem, diguem, als Consells i 
als Ajuntaments que és el que han de fer, o si estan 
obligats a participar i amb quins recursos . En defini
tiva, no li elonarem suport perque, primer de tot, com 
he explicat, no creim que sigui el procediment adequat 
a I'adcquació del Mapa Sanitari, que, d'cnll-ada, sí d eim 
que és necessaria una revisió, pero no tan soIs revisió, 
sinó nova reelacció, elaborada per tecnics. El Sr. March 
m ateix ha dit, fa un moment, que aixo era un estudi 
més bé tecnic que no polític, són paraules seves que ha 
dit fa un moment, i nosaltres ens ratificam en aquesta 
postura, és un estudi previament tecnic, després inter
venclra la pm-t política i, per acabar, a l'article tercer 
no li podem donar suport p erque esta fora de lloc, de 
la manera que el presenten . Res més. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Popular té la 

paraula el Sr. Andreu Mesquida. Disposa, Sr. Diputat, 
d'un temps de deu minuts. 

EL SR. MESQUIDA GALMÉS: 
Sr. President, Sres. i Srs, Diputats. A la vista de 

la Proposició no de LIei, número 449/84, presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, referent a la revisió del 
Mapa Sanitari de la Comunitat Autónoma Balear 
i a la creació de la corresponent Comissió reviso
r a , en nom del Grup Parlamentari Popular vull fer 
les puntualitzacions següents. Per Decret 2.221 de 
l'any 1978 de 25 d'agost, s'estableix la confecció del 
Mapa Sanitari a tot J'ambit del terrilol-i nacional, aJXl 

com la constitució, a nivell nacional, c\'una Comissió 
en el si de les respectives Delegacions ele Sanilat, Ter
riiorials ele Sani1a~ i Seguretat Social. Per Ordre ele 
20 de febrer de 1981, es va fer pública l'ordenació sa
nitaria territorial de la província de Balears, amb ca
racter provisional, fins que haguéssin resolt les al'lega
c ions presentades i aprovar-la més tard amb un carac
ter deEinitiu. Fins a hores d'ara no ha tengut lloc 
l'aprovació definitiva del Mapa Sanitari a nivell nacio
nal, així com tampoc, a l'ambit de la Comunitat Auto
noma Balear. Pe! que fa al Mapa Sanitaria Balear, h em 
de dir que malgrat l'article 4.6. de l'Ordre de 20 de 
febrer ele 1981, prevei:a la scva rcvisió anual, des del 
n~oment en que estava pendent la seva aprovació de
finitiva, sembla ser que no es van efectuar les revi
sions periódiques, perque no varen es ser plantejaeles 
modificacions a introcluir en el Mapa Sanitari davant 
de la Comissió Provincial. D'altra banela, el Reial De
cret 2.567/1980 de 7 ele novembre, de transfere ncies de 
competencies en materia de sanitat en regim preauto
nomic, i segons aIló que estableix l'article 8.2. solament 
podia formar part de la Comissió Provincial, per a l'ela
boració del Mapa Sanitari un represenlant de J'Admi
nistrac,:ió Sanitaria del Consell General Interinsular. Se
gons estableix la Llei Organica 2/1983, que aprovava 
l'Estatut d'Autonomia de les Balears, li correspon a la 
Comunitat Autónoma de les IlJes Bo.lears la competen
cia exclusiva en materia ele sanitat, i en \'irtut d'alló 
que disposa l'article dese, per consegücnt, amb tot 
allo concernent a la constitució, composició i funcio
nament de la Comissió de Mapa Sanitari en el si ele 
la Comunitat Autonoma que substitneix l'anterior Co
miss ió Provincial, d'acord amb el previst a l'article 
primer elel Decret 2.221/1978, de 25 d'agost, en relació 
a les normes cinquena i sisena de l'Orelre del 20 de 
febrer ele 1981. De tot aixo exposat [ins ara, ~s deriva 
que fins a l'entrada. en vigor de l'Estatut d'Autonomía, 
i la posta en funcionament deIs 6rgans competents de 
l'ens autonomic, no existía b possibili lat de constitu ir 
la dita Comissió en el si ele la Comunita t Autónoma. 
Per diverses causes no s'ha trobat convenient la seva 
constitució i desenvolupament mentre s'han donat una 
serie de factors que han aconsellat el sen ajorllament, 
entre d'altres l'avantprojecte de la LIei General de Sa
nitat,i el nou plantejament que repr:::senta el Reía l De
cret 137/84 d'onze de gener, elamunt estructures basi
ques de salul, que estableix principis normatius gene
rals, conforme que sigui possible la creació i posta 
en funcionament de zones de salut, ja que pot plante
jar alguns problemes organitzatius, fin s que no es elic
tin les disposicions precises pcl desem'olupament del 
Reíal Decret 137/84. Les circumsUmcies exposades 
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abans, continuen en l'actualitat amb vigencia, s'estima, 
per lanL, Ja conven i 1eía d'es labJjr un compas d' sper 
per la Comiss'ió que sera necessari cons tituir i regular 
que en un termini immediaL pugui enfrontar la revisió 
a fon s d J Mapa ' aniLarj Balear. Per lOL J'exposat an te
riorrncnt, perque les circumstimcies aquestes contmuen 
vigents, de moment, i mentrestant la Llei de Sanitat no 
s'hagi desenvolupada, el nostre Grup, el Grup Popu
lar, no donara suport, per tots aquests motius, a aques
ta Proposició no de LIei. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Per que em demana la 

paraula? L'article 156 no preveu aguest tramit. Passi, 
passi a la tribuna. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord. Té vos te cinc minuts. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Cinc minuts, eh? 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Cinc minuts. Bé, jo no he sentit aquí cap argument 

de pes que faci pensar que no es pugui votar aquesta 
Moció a favor, entre aItres coses voste ha xerrat que 
s'havia de fer un pla o un Mapa Sanitari nou, és com ... 
el Sr. Roses, ha estat xerrat que era necessari fer un 
Mapa Sanitari nou. Nosaltres consideram que és així, 
el que passa és que hí ha un problema legal , el senyor 
representant del Grup Popular, Sr. j\/Iesqll ida, que GO

neix hé el que s'ha fet a la onsell eria de Sanitat, ha 
xerrat d'una revisió a fons. CIar, tecnicament és més 
correcte, perque el que passa és que, en aquell mo
ment, legaIment, existeix un Mapa Sanitari, eh? i que 
no el podem canviar, és a dir que sinó, a través d'una 
revisió, perque hi ha un Reial Decret de 1978 que no 
esta elerogat i, per tant, continua estant vigent, per 
tant, es tractara, sigui el que sigui, sigui canviar tota1-
ment el Mapa Sanitari, sera rula revisió i tal com en 
el Reial Decret, en el Decret que ha fet la ConseIleria 
de Sanitat recentment canviant dues zones de salut, fa 
referencia que aquests canvis que fa a les zones de 
salut, és una revisió elel Mapa Sanitali d'acord amb 
el Reial Decret de 1978, per tant, terrninologicament, 
voste ha estat incorrecte. Segona, el problema és que 
considera que és un problema més tecnic que polític, 
d'acord, completament, el que passa que la decisió final 
l'haurien de prendre una serie de poHtics, i, per tant, 
nosaltres consideram que s'ha de crear també una Co
mÍssió política, en la qual deim que hi ha d'estar el 
Covem de la Comunitat Autónoma, el Consells Insulars 
i els Ajuntaments, i nosaltres, per suposat, donam -¡ 
el més important és que es faci a través de tecnics 
i tecnics qualificats, el que nosaltres consideram és que 
s'han d'estalviar el maxim de doblers. Creim que és 
important, i ho he dit, que tal volta seria nec€ssari qu(' 
en el cap de tota la Comissió tecniea que revisa el 
Mapa Sanitari hi hagi una persona. ente a especifica
ment, es pot eontractar el Dr. Aragó, el Dr. Asenjo, el 
Dr. Moreu o, o qualsevol altra persona, que avui en día 

esta fent planificació sanitaria en el nostre país. D'acord, 
completament d'acord. Nosaltres no feim una Moció 
imp ')., tiva, és a di!", aquesls AjUJltamcnls lendl"an, TI , 

sinó gu és normal que s i el Ajuntamt!nt., el e n
sells participen dins aquesla omis ió, ap rtío · ls eus 
lecni· , per que? pe!" fer estalv iar miLjan ce nomic a 
la COnluni tat AlItonoma, rin i lOl m é ,cslal iar mitjans 
económics a toles les entitals que tal vcgada puguin, 
que cstiguin interessades en el tema, i tal volta cliguin, 
mira jo puc aportar una serie ele persones i les puc lle
var el'unes altres feines i que es clediquin a aquesta 
tasca. Era, no només per aixo, per tant, no hi ha cap 
tipus ele moció imperativa, sinó a l'inrevés, un ¡ntent 
de rebaixar les des peses que pugui costar la revisió del 
Mapa Sanitario El representant elel Grup Popular, que 
és el Grup més lligat al Govern, encara que vostes tam
bé saben que hi ha hagut un canvi de orientació polí
tica recentment i estan pareix que encara que no estan 
en el Govern estan tan lligats, com ha podrja estar el 
Grup Popular, amb el Govern, perque sino, no s'explica 
perque voten en contra d'aquesta Moció, ha donat una 
serie d'arguments que no els interessava en aquest mo
ment que s'aprovas aquesta Moció, i ells ho plan teja
ran en el moment que els paresqui oportú. Bé, és un 
planteament que tal vegada el Govem potser, no és un 
criteri polític, podem dir, del punt ele vista del pro
blema sanitari de les Illes, és un problema polític que 
el Govern ho vol fer quan ell ho vulgui fer, be, és un 
plantejament, nosaltres creim que és un tema que és 
urgent, que no és necessari esperar la LId Basica de 
Sanitat per dur-Io, perque la Llei Basica ele Sanitat no 
entrara en el tema de les zones de salut, és un tema 
de competencia autonomica i ho poden fer en qualse
vol momento Per tant, ni el Grup Popular ni el Grup 
d'Unió Mallorquina, vaja el Gnlp Regionalista ha donat 
cap lipus d'argumenL que _ igui ele pes, con ideram que, 
implemenl, no han volgut aprovar aixo, lothom diu 

que és conecte, que és necessari fer aquesta r visió, 
i , per tanl, el que consideram és qu poc:lien revisar 
el seu VOL, i ales qu no é un tema que realment és 
lecni , que pot afavori r el problema anitari que té 
aquestes illes, que votas sin a favor. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabal aqu l toro per cont radiccions, demOln als 

Diputals qu qllan O dema.nin la paraula mendonin 
aqu ' ta parallla i és precís. No vol intervenir allre 
Grup ? AJcsbor s passam a la votaci6. Per taot, les Sre . 
i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesLa Proposjció 
no de LI j, s vol n posar dr ls, per favor? Secretaria 
pot procedir al recompte? 19. Poden seu re, per favor, 
moltes gracies. 20. Le Sre. i Srs. DiputaLs qlle voten 
en contra d'aquesta Proposició no de LIei, es valen 
posar drels, per favor? 26. Poden seure. Les Sres. i Srs. 
Diputats que s'ab lenen? No n'hi ha. Queda rebutjada 
aquesta Propo ició per 26 VOl. en ontra j 20 a favor. 
Passam al pune següent. Que és la Proposició no de 
Lle j, que va entrar en el Registre General sota el nú
mero 486/84, presentada pel Crup Parlamentari Esquer
ra Nacionalista (PSM), i relal ·va a la Politica Sanitaria. 
No s'hi han presentat esmenes. Per defensar aquesta 
Proposició no de Llei té la paraula el Sr. Sebastia Serta 
Busquets. La vol llegir, Sra. Secretaria? 

5.-b) 
LA SRA. ENSEÑAT ENSE&AT: 

l.-Que qualsevol campanya sanitaria massiva que" 
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. eIllprengui la Conselleria de Sanitat, tengu i uns objec
dus ben clars i avaJuab les. 2.-Que es dingeixen a una 
pobJació b 11 definida. ~.-Que s'a 'ompany1l1 d'un estu
di previ, que amb un a saig redutt o fonts bib liografi
ques perm ti . de~uit· que amb 'la clli~lp~nya, es. poden 
assolir els obJec tms. 4.-Que es publlqUl una l'lgorosa 
avaluació de rcsullats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gnkies, Sra. Secretaria. 1 ara té la paraula 

el Sr. Sebastia Serra Busquets, que disposa d'un temps 
de deu minuts. 

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

grama de Govern, el programa «regional de Gobierno» 
de la Coalició Popular, titulat «Con todos y marcha 
Baleares», a la pagina 72, diu «se propone potenciar al 
máximo las funciones de las Jefaturas ele Sanidad en 
los temas de prevención, vacunaciones, inspección de 
alimentos, inspección de locales, ¡-econocimicntos pe
riódicos a la población infanU, campañas de educación 
sanitaria y de información y divulgación», per tant, la 
Proposición no ele LIei elel noslre Gnlp Parlamentari, 
és una Propos ició no ele LIei, la podríem qualiCicar de 
positiva, ja que esta en la línia d'un compliment efi
ca~ ele part del que diu el programa de la Coalieió Po
pular, el programa de Govern. Volem, de qualque ma
nera, tenir present que uns deis temes fonamentals en 
que tenim competencies a la nostra Comunitat Auto
noma, és el de la protecció i foments de la salut deIs 
sans, és a dir, de qualque manera, el tema d'educació 
sanitaria, el tema de prevenció. 1 volem recordar, en 
aquests moments, que a les Illes Balears hi ha una 
llarga trajectoria historica que ve deIs anys 20, quan 
tota una serie ele professionals de la sanitat, i profes
sionals de la sanitat pública fonamentaIment, varen 
iniciar una serie de campanyes divulgatives, pr'eventi
ves, educa ció sanitaria i prevenció, per evitar precisa
ment el problema de malalties que, a vegades, es poelen 
evitar, en base a una educació i a una prevenció. D'a
cord amb el nostre Estatut d'Autonomia, i d'acord amb 
la Legislació Vigent a nivell d'Estat, esta dar que amb 
aquesta materia la nostra Comunitat Autonoma, sí que 
pot actuar, sí que pot, fins i tot, legislar dins un cert 
marc, pero avui, Esquerra Nacionalista (PSM), no plan
teja cap tipus d'iniciativa legislativa, ni soHicita que el 
Govern l'exercesqui, perque ja sabem que s'esta pen
dent d'una legislació basica de l'Estat i, després, es 
pot debatre o no que es pugui prendre qualque tipus 
e1'iniciativa, pero sí que pensam que podem parlar molt 
seriosament del tema e1'eelucació sanitaria, i e1el tema 
de diagnostic preco<;: de les malalties. En definitiva, 
aconseguir uns habits de vida més san s i evitar riscs 
innecessaris per a la salut, i també intentar amb un 
diagnostic preco<;, que hi pugui haver uns tractaments 
menys agressius, i amb més possibilitats de curació, 
pensam que són e10s objectius de gairebé tots els Grups 
Parlamentaris que aquí estan presents, pero aIla on hi 
ha una serie de discrepancies, és en la manera e1'actuar, 
en la manera d'actuar, en la manera de concretar, aques
tes (lüestions d'cducació sanitaria, i de c1iagnostic pre
c<x; de les malalties, en definitiva, un tema que global
ment el poelem sistetitzar amb les campanyes que el 
Govern Autonom té previstes i que el Govem Auto
nom, ele qualouc manera, preveu realitzar : una d'elles, 
almenys, ja l'ha realitzada. Davant aquesta perspectiva 

de l'epielemiologia, que obviament no cal recordar, pero 
sí que porser naguem e1'insistir que és una cIencia 
quannficable, és molt imponal1t partir d'aquesta con
cepCló, SI vOlem entendre la proposta polítlca que anam 
a debatre, que parlar d'epIdemiología, és parlar de 
quantltlcació, de Clencia, no parlar només de [!losofia, 
sino de qüestions quantificables" voiem insistir, és el 
que ens du a debarre aquesta proposta. Que és el que 
Esquerra Nacionalista (PSM) vol que es raci per part 
del Govern llinb la modalitat de Proposieió no de Llei? 
Primer, que quan es proposa una campanya, hi hagi 
un maxim de rigor científic en el seu disseny, volem 
que quedi mol t definit i públicamcnt se sapiga a quina 
població es dirigeix, i que, de qllalque manera, els 
objectius que es pretenen quedin definits i que aquests 
objectius, quedi molt dar que han de ser avaluats, la 
possibilitat clara quan plantejam uns objectius d'ava
luació final. També pensam que una Cam¡Hl1ya, s'ha de 
preveure claral11ent, amb quins mitjans compta i amb 
quin cost compta,i finalment, pensam que s'han (['apli
car amb rigor, tots els mecanismes u'avaluació que 
s'han prevists, i nosallres entenem que no bas ta, de 
cap manCI-a, com ha succeit amb la campanya de ... 
del te tanus, no basta, en absolut, que en ~ls mitjans ele 
cOl11unicació es parli d'una campanya, es posin un car
tclIs a molts u'establiments públics de les nles Ba[ears, 
sinó que nosa[tres entenem que hi ha d'haver una ava
luació rigorosa el'aquesta campanya que s'ha realitzat i 
hi ha el'haver una publicació divulgativa que auibi al 
maxim el'inclrets on [a població int.el-essada i, sobrelot 
els professionals, puguin saber exactal11ent que és el 
que s'ha fet, amb quin cost s'ha fet, qui ho ha fet i 
quins resultats científics s'han donat amb aquesta cam
panya. Per aixo, entenem que aquesta Proposició no 
de LIei té un caracter, insistim, po si tiu, es tracta de 
millorar, ele sistematitzar, eom a altres Comunitats 
Autonomes es fa, com a gairebé tots els palsos euro
peus es fa, el sentit d'aquestes campanyes de ... que 
ja die que se n'ha fet una de tetanus, amb un hit im
portant a certes poblacions, a altres, amb un exit molt 
relatiu, es pot parlar que hi ha alguns fcts d'aquesta 
campartya que no han estat del gust ele qualque Grup 
Parlamentari, el nostre en concret, que pensam que el 
tipus de cartell, no és e[ més indicat, pero aixo ja són 
detalls tecnics i e1etalls una mica secundaris en els 
quals no entramo Nosaltres on sí entram és que quan 
es fa una campanya de sanitat pública, preventiva, 
d'educació sanitaria, tengui un rigor científic, que no 
e1ubtam que [a campanya que s 'ha fet el tengui, perú 
sí que pensam que ha ele ser avaluat i l'avaluació ha 
d'arribat a tots el racons de les Illes Balears. Parlar 
d'aixo, volem insistir, és parlar c!'w1a trajectoria histo
rica de [a Sanitat Públi ca a les Bal"i\rs, en aquests 1110-

ments record, per exemple, les campi\nyes elirigides per 
Emití Darcter, a tra\'és de la Sanitat Pública, Provincial 
primer, i Municipal després, cls anys 20 i els anys 30, 
pero també podem parlar de recenrs iniciatives que hi 
ha dins grups ele professionals ele les IlIes Balears que 
e1esitj arien un a particlpació en aquest nivel!. Si analit
zam els pressuposts del 84 e1el Govern de la COl11unitat 
Autonoma, l/cim que e n el pressupost hi figura una 
quantitat important ele milions pcr fer ':::ampanyes sa
nitaries, també sabem que el Govern té personal quali
ficat i personal aelministratiu per fer feina en aquestes 
campanyes, cosa qUE' s'ha demostrada amb la .. . del 
tetanus, pero pensam que amb aqucsta, amb l'aprova
ció el'aquesta Proposició no de LIei, de qualque manera, 
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compJctaIiem, arrodoniríem, el que és fer unes cam
panyes sannaries amb un sentit acmal i amb una trans
ct!nuCI1Cla de fu.ur a un tema tan Important com es la 
prevenció i educació sanitaria de la nostra població. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Sebastia Serra. No s'hi ha pre

sentat cap es mena a aquesta Proposició no de Llei. 
Valen intt:rvemr els altres Grups 1-'olítics? El Sr. Anto
ni Roses Juaneda, té la paraula. Disposa, Sr. Diputat, 
d'un temps de dcu minuts. 

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

tra impressió i opinió sobre aquest tema, aixo és una 
cosa molt personal, és que realment aquesta Proposi
ció no de Llei, era més correcta presentar·la per via 
d'InterpeHació, creim nosaltres, pero aixo és una opinió 
particular. De totes maneres nosaltres no Ji donarem 
suport parlamentari, suposam, així ha hem vist en eJs 
programes del Govern, que quan el Govern dugui en
davant les campanyes medecina preventiva, etc., etc., 
tendra ja en compte per pura lógica, i si no ho fes 
així, nosaltres li recordarem, les instruccions, consells, 
donats per l'organització de la salut mundial, la Unió 
contra el Cancer, etc., etc., que tendra en compte diri
gir les campanyes primaries a poblacions, en general, 
sense especificar, les secundaries a poblacions ja més 
concretes, alla on saben que són propenses a un cert 
tipus de malaltia aquelIes persones d'una certa edat i 
que viven dins un ambit especial, etc., etc. Jo el que 
sí voldria dir, és que no voldria es pensassin que nos
altres hem agafat ma al nostre arxiu i posam el cas
sette, el contestador automatic, a que el Sr. Felix Pons 
va fer aHusió una vegada en aquest Parlament, no és 
el contestador automatic que posam, pero he de repe. 
tir, una vegada més, que en coherencia amb la nostra 
postura en aquest Parlament, nosaltres no podem in
tervenir, no volem, en les labors própies del Govern, 
nosaltres el deixam governar, la qual cosa no vol dir 
que no puguem aquí dir i practicar un rigorós i exhaus
tiu control parlamentari damunt la labor del Govern, 
hQ hem fet i ho continuarem fent, perú, de moment, el 
que farem amb aquests temes, ja que hem vist que 
dins el programa hi és, dins el programa de sanitat 
esta previst dur aquestes campanyes, de moment, les 
deixarem fer i, si veim que no es fan de la manera cor
recta, aleshores ja intervendrem. Moltes gracies, Sr. 
President 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Antoni Roses. Té la paraula el 

Sr. Joan March Noguera, pel Grup Socialista. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
MoIt breument. .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa, Sr. Diputat, de deu minuts. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
MoIt breument. Primera, per dir que nosaltres do

nam suport a aquesta Proposició no de LIei, perque 
creim que és una Proposicíó no de Llei, simplement, 
tecnica, que és com s'haurien de fer tates les coses 
per part de la Conselleria de Sanitat en aquesta mate-

ria. Per tant, consideram que la Conselleria de Sanitat 
seria la primera que hauna d'haver oH al seu lirup 
Parlamentan, mIrau donau suport a aques"a Propo
sicio, perqué, etectivamem, les coses s'han de fer alxí. 
Crec que hi pot l1aver dubtes, i nosaltres dubtam que 
les coses s'estiguin tent així, entre altres coses hi ha 
molts de fets que ens indiquen, i cree que hi ha molts 
de Diputals c\ 'aquí que ho podrien dir, que hi ha una 
certa descoordinació a nivel! de la Conselleria, entre, 
per exemple, la Direcció General de Consum, la Direc
ció General de Sanitat, la qual cosa és contraproduent 
a l'hora d'elaborar qualsevol tipus de campanya, per 
exempJe, eampanya de control de qualitat de J'alimen· 
tació, i crec que tots estam aquí d'acord que hÍ' ha 
hagut una descoordinació, i que hi ha hagut una falta 
d'avaluació i, per tant, hi ha hagut una falta de tots 
els punts als quals fa referencia aquesta Moció, hi ha 
fets conerets, per tant, jo cree que el Grup Regiona
lista podria també donar suport a aquesta Moció. Tal 
volta no ha utilitzat el cassette, ha utilitzat una fotoco
piadora, amb la qual cosa, cree que a efectes, és exac
tament el maieix, i cree que com abans, el Grup Regio
nalista, l'únie que esta fent és donar simplement su
port al Govern, sense treure arguments. Entre altres 
coses, tal vegada, el Sr. Roses no és la persona més 
tecnica que hi pugui haver dins aquesta Cambra sobre 
aquests temes, i li toca fer de Portaveu del seu Grup, 
i bé i en surt com més o menys, o intenta poc més o 
menys correetament, d'acord amb les seves possibilitats, 
pero, la veritat, és una Moció que és incontestable des 
del punt de vista de tecnica sanitaria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Joan March. Té la paraula el Sr. 

Andreu Mesquida Gftlmés, Diputat del Grup Popular. 
Disposa d'un temps de den minuts. 

EL SR. MESQUIDA GALMÉS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Seré molt breu, 

no esgotaré el termini de deu minuts, perque estic to
talment d'acord que la política sanitaria que du el 
Govern de la Comunitat Autónoma de Balears esta en 
concordan<;a amb el que es demana en aquesta Proposi
ció no de Llei, per tant, aquesta Proposició no de Llei, 
degut a la política sanitaria que se segueix, consider 
que era innecessaria. La Proposició no de Llei que pre
senta el Grup Parlamentari d'Esquerra Nacionalista 
(PSM), en relació a les campanyes sanitaries, coro he dit 
abans, em sembla correcta .. de tates maneres, en nom 
del Grup Popular, vull puntualitzar que en salut púo 
blica, no sempre és possible dirigir la campanya en 
una població ben definida, com són les campanyes so
bre el control del medi ambient, i control d'aliments, 
per exemple. Aixo sí, el benefid és per a lOta la pobla
ció en general de la nostra Comunitat i l'avaluació de 
resultats, no sempre es pot portar a terme, a curt ter
mini, sinó a llarg termini que, de vegades, és d'una ge
neració, com. és el cas de l'educació sanitaria dirigida 
els canvis d'habitats a la població, d'habits a la po
blació. A roés a més, volem dir que, m3.lgrat no hi 
hagués hagut Proposició no de Llei referent a aixo, 
l'actuació en materia de campanyes i programes, sern
pre es realitza tenint en compte les premisses que asse-
nyala el dit Grup Parlamentario donat que és l'esta
blert en programació sanitaria, de fet, les campanyes 
que s'estan duent a terme i les que estan programades, 
s'han adequat a aquests principis, per tant, la propo-

-
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síció no de Llei, encara que correcta, sembla inneces
sána, Ja que acmam en la mesura del posslOle i et'acord 
aTI10 wreClrIUS slmllars a les indlcaaes a la matelxa, 
a l'esmentaeta .ProposIcIO no de Llel. .Per tant, el nostre 
Grup no etonará suport en nquesta Proposlció no de 
Llcl. Moltes grácies, Sr. Presieten L• 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grácies, Sr. Andreu Mesquida. Demana la 

paraula, per? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Per contradiccions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perdoni, el Govern demana la paraula. Té la pa· 

raula. Sense limitació de temps. 

EL SR. OLIVER CAPO: 
Només intervenir un moment per les aHusions que 

ha fet el Sr. March, dienl que tols estam aquí d'acord 
que hi ha descoordinació entre els Directors Gcnerals 
de Consum i de Sanitat i el Conseller de Sanilat, i 
almenys tots no estam d'acord, a més, jo no sé que ht 
hagi hagut cap descoordinació, crec que el Sr. March 
va confondre els tílols d'un article de diari amb el 
que deia l'article, i jo no estic d'acord que tots estam 
d'acord en aixo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Simplement dir que clar, el Sr. Oliver no és parla

mentari, tenc entes, és Conseller, i clar, eH potser que 
no estigui d'acord, pero abans hem pres un acord per 
unanimitat, ahir, varem prendre un acord per unani
mitat, en el qual d'entre les conclusions se'n treia que 
hi havia una falta de coordinació, entre Sanitat i Con
swn, per tant, crec que és important, vaja, que hi ha 
hagut aquesta unanimitat, i clar, i qualsevol Diputat 
que hagi estat a la Comissió de la Carn, li podria dir 
que efectivament existeix una descoordinació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrareplicar? 

EL SR. OLIVER CAPO: 
Sí. Sr. President, és que la descoordinació deia com 

a Conclusions Provisionals pE'rque continua aquesta 'Co
missió de la Carn, que era entre les Conselleries, no 
exactament clins la mateixa Conselleria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, té la paraula el Sr. Sebastia Serra per 

contradiccions. Cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, si sembla que tots 

els Grups Parlamentaris veim que aquesta metodología, 
que com ha dit el Diputat loan March, és admesa uni
versalment i és tecnica, si tots estam d'acord que aixo 
és el que s'hauria de fer, si aixó és el que en principi 
pensam que es fa, o que esta més o men.vs prcvist que 
es faci, no cntenem, de cap de les maneres, com és 
que el Grup Regionalista i el Grup Popular, no poden 
donar suport a aquesta Proposició no de Llei, que en-

demés, cal insistir, no de Llei, senzillament és una Pro
pOSlClO no ete Llel que sempre queda el LJovem en áis
pOSlCIO d'executar a la seva manera. Voldna insistir 
que no hem let una Interpel:1acló, perque pensam que 
alXO té carácter POSitlu, aquesta proposta i la Inter
pel'1ació ja metIca un calre de dubLe, un caire de debat, 
un calre ete crítica, en canvi una Proposició no de Llei, 
senZl1lament és un camí per endavant, p<':r fer-la més 
correcta. Per tant, en absolut pensam que s'ha debatut, 
en profunditat i de fons el tema que ellS ocupa, en la 
qüestió d'educació sanitaria i de campanyes preventi
ves. l'ensam amb claredat que el Govern i els Grups 
Parlamentaris Regionalista i Popular que li donen su
port en aquests moments, no volen que hi hagi un tipus 
d'intervenció parlamentaria en aquest tema, tenen un 
cert temor a haver de [er unes coses que no tenen pre
vist fer o que tenen només fet a mitges. Volem insistir 
que hi ha un pressupost a la Comunitat Autónoma per a 
l'any 84, per a campanyes, un altre pressuposl, de que 
no n'he parlat abans i ara en parlaré, per fer estudis i 
publicaciolls, amb molts o amb una quantitat de mi
lio11s considerable, pensam que s'ha fet una campanya 
pública, jo només conec aquesta, de caire públic, mas
siu, que és la del tetanus, que encara nO coneixem la 
seva avaluació. Nosaltres pensam que l'avaluació d'una 
campanya és bona de fer, és rapida quan esta ben pla
nificada i pensam que no només s'han d'utilitzar els 
mitjans de comunicació social habituals, sinó que s11a 
de fer una publicació específica de tipus el més popular 
posslble, perque arribi a 'tots els indrets de Mallorca. 
En definitiva, Sres. i Srs. Diputats, pensam amb tata 
cIaredat que, en aquests moments, la no aprovació d'a
questa Proposició no de Llei, significa voler amagar, no 
sabem exactament que, uns temors, tampoc no sabem 
a que, perque senzillament el nostre Grup Parlamen
tari els ha presentat una metodologia de treball adme
sa a tota Europa Occidental i que pensam que, en de
finitiva, beneficiaria l'Executiu acceptar-ho, ja que els 
resultats polítics d'aquestes campanyes d'educació sa
nitaria, serien molt més positius del que són en aquests 
moments. Per aixo, voldria insis tir que 21mb aquestes 
noves argumentacions, per ventura, hi ha nous argu
ments que aixó és una propüsta positiva, i, per tant, 
quasi quasi demanaríem que s'aprovas per lmanimitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de la se va intervenció i passam a 

la votació. Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin 
a favor d'aquesta Proposició no de Llei, es volen posar 
drets, per favor? Secretaria. Poden seure i moltes gra
cies. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'a
questa Proposició no de Uei, es volen posar drets, per 
favor? 26. Poden seure. Les Sres. i Srs. Diput<tt s que 
s'abstenen, per favor. Per favor, les Sres. i Srs. Dipu
tats que s'abstenen, es volen posar drets? No n'hi ha. 
Queda rebutjada aquesta Proposició no de Llei per 26 
vots en contra i 22 a favor. Aquesta Presidencia de
creta un descans de deu minuLs. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Diputats, vagin prenint lloc als seus escons. 

Recomen<;a la sessió. Per tractar el darrer punt, rela
tiu a Proposicions de Llei, a les quals hem de debatre, 
per a la presa en consideració, la número 717, 803 i 795, 
atesa la naturales a de les materíes a tractar, pareix 
convenient que, vista I'hora que és, tractem una d'elles, 
en conseqüencia cleixaríem les dues que f3n referencia, 
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poc mes o manco a la m8.teixa materia i iractaríem la 
79j, presentada pe! Grup Parlamentari Regionalista de 
les l11es, í relatIva a [a moelificacló ele l'anide 65 de 
la Compilació del Dret Especial de Balears, aprovada 
per L1cl 5/61 ele 21 d'abnl. Aquesta propoSla que la la 
Presidencia la fa a l'empara del que estableix l'arlicle 
67, paragraf primer, i nccessita l'acord tI'aquesta Cam
bra. ESla cl'acord aquesta Cambra que tnlcLem aquesl 
punt com a primer d'aguest sise punt de l'Ordre el el 
Dia? Conecte. Aleshores té la paraula, Sr. Josep Maria 
Lafuente, pero abans, si li pareix, llegircm el criteli 
del Govern. Sra. Secretaria vol procedir a la lectura 
d'ell? 

6.-c) 
LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 

En relación con el escrito de fecha 10-8-84 que 
que contiene una Proposición ele Ley de Modificación 
del arlículo 63 de la Compilación de Derecho Especial 
de Baleare , aprobada por la Ley 5/61, ele 21 de abril, 
proposición formulada por el Grupo Parlamentan Re
gionalisla de las Isla (UTvI), y en umplimiento el lo 
que djspon.e el artículo 122 de l Reglamento Provi i na l 
del p arJamenlo B,tlear, debemos manifestal' a V.E. que 
el Consejo de Gobierno de esta Comun idad n sesión 
celebrada ellO del 10 del 84, adoptó entre otros el 
acuerdo que transcribo literalmente. Dice aSÍ: Acuer
dO.-No existe obstaculo en cuanto a la toma en consi
deración de la Proposición de Ley de Modificación del 
artículo 63 de la Compilación del Derecho Especial de 
Baleares, manifestando su conformidad a la trami
tación por no implicar aumento de los cr¿ditos o dis
minución de los ingresos presupuestarios, de confor
midad con lo previsto en el artículo 122.2. del Regla
mento Provisional del Parlamento. 

EL SR. PRESIDE T: 
Molles gracies. Vol que es procedesqui a la lectura 

de la Proposíció de Llei? No. Alesl1 res, vol ocupar la 
tribuna? Disposa e1'un temps de quin.ze minuts. 

EL SR. LA.FUENTE LÓPEZ: 
r ac ie , Sr. Pl'esident. Sres. i Srs. Dipulats, El Gn.lp 

Regionalista té presentada, com tot sabeu, una Pro, 
po. ¡ció ele L1 i a l'emp~\ra ele l'arLicle 121 i egi.ients 
del R glam ni del Parlament, p er le ci rCUm sUlllcies 
qu l'arti le 63 de la Compilació de I'any 6-1 de DI' l 
Civil E pedal de Balears, té establer! la po síbil ital de 
r edimir un alous amb une U-CUlTIstan 'ie un poc 

ingular . 1 degul a aquestes circum lancies 1an espe
pials, el Grup Regionalista ha volgut passar davant de 
ituacion que, per v · n lunl, estan avui en lrall1Ü eI 'e -

tudi, perque entenem que el que és inj ust, avui i ara, 
és injust i no és n cessari esperar més temp , hem 
esperat 24 anys j po s.i.blement n'l,aurtem d'esperar un 
parell més per modificar una il tació com la que ara 
estam en tnlmsit de contemplar. El criteri del Gnlp Re
gionalista no é mé que un criteri semblant a l de tols 
el que han estucliat aq'uest t ma, aques! tema de la 
possible redend6 del alou, en el qual no es tengui 
eom a base pel tipus de la redempció, ni les millores, ni 
les edifi.caeions que han estat fete dins e l terreny que 
es va cedir en aquest alou i han estat fetes p er I'nmo 
segon, per dir,ho així el ql1e és dh\ en termes tecnic , 
«dueño» del domjni tltil, amb el seu esfo~, amb la seva 
inteJ1igemcia i amb el seu patrimonio Jo cree que, tenint 
en compte que dins la Cambra no hi som tots amb 

una e peci lical jurídica c lara, e rec que seria ne~ s' 
581'i t.I0 n ar, aJJnanco, une '(>11. idcraciuLls gencral del 
qu r 'pre nla l'aJou dms la noSlra compila ió, lilllS la 
no U', jLlridicilat de t ¡pus or 1. L'alou ~ Ul1f.l figura 
espe la1, una figura m clicval, que no é exaCl~rnC11l 
'gual que e l s I1SU i. p r 1 n1, és una fjgw'a distinta 
que divideix. la p1' pielat en dos tr ossos. O s igui que 
ramo, el sl!J1yor H:uua l en 'ts pnncipJs, i p tcnunnCl1l 
d.'un clClemlll,at lcrrcny, d'una dct -nninél 111 fir. a, p.:r 
circumstancies personalíssimes, ceelia aquest leneny i 
el cedia d'una manera definitiva a un aItre, el una 
tercera persona, i, per tant, 3ixo és un contract<:; és 
un contracte, segons Francesc Noguera, un dds que 

'ha tractat amb més profundltal aquests temes, és un 
contracte amb virtut del qual una de1enl1ÍnClda persona 
titular e1'un predi, d'una finca, el'un immoble en defi
nitiva, fa una Iransmissió, pero no de lola la propietat, 
sinó que es reserva lUla especie de nul-la propíetat_ prü
pietat directa amb la conc1ició que qualsevol tra,missió 
de caracter onerós, o sigui, no lucratiu, que es fes, una 
transmissió hlr< ti a, perdó qu . fe, repre"en:aria 
la nee ita t d · parlicipar aq UCSl senyur irueial, <lC'Juest 
eny )' pl'imi tiu amb una proporcionaliLat, n d("fíJ1Jtlva 

dones, la propielat es divide.!x en dos 11'0$ '0 ', domini 
directc del senyor inicial i lomini útil del s nyer que 
esla cu1tivam l . finca, treballanl la fin a, modificant 
la finca, en definitiva, fent feina dins la finca. «Mulan
{1l mutandi", 16na una sen sació d sjm ilitud amb e l 
que és )'usdefruit i la ... propieta ,en leéinitiva; em
peJ'CJ, TIO hi ha duble que le e ír Llmstan~ ie són pe
cials. dins aqllcsl alol!. No és igual que un sens, per
que el en os representen unes [restaciol1:; de cara tI' 
periodi , i I'aloll no té res a "cure amb aixo, paga un 
Utüsme cada vegacl:t que es fa una tran missió onerosa 
i, t bricament es pot dOi1ar e l cas que el . nyor dir elc 
'no percebi mai ql.laI?titat de cap naturalesa perque es 
faein Lran mis io11 mel"amenl de succe sion , de pare 
a ill s, de generació a gen r¡, ió, en el finiliva, trans
missions que n.o s iguin lucnll ives, sinó qu iguin gra
tulle . Am b aquesl<!s ir um tancies 1 senyor dil'ecte, 
no per ep cap pes 'ela. cap d blel'. Aixo ..:sta bé. i, en 
dcfini\i\'a, al no tre Grup, li parcix mol t bé, d'acord 
amb el principi de respe ' Iar la propielal i cI'acord am 
e l pdncipi de r especlar 1 ri I er.i elel Codí Civil a I'ar
ticlc 1.255, que d iu qu de q lalsevol manera que una 
per na e vulgui obligar, queda obligada sempr que 
no igl.li contrada a la moral, a la etica, • l'ordl'e pú
bJi , i a la 1leí, pCl' taot, agu("st pacte, d'un s nyol' que 
c1iu I cedesc un lel-ren i d'aquest terreny, quan facis 
tran misi ons me n'has de el nar una participació amb 
1 lJuY me, amb les proporcions que dcsprés e labli

rem, . perfeclam nI vaLid i no és atemp la I ()Ti n i a la 
lIei. ni a la moral, ni a les b nes qüe t ions, ni a J'ordre 
públic, i, en definitiva, d'acol'd amb la normativa vi
gent, perfectament v~¡Jicl. J que ja nO és tan vaJid és 
estabJir com s'ha d'estab lir la base per fer aquesta 
proporcionalitat i detenninar el tipus que l'amo del 
cJomini út il , que és qLÚ treballa el terreny, ha de donar 
l'amo del domini direete, que és qui li va eerur «in 
illo tempore», per tenir aquest Ilui'sme en condícions 
jurídicament valides. En princi-pi, el cl'iteri que preva
leixia era el criteri de l'entrada i era el eriteri de la 
s ituació geografica de la finca quan e feja la trans
missió, i aixó parehda eorr'ecte, empero, 1'any 60, per 

' cireumstancies de tipus historie, que tothom, o roés o 
manco, els que coneixem un poe el problema, eoneixem, 
es va donar un gir total en aquesta qüesti6, en el sen-
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it que l'article 63, en comptes de dir que el terreny 
-seria la base, el terreny inicial, l'entrada, el moment 
inicial seria la base per fixar el tipus d'aquesta parti
cipació de l'amo del domini directe, és el que es va 
dir que dins aquest terreny s'havien d'acumular a efec
~tes de fixar la base les millores i les edificacions que 
~s'havien llevat, s'havien fet dins aquest terreny per 
.ramo del do mini útil. Les circurnstancies d'injustícía 
són clares. En definitiva, aquell criteri, aquell criteri de 
posal: un no alla ~~ hi havia un en blanc dins l'a~~icle 
63 de la CompilaclO, va ser, per ventura una habIlItat, 

-una, per ventura, mala fe, per ventura un descuit, de 
determinades persones que en les Corts Espanyoles del 
Franquisrne es va dictar l'abril de l'any 61, és a dir que 
determinade.'> persones el'aquesta illa i d'altres pobles 
d'Espanya, sobretot, d'aquesta illa, els tres represen
tants a les Corts, els Procuradors corresponents a les 
corporacions municip2ls, a la Diputació i eJs Sindicats, 
la central i sindicalista, varen tenir el criteri d'afegir 
que s'havien d'incloure [es millores i s'havien d'inclou
re les edificacions dins la base per fixar el tipus del, 
diguem-li, del llLÜsme_ Aquel! criteri va coincidir amb 
alu-es, molt pocs, Procuradors en Corts, quatre o cinc 
o sis, i, en definitiva, va passar sense pena ni gloria, 
sense discussió, perque la discussió es va centrar més 
en el tipus que en la base, quan, en definitiva s'havia 
de pensar més en la base que en el tipus, pero, en 
definitiva, es va dir que, en comptes de ser un 5 %, 
el tipus, que fos un dos llLÜsmes, idos ter<;os ele lluls
me, que representaria un 5'33, normalment perque, nor
malment la participació és d'un 2 lb, normalment en 
cada transmissió, i per a la redempció es va fixar un 
tipus de 2 i 2 ten;:os. Aixo va ser objecte del discussió, 
i no va ser objecte de discussió el problema de si 
havien d'incloure o no les millores i les edificacions i 
va quedar així, va quedar així definitivament i a la 
Compilació tenim, avui, des de 1961, és a dir, fa 24 anys 
que terum aquesta inJustícía dins el nostre cos leg-ls
latiu foral. Aixo és el que nosaltres volem modifIcar i 
volem modificar avui i ara, ho volem modificar avui 
i ara perque crcim que una injustícia no té mai opor
tunitats o inoportunitats, una injustícia sempre és ino
portuna, Benavente deia, Benavente que és un Premi 
Nobel, maldament no es recordi que Benavente és un 
Premi Nobel, ho és, és un Prerni Nobel de literatura, 
va dir, precisament que Goethe, segons pareix, va dir 
que preferia una injustícia a una inoportunitat, i eH 
diu, és impossible aixo, perque la maxima inoportuni
tat és injustícia, i efectivament és aixÍ. La maxima 
inoportunitat és injustícia. Per ventura, determinats 
Grups d'aquesta Cambra, i m'avan<;, m'anticip, perque 
en definitiva a la proxima interven ció que jo tendré, 
no tendré més que cinc minuts, si crec jnterpret~r bé 
el reglament, em vull anticipar a les possibilitats que 
aixo és inoportú, perque ho he llegit dins deterrninats 
mitjans de comunicació, i dins deterrninats comentaris 
de detenninades persones, fins i tot afectes a la Ca
mi sisó de juristes que es va nomenar d'acord amb el 
Reial Decret de 22 de maig de 1981, seguint la dlspo
sició addicional de la Compilació. Bé, per ventura, com 
va ¡ir Miqu -I Mas 01, a un magnífic article que esta
lona va un c rileri meu, diuen qu aixo no és oportú, 
no és oporlú parlar de l'article 63 avui, perquc hi 11a 
una Comi. i - de juriste que e ta tractant amb pro
funditat tO l e l tema de!a mpiJaci6, i, per tant. hem 
de deixar que la Comí ió faci la seva feina o rdenada.
m eDt, conjunlament i coordinada ment, Aquell cri eri 

que té el Sr. Massot, perque és membre de la Comb-
ió, aqueU crileri que temen aILres membres de 1 0-

mlsisó, «verbigracia» el notari CIar, suposem, que m'ho 
h a dit a mi per onalment, jo em permet discrepar, 
d'una manel'a total del criL ri, j ai,x en merits de tres 
circumstancies especials. En primera, si agafam els 
comentaris que d'aquest articIe 63 fa el roé gr. n co
mentarista que ha tingut, qu é Tomas Mir, que és 
qui ho ha fet amb profundílaL, dins els comen taris 
del Codi Civil del Dret Foral que té editats a la re
vista «Dret Privat», ens diu, d'una manera concreta, i 
aixo és molt important, per aquesta coordinació, To
mas Mir ens diu que aquell precepte, ho llegiré en 
castella «carece de precedentes históricos, es una inno-

a i6n, la más importante de la Compilación, y la que 
más apasionados c mentados ha producido, quiza la 
única q ue lo ha producido», és a dir, qu~ aquesl pr -
cepte de la redempci6 del alous no esta CODuectal amb 
cap al 1. re, és ab o Lutament ¡soJa, esta a bsolutament 
aHla l, perque, eo definitiva, no té anlecedents i és ne
cessari tractar-lo xclu ivament de forma aiUada, no po
dem connectar-lo amb altres, aixo és el primer punt 
fonamental de caracter tecnic; pero és que tenc altres 
puol m és importants per parlar c! l'opol"tunilaL ~s 
a di!" si, om deia Benavente i epe lesc, a.questa inj"u -
licia ja é una inoportunilat, s i nos. ltr , com diu Mi
quel Massol en el seu comentari, publicat en el «Dia
ri de Mallorca» fa tres o ql1aLre die , hem d ' sp rar que 
a 'abi l. s v feilJ,a la C mis i6 de Jl1r.isl~ oorncoada 
p r Rda) Decret de 22 de maig del 81 , 11 n · diu ja, 
que com a membre de la Comissió, creu que estaran 
q ualrc mesos a finalitzar le evcs [eio , i quan diuen 
quatre mesos, logicamen hem de pen al' que seran sis 
mes s, o set mesos, o cinc mesos quatre mesas, m'é 
iglJaJ. QU311 s'acabi la feina deIs quatre me os, o del 
inc m,esos o deis sis mesos de la Comis ió de Jur\ t s 

110menada per aquest Rejal Decr t, haura n d'informar 
toles les institucions jurídiques válides dins la noslra 
Comunitat, és a dir, Facultal de Dret, CoHegi d'Advo
ca Ls, de Nolaris, d'Administradors, quan aquesl infor
l11e s'hagi evacua l definilivament, pa sara al Govern, el 
Govern e l prendra en. COl1sideració i vendd\ aquí la cor
r sp nenl Proposició de Lle i, en e l millor deIs casos 
és LID problema c!'un any i mig, i dins un any i mig 
qllantes i quantes injustícies s 'hauran comeses a l'em
para d'aquest articlc 62? Incomplables, Per tanL, si 
toL els juristes, tOt5 e ls tratadisles i t01S cls comen
tarisLes esta n d'acord que aques! article. és injusl, si 
aque l ar1i le és inju 1, l'oporLuniwl és ::lVul i ara, t 
l'opot'tunitaL és avui i ara, perque hi ha un membre 
de la Comissió que parla d'inoporlunilals, m'l1a parlat 
a mi pel·sonalmenL, amb t I el carinyo que Ji tenc, 
qu l'a n 62, I'any 62, amb 1-1n arli le que va publicar 
a la revi ta «Dre t Plivat», que es diu "La Compila
ción de Derecho Dalean, ens diu I segilent, pagina 640, 
ens diu el següent «que es urgentl imo modificar este 
artículo ineluso antes de que el Código Civil establezca 
modificaciones», aixo ens diu "l'any 62 el Sr. CIar, natu
rahnenl que I'~tny 84 no pot dir que nO {:s OPOl-tú mo
d ifica r aql.l t artiele, perque, en d finitiva, la injustI
c ia ha durat 24 anys_ Tercer punt, pel que jo crec que 
no és inoportú, tractar aVlli i ara la modj(icació d'a
quest articlc. Un punt ja in titucional, és a dir que 
e n e l momenL en qu' n saltres hem parlat de modifi
car l'articlc 63, és a dir, modificar qualsevoJ art ic1e de 
la Compilació de Dret Civil Especial. j a han orlir en
devinaires , ja han sorrit trompeters dient que nosa l-
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tres n cstam n condicions de modi leal' ap ' ,rti le 
d'aqucsta Compila i6, pcrqlle eI'acore! al b )'art i ic 149 
de la Con:¡li t ució, l' . tal Espan. I é. I'úni qu,,; lé le 
po sibililats de modifico ió, !eninL en umple qu ~ ['ar
licle 148 el la n tilllci n r cull om a racu ltats 
de les onll.wilal Aulon mes la modil'icació del Drel 

ivil E pccial, ell aquí ens diu que no eslam e.l, , con.
dic i · J1S de modificar aqucsLs pri11 ipi J ac¡ucsl~ nor
mati e • jv vaig publica r un adi k: r bal n l el rileri 
del mcu VO lglll company, SI-. Garau, i han sorl il una 
serie c\'al'Li It:s e nfirmanl el meu r itcl-j, pero qu eS 

n cessal'i p rque aque l criteri es confirmi. fer Lm 
a le d [e,. ra, un acle ele pro essi6 ele f ·, . ara, i 
no alLre 10l'l1am arrCl'a i 110 prenjm en ·on:. iüeració 
aquest principi de m cJificar l'ani le 63 de la Compi
la ' i , aqu SI proje le, aquesta .Proposició de Lle i, do
na111 Ul1a pas a enrera de dubLe, de r ticencies. de ' ic 

!'ua ions espccials, que p r ventura creguin, h eus, 
no altrcs d ' icm qUt! aixo no és coosLi lu ¡onal, han Iet 
anq ues enrera i no voJen prendrc en cousidcració la 
modifi ació de J'arlicle 63, aixo és molt delica'l, perque 
hi ha fin j lot m mbres de la Comis ió que lcnen cls 
seus du bte quc !'Estn!ut i l'arLicJe JO, pun l 22, cstigui 
en ondicions de fer valel' la eva efi~ cia, la se va vj
gencia, en LIra que SabeJl q ue sta aproval per Llei 
Organic< i que no ha tat reconegut ineons litucional
ment, pero en definitiva b i ha algull membre. i ten e 
dad suficients per .:aber-ho, que l el seus clubles de 
la in onstiLu ionaU lat possibJe, i cree que el Parlament, 
avui s'ha d pronunciar d 'una manera definitiva, accep
tan l j pI' nent en consideració aq ues t Project de L1ei, 
quan només per aixo, per fer UI1 acle de fe, romp una 
lIan~ per demostra r que nosalll'es stam en eon
clicicms ele modifi ar d'acord amb I'article 22, 10.22. de 
l'ESlatut, lOI I que repr senta desenvolupar, modifi
car el que repre entin les lleis civ ils foral e ' pecia ls 
de la nostra especiaJ itat menca. Per tant, el Gt'llp nos" 
lr " demana a la Cambra q ue per assen Li 01 en l, pcr les 
raons que acab de dona r , accepti que e'5 prengui en 

Ol) ideració aquesta Propo ició de LIei, ma ldament 
t ,ngui , egolls be LlegH en el diari, ahír. q ue bi ha 
algl.lncs deficieDc ies tecniques, que jo no s qu ines 611, 
p ro, en d finil iva, aqueste de[iciencJes tecniq ue es 
poden solucionar clins la Ponencia, diDS la Comis i6, a 
pe a l' que jo l ' nc consl~mcja que la Cornis ió de Ju
ris tes copia , al peu de la lIetra, a ex epció deIs dos 
pnd.lgrafs f inals. la Proposici6 de Llci que e ta a la 
vostra con ideració, si el dos paragrafs fi nrus no són 
ne essal'Ís, pel criteri, 110 de la Com issi6. d'un tl'ata
di la que 11 m La Laguna, n o és de les nost res iIles, 
pero, en definitiva, per ventura té ra6, no 11i h a dub te 
que dins la discussió corre ponenl a la Ponencia i a 
la Comlssió posteriOl", i fins j lot en el p lena ri , es po
dnm modjfica r aquestes possibles deJiciencies lec ni
que que d iucn que té aquesta Proposició de Lle i. R es 
més. 1 moHes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes grades, Sr. Josep Maria Lafuente. Dins 

caquest torn a favor, vol intervenir algun Grup? El Sr. 
Damia Pons i Pon s té la paraula. Disposa, Sr. Diputat, 
d'un t emps de quinze minuts . 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, una qüestió previa, he observat que 

dins l'exposició de motius, ens parla de, en el final de 
tot, per imperatiu de l'articIe 10.21 de l'Estatut d'Auto-

nonua, entenc que és el 10 ,22, és c1ir, ates que aquesta 
Proposició de Uei, pareJX que sc;ra aprovada, cree que 
és un elemL'lll qUe s'hauria de tenir en complc" . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat, pero alXO es un error 

de fet, i diu IR Llei de Procedimenl Adminislraliu que 
immecliatamenl que sigui obser\';lt scrü rectificat. 
Gracies. 

EL SR. PONS PONS (DAr...nA): 
Perfectc. D'acord. Sr. President, Sres. i Srs. Dipu

tats. L'ariicle 10.22 de l'Estatut, establcix que la Comu
nitat Autónoma té competencia exclusiva quant a COI1-

servació, moc!ificació i c1esenvolupament deJs Drets Ci
vils Especials de la ComUlutal Autónoma. Aquesta 
Proposició de Llei que ara ens ocupa, ha tengut la 
virtut ele suscitar Ull debat prou viu, relatiu al Dret 
Civil Especial de les Illes Balears. I debat a nivells 
diferents que cal examinar amb detall, ates que hi han 
participat figures prou respectables del món del clret, 
com són Uuís Garau, Miquel Massot, Josep M. Lafuen
te, Felix Pons, Miquel Coca, elc". . a través de decla
racions i articles. El primer eJement del debat sus
citat, és la constitucionalitat o no de la Proposició de 
Llei, ara, en qüestió. Amb tots els respectes pels ju
ristes que han manifestat que de ser aprovacla aques
ta Proposició de Llei, incorreríem en notoria inconsti
tucionalitat, ates que la Comunitat Amonoma, encara 
no té, entenen alguns, competencia en la materia, 
hem de manifestar que quant a la seva plena consti
tucionalitat, Esquerra Nacionalista no té cap dubte ni 
un, aquí no ens trobam elavant una competencia con
current entre Estat i Comunitat Autonoma, conLraria
ment la materia que ens ocupa és inequívocament, 
com cliu .1' Estatut, competencia exclusiva ele la Comu
nitat - Autónoma. En conseqüencia, amb tots els res
pectes, els exceHents juristes que han mantingut Ull 
criteri divergent i que ens han advertit de possible in
constitucionalitat, hem de sostenir que poelem adme
tre, i Esquerra Nacionalista, aelmetra aquesta Propo
sició de Llei, sense sortir-nos del marc de I'Estatut, i 
respeclant plenament l'orelenament obligat de la Cons
titució, 1 és que convé, Sres. i Srs. Diputats, plante
jar-nos una qüestió bilsica i fonamcntal coro a punt 
de partida elel elebat. Que entenem per elrets civils es
pecials ele les Jlles Balears? De cap manera, tot el 
Dret Civil que és aplicat dins l'ambit de les Illes 
Balears, l'expressió es refereix tan soIs al Dret Civil 
que procedeix de les velles ordenacions legal s i ele 
la rica tradició jurídica autoctona i que fou re
coIlit amb encert o no, a la Compilació aprovada 
per Llei 5/1961 ele 19 el'abril. Repetint una comparan
-<;:a que sorgí a una conversa particular sobre el tema, 
que vaig tenir amb el Sr. Josep M. Lafuente i Felix 
Pons, podríem dir que el Dret Civil Especial de les 
Illes Balears, és com una plantada el'arbres vells so
bre els quals hi podem fer empeIts, om podem llevar 
<;:a de les que encara poden donar bon bruit i, fins i tot, 
branques mortes i parasitáries, afavorint-ne la creixen
suprimint-ne les soques ja sense vida, pero que de cap 
manera no hi podem sembrar ... completament noveIls. 
L'article 149.1.8. de la Constitució, estableix que l'Estat 
té la competencia exclusiva sobre legislació civil sens 
perjudici de la conservació, modificació i desenvolupa
ments de drets civil s , foral s o especials, per part de les 
Comunitats Autonomes, aIla on n'hi hagi i aquí en te-

s 
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nim. A les Illes Balears tenlm, per tant, dos sistemes de 
normes civils, un, ld ntic a tot el terri tor i de l'Eslat Es
panyol, q ue és imperalivament competencia de l'Estat; 
Wl al [1'e establert com a lJreL Clvll E pecial de I s 
Illes Balears, per la Compilació esmentada de 19 
d'abril de 1961, que és competencia exclusiva de la 
Comunitat Autonoma, i sobre el qual ens correspon 
leglslar, i esperem que hi sabrem legislar amb encert. 
Establerta, des del nostre punt de vista, la constitu
cionalitat de la Proposició de Llei que ens ocupa, con· 
vé analitzar en detall, les raons, a favor i en contra, 
per donar-li suport o no en aquesta Cambra. Diguem 
d'entrada que com a nacionalistes vinculats a lila tra
dició historica a la qua! mai no renunciarem, hem de 
valorar la nostra propia tradició jurídica com un ele
ment que demana un tractament rigorós i sistematic, 
enfront de l'uniformisme del segle XIX, que mirava 
amb desdeny els drets forals o especials, com a ele
ments marginal s, propis de les antigues societats 
agraries que serien extingits prest o tard per un codí 
unítari del dret privat, sorgit del racionalisme deIs 
temps moderns, enfront d'aquesta lleugera visió del 
centralisme, hem de valorar el Dret Civil Especial de 
les IHes Balears, com una construcció sorgida al recer 
de segles d'historia, i de peculiars relacions socials i 
economiques, malgrat els embats del centralisme ha 
sobreviscut fins avui, i aixa vol dir alguna cosa, que 
és un organisme vivent i en part, encara positiu, i de 
cap manera una relíquia venerable i obsoleta com han 
volgut alguns, per aixo entenem que ara, des del sis
tema d'autogovern de les Illes Balears, tenim la pos si
bilitat, pero també la greu responsabilitat de proce
dir a la conservació, modificació i desenvolupament 
del nostre Dret Civil Especial. Vull advertir sobre la 
imperdonable lleugeresa sobre la greu irresponsabili
tat que seria entrar sense reflexió ni esment en un ter
reny tan delicat, l'encert o el fracas, en aquesta mate
ria seran, d'ara endavant, ja ho són, nos tres i de nin
gú més, i no tendrem ja el comode recurs d'inculpar 
un centralisme que en aquesta materia ja no existeix. 
L'objectiu, en materia de Dret Civil Especial de les 
Illes Balears, entenc, entén Esquerra Nacionalista, que 
només pot ser un, promoure una jurisprudencia asse
nyada i reflexiva, com demanava Francesc Samper, que 
a partir del legat historic del nostre dret, en faci fruc
tificar les seves virtualitats internes fins a transfor
mar-lo, a través del seu desenvolupament i adaptació 
als temps moderns en una construcció jurídica que no 
desmereixi deis millors drets. Enfront deIs qui, per 
sectarisme o indocumentació, vull deixar-ho clar, ens 
parlen des d'uns mitjans informatius, que tenim una 
Autonomia inoperant, palesa en un Parlament que dis
cuteix foteses i banalitats, d'esquena a la vertadera 
problematica deis pobles de les Illes Balears, el debat 
suscitat per la Proposició de LIei del Grup Regionalis
ta ha demostrat, i ben clarament, per cert, que aques
ta Cambra és la representació legítima, viva i vertade
ra deIs pobles de les Illes Balears, i, a més a més, que 
dins ella es debaten problemes vius, des d'aptiques polí
tiques diverses, naturalment, de la nostra vida coHecti
va, així ho han entes eminents juristes no<;tres, que a 
través d'articles i declaracions han plantejat tant la 
constitucionalitat de la Proposició de Llei, com la seva 
oportunitat, i des d'aquí vull agrair a tots els qui han 
participat en aquest debat, que a través d'articles i 
declaracions han demostrat que és aquest el ParIa
ment per on discorre 12. problematica vivent del nos-

tre país. Tal vegada, no faltara qui consideri que tot 
aixo ae censos 1 alOus es una curioslta. pinLOresca, 
propia deIS temps feudals, certament la dinámica dels 
temps moderns ha creat altres formes jurídiques més 
adients amb l'epoca actual, pero reivindicant la bona 
memoria del nosrre pms hem de recordar que aques
tes lllstitucions jurídlques ajudaren a fer de les nos
tres üles un lloc on el feudalisme latifundista no po
gué arrelar amb la trista fo~a que tengué i que té 
encara, lamentablement a altres territoris de l'Estat 
Espanyol, si tant l'autorÍlzada opinió de Miquel Mas
sot, constatem que la institució obra com a factor dis
tribllidor de la riquesa, fent possible l'accés a la pro
pietat immobiliaria, a múltiples persones que sense el 
joc de la institució no s'haurien convertit amb pro
pietaris de terra, la institució, diu Miquel Massot, ju
gava en contra deIs enormes latifundis, freqüentment 
improductius, donant lloc a una distribució de la terra 
més justa i accessible a tots. 1 així s'ha arribat a afir
mar que el dinamisme agrari, concretament de Cata
lunya, es contraposa a la miseria generada pel lati
fundisme a Andalusia, que tot aixo era degut a l'ac
ció deIs censos. Naturalment, la dinamica historica fa 
que institucions que han tengut un papel" positiu an
tany, es converteixin avui, en elements anacronics que 
encaixen malament dins el present; Vicen~ Maria Ros
selló i Verger ha escrit que l'optica moderna ha aca
bat per convertir ... en propietari i el titular de la dre
ta senyoria en gairebé un parasit detenidor d'un <<Íus 
in re aliena». L'acusa.ció - de parasitisme en materia 
d'alous s'ha multiplicat quan al valor original de la 
finca, al valor original de la finca s'hi han sumat els 
valors infinitament majors de grans complexes hote
lers, aixecats a zones costaneres afectades pels vells 
alous; es podria dir que el capitalisme dinamic i so
vint, perillosament especulatiu, lamentablement ha vist 
créixer al seu voltant un element, com un element pa
rasitari, un reneixement deIs vells alous que n'han xu
clat part deIs seus guanys legítims. Tot aixo ha fet, 
ates que les quantitats de capital en joc han estat de 
vegades, impressionants, que f¡ns i tot es creas una 
mena de vigilant deIs alous destinats a vetllar les 
transmissions i a treure'n un guany que cada vegada 
més ha adoptat formes de parasitisme en contraposi
ció al caracter positiu i distribuidor de la riquesa que 
tengué originariament l'alou i que arriba, com a ele
ment positiu, recorda-m'ho, fins els grans establiments 
de les possessions de la Mallorca del segle XIX. Un 
element que caldria valorar, pera, és l'oportunitat de 
la present Proposició de Llei, la Comissió de Juristes 
encarregada de dur endavant la Compilació del Dret 
Civil Especial de les Illes Balears, es troba, ho han 
afirmat diversos deIs seus membres, a punt d'enlles
tir el seu treball, fins i tot s'ha parlat que en qüestió 
de dies; ates que, d'acord amb l'article 10.22 de l'Es
tatut, la Comunitat Autanoma ja té competencia plena 
i exclusiva en la materia la Compilació haura de con
vertir-se en una Llei del nostre Parlament, aixo ens 
fa dubtar scriosamcnt de ]'oportw1itat del Projecte de 
LIci, no és aquest }'aspecte més urgent, per més anti
social del nostre Dret Civil Especial, altres, posats a 
establir prioritats, tendrien prou més preferencia per 
part 11ostra, aixa faria aconsellable, com ha -demanat, 
si no record malament, }'eminent jurista Miquel Mas
sot, que fas en el debat de la Compilació quan fossin 
modificats i actualitzats els elements negatius o ana
cronics del nostre Dr~t Civil Especial, i crec que té 
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raó, pero a favor de la Proposició de Llci, ara a de
bat, ni ha un factor que no pot esser deixat de banda, 
ja 110 ha dit en part el Sr. Latuente, aquest Parlament 
té només un temps de sessions de quatre mesos a 
1'any, les mathies s'hi veuen amb una obligada lenti
tud, quasi un any ens ha costat aprovar la Llei de 
Régim Jurídic, des que la Comissió de J uristes en
lleslesqui les tasques fins que la nova i modificada 
Compilació es transformi en una Llei d'aquest Parla
ment, quin tcmps haura transcorregut? quants haura 
afectar una interpretació de ¡'alou que sembla jugar a 
favor d'uns elements parasitaris de la nostra dinami
ca economica? Veig la Proposició de Llei del Grup 
Regionalis ta en un sen ti t iden tic a la moc\ificació que 
a l'obra El Derecho Civil c/e Mallorca después c/e la 
Compilación, de l'any 1979, del Doctor en Dret Miquel 
Massot, el veig amb un sentit identic, perque a més 
d'altres modificacions, hi proposava el Sr. Massot la se
güent, «suprimir el cómputo de las mejoras y edifica
ciones realizadas en la finca tenida en alodio, para la 
determinación de su valor a efecto de determina
ción del laudemio, modificación ésta reclamada in
sistentemente por la doctrina de manera unánime». 
Ates que l'esperit de la Proposició de Llei té l'aval 
d'una tradició jurídica solvent i ates que esperar a la 
modificació sistematica de la nova compilació seria 
ajomar, potser per molt de temps, una situació d'in
justícia, per molt legal que sigui, tot s'ha de dir, que 
no ha de persistir més, Esquerra Nacionalista donara 
suport a aquesta Proposició de Llei, per bé que hau
ria estat més adient in1roduir-Ia dins la nova Compi
lació del Dret Civil Especial de les IlIes Balears, i tot 
advertint que no és, ni prop fer-s'hi, la més urgent ni 
la més fIagrant de les injustícies que detectam dins 
un dret peculiar que ha de ser actualitzat amb tota 
urgencia. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sr. Damia Pons. Tor!} en contra, 

queda obert, a favor. Torn, queda obert. El Sr. Felix 
Pans té la paraula. Disposa de quinze minuts. No, no, 
el tom estava obert, no és ele fixació de posieions, eh? 
És un torn general que esta va ... 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
Sí, Sr. Prcsident. En relació a la Proposició de 

Llei del Crup Regionalista, se'ns permetra que avui, 
nosaItres agafem l'actitud que tantes vegades hem vist 
practicar amb gran habilitat, per part del Crup Regio
nalista que és de donar tots els arguments per votar 
en contra i acabar votant a favor. Nosaltres, avui, 
crec que també hem de donar bastants arguments per 
no donar suport en aquesta iniciativa, en aquest mo
ment, pero, dic per endavant que acabarem donant 
suport a aquesta iniciativa. Creim que no és el mo
ment de fer una recapitulació erudita, per molt ben 
feta que estigui, de la historia deIs alous, i de fer unes 
manifestacions molt concretes respecte en aquesta 
Proposició que avui hem de debatre i aprovar. El Crup 
Socialista diu que sí a la capacitat legislativa d'aquest 
Parlament i de la nostra Comunitat Autonoma, per 
regular aquesta materia, entenem que ara, avui, aquest 
Parlament té capacitat per modificar la Compilació, 
per entrar a regular el Dret Civil Especial. No volem 
entrar en polemiques jurídiques, afirmam aquí la nos
tra convicció que aquesta és l'actitud correcta i que 

aquests són els poders que tenim en aquests mo
ments. Sí, en el tons de la qüestió plantejada a la 
Proposieió de Llei, i no per argumenLs histories, que 
aixo históricament va esser aixl, que les millores no 
es computaven a la redempció deIs alous, no per auto
ritaLs C1entitiques, perque malaament eis argumel1ls 
histórics de la institució tal com hagués pogut estar 
regulada, durant segles, digucssin que s'havien de com
pUlar les millores, nosaltres entenem que les lIeis 
s'han de fer d'acorel amb les necessitals socials de 
cada epoca, d'acord amb les e.x.igencies economiques 
i socials de cada epoca; i per molt que aquesta instí
tució hagués estat d'una altra manera historicament, 
que endemés d'aixo sembla que no ho era, avui seria 
absolutament inadmissible, és absolutament inaelmissi
ble que una insti1ució que va néixer a una societat 
estrictament rural per regular un aspecte molt con
cret que era el del repartiment ele terres pel seu con
reu des del punt de vista agrícola, s'apliqui C0111 s'ha 
aplicat a un fenomen d'urbanització accelerada i mas
sificada, no té res a veure aquesta institució amb la 
que va esser historicament i, per tant, per raons del 
que exig.'eixen l'economia i la societat elels nostres 
temps, estam en el fons, a favor d'aquesta modifica
ció. I no hem el'entrar a discutir tota la problematica 
de I'alou, ni si .::onvé mantenir els alous o no clins la 
Compilació, perque la Proposició a l'únic que es di
rigeix és a regular la redempció deIs alous i la forma 
concreta de redempció deIs alous. Es diu que és urgent, 
aquesta modificaeió, ens permetem discrepar el 'aques
ta urgencia, que aixo sigui, ara, urgent, i ens sembla, 
en certa manera, una ironia aquesta urgencia, en aquest 
moment; si no vaig errat, Coethe, el que va elir és que 
preferia la injustícia al desordre, ido bé, durant el 
temps que ha estat vigent aquesta dissortada regula
ció de la redempció deIs alous, que és un temps que 
s'ha solapa! amb el fenomen de la balearització del 
nostre país, han conviscut injustícia i desordre, hem 
tengut les dues coses, i és una ironia que qua n aquest 
procés s'ha consumat, practicament, a pesar que enca
ra es pot millorar, ara se'ns vengui a dir que és ur
gent, que és necessari, inc1iscutiblement, que és opor
tú en el moment en que es plantegi la revisió de la 
CompiJació, modificar aixo, sí, pero que es digui ara 
que és urgent, permetin, respectant l'opinió contraria, 
que nosaltres no compartim aquesta urgent, aquesta 
ironica urgencia. Entenem que és inoportú, per que? 
Perque hi ha una reforma de la Compilació en curs, 
una reforma que endemés esta dins un procés com
plex, que no és estrictament d'iniciativa singular, sinó 
que el propi Codi Civil va establir en el seu moment, 
quan va donar lloc a les compilacions, aquest procés 
de revisió de les compilacions, que hi ha una Comissió 
encarregada de revisar la Compilació, i que els drets 
foral s són un drets molt particulars, un drets que, 
precísament, perque són un ordenament tancat dins 
l'ambit en el qual s'han d'aplicar, tenen una fragilitat 
i una delicadesa que aconsella entrar amb una pers
pectiva global a regular qualsevoI deIs seus aspectes 
singulars o particulars. Hem de dir que ens fan, en 
eerla manera, por les reformes pal"cials desconnecta
des del total de la Compilació, en tan por per aquest 
earacter de globalitat taneada q'ue té coro a ordena
ment del nostre Dret Civil, ja sé que, per exemple, el 
Codi Civil, s'ha modificat parcialroent, és cert, pero.el 
Codi Civil és un corpus d'unes dimensions molt dlS

tintes a la nostra Compilació i que no té aquestes ca-
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racterístiques deIs drets civils forals o especials, o 
particulars. 1 endemés ens preocupa que amb una ini
ciativa d'un tema que ara es diu urgent, s'obri el ca
pítol d'iniciatives urgents i comencem una modificació 
desordenada de temes de la Compilació, perque hi ha 
temes que són més urgents que aquest, potser, i que 
es poden plantejar amb identlca legitimitat dema, pas
sat dema, i no tendrem arguments en contra per dir 
que no podem tramitar aquestes Proposicions de LIei; 
a Eivissa, a Mallorca i a Menorca, hi ha temes tan 
urgents o més que aquests, i si qualsevol Grup Par
lamentari, entenent que fa un bé, indiscutiblement, és 
una bona iniciativa, i la podem tenir tots, i tal vegada 
l'hem tenguda, i que sense dubte el Grup Socialista, 
el dia que hagués vengut aquí el Projecte de LIei, re
mes pel Govern, fent seu l'informe de la Comissió de 
Juristes, si no s'hagués contemplat la modificació de 
la redempció deIs alous, nosaItres haguéssim presentat 
les csmenes pertinents, perque s'introduís una modifl
cació, en el sentit d'aquesta Proposició de LIei, tots 
podem proposa!- modificacions del dret foral, en aquest 
moment, t01s, i qualcunes, insistesc, molt urgents, se
ria raonable, sena raonable fer una modificació de la 
Compilació a impulsos particulars, de les urgencies 
que cada Grup Parlamentari vulgui líc.itament inter
pretar? Crec que no seria un bon procédiment, i si 
dema en ve una altra, amb quina autoritat es rebut
jara que aquesta iniciativa no es pot tramitar per no 
entrar dins aquesta dinamica? Pero, en una paraula, 
com . he Clit, hi ha molte~ raons per, en aquest mo
ment, no tramitar una proposició com aquesta per bo
nes que siguin les seves intencions. Pero no volem 
fer una qüestió de gahinet, el nostre gust seria votar 
en contra per raons que no tenen res a veure amb el 
partidisme, ni amb ideologia, sinó amb un sentit i 
una visió més amplia d'aquesta materia. Vist l'acord 
que sembla que hi ha, en un tema que no és de prin
cipi, tampoc no volem espcnyar la festa, el que sí vo
lem dir, és que el nostre acord, tampoc no és, com 
diu la Proposició de LIei, que la presenta un Grup, 
diu «venim a promulgar la present LIei», crec que de 
moment, a l'únic que donarem suport, més modesta
ment, és a que es prengui en consideració aquesta 
llei. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Té la paraula el Sr. Joan 

Huguet. Intervé com a Grup o com a Govern? 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Com a Grup Parlamentario 

EL SR. PRESIDENT: 
Com a Grup. Moltes gracies. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El nostre Grup 

ha observat molt detingudament aquesta Proposició 
de LIei, i crec que aquí s'han de fer dues observacions 
de principio La primera és entorn a si hi ha compe
tencies o si no hi ha competencies, que aquí damunt 
s'ha dit i s'ha parlat ja amb anterioritat. Nosaltres 
hem seguit molt d'aprop la polemica que ha tingut la 
suscitada llei sobre la premsa local, quant a la com
petencia legislativa en aquesta materia, si era o no era 
competencia. Nosaltres volem fer aquí, i dir aquí, que 
per a nosaltres no hi ha cap mica de dubte que sí te-

nim competencies i aIXO ho estableix, no solament 
amb rotunditat el paragraf 22, article 10 del nostre 
ESlatut d'Autonomia, sinó que la mateixa Administra
ció de l'Estat, pareix que participa d'una interpreta
ció flexible amb el problema que ens ocupa, no con
cretament amb aquest, sinó amb altres, concretament 
per exemple amb medi ambient que va esser donat 
per Reial Decret de 1983, dia 5 d'octubre i ara recent
ment amb l'article 11 de la LIei del 84 de 2 d'agost 
sobre Mesures de Reforma de la Funció Pública, que 
estableix amb rotunditat que les Comunitats Autono
mes, sense establir cap mica de distinció poden pro
cedir a ordenar, mitjan~ant llei les respectives assem
blees legislatives i la funció pública propia. Per tant, 
tenim compeU:ncies. 1 a<;:o potser que sigui una de 
les raons que al nostre Grup li faci prendre en con
sideració la tramitació d'aquesta PropGsició de Llei, 
per, si no fos aixi tal vol1a donaríem una passa en
rera, com s'ha dit, en acceptar aquesta competencia; 
pero podem anar un poc al transfons. La Comissió 
Compiladora de Juristes que esta fent aquesta feina, 
esta elaborant un avantprojecte de revisió que, amb 
caracter urgent, haura de ser entregat al Govern, per
que el Govern se'l faci seu i pugui presentar aquesta 
reforma, empero d'una manera global, d'una manera 
global, que no solament se centri en un punt concreto 
La Comissió que es va actualitzar a inicis del treball 
de 5 novembre del 81 fins a la data es dedueix de la 
documentació presentada que s'ha arribat a acord en
torn a les modificacions deIs articles compresos en 
el Títol Preliminar i en els llibres primer i segon, re
latius a disposicions aplicables a l'illa de Mallorca i 
Menorca, així com sobre els primers articles del llibre 
tercer, aplicable a l'illa d'Eivissa i Formentera, consi
derant els treballs encomanats que poden concloure 
que els treballs d'aquesta comissió, poden concIoure 
dins la primera, dins el primer trimestre del 85 . . Pero 
també hem de manifestar, i amb aixo crec que estam 
més o menys d'acord la majoria deIs Grups Polítics, 
deIs Grups Parlamentaris, aquí, que nosaltres conside
ram que aquesta Proposició de Llei, en aquest mo
ment, és inoportuna, i és inoportuna pel seu caracter 
parcial i fragmentari que té, especialment en atenció, 
precisament, als treballs que esta fent i que té en curs 
la Comissió Compiladora de Juristes. 1 deim que és 
parcial i fragmentaria, perque aborda la reforma d'un 
sol article, sense tenir en compte la relació del ma
teix, la relació que guarda amb la resta d'articles con
tinguts en el títol tercer de la Compilació, relatiu als 
drets reals, i que suposa que no resolgui la qüestió 
de contradicció i d'incompatibilitat existent a l'article 
63 i 57 de la Compilació, i endemés que en el cas que es 
tramiti, que sembla que es 1ramitara, perque no hi 
ha oposició, per dir que no es tramiti, nosaltres vo
lem ja dir aquí que mantindrem un substancial res
pecte a tots els treballs que es vagin acordant amb la 
redacció en el si de la Comissió Compiladora de Ju
ristes. Des d'una óptica de contingut concret, la refor
ma que es presenta o que es pretén introduir quant 
a l'article 63 de la Compilació, hem d'afegir que hi es
tam d'acord, i hi estam d'acord perque per a nosaltres 
la Proposició de LIei s'ajusta a les conclusions a que 
comen~a a arribar la Comissió Compiladora. Manifes
tar aquí, en aquesta Cambra, que el problema que 
esta plantejat és un problema real, podem discrepar si 
és el prohlema més urgent a resoldre, o si n'hi ha 
d'aItres, a<,:o poden esser visions distintes i visions que 
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cada Grup Polític pot tenir, nosaltres entenem que la 
reforma s'havia d'ha\'cl' fd amb la globalitat, amb la 
totalitat, i que, per tal11, suposara fon,:osament, que 
aquesla lleí, una volta prcscl, o aquesta Proposició de 
Llei, presa en consideració tengui en si de la Comissió 
I'ampJiació que faci falta, perque scguim mantenint 
que s'ha de contemplar un aspecte global i mai un as
pecte parcial. Per tant, fetes aquestes observaciolls, la 
nostra posicíó sera que es tramiti aquesta Proposició 
de Llei, pero també anunciar que, en el si de la Co
missió, scmpre tindrem en compte els treballs que 
vagi desenvolupant la Comissió Compiladora. MoItes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Joan Huguet. Vol replicar, Sr. 

Josep Maria Lafuente? Disposa d'lln temps de cinc 
minuts. 

EL SR. LAFUENTE LÚPEZ: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El 

criteri del Grup Regionalista, escoltat el que han dit 
els aItres Grups, no pot ser més que coincidir i rea
firmar més, una vega da més, la seva postura, perque, 
Sr. Pons, Sr. Felix, nosaltres no hem parlat per res 
d'arguments histories, en princípi, perque la redempció 
de l'alou no té historia, la redempcíó de l'alou és una 
figura completament novedosa, d'abril de J 963, perquc, 
en principi, la redempció no estava prevista amb aques
ta dicotomia de la propielat, i es creia, i, per ventu
ra, tenia juridicament una raó, que no cabia la pos
sibilitat de fer una redempció, perque no hi havia pen
sions capitalitzables i, per tant, no hi cabia la redemp
ció, com l'any 45 es van publicar la redempció deIs sen
sos a Catalunya, i va tenir un altre criteri de tipus 
social, el que 'representa els criteris jurídics, llavors 
va sortír l'article 63, sense historia. O sigui, que és 
una especie d'afegit dins el Dret Foral Mallorqui, que 
existeix i existeix com a punt alllat, aixo ve de la ma 
que quan es diu que no és sistematic i no és oportú, 
perque romp un ordre establert, aixo és absolutament, 
no és ver. 1 no és ver, perquc l'article 63 és un afe
git completament alllat i que no té res a veure amb 
els al tres articles, si nosalLres haguéssim de parlar, 
per exemple, de 1' .. . i nosaltres haguéssim de parlar 
deIs l1eretaments, i nosaltres haguéssim de parlar ele 
qualsevol altra institució de dret matrimonial, mallor
quí o eivissenc, per ventura tendria una connexió, l'ar
ticle 63 no té connexió amb cap article, perque l'alou 
és una figura completament alllada, i que no té con
nexió amb altres figures i va sortir com una especie 
de bolet, com a una especie d'escIatasang dins la Com
pilació a l'artiele 63. Aquesta és la realitat i no d'al
tra , per tant, no rompem cap ordre ni rompem cap 
sistema, perque el sistema de l'articIe 63 esta dins ca 
seva, no té sistemes que puguin ser contactats amb 
eIl, ni connexionats amb ell, no hi ha connexió de l'ar
tiele 63 amb altres articles, perque la figura de l'alou 
és una figura completament amada. L'oportunitat o el 
desordre, com deia Benavente, i repetesc, per ventura 
Goethe va dir que prefereix la irtjustícia al desordre, 
jo no, jo no preferese la injusticia al elesordre, la in
justicia és injustícia, i en qualsevol moment que es 
cap ti una injustícia, s'ha de rompre amb aquesta in
justicia a qualsevol moment i a qualsevol cireumstan
eia, o avui, o ahir, o abans-d'ahir; ja va dir CIar, el 
notari CIar, l'any 62 que ja, des eI'aqueIl moment, des 

de I'any 62 s'havia de rompre amb aquesta injustícia 
i cslam a 1'all)' 84, per lant, no hcm de parlar de con
nexions, ni d'ordres, ni de !es temátiques, perque la 
injusticia és el més urgent a rompre, i el que hem 
d'arreglar són les injustícies avui, més aviat ahir que 
avui, i no es pot fer d'altra manera. El fet que em 
digui el Vice-President de la Comullitat, en represen
tació del Grup Popular, que elIs estafan d'acorcl amb 
el que diguin els juristes, nosaltres també hi estam 
d'acord amb el que e1iuen cls juristes, és a dir, 1'ar
tiele 63 que nosaItres volem modificar, coincideix al 
peu de la lIetra, perquc no podia esser d'aItra mane
ra, per ser el cri teri de la justícia, els homes que 
viuen de la justicia han de tenir un criteri uniforme, 
i nosaItres el teni111, el tenim i és ordenat i és siste
matic, perquc, repetesc, i acab, aquest m-ticle esla C0111-
pletament aiJIat, no podem dir, ha de ser en connexió 
amb qui? amb quin articIe de la Compilació? Amb 
cap ni un, perque és un artide completament ele bell 
nou, ha sortit de bell nou i, per tant, no rompem cap 
sistema, ni cap ord<!nació, cap oportunitat, muntant 
aquest artiele especialista i exclusiu. Gracies, Sr. Pre
sident. Graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Josep Maria La1fuentel• Vol en 

intervenir els al tres Grups? Sr. Damia Pons i Pons, té 
l~ paraula. Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. A part de parlar 

c1'alous, hem acabat citant, reiteradament, una famosa 
frase d'un escriptor alemany, qUE', s'ha centrat o ha aca
bat plantejant com una mena de tria entre injusticia o 
elesorelre. Esquerra Nacionalista entén que haudem de 
procurar no optar ni per una cosa ni per l'altra. Quant 
a la Compilació elel Dret Civil Especial de les Illes 
Balears, hem manifestat el nostre respecle absolu t per 
aquesta Comissió, i, pe]' tant, a no ser en casos eI'extre
mada urgencia per una injus:ícia fbgnmt, E~querra 

Nacionalisla se']] guardara prau de plan tejar cap ini
ciativa legislativa en aquest terreny, pero ens reser
vam, també, el llret que, analitzat el Dret Civil Espe
cial ele les Illes Ba!cars, si clins elJ hi vessim un ele
ment injust que pot perjudicar, per un temps que 
previsiblement pot ser encara una mica lIarg, 1111 de
terminats sectors d'aquest país nostre, no dubtarem, 
tot i procurant moure'ns dins els criteris que aquesta 
Compilació ja tengui plantejats, de clur una iniciativa 
per bé que parcial en aquest Parlament. Quant al pro
blema que s'ha plantejat deIs alous, el suport esta dins 
una idea prou clara per un partit d'esquerra, la terra 
ha de ser pel qui la treballa, ¡les millores, siguin a una 
finca rústica, o siguin a l'hora de construir un hotel, 
han de ser a benefici deIs qui les han impulsades i 
amb el seu treball les hao fet pO sibles, i r metent-nos 
a la ciLa que he fet ab ans, de Vicen Maria RosseJI6 
Verger, és eviden l que la in litl.lci' de ]'aJou 'ha arri
bat a convertir, com plan tejava Vicens Maria R osse1l6 
V rger, en un e lement dins 1'optiea moderna d'eviden t 
i innegable parasitisme, transformant un clement pro
gressista en el temps passats eru un element retardatari 
en els temps actuals, per aixo, amb totes aquestes ma
tisacions, veig que hi ha una unanimitat, és una unani
mitat reticen t. p ero unanimitat, al cap i él la fí, quant 
a aquesta Proposició de Llei, a la qua] nosaItres ens 
sumam. Moltes gracies, 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gr ácles, ::'r. Damiá Pons. El Sr. Felix Pon s 

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

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. Per dir, per via de rectificació al 

Sr. Lafuente que si jo no l'he entes malament i sentit 
malament, a la seva exposició ha aHudit als antecedents 
histories que abonaven la solució que ells propugnen 
per a aquest problema, pero que és no només a l'expo
sició que s'ha fet, a la propia exposició de motius de 
la Proposició de LIei, es diu que «pels antecedents his
tories, com són les Reials CeduHes del Rei Joan, de 
1460 i 1463, com és l'exposieió del Col-legi d'Advocats de 
Palma, de 1981, etc ... , etc ... , la no computació del va
lor de les millores i de les edificacions en la fixació 
de la base per a la reducció deIs alous, la redempció, 
hauria ele dir, és una exigencia de la més estricta jus
tÍcia». AqUÍ hi ha la cita el'antecedents histories. Refe
rent a aixo, ja he elit el que nosaltres opinavem. l, vo
lia fer una única i darrera observaciÓ. Per no repicar 
en el tema d'injustícia i desordre, jo no m'he inclinat 
per cap de les dues parts el'aqu esta equ3l-ió, el qu<:! 
he dit és que la cita era aquesta, que no s-,' si Bena
vente va dir que ho havia dit Goet!1e, és indiferent, 
Goethe sembla que sí, que ho va dir, i qu·.', lamenta
blement hem tengut injustícia i desorelr·.~, i que aixo 
s'ha solapat amb la vigencia malhauraela d'aquesta 
insti tució. El que volia dir és que els juristes, i cree 
que no he de fer amb aixo especials proclamacions 
ernfátiques, em mereixcn tot el respecte, i quan ñic 
tot és que cree que no els en puc tenir més; pero, 
aquí, el criteri amb el qual hem de decielir, no és el 
criteri que marquin els jurístes, aquesta és una decí
sió que aquesta Cambra ha de prenelre amb un criteri 
estríctament polític, les lleis les fa el poble a través 
deIs seus representants, si s'han de computar o no les 
millores per redimir eIs alous, aquest no és un pro
blema de complicada dogmática jurídica, és un pro
blema de decidir-ho a la vista deIs problemes polítics, 
economics i socials que volguem resoldre" i si els ju
ristes diuen una aItra cosa, í.enim tota la llibertat i 
l'hem de tenir, per a nosaltres no acceptar el camí 
pel quaI ens vulguin dur eIs juristes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies de les seves interveneions, i arri

bat aquest punt del elebat, procedeix demanar a aques
ta Cambra si pren en consideració la proposta p::l,lti
va a la Modificació de l'article 63 de la ComlJilació 
de Dret Especial de Balears, aprovada per LI;i 5/61 
de +1 d'abril, Proposició de Llei, la pren aquest8 Cam
bra en consideració? Es volen posar drets els scllyOI s 
que considerin que sí? Per unanimitat, queda arrova!. 
Aquest PIe queda sus pes, recomen<;:ara avui horabai
xa, a les cinc i mitja. Perdona u, m'he equivocat , é::: a 
les cinc, eh? 

EL SR. PRESIDENT: 
Recoment;:am la sessió. El primer punt, el debat 

de presa en eonsieleració ele la Proposieió de Llei, nú
mero 717/84, presentada pel Grup Parlamentari Socia
lista, i relativa a la Declaració de Ses Salines d'Eivissa 
i Formentera, com a Area Natural d'Especial Interes. 
Valen que es procedesqui a la lectura de la Proposició? 
No fa falta . Aleshores, té la paraula en tom d'interven-

ció, el representant del Grup Socialista, Sr. Enr ic Rib as 
Marí. 

6.-a) 
EL SR. RIBAS MAR!: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Per segona ve
gada en aquest Parlament, tractam del tema de Ses 
Salines, per segona vegada, el Grup Parlamentari So
cialista, ha pres la iniciativa legislativa per tal de sal
vaguardar una de les zones naturals més importants 
de les Balears, i fins i tot, de tot l'Estat. Per que 
hem pres aquesta iniciativa? Per moltes i diverses 
raons, i en primer 110c, obviament, pels valors natu
rals de la zona, valors topografics, florístics, faunÍs
ties, paisatgísties, etc. Ses Salines d'Eivissa i Formen
tera constitueixen l'única zona baixa de les Pitiüses 
que resta quasi amb la fesomia de sempre. Entenem 
que el paisatge d'un espai geografic és el resultat de 
d.iversos elements que el componen, tant els que són 
fruit de la seva propia naturalesa, com aquells que 
són el resultat de l'acció de l'home en el seu medi, 
per aixo el paisatge de la zona de Ses Salines pren 
la seva autentica dimensió si el consieleram sota tres 
angles diferents. Els seus eomponents naturals: topo
grafia, soIs, fauna, vegetació, etc.; la incidencia de 
l'activitat salinera, estanys, munts de sal, arquitectu
ra popular, etc.; i el paper que juga el paisatge ele 
Ses Salines en el marc de les Pitiüses. I si ho feim 
així veurem que, malgrat la seva discontinu'itat, Ses 
Salines d'Eivissa i Formentera, la zona que avui pro
posam, per segona vegad.a, de salvaguardar, consti
tueix una unitat geografica ben definida, integrada 
pels Estanys del Pe ix i deis Flamencs a Formenlera, 
amb els estanys propis de l'extracció ele la sal, inte
grada també per la projecció d'aquesta zona a través 
ele les illetes dins l'Illa de l'Espalmaelor, entron
cant amb la Punta ele les Portes, ja a Eivissa, amb 
les dues elevacions del Puig Falcó i del Corb Marí i 
els estanys eivissencs, fins a la línia paraHela a l'Aí
roport des de la platja des Codolar fins a la d'En 
Bossa. Tot aixo, per tant, configura una unitat paisat
gística que hem de contemplar amb la seva totalitat 
i no de forma fraccionaria. I si el paisatge, caracte
ritzat per platges d'arena i petites vetes de mares i 
costa baixa rocosa, suaus elunes, boscos de savines, 
estanys quadriculats i instaHacions salineres, si el pai
satge, deia, és singular i bell, no menys importants 
són els valors florístics i faunístics de la zona. Co
meneem per la flora. Les dunes de les platges el'Es 
Codolar, Migjorn i Es Cavallet, a Eivissa, i les que 
circunden l'Estany Pudent, a Formentera, s'assenten 
sobre eordons litorals d'una amplaria maxima de 200 
metres, en aquestes dunes hi ha una de les forma
cions vegetals de més interes a nivel! balear, els bos
catges de savines. Les especies que depenen el'aques
ta estreta veta litoral es troben rigorosament seriad es 
segons el grau el'adaptació a la humitat, la sal, el 
vent, la fixació del sol, etc. Vora la savina, que hi pre
domina totalment, trobam el pi bord, la mala, l'al
bada, la ma<;anilla o viveta, el romaní, la frívola bor
ela, el sapel!, l'estaperol, el sapelló, el gran mad, i els 
endemismes pitiüsos «Silene vitoria varian nana» i 
«quenorium rubrifolium Formenterae», ele. Fora el e 
les dunes fixes, prop de la mar, trobam cls coixins fi
x3elors d'arena de crucianella marítima, i ele la bolxa, 
correjolcs ele platja, cards de platja, grinyalol1s, .. . 
bulbosa, carritx, trebols blancs o de platia, lletrercs 
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de platja, ]'herba blanca o d'estrucadors i els lliris 
de platja, completen la vegetació propia de les comu
nitats dunals, el'unes comunitats, J'equilibri ecologic 
de les quals, esta en perill a causa de I'alta fragili
tat d'aques:s habitats. La zona semipantanosa o parel 
de Ses Salines, es caracteritza per una vegetació na
tural de caractcr alofil, solseres i solserons, actrocne
rum glaucum, obione postulacoides, i altres noms que 
m'estalviaré de dir aquí. perque són plantes estranyís
simes, molles d'elles, que són precisament endemis
mes, i que naturalmenl no tenen nom popular. La 
zona muntanyosa, finalment, es caracteritza per la ve
getació propia de la garriga, més o manco ben con
sen'ada, segon s el ]Joc. I passant a la fauna que de
pen de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, és sota 
l'aspecte ornitologic on aquesta terra salinosa aclqui
reix un interes més gros, per ser la darrera zona hu
mida que resta a les Pitilises i una de les poques de 
les Balears. Algunes aus hi troben el seu lloc optim 
per a la cria, d'altres hi troben l'estació de repós en 
la seva migració, d'altres són hivernants, destaquen 
els flamencs, les garses, les garses reials, les garses 
blanques, els ... d'hivern, les jues, els xerraines, els xe
beHins, les fotges i diverses especies del genere tunga, 
fuIletes d'aigua, vacacinetes, carnes roges, etc. I convé 
també no oblidar la presencia d'aus de rapinya que 
críen els taHs serrats proxims i que depenen parcial
ment en la seva alimentació d'aquesta reserva omito
logica, l'aguila peixetera, el faleó reial o de la reina 
i el xoriguer, en són fidels exponents. Pero Ses Sali
nes el'Eivissa i Formentera no tenen només impor
tancia des d'un punt de vista paisatgistic o de la seva 
flora i fauna, tenen també un marcat interes de tipus 
pedagogic. La funció eeluca tiva, pergue sigui plena
ment efica¡;: ha d'anar estretament lligada al coneixe
ment elel territorj propi, la geografia, la botanica, la 
zoologia, la geologia han de perdre el caracter abstrac
te que tenen de vegades, els cstudiants de medis ur
bans, cada vegada més estan elesconnecta(s deIs me
dis rural s i biotops naturals, en aguest sentit, Ses 
Salines han de constituir un lloc ele pas obligat per a 
la formaeió dels eseolars de les Pitiüses, per tractar
se d'un llibre obert a llegir directament de la natura, 
ion, al costat deIs valors científics apuntats, n'exis
teixen d'altres, no menys importants com els estetics 
i culturals. I tots aguests valors de tipus natural, han 
estat posats de manifest i reconeguts per diversos or
ganismes en múltiples ocasions. Ja amb moti u del de
bat, en aguesta mateixa Cambra de la Proposició ele 
Llei de Declaració de Ses Salines com a Paratge Na
tural d'lntercs Nacional, el Diputat Joan Francese 
Triay, va parlar llargament d'aguest tema, per tant, 
no m'estendré avui innecessariament en aquest punt. 
1 per no cansar excesivament els membres d'aquesta 
Cambra, em limitaré a recordar que són nombrosos 
els organismes científics i cultural s que s'han mani
festat al respecte, l'ICONA, el CEOTMA, i sense haver 
de sortir de les nos tres illes, el GOB, l'Institut d'Es
tudis Eivissencs, rObra Cultural Balear i el CoHegi 
d'Arquitectes, s'han manifestat inequívocament a fa
vor ele la protecció de la zona; fins i tot institucions 
com l'Ajuntament d'Eivissa, cas inSlolit, els Ajunta
ments de Formentera i San Josep, el Consell Insular, 
l'antic Consell General Interinsular, la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme i el mateix Govem, s'han pro
nunciat en ocasions diverses a favor de la protecció 
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. La mateixa 

Comissió per a la defensa del Patrimoni Historic 1 

Artís: ie de les Balears, arriba a sol-licitar, en certa 
oc asió la declaració de la zona com a Paratge Pinto
resc. El 1979, les diverses forces polítiques i canclicla
tu res independents que concorrien a les Eleccions 
Municipals i Autonomiques suscriviren un pacte com
prometent-se a la salvaguarda de la zona, eles de Ha
vors enc;ü aquest tema ha figurat en els programes 
electorals clcls diferen,s partits, i els diversos Grups 
Parlamentaris que composen aquesta Cambra han ten
gut ocasions sobrades de manifestar la seva intenció 
proteccionista. Pero no només hi ha raons intrínse
ques que volen la protecció ele Ses Salines cl'Eivissa 
i Formentera, malgrat aquest interes propi de la zona, 
reconegut ampliamcllt en ambits científics, polítics i 
ciutadans, Ses Salines es mantenen, encara, sense una 
protecció ac\equacla i am b un perill, cada vegada ma
jor, de c\egradació. Es per aixo que una altra raó im
portant per presenlar, ara i aquí, aquesta Proposició 
de Llei, és el seu caracter el'urgencia. El Grup Parla
mentari Socialista no vol capitalitzar en raó seva la 
voluntat proteccionista de la zona, no vol monopolit
zar la voluntat que correspon a una immensa majoria 
deIs eivissencs i formenterers, no vol instrumentalit
zar aquesta Proposició de LIei, el Grup Parlamentari 
Socialista vol, simplement, complir el seu compromís 
electoral, i vol complir-Io ara, que encara som a temps 
d'evitar una degradació que tol just comen¡;:a. Si pre
sentam aquesta Proposició, ara, com dic, no és per 
gust, si els Ajuntaments o el Govern o el mateix Con
sell Insular haguessin pres la iniciativa, i han tengut 
temps per fer-ho, ara no seria necessaria aquesta ini
ciativa legislativa. Pero, en la practica, la historia de 
la reivindicació de Ses Salines com a zona natural 
protegida, és un rosari de frustracions. Un rosari que 
comen¡;:a amb la' deficient ordenació del Pla Provin
cial de 1973, que continua amb un estudi del meeli fí
sic e\'lCONA, del qUJI sembla que ja ningú no en vol 
fer cas, que passa per un Pla Especial de Protecció 
que inicia la Comissió Provincial d'Urbanisme i que, 
per diverses circumst~\l1cies, no s'arriba a acabar mai. 
Un rosari que continua amb la notació prevenliva en 
cataleg que fa la Comissió Provincial d'Urbanisme, i 
que decau al cap d'un any sense que s'hagi iniciat l'ex
peclient el'un nou pla especial ele protecció. Un rosari 
que té conlinuació en el rebuig al Congrés deIs Dipu
tats de Madrid, de la Proposició Socialista de Decb
ració de Ses . Salines com a Paratge Natural d'lntcrcs 
Nacional, que continua l'any 1982, amb la iniciació 
el'una modificació elel Pla Provincial que mai no arri
bara a terme, que passa pel rebuig, l'any passat, en 
aquesta Cambra, d'una proposició que presentava el 
meu Grup. Un rosari que continua, i no sabem si fi
nalitzara amb les promeses del Govern de modificar 
el Pla Provincial en uns terminis que ja no s'han com
pJ.er!, que pa sa per In pl-ome a d' -laborar un pla es
pecial de proleeció, un pla de protecció, pero elel 
qual n'ha desistít ja el Govern, egons manifcstava el 
passat mes el'abril, el Con e ller d'Ordellaci6 del Ter
rilad, en definitiva, i aixb és el més greu, n1enlre ha 
anat transeorrent tot aquest rosari que a molts ja 
ens sembla una novena, ros3J-i de frus'acions per als 
eivissencs i formenterers, la degradació de la zona ja 
ha comen¡;:at en alguns punts, i malgrat les nombra
ses i contínues denúncÍes d'obres iHegals i de con ces
sions de licencies irregulars, cap institució competent 
en materia de disciplina urbanística no ha mogut un 
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sol dit per fer realitat alIo que ja estam faris de sen
tir, que Ses Salines d'Eivissa i Formentera s'han de 
conservar com are a natural protegida, sobren parau
les ido, i calen fets. I calen amb urgencia, i si crec 
que ja esta prou clar que aquesta zona s'ha de prote
gir i que el nostre Grup ho considera urgent, encara 
s'hi afegeix un tercer argument, l'oportunitat. Fa qua
si un any, se'ns va dir, en aquesta Cambra, que el 
nostre s'havia de ventilar aquí, en el Parlament de 
les Illes Balears, avui presentam una Proposició de 
Llei, que és aquesta Cambra que I'ha d'aprovar o de
negar, se'ns deia també que les figures de la Llei 15/75 
d'espais naturals protegits, no semblaven adequades 
en el cas de Ses Salines, l'aprovació de la Llei d'Or
denació i Protecció d'Arees Naturals d'Especial Inte
res, per aquest Parlament, obre una nova via per a 
la salvaguarda de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. 
Se'ns deia també que els límits que proposavem po
drien pareixer maximalistes, i cit textualment, la de
limitació actual és més redu'iela, es tracta, per tant, en 
aquesta ocasió, de ventilar aquí el que és nostre, de 
protegir una zona humida de les Balears amb una fi
gura adequada i amb una delimitació que pensam que 
no és, en absolut, maximalista. En definitiva, i ja per 
acabar, encara hi ha una raó més en favor de la pro
tecció de Ses Salines, i potser sigui aquesta la més 
important de totes: la voluntat popular. Deixant de 
banda els aspectes historics d'aquesta reivindicació, 
que són prou importants, els eivissencs i els formen
terers s'han manifestat nítidament, inequívocament i 
amb múltiples ocasions en favor de la protecció 
d'aquesta zona. Aquesta protecció urgent que es me
reixen Ses Salines, pels seus valors natural s i per la 
volunta t deIs pobles d'Eivissa i Formentera, és la que 
proposam avui, creim que oportunament. Sres. i Srs. 
Diputats, aquesta és la Proposició de Llei adequada, 
avui és el moment ineHudible, aquesta Cambra és el 
!loc oportú. Esperam que la Cambra aiXÍ ho conside
ri. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies , Sr. Enric. Volen intervenir els al

tres Grups? El Sr. Sebastia Serra Busquets té la pa
raula, pel Grup Regionalista, pel Grup Esquerra Na
cionalista. Disposa de quinze minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Esquerra Nacionalista ha 

volgut utilitzar un torn a favor de la proposició de 
declarar Ses Salines, d'una vegada per totes, un espai 
protegit amb totes les garanties, ja que entenem que 
des que tenim un organisme, un instrument legal, no 
hem d'abusar d'eH, pero sí que l'hem d'utilitzar quan 
és necessari utilitzar-lo i quan bi ha una urgencia que 
ens ocupi. De totes maneres, hem de dir que després 
del deb.at que varem tenir fa pocs dies, en que va
rem parlar de Menorca, varem parlar de Cala Agulla, 
varem parlar de Cala Mondragó, i després de veure 
la reacció de tots els Grups Parlamentaris represen
tats en aquesta Cambra, és quan realment Esquerra 
Nacionalista (PSM) surt avui a defensar una vegada 
més els espais, com varem dir una vegada, pam a 
pam de totes les Illes Balears i Pitiüses, pero sortim 
amb més vehemencia quemaii demanant més clare
dat que mai en el tema d'ordenació territorial. Ahir, 
un membre del Govern, l'IHustríssim Sr. Conseller de 
Turisme ens parlava de la necessitat d'unes negocia-

cions globals de tenir molt presents els aspectes eco
nomics i de natura, i ten ir present que hem d'anar a 
una, o a un intent de concertació global d'aquest gran 
tema que pensam que preocupa a una gran part de la 
població de cada una de les iHes. Esquerra Naciona
lista entén que aixo és absolutament necessari, al ma
teix temps que entén que hi ha una serie d'espais na
turals que és urgent que, de qualque manera, ja si
guin declarats protegits d'acord amb la legislació de 
la qual disposam. No només hem de parlar d 'Es 
Trenc, i voldríem no caure en la contradicció d'haver 
aprovat una protecció en Es Trenc, i no aprovar una 
protecció decidida i clara a altres espais, per aixo, si 
bé entenem que el debat de la setmana passada, és un 
debat que du un cert pessimisme, repetesc, que cnte
nem que avui estam davant un cas tan cIar que cr eim 
que els mati¡;:os que hi pugui haver aquí, s'han de re
soldre, s'han de resoldre p er la via positiva que és la 
protecció integral d'aquest espai. Ses Salines d'Eivissa 
i de Formentera són, sense cap dubte, una unitat, se 
n'ha parlat ja a la intervenció anterior, i no entrarem 
en més arguments de la unitat geografica, del seu pa
p er historie, si bé volem fer unes referencies de tipus 
historie com a recorclan<;a. Ses Salines el'Eivissa i For
mentera eren de propietat del poble, de la coHectivitat 
fins l'any 1716, l'any 1871 són venudes, a una compa
nyia privada, hi ha dubtes jurídics i volem insistir en 
aquest detall, que aquesta venda s'ajusti a legalitat, hi 
ha dubtes jurídics sobre qui és el propietari de Ses 
Salines, esta clar que hi ha uns particulars amb uns 
drets adquirits des de 1871, pero volem insistir que hi 
ha arguments historics expressats reiteradament que 
Ses Salines són patrimoni coHectiu deIs pobles d'Eivis
sa i de Formentera. Aixo es planteja els anys 32 o 34 
pels organismes públics d'Eivissa i es torna plantejar 
els anys 70, i és un tema que pensam que encara no 
esta resolt historicament. Volem també insistir en dos 
plantejaments científics, el company Ribas ha parlat 
d'una serie d'estudis, pero nosaltres volem també es
mentar-ne tres més, un és la «Guia Ecologica de les 
IHes Balears», editada el 77 i que inclou tot l'espai de 
que ara parlam amb tota la delimitació, amb més del 
que avui es demana que es protegesqui, com a un espai 
únic a les Balears, únic en el Mediterrani. «El Llibre 
blanc de la gestió a la natura deIs Pai"sos catalans», 
també ho inclou amb les mateixes característiques, 
pero l'estudi a que Esquerra Nacionalista (PSM) vol 
fer referencia, és el darrer estudi que coneixem, i és 
l'estudi de l'Institut d'Estudis Ecologics, l'INESE, que 
l'ha fet per encarrec del Govern de la Comunitat Auto
noma. Pensam que aquest estudi parla d'una serie d'as
pectes de Ses Salines que els entenem perfectament 
tots. Parla de zona humida, parla d'explotació de la sal, 
parla de les seves característiques quant a flora , fau
na, etc., parla de les dunes litorals, i també parla que 
a la part de la muntanya esta més o menys conservada 
en el seu conjunt, si bé ja parla de viven des que han 
transgredit la legalitat, que ja s'han construldes , i, per 
tant, ja hi ha uns indicis clars del que es pretén fer 
si no s'aprova la protecció integral de la zona, es par
Ia, al maleix temps, de la possibilitat de compaginar 
el profit economic i la conservació de la natura des 
d'un punt de vista de la preservació del que, en aques ts 
moments, es té, i no parlem ja ele quan parla de Ses 
Salines de Formentera, en que ha presenta amb molta 
més radicalitat amb les afirmacions que fins i tot de 
Ses Salines d'Eivissa. Per tant, volem una coherencia 
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política amb tots els Grups Parlamentaris, amb all0 
expressat moltes vegades, pero també amb el elarrcr 
estudi, i és el de J'INESE, que e l ma~ei:x Go\'em Auto· 
nom ha encomanat i que als Grups Parlamentaris que 
l'hem volgut consultar, la Conselleria de l'Ordenació 
del Territori ens I'ha deixat consultar. Pero, també 
pensam que no hem de caure, en absolut, en la ci erna· 
gc)gia ele elir qu e els lírnits quc es presenten són, no ja 
maximalistes, com deia el company Ribas, sinó que 
els límits, senzillament són els límits possibles, peno 
sem que els plans d'urbanilzació des deIs anys 70 ele 
l'empresa IBIFOR parlen de 15.900 i busques habí
t<1nts possibles si es van autoritzant, sabem que hi 
ha clistint projec tes, que n'hi ha que són de menys 
nombre ele gent que hi pugui habitar, pero, en defi
nitiva, el que esta clar és que ja s'ha transgredit la 
legalitat vigent, ja hi ha construccions fetes com afir
men els estudis i com es pot veure si es passej a per 
alla en el moment que es vulgui i, al mateix lemps, hi 
ha uns projectes molt concrets que creim que, de qual
que manera, avui s'han el'intentar evitar. Insistim molt 
amb l'aspecte de les infraccions, que, s'han comeses i 
ningú no els ha sancionades, aixo ja s'ha dit, pero pen
sam que, fins i tot, hi ha hagut, fins, podríem parlar 
el'una certa nocturnitat, és a dir, que s'han fet quan 
gairebé ningú no ho sabia, guan gairebé ningú no vigi
lava, i fins i tot, s'ha fet a moments que eren propi
cis, perquc hi havia unes circumstancies socio-políti
ques en el municipi de Sant Josep o a Formentera, 
una mica delicades. Per tan t, volem insis tir que avui 
és la darrera oportunitat, potser, amb aquesta Propo
sició de LIei, d'aprovar definitivament una protecció, 
i volem insistir molt que, aquest Parlament ja ho va 
discut ir una vegada, Esquerra Nacionalista' ja ho 
va dir i avui ho tornam dir, demanam als Diputats 
amb interessos directes a la zona que s 'abstenguin de 
participar a la votació, de participar en el debat, ja 
que és molt important que aquests tem es, si bé per 
1Iei, no són temes, que es puguin veure amb tol a cla
reelat si aixo s 'ha de fer amb aquest p rocediment, sí 
pensam que s'ha ele tenir cIar per part, J'epetesc de la 
gent que té interessos directes en aquesta zona. 1 tam
bé vol em dir que no només hi ha hagut mils persones 
que s'han manífes tat, que han fet estuelis, que han par· 
ticipat en mobilitzacions a favor de Ses Salines d'Eivis
sa i Formentera, sinó que, persones de condició ieleo
logica molt diferent, han reclamat, de qualque manera, 
la protecció; la proteeció, fins i tot, una mica circums
tancial, i ara es tic aquÍ amb un article, amb una foto
copia cle l'IHustríssim Sr. Cosme Viclal i Joan, en que 
parla que Formentera necessita el'una ajuda de tota 
l'Administració Central , de tota l'Aclministració Pro
vincial, una ajucla, pero, a cap moment diu, que a 
Formentera s'hagi d'urbanitzar més, aclmet perfecta
ment el que la Comissió Provincial cI'Urbanisme deter
mina amb la suspensió del Pla d'Ordenació de For
mentera, reclama una ajuda molt justa i molt necessa
ria per a Formentera, pero, al mateix temps, jo cliria 
que des de tots els angles de l'activitat política, cul
tural a les IIles Pitiüses i a totes les Illes Balears, s'ha 
vist i es veu la urgent necessitat de la protecció inte
gral. Per aixo, diríem, per acabar, que avui és un dia 
historie, l'altra vega da es va parlar que no era Madricl 
que ho havia de resoldre, que eren les Illes Balears, 
avui tenim l'instrument, hi ha hagut un debat anterior, 
jo diría que confús, perque fins i tot es deia, no és ne
cessari utilitzar aquesta LIei, no l'hem d'utilitzar gaire, 

pero a\'Lli la utilitzam tots, complim la LIei, facem-Ia 
complir i, més que mai pensam, que Ses Salines d'Ei
vissa i Formentera compaginen p erfec tamenl els aspcc
tes ele natura, en tots els aspectes el'una economia tu
rística, que ha len gut un creixement, no ja de b alca· 
rÍtzació, sinó el'autentica deslrucció. GracÍes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies , Sr. Sebastia Serra. Pel Grup Re

gionalista de les Illes té la parauIa, el Sr. Alonso MarÍ 
Calbet. Disposa , Sr. Diputat, d'un temps ele quinze 
minuts. 

EL SR. l'vlARí CALBET (ALONSO): 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En pri

mer Iloc voldria felicitar el Grup Socialista d'aques ta 
Cambra, especialment al Sr. Riba s que ha fet la de
fensa d'aquest Projecte ele LIci, també al Sr. Serra 
agrair-li que ens hagi r ecorelat historicament el que 
per tots els habitants d'Eivissa i Formentera signifiquen 
Ses Salines, i tal volta comem;ar per dir que vertadera
ment avui en aquesta sala es podria produir una acu
mulació de proj ectes ele LIeí. Aleshores podríem tal 
volta fer-nos reiteratius, perquc nosaltres , el nostre 
Grup Parlamentari, conjuntament am b un altre Grup 
ha presentat un Projecte de LIei en aquesta Cambra, 
evidentment p er poder combatre els arguments que 
ha donat els Grup Socialista, dones evidentment hem 
de fer ús deIs nos tres propis recursos i ele la nostra 
defensa el'aquest Projecte de LIei, que és el punt se
güent de l'Ordre del Dia d'avui. Jo no m'estenelré en 
consideracions ni historiques, p erque el Sr. Serra ho 
ha fet perfectament, ni en consideracions de tipus eco
Iogic i educatiu, perque també el Sr. Ribas ho ha 
fet d'una forma magnífica , i jo només podria ser reite
ratiu amb aqueixos arguments. És veritat que quan
titats d'organismes, ho die i ho repetesc, que el Sr. 
Rib~s ha mencionat s'ban declarat a favor de la pro
tecció, també és veritat que el tema de Ses Salines ha 
estat un tema candent a les Illes Pitiüses, sobretot, que 
són les més afcctac1es en aguest cas , que bi ha hagut 
manifestacions, que hi ha hagut organismes públics, 
que hi ha hagut tota c1asse d'iniciatives de tot tipus 
per a protegir aquest espai natural, que nosaltres con
sicleram que és fonamental, i que jo, al que ha dit el 
Sr. Ribas i al que ha elit el Sr. Sena, exeptuant alguna 
matisació del Sr. Sena, per suposat, hi estic comple
tament d'acord, i ja he dit que no em faré reiteratiu. 
És veritat tot el que vos tes han dit, igual que die que 
és veritat el que nosaltres hem de dir a continuació. O 
sigui que els nostre arguments de defensa el'aquest 
Projecte de LIei que ve després, són exactament els 
mateixos que vostés han dit, exactament els mateixos, 
i vostes , sobretot els Diputats pitiüsos, que em co
neixen perfectament, com jo els conee a ells, saben 
que nosaltres, el nostre Grup ha estat sempre en de
fensa cle Ses Salines d'Eivissa i Formentera. Al Sr. 
Serra he de fer-Ji una observació, perquc aquesta ven
da de l'any 1871, que voste posa en dubte, jo no sé 
quines raons hi ha, pero en aquest país hi ha una 
legalitat vigent, hi ha un Codi Civil, hi ha unes Ueis 
eivils, hi ha un Registre de la Propietat, i que jo sá
piga, tot aixo deu estar amb ordre, p erque si no 
aquests senyors no serien propietaris, o el que siguin, 
d'aquestes salines. Per tant, aquest és un tema en el 
qual no m'estendré. Evidentment no es pot negar, no 
és pot negar al Grup Socialista, que eH ha dut seIll-
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pre la iniciativa en aquest assumpte, i l'ha duta d'una 
forma encomiable, presentant un Projecte de Llei al 
Parlament Nacional, al Parlament Espanyol que no va 
ser pres en consideració, i la seva insistencia i la seva 
bona voluntat per dur aquest tema endavant van fer 
que es tornas a presentar en aqueixa Cambra, en aquell 
moment, com vostes saben, no teníem aquesta LIei 
1/84 que ens permet avui tractar aquest tema com 
Déu mana. Avui sí, avui el podem tractar. Vostes ha
vien presentat dos projectes de llei, el Grup Socialista, 
emparats en una LIei de 2 de maig del 75, una llei 
que jo havia dit públicament, i ho dic ara, que era una 
!lei del regim anterior, que nosaltres podíem perfecta
ment legislar aquí dins i que, evidentment, era molt 
més coherent fer-ho aquí dins que no fer-ho defora. 
Bé, una volta que he donat els arguments de tipus fa
vorable en el seu Projecte de Llei, perque evidentment 
jo el subscric tot, exeptuant el que ha dit el Sr. Serra, 
tots els arguments els subscric, tots, a no ser que el 
Sr. Serra pugui demostrar-me documentalment que qui 
són amos de Ses Salines, no ho són, aleshores, hauré 
d'estar d'acord amb voste. Ara bé naturalment em toca 
també fer un torn en contra d'aquesta presa en con
sideració, pel que he dit abans. El Sr. Lafuente, el 
meu company de partit, va dir, a l'anterior sessió, que 
els socialistes van limitant cada vegada més les seves 
pretensions, i aixo, ho fan, sense cap dubte, amb tot 
tipus de materies, des de l'OTAN, per dir alguna cosa, 
passant per les lleis d'incompatibilitats, i avui aquí, 
podem veure, també, que aquest sostre del PSOE se'n 
va per avall, o sigui, les seves pretensions són menors 
que abans, i que ens treuen ja d'aquesta llei de protec
ció que es presenta una segona area de protecció que, 
realment, jo he de dir sincerament, que allo ens pa
reix, ens pareixia un absurd, per tant, alIo esta solucio
nato Ara, és evident i seguiran ... per aquí, que nosal
tres, el nostre Grup Parlamentari votara en contra 
d'aquesta Proposició de LIei pel que he dit abans, per
que a continuació en ve una altra que parla exacta
ment de la mateixa protecció, i aquí hi ha els criteris 
diferencials, els criteris diferencials, entre una ideolo
gia i l'altra. Nosaltres varem defendre en el programa 
electoral la defensa de Ses Salines, malgrat sigui una 
redundancia, i la continuam mantenint i l'hem man
tengut sempre. Pero jo, senyors Socialistes, senyors 
del Grup Socialista d'aquesta Cambra, jo crec que és 
una pena, que és una lIastima, que vos tes no haguessin 
volgut pactar aquest tema amb nosaItres, no haguessin 
volgut parlar amb nosaltres directament d'aquest 
assumpte, perque dins aquesta Cambra supos que hi 
ha algun Diputat pitiús socialista que sap perfecta
ment que jo personalment li vaig insistir que es par
las d'aquest tema, que nosaltres teníem un projecte de 
llei preparat, i que el que es pretenia era aunar cri
teris. Pero, segons veim, en un terna tan fonamental 
com aquest, que crec que s'hauria d'haver arribat a 
aquestes conversacions, ens trobam amb la sorpresa 
que vostes varen presentar, i estan perfeetament legiti
mats a fer-ho, varen presentar un Projecte de Llei en 
solitari, sabent que vostes, en aquesta Cambra, no te
nen majoría, el logic i el coherent hagués estat que 
vostes pactassin alguns deIs críteris, per almenys, que 
hi hagués un mÍnim d'unitat de criteri amb els dos 
grups o amb els tres grups o amb tots els grups d'a
questa Cambra, pero vos tes aixo no ho han fet, ales
hores ens han obligat a nosaltres a pactar amb un 
altre grup polítie, a pactar o a unificar criteris més bé, 

un Projecte de Llei, un Projecte de LIei, eh? que és 
lamentable precisament que no tots els grups polítics 
hi estiguin d'acord. El que sí esta dar és que tots 
anam a protegir aquestes Salines. El Sr. Albertí també, 
el nostre Portaveu Parlamentari, va dir que nosaltres, 
a la sessió anterior, no érem arbitres d'aquesta Cam
bra, el que sí jo cree que som un element de mode
ració í d'equilibri, i aixo crec que ho pot constatar tot
hom. Jo els garantesc, vaja, que el nostre Grup Par
lamentari fara sempre, estara sempre directament 
complint el seu programa electoral, i que, per tant, 
normalment els projectes de !lei que surtín d'aquesta 
Cambra, sor tiran d'acord amb el nostre programa, i 
élixo cree que és un fet evident. Jo cree, senyors del 
PSOE, que vostes a les proximes eleccions, amb el 
tema aquest de Ses Salines, hauran de dir que no ens 
varen deixar, una vega da més, jo cree que nosaltr~s 
podem dir, nosaltres hem complit el nostre programa, 
i vostes, quan diguin que no els han deixat, hauran de 
dir, bé, no ens han deixat pero per falta de voler pac
tar, per falta de voler dialeg, i jo diria, per una falta 
de dialeg i per una intrasigencia, per part seva. I ara, 
entraré una mica més, i aixo sí que és ineludible, tocar 
l'aItre Projecte de Llei que ve a continuació, en quin 
són els caracters diferencial s que hi ha entre un pro
jecte i l'altre. I aixo, perque aqueixa Cambra ha escol
tat raonaments de tipus ecologic i de tipus historie, 
pero jo en vaig a fer un, simplement de pura aritme
tica. El projecte del PSOE agafa una extensió, exacta
ment a . rilla -d'Eivissa, de 15.175.000 metres quadrats, 
el projecte regionalista i del Grup Popular, presentat 
conjuntament, són exactament 6.202.000 metres qua
drats; a Formentera, el projecte del PSOE, són 9.423.000 
metres quaclrats, i el nostre projecte són 5.768.000 me
tres quadrats. Total, Grup Socialista, de Ses Salines 
de les dues illes: 26.514.000 me tres quadrats. Total 
Grup Regionalista: 13.886.000 metres quadrats. I aquí, 
aquí estan les diferencies de criteri, aquí estan les dife
rencies de filosofía, perque protegint el mateix, aconse
guim una doble versió. La nostra és una proposta equi
librada, cree -que 13 milions, quasi 14 milions de metres 
quadrats, són molts de milions de metres, i endemés 
protegeixen les arees fonamentals i essencials de Ses 
Salines d'Eivissa i Formentera. Aconseguim dos objec
tius prioritaris que són, la protecció integral del que 
són propiament Ses Salines i les platges en el seu en
torn, i feim una altra cosa, que és el que no fan vostes, 
evitam la injustícía d'una expoliació innecessaria, a 
més de 400 petits propietaris que es veurien practica
ment despullats del seu dret de propietat amb el pro
jecte que vos tes presenten. Pero, encara hi ha més, 
amb aqueixos quasi 14 milions de metres quadrats, que 
nosaltres protegim, o intentam "protegir, s'hi ha d'afe
gir un punt essencial i fonamental. En el terme mu
nicipal de Sant Josep, l'Ajuntament, els grups, preci
sament, si aqueixa Cambra no ho sap, ho diré, pero 
el batle d'aquelI municipi és del nostre partit, a prin
cipis d'aquest any es va prendre el següent acord, que 
no llegiré íntegrament, sinó la part fonamental, diu 
«zona forestal de protección especial comprende los 
siguientes: desde el bar d'Es Cavallet por la costa hasta 
La Xanga y volviendo al bar d'Es Cava!let, desde la 
Xanga bordeando los picos montañosos, también las 
áreas que comprenden todo el macizo forestal entre 
los dos Estanques, la Canal, hasta la zona de la Playa 
Es Codolan>. Aixo, senyors, són, i torn a parlar d'arit
matica, ní més ni manco, que uns altres 5 milions de 
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metres quadrats. CIar que no és la mateixa protecció, 
pero en aqueixa Cambra ja s'ha parlat moltes vegades 
que no només des d'aquest Parlament hem de prote
gir els espais naturals, ni hem d'ordenar el territori, 
sinó que hi ha unes competencies municipals, que són 
perfect8ment legítimes, i que s'han de tenil' en compte, 
i aquí n'hí ha una d'elles, 8quí es protegeixen, no 
d'aco¡-d amb 18 !leí una zona foresLal amb aproximada
ment aquests 5 milions de metres quadrats. Aleshores, 
quina protecció ens queda per aqueixes muntanyes que 
estan prop de Ses Salines, que no són Ses Salines? qui
na protecció tenim? Bé, ens hem de remetre al Pla 
Provincial, a l'article 179, que defineix i qualifica les, 
arces forestals i les principals característiques, textu al- ' 
ment, diu, l'article 179 del Pla Provincial, de I'any 73, 
diu "las áreas fores tales serán objeto de protección y 
por tanto de la conservación y defensa, conforme se 
define en el artículo 69.1. 1.a ele la Ley del Suelo», 
naturalment referida a la Llei anterior, o sigui a la 
de l'onze de maig del 56, «estará sujeta a la ley ele 
montes y en ella no podrán efectuarse transformacio
nes ele su destino forestal, ni podrán elevarse otras 
construcciones que las necesarias para la eficacia de 
la explotación forestal i se admitirá la vivienda unifa
miliar en régimen singular, siempre que hayan sido 
previamente delimitadas las áreas forestales, confor
me al artículo 36 y la edificación presente con carácter 
diseminado y compatible con el suelo forestal y se 
asuma por sus habitantes el mantenimiento del bos
que». 1 diu l'article 139, primera que és la llei de 2 
de maig del 60 ó 56, "los terrenos cuyas características 
según el plan deban ser objeto de conservación o ele
fensa no podrán ser dedicados a utilizaciones que im
plicasen transforlrnació~ de! su destino propiamente 
agrícola o forestal, según ordenación, con todo ello, 
quiero significan>, vull significar ja, amb aixo, i ho · 
vull repetir, que la nostra filosofia de protecció, que 
és la que nosaltres varem, precisament, programar. . . 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Diputat, vagi acabant. .. 

EL SR. MARí CALBET (ALONSO): 
Tot d'una acabo Recollim aquestes dues soberanies, 

només vull dir aixo, la de la Cambra amb aqueixa lIei 
d'espais naturals, Llei 1/84 i la soberania municipal 
que fa aqueixa protecció, i ho repeteix, del que no 
són Salines, del que són aproximitats de Ses Salines i 
que el constitueix, evidentment, una area de protec
ció d'aqueixes propies Salines. Senyors, estam parlant 
d'illes de tamany redu!t, estam parlant d'una protecció 
absoluta i integral, jo mai, mai no votaria en contra 
d'un projecte de llei, com ha presentat el PSOE, si no 
tenguéssim una alternativa presentada, i aixo que que
di molt clar. Hi ha un altre argument, pero en fi, jo 
com que ja veig que el President m'ha cridat l'atenció, 
doncs de moment no l'empraré 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Alonso Marí. Pel Grup Popular, 

té la paraula, el Sr. Cosme Vidal Joan. Disposa, Sr. 
Diputat, d'un temps de quinze minuts. 

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

Diputats. S'ha dit ja abans que com que anam a veure 
dos projectes de llei, sobre la mateixa cosa, segur.l-

ment hi haura reiteracions, avui, aquí, jo no tenc m~s 

remei que comen~ar amb una reileració, amh el que 
s'ha dit abans sobre que lambé, el Gnlp Popular SiJS

criu en el fons, tota l'exposició que ha fet el repre
sentant o cl Portaveu, en aquest cas, elel Crup So
cialista, o sigui, nosaltres compartim els mot ¡us de 
tipus ecologic, paisatgístic, etc., que ha exposat el Sr. 
Enric Ribas. Estam d'acorel i no anam a repetir tota 
la diversa flora peculiar el'aquestes zones, ni tan soIs 
la fauna o l'avifauna que, ele vcgades, també li dóna 
un interes peculiar, i dit aixo, també estam eI'acord 
que és un sentiment que comparteix la majoria del ]JO

ble d'Eivissa i Formentera ¡que fins i tot es va ~ubs· 
criure un pacle polític, jo, en aquell moment no est:wa 
a cap partit polític, pero també el vaig firmar, per 
elefenclre Ses Salines cl'Eivissa i Formentera. Pcr tant, 
hi ha una voluntar ele complir aquest compromís i 
aquesta voluntat no s'exposa ni es fa evielent ara, sinó 
que s'hi ha fet també a través de les institucions alla 
on hem estat, perque s'ha esmcntat aquí el cas del 
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, i sap perfecta
ment, el Sr. Ribas, que l1avors no hi estava, pero jo sí, 
que es va aprovar en principi un pla de protecció, 
pero, també és cert que llavors es va evocar per l'or
ganisme, el Consell General Interinsular, aquesta po
testat, perque per imperatius legals havia de ser la 
Comissió Provincial d'Urbanisme, amb aquell, llavors, 
la que ho havia de tractal'. Per tant, hi ha hagut aques
ta voluntat de complir aquest compromís polític, jo 
diria que fins i tot amb algunes ele les parts elel rosari 
que ens ha passat aquí, també hi estic d'acord, hi ha 
hagut evidentment un rosari, que eH ha dit que podria 
arribar a convertir-se en novena, i que jo die aquí, 
perque cree que és millor per a tots, que el que vull 
és que no es convertesqu) am b un rosari de ]'allrora. 
No és ver q.lle no s'hagi mogut cap dit per protegir 
aquesta zona, ara precisament els organismcs que te
nen competencia en materia urbanística, sap perfecta
ment el representant del PSOE, que s'han mogut al
guns dits, el mal és que tal vegada hi ha hagut uns 
a ltres dits que havien ele completar, precisamen t aques
ta dactilografia, i són els que no han respost. Oportu
nitat, d'acord, ara, ara que tenim aquesta L1ei i ara 
que estam aquí, que tenim aquest Parlament, és el 
moment, és el moment d'aixo no en té cap dubte, pero 
hem dit que estavem d'acorcI amb tot i, la veritat El 

mitges seria la pitjor de les menticles, no estam d'acord, 
com s'ha dit abans, amb els límits, amb la delimitació 
que, en algun moment i en l'anterior proposició, que 
es va parlar o que es va esbossar, vertaderament ens 
pareixia maximalista, ara, tal volta no té aquesta qua
lificació, pero encara, en el nostre mode de vcure, no 
són els límits adequats, per aixo, recollint aquesta ini
ciativa socialista i també fent cas a la vohmtat popu
lar, no hi ha dubte que nosaltres som el Grup Popu
lar, i també, hem de tenir-ho en compte, doncs volem 
nosaltres, avui, també d'alguna manera estar d'acord, 
pero vertaderament no podem estar-hi amb aixo deIs 
límits, el logic seria ha ver presentat unes esmenes, 
se'ns dira, bé, nosaltres presentam una alternativa, jo 
diria que és una esmena a la totalitat i, torn a repe
tir, que esta motivada per la delimita ció, no m'atre
vesc, perque també ho desconec, a parlar de milions 
de metres quadrats, com ha fet qui m'ha precedit amb 
}'ús de la paraula, perque a unes ilIes que en el con
junt passen poc deIs 600 kilometres quadrats, no fas 
cosa ens passassim amb els milions, i aixo seria terri-

-
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ble. Jo, per tant, die que el nostre grup, esta d'acord 
en el fans, pero té aquesta alternativa, aquesta alter· 
nativa que es veura després. Al PSM. hem d'agrair·li 
que es preocupi, naturalment també així com es preocu
pa de Mall~:ca i .d~ M~norca, i que malgrat no. tengui 
representaclO a EIVIssa 1 Formentera, es preocupl, natu
ralment, d'aquest assumpte, d'aquest tema tan impor
tant per a les Pitiüses. l, evidentment, és urgent, és ur
gent que es resolgui, la seva vehemencia, dones també 
l'agraim, ara, de voltes amb aquesta vehemencia, es 
poden dir coses com l'assumpte de la propie.at que 
des de la historia, vertaderament, contemplat des de 
la historia, té motius de ser així, pero, jo li diria que 
en aques t cas, als petits propietaris que es veuen afec
tats per aquesta proposta del PSOE, jo li recomana
ria a vos te si va per Eivissa que no els vagi amb his
tories, perque, sí, els límits és allo que ens diferencia . 
Fins i to.t, aixi mateix, li voldria dir que parlan de 
coses passades, de vegades va bé, quan és des de la 
historia, pero quan és de la historia recent, per exem
pIe, p a rlar d'un projecte d'lBlFOR, jo li pue as egu
rar que aqLle la cosa ha pas a l a la hi s ló ria, diu que 
hi ha pr·ojecle, eguram nl f, pero aque °l projectes, 
pre -isam 11 si SÓ11 do tenls , és el que auam a evitar 
avui E ll diu que aqucsls projc les es fan amb I'as· 
umple de. bé, amb la comp licilal i ha parlal de noc

tumital, al -shore i é 110cLumilat no hi ha perilL 
d'alló que temíem abans elel rosad de l'aurora. Ara, 
jo, lan be li r ~ manada, p 1- una qi.iestió ccoLogica, 
per aquí din . dins d'aques ta Cambra, 011 nO hi ha 
flora,· pero hi ha fauna, malgral s igui humana, que les 
recomanacions obre si a lgú 'ha d'abstendre n 
aquest, o no ha de participar en la votació, no sé, 
cree que poden els mateixos interessats prendre les 
seves decisions, sense, naturalment, ha ver-los de reco
manar el PSM. Dit aixo, li agraesc molt la referencia 
que ha fet d'un article, de no sé quin, perqu6, n'he 
escrits molts a favor de Formentera, i tots, tots són 
des de la mateixa optica que que compartim tots 
aquí, i que quan jo no era polític ja la defensava i 
que ara la continuu defensant. Per tant, Sres. i Srso 
Diputats, nosaltres, el Grup Popular, repetesc, estam 
d'acord en el fons de la Proposició, pero com que te
nim una alternativa que des del nostre punt de vista 
és millor i sense cap dubte és de la nostra aptica, i 
perdó, per la reiteració de l'óptica ideologica, creim 
que la nostra postura és coherent i rebutjarem aques
ta Proposició de Llei del PSOE. Moltes gracieso 

EL SRo PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sro Cosme Vida!. Vol replicar, Sr. 

Enrie Ribas? Disposa d'un temps de cinc minuts. 
0 0 

EL SR. RIBAS MAR!: 
SÍ, Sr. Presiclent. AqUÍ, s'ha parlat que tothom esta 

d'acord en el fons, tothom esta d'acord en la protecció 
de Ses Salines, i jo em permet dubtar d'aquesta supo
sada voluntat proteccionista de tots els grups d'aques
ta Cambra. En primer lloc, voldria dir que no pens 
entrar en els detalls que ha presentat aquí el Sr. Marí 
Calbet, Alonso, relatius o si algun Diputat eivissenc sap 
o no sap, perque aquÍ entrarÍem en un torn de con
tradiccions que podría esser molt lIarg, pero sí 'que eH 
sap perfectament que el nostre Grup no esta tancat en 
banda, que els límits nostres hagin de ser els que 
surtin, amb el que sí esta tancat en band?, i élixo ho 
dic i ho repetiré quan sigui necessari, és que els límits 

siguin, que siguin uns Iímits que tenguin uns resul
tats proteccionistes, en definitiva, a nosaltres no ens 
ve que 11i .hagi deu lUil metres mes o deu mil ro lres 
menys, sempre i qua n aquests d u mil metres més o 
menys no afect in els valor naLurals de la zona. l 
aquí Crec que esta la diferencia fonamenlal amb la 
Proposició de Llei que ha presentat el Grup Parla
menlad Regionalista j el Gmp Popular, aquí s 'ns !la 
parIat de milions de metres quadrats, jo li recoma
naria al Sr. Marí Calbet que si vol impressionar la 
Cambra, que en comptes de dir les xifres amb me
tres quadrats, que les digui amb centÍmetres quadrats 
o en milímetres quadrats, i aixÍ pareixera que no és 
Eivissa, sinó tota Espanya el que es vol declarar zona 
naturaL Ja die, nosaltres no en feim una qüestió de 
gabinet, com s'ha clit abans, també deIs metres qua
drats de la superfície que tengui la zona protegida, 
sinó elels efectes proteclors que tengui aquesta zona 
protegida, aquesta delimitació, i aquí hi ha uns aspec
tes no quantitatius, sinó qualitatius, i m'hauran de per
mctre les seves senyories, que no parli aquí de metres 
quadrats, deis metres quadrats que volem que es pro
tegesquin, sinó d'una serie ele zones que nosaltres in
eloem precisament dins la nostra delimitació i que no 
esta inelosa dins la Proposició de LIei conservadora. 
Concretament, i per no allargar-me molt, em cenyiré a 
l'Estany des Peix, que segons l'estudi del medi físic 
d'lCONA, no die que tot l'Estany des Peix tengui tol 
la matcixa importancia, pero hi ha zones de I'Estan)' 
des Peix que sí que en tenen molta, com és la barra 
litoral. que és un deIs llocs on hi ha assentaments 
d'aus, hi ha una zona que en la Proposició de LIei 
conservadora, també se suprimeix, no se suprimeix, 
pero la delimitació es fa tan estricta arran a l'estany 
Pudent o deIs Flamencs que realment no es protegeix 
e l que és la zona m és vital de tot l 'Estany Pudent; 
senyors, si vostes protegeixen tot l'Estany Puden t i 
deixen aquesta zona fora, val més que no protegeixen 
¡'Estany Pudent, perque la zona sud, la zona de 
migjorn de j'Estany Pudent, la zona de Solsera i 
Solsero11s, precisament és j'única zona de tot l'Es tany 
Pudent 011 van a nidificar les aus que nidifiquen a 
Formentera, a Ses Salines de Formentera, si volen 
protegir Ses Salines de Formentera ho facin amb 
interessos proteccionistes, pero proteccionistes de va
lors naturals, no de valors particularso En el cas 
d'Eivissa, també m'assentaré en una are a que pot 
semblar poe important, pero que ho és molt i ho és 
molt des del punt de vista deIs especialistes, deIs cien
tífics que estuelien els valors naturals ele la zona, la 
franja que queda entre l'Estany de Ses Salines i l'Ae
roport, és una zona vital, aquesta franja també és la 
zona, l'única zona de Ses Salines d'Eivissa on nidifi
quen les aus, és la zona on s'assenten les aus, si aques
ta zona la suprimim, senyors, val més que no faeem 
una Proposició de Llei, perque aixo és simplement una 
farsa. El que passa és que, clar, quan un eS troba amb 
a<;:o, es planteja si aquí realment es vol protegir una 
zona natural o simplement es vol cobrir la papereta, 
dir que aquí s'ha fet el que s'ha pogut i s'ha prote
git una area, que naturalment no estava delimitada en 
cap document preeleetoral ni en cap programa electo
ral. Aquí ens trobam amb una cosa molt estranya, re
sulta que en comptes d'utilitzar els meto des habituals, 
quan hi ha una Proposieió ele Llei en tramit, i la nos
tra ja hi estava, perque la nostra va tenir entrada en 
aquest Parlament el dia 31 de juliol i es va publicar 
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durant el mes d'agost, resulta que en comptes de pre
sentar les esmencs, una vegada que s'hagl pres en con
slcleració, que sena el normal, si amb l'únic que no 
esta d'acord el Grup Popular i el Grup Regionalista 
és amb la delimita ció, és a dir amb un artic1e, o amb 
dos articles, tant se val, peró que tanmateix els dos 
Grups tenen la majar parlamentaria suficient per im
posar, precisament els seus criteris, el normal hauria 
estat que es presentassin esmenes, com també s'ha dit 
abans i aquí, tots contents. Peró no, aquí del que es 
tracta no és de protegir una zona, sinó que el prota
gonisme ele la protecció ele la zona no s igui del Grup 
Socia I isté'l/ que no es digui que "ha aprovat la llei que 
pre nlava J Grup Parlamental'j Socialista, sinó que 
s'ha aprovat la Jl ei que presenlava el Grup Popular i 

l Grup Regionalista. Senyors, si és aixa, nosa ltres 
hem de dir que ens pareix un mal pree <:leal, un mal 
precedent, es nOl'mal que moltes vegade hi hagi pre
gunte o que fins i lOl hi hagi inte l-peHacions sobre 
el maleix tema, perque obviamel1l els Diputats no es 
posin d 'aeord, pero é molt diferent una Prop ició de 
Llei que ja s'havia publ icat en el Bolletí del Parla
mento Aquí 'ha fet uua menei6 a l'Autonomía Muni
cipal, encara que e n'ha parlat, precisament de del 
punt de vista que és reclui'da l'autonomia municipal de 
l'Ajunrament ele Sant Josep, Sr. Marf Calbet, l'Ajunla
ment de Sant Josep, que a més té batle del seu par
tit, si no ho és, és independent, pero anava amb una 
llista seva, no li fa falta que aquest Parlament acordi 
res per protegir les zones muntanyoses del Corb Marí 
i del Puig Faleó, si les vol protegir. .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, vagi acabant. 

EL SR. RIBAS MAR!: 
Sí, Sr. President. Si les vol protegir, li basta apli

car la disciplina urbanística i prou, pero, és que aquí 
hi ha una cosa molt curiosa i així el temps no és en 
exclusiva del Sr. Vida!. resulta que aquí no es respec
ta, i, voldria recordar unes frases que va dir el Sr. 
Vidal aquí, en l'anterior sessió en que es va debatre 
el tema de Ses Salines, va parlar que s'havia de res
pectar la voluntat del Consell Insular, i deIs dos Ajun
taments de Sant Josep, jo primer · em vaig pensar que 
era un error, pero veig que no és tal error, en reali
tat la voluntat de l'Ajuntament de Sant Josep és aques
ta, de només protegir els Estanys, i en canvi la de 
I'Ajuntament de Formentera no respecta, no apareix 
per enlloco Definitives, límits maximalistes, crec que 
esta clar que no ho són, que s'han redult, encara que 
continuen essent igual de proteccionistes, i nosaltres 
pensam que aquesta política de no acceptar la nostra 
Proposició de Llei per una qüestió de límits que tan
mateix els Grups Parlamentaris que proposen una al
tra Proposició de Llei, tenen la possibilitat de modi
ficar que és simplement una política de dretanització 
i que pot, possiblement, beneficiar els interessos pri
vats d'una serie de gent, pero no els interessos pro
teccionistes de la zona, senyors de la dreta, en aquest 
cas, els conservadors som nosaltres, no vostes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, moItes gracles de la seva interven

ció. El Sr. Sebastia Serra té la paraula. Disposa, Sr. 
Sebastia, d'un temps de cinc minuts. 

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

qüestions prévies. Pensam que el que cal és que es 
presentin esmenes, senyors KegionaJistes, senyors del 
Grup Popular, a la Proposició de Llei del Grup Socia
lista, pensam que si ens avesam a presentar tots eis 
Grups Parlamentaris, lleis alLernatives, realment ca
men<;arem a embullar el [il de tal manera que crec 
que la nostra Autonomia, que ja s'entén poc, afora, i 
aquí dins mateix, difícilment s'acIarira i s'entendra. 
Per tant, nosaltres creim que el que toca són esmenes 
a la totalitat, esmenes en Comissió, pero no juguem 
a un joc, si és que aixo és un joc, de dues proposi
cions de llei alternatives. Segona qüestió, Ses Salines 
d'Eivissa i Formentera són una unitat o no són una 
unitat? geogrMica, amb aspectes ecologics, amb as
pectes paisatgístics, els estudis científics, que pareix 
que tots assumim i que tenim clars, fins i tot l'estudi 
que ha comanat el Govern a l'INESE, el tenim en 
compte o no el tenim en compte? Nosaltres pensam 
que és una unitat, per tant, si és una unitat, a que ve 
ha d'anar cap a l'Airoport, cap a Vil a, a Formentera, 
etc.... Per tant, hem de partir de la concepció d'uni
tat si bé després esta cIar, que amb esmenes es pot 
perfectament anar a estudiar, a discutir aspectes tec
nics com els que el Sr. Vidal, Cosme Vidal í el Sr. 
Marí Calbet, han expressat anteriorment. Aspectes le
gals, també vull parlar-ne molt breument, el 71 es ven, 
amb una legalitat vigent que és l'única que hi havia 
en aqueH moment i que ara no insistiré en el botí 
de guerra de 1715, sinó que parIarem d'altres coses. 
No es té en compte la venda a la Hei desamortitza
dora, que, de qualque manera, prohibia la venda de 
saline . SegoD, a la inseripció del .registre de la pro, 
pielat ele ¡'any 72, 1872, no norn' e venen Ses Sali
nes, sin6 qu 'hi afegeL-..:en el eslanys, boscos i cdi
ficac ion que enrevolten Ses ruines, quan nomé exi
Ua servilut d'ús; a rnés a més, s'efegeix ,1'Estany des 
Peix, com si fos una finca. Creim que aquests argu
ments juridics, comprovats en dictamens recents 
d'aquest segle, fan, Sr. Marí Calbet, que hi hagi un 
dubte, com a mínim, un dubte a tenir en compte. Vull 
continuar amb la Llei d'Aigües del 66, la Llei d'Aigües 
de 1866 expressa amb malta claredat que les platges 
són ele domini públic, i en canvi «Salinera Española, 
S.A.», reclama totes les platges com a propietat priva
da, cree que també ens trobam amb un altre proble
ma d'aquesta qüestió, no hem investigat coses noves, 
sinó que hem recollit l'informe de Garcia de Enterria, 
de Gil Robles, i una mica tota la problernatica del 
Batle de Sant Josep, Josep Tur Sena, que va tenir 
tots aquells conflictes l'any 77, fins que va ser cessat 
i que després, en certa manera, una rehabilitació lb
gica i jurídica que s'ha donada. Pensam que hem 
d'aclarir el tema deIs petits propietaris, nosaltres, efec
tivament, pensam que la defensa de la petita propie
tat a les Illes Balears i Pitiüses, forma part de tots els 
programes polítics progressistes, i el nostre, obvia
ment, també; ara bé, pensam que és caure en una de
magogia parlar que per protegir una zona es va con
tra el petit propietarí, i si qualque infla I'opinió pú
blica amb aspectes demagagics, contradint petita pro
pietat i protecció de la natura, pensam que té una gre~ 
responsabilitat política i civil. Per altra part, aclan
ment al tema de nocturnitat, només ens referíern, DO 

feiem cap acudit, només ens referíem que d'un díá 
l'aItre, sorgeixen a Ses Salines edificacions, 
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tats diverses que han estat denundades i que no han 
estat aturades ni sancionades. Grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Sebastia Serra. Sr. Alonso Marí Cal

bet, vol replicar? 

EL SR. MAR! CALBET (ALONSO): 
Gracies, Sr. President. Sres, i Srs, Diputats. Sr. Rí

bas, jo li agrairia que quan fes voste qualificacions o 
desqualifícacions global s d'un grup polític, po sí a cada 
un al lloc que li corres pon, el mateix, el día de la In
vestidura del President del Govem d'aquesta Cambra, 
jo vaig dir que hi havia, perque eH era liberal, jo vaíg 
dir que hi havia moltes c1asses de liberalisme, i que 
nosaltres érem liberals progressistes, nosaltres po
dem ser de dretes, Sr. Ribas, el que és evident és que 
no som socialistes, podem ser de dretes, pero hi ha 
dretes i dretes, el mateix que hi ha liberals conserva
dors i liberal s progressistes. Protagonisme, els ho don 
tot a vostes i ha comenc;at per aquí, he comem;at dient 
que vos tes havien lluitat per Ses Salines, i aixo és un 
protagonisme que nosaltres no els volem llevar, ara 
el que han de reconeixer és que nosaltres també hem 
lluitat des d'una optica diferent, des d'un plantejament 
diferent, fent compatible tal volta l'article 32 de la 
Constitució amb l'article 47, posant per davant els in
teressos generals abans que eJs interessos particulars, 
pero per que tenint un grau de protecció suficient, in
tegral de Ses Salines, hem d'anar a causar perjudicis 
innecessaris? Aquest és el fonament, aquest i ~nicament 
aquesto Jo no he parlat de deu mil metres, jo he parlat 
de milions de metres, i aixo sí que és important, si ho 
traduim a centímetres i a milímetres naturalment els 
milions seran bilions i si ho traduim a arees o a 
hectarees, seran manco xifres, eh? pero vaja, jo cree 
que aixo és un tema banal i que no importa fer 
qüestió d'ell. Voste ha parlat de criteris qualitatius 
i quantitatius, í no quantitatius, bé, jo cree que 
amb els criteris qualitatius hi estam tots d'acord, 
és amb els criteris quantitatius, que siguin me
tres quadrats, i no milimetres o centímetres, que no 
hi estam d'acord, i no hi estam d'acord, per un motiu 
fonamental, perque d'aqueixa forma es conserven Ses 
Salines, hi ha una protecció de llei, una Hei de protec
ció d'espais naturals i com algú deia, algú de l'esquer
ra, no sé si era Nacionalista o si de l'Esquerra centra
lista, com vostes deien, eh? no, no, m'estim més no 
dir-ho. Amb aixo volia dir que els criteris, que siguin 
qualitatius o quantitatius, és qüestió d'ideologies polí
tiques, els quantitaius i els qualitatius són crite..ris tec
nics, i nosaItres creim, estam conven<;:uts que amb 
aquesta protecció que nosaltres donam a Ses Salines, 
estan dins aquests criteris qualítatius. L'Estany des 
Peix, aixo és un projecte, el que nosaltres presentam, 
el mateix que vostes, i tenim, cree, vaja, a no ser que 
la Mesa, que és l'adequada per dir-ho, digui el contra
ri, tenim perfecte dret e1s altres Grups a presentar 
alternatives a Projectes de LIei, pero en aquest cas ho 
hem fet especia1ment per, no per evitar-los a vostes el 
protagonisme, que els el continuem donant, e1s conti
nuam donant tot el que tenen, pero creim, i com ha 
dit abans el Sr. Vidal, que és una proposta alternativa, 
i que resulta molt més facil treballar amb aquesta que 
treballar amb la seva. Quant a l'Estany des Peix, Sr. Ri
bas, jo Ji he di! abans, vos te dira el que vulgui de 

l'Ajuntament de Sant Josep, que hi ha el batle nosu'e, 
jo ti he dit abaus que l 'Ajuntament de Sant Josep, a 
principis d'any va fer una declaració política que cons
ta en acta j he llegit una part del contingut de protec
ció d'aquestes zones forestals, jo de l'Ajuntament de 
Fonncntera, encara no he vist cap declaració política, 
i són vos tes, són el Grup Socialista que emana la ma
joria absoluta. Per tant toro a reiterar el que he dit 
abans de la prolecció, si l'Estany des PeL", vostes con
sideren que s'ha de protegir, per aixo tenen un ajunta
ment socialista, que té perfectes competencies per fer 
aquesta protecció, el mateix que el de Sant Josep ha 
fet el de les muntanyes que rodegen Ses Salines. VEs
tany Pudent, i amb aixo tal vegada és amb l'únic, amb 
l'únie que jo, a vostes, quantitativament, die qualitati
vament, perdó, els donaria una mica la raó, aqueixa 
llei no esta acabada, avui es tracta de la proposició, 
de la presa en consideració o no d'una llei, hi ha una 
Comissió, hi haura una Ponencia, hi haura un Dicta
men i llavors vendra un pIe, si és que vos tes ens con
vencen u Comissi6 i en Ponencia que aix é neceSS8-
d, jo e ls gal'antesc que per nosaltres no quedara. La 
zona de l'aeroporL, si voste 'agara un pUmol, veura que 
amb el nostre projecle hi arribem precisament, per 
tant no em parli de protecció qualitativa, a ltra vegada, 
quau em parla de ]'ael"Oport, perque aixo e tll refleclit 
en el nostre projecte, i si no, i si vol jo Ji ensenyaré els 
pEmols de protecció i veura com hi arribam. Endemés 
se m'ha oblidat dir-los una cosa, que els diré ara, pre
cisament, en aqueixa intervenció, que vostes amb els 
seus anims proteccionistes, exhacerbats, tal volta le-

. gítims, pero exhacerbats, se n'han anat a una zona 
de proteccíó, a la zona des Codolar, que mentre nosal
tres arribam a la pista de l'Aeroport, vostes arriben 
fin s el final de la platja i automaticament desqualifi
quen un projecte que hi ha de conslrucció d'un porl 
industrial de Sa ale ta, que no era molt ecologista 
pero que és necessari p e] desenvolupament, precisa
menl de les illes, d'Eivissa i Formentera, per tant, si 
aixo s'aprovas amb els seus límits, seria impossible le
ga.!iñeut dur a terme aquest projecte de port industrial 
i aixo ja és una limitaCÍó i é un tema quantitatiu i 
aquí no és qualitaliu. La disciplina urbanística de I'A
juntament de Sant Josep, Sr. Ribas ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi concretant, vagi concretant. .. 

EL SR. MAR1 CALBET (ALONSO): 
... és un tema que no corres pon a aquesta Cam

bra, voste forma part d'una Comissió de Govern d'un 
Consell Insular i la disciplina urbanística la poden 
aplicar vostes, exactament igual que un ajuntament, 
i jo no forro part d'aquesta Comissió de Govern. Al 
Sr. Serra, un minut, Sr. President, simplement dir-li 
que no vaig a parlar de lleis desamortitzadores perque 
podríem parlar-ne, pero dir-li que nosaltres el que feim 
en no acceptar aquest Projecte de LIei, i sí acceptar el 
que hem presentat després, el que presentarem des
prés, és fer compatible l'article 32 i l'artide 47 de la 
Constitució, i Ji repetesc, per una banda, per a nosa1-
tres, primer estan e1s interessos generals i després els 
interessos partieulars, pero no oblidi, que nosaltres no 
som del seu Grup, que nosaltres serem de dretes, pero 
som una dreta dvilitzada i moderna, i faig aquesta di
ferencia perque voste m'entengui. Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Grades, Sr. Alonso Marí Calbet. Acabades les in

tervencions, procedeix demanar a aquesta Cambra, 
pren aquesta Cambra en consideració, s'ha acabat, 
pren aquesta, per que em demana la paraula? 

EL SR. RIBAS MAR!: 
Sr. President, per contradiccions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa voste de cinc minuts . 

EL SR. RIBAS MARí: 
Sí, molt breument. En relació al que ha dit el 

Sr. Marí Calbet darrerament, cree que hi ha unes con
tradiccions importants entre el que nosaltres manifes
tam i el que manifesta ello En primer lloc, i aquí tenim 
els pUmols de la Proposició de Llei del Grup Popular, 
els límits no arriben talment a l'Airoport i els pHmols 
estan en aquest Parlament, i a disposieió de tots els 
Grups Parlamentaris, cosa que hem fet nosaltres, mi
rar els planols, treure'n copies i comprovar-ho, els lí
mits no arriben a l'Airoport. Segona cosa ,el tema de 
Sa Caleta, per a nosaltres el tema de Sa Caleta no 
afecta per a res aquesta Proposició de Llei, la de
limita ció arriba al Codolar, pero no arriba a Sa Caleta, 
són dos temes totalment independents. I tercer punt, 
efectivament l'Ajuntament de Formentera no ha fet 
cap declaració grandiloquent, pero en canvi controla la 
disciplina urbanística dins el seu municipi, en canvi 
ens trobam que l'Ajuntament de Sant Josep ha fet una 
gran dec1aració, pero en canvi no controla la discipli
na urbanística, i a la vista estan els resultats dins del 
seu propi munieipi, dins el Corb Marí, dins el Puig Fa}
có, dins deIs propis Estanys, . quasi quasi, no hi arriben 
allí, pero molt prop, i, en definitiva, pensarn que la 
voluntat proteccionista es demostra amb fets i no amb 
paraules. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. 

EL SR. MARí CALBET (ALONSO): 
Sr. Presidem. 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa també de cinc minuts. 

EL SR. MARí CALBET (ALONSO): 
Sr. Ribas, voste sera especialista en altres ma

teries, pero, regons veim, amb cartografia no ho és, 
si vol podem analitzar els pUmols, i veuran com vos
tes, vostes amb el seu projecte, envaeixen la zona alla 
on esta projectat el port industrial de Sa Caleta, i aixo 
ho die, i ho reiter, i em puc equivocar, tal vegada l'inex
pert en cartografia som jo, pero voste fa una cosa, una 
argumentació, que per a mi no és valida, o sigui, no 
és valida ni ens posarem d'acord en aquest assumpte 
que l'Ajuntament de Sant Josep faci o no faci de
c1aracions grandiloquents, no és cert, i voste ho ha de 
saber que no és cert, perque aqueixa dec1aració no és 
per fer una dec1aració com vostes solen fer a vegades, 
no, aqueixa dec1aració s'ha fet perque s'ha incorporat 
i esta en acta i he llegit un extracte de l'acta, eh? una 
fotocopia, per més proves, perque l'equip que esta re
dactant les Normes Subsidiaries de l'Ajuntament de 
Sant Josep, ho incorpori, incorpori aquest criteri i 

aquest acord municipal dins les normes subsidinries, 
o sigui, que tenim una zona forestal protegida. Res 
més. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Han quedat ac1arits els conceptes. 

Per tant, deman a aquesta Cambra, pren en considera
ció la Proposició de Llei, presentada pel Grup Parla
mentari Socialista, relativa a la declaració de Ses Sa
lines d'Eivissa i Formentcra, com a Area Natural d'Es
pecial Interes. Les Sres. i Srs. Diputats que votin afir
mativament es volen posar drets, per favor? 24. Poden 
seure i moltes gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que 
voten en contra d'aquesta Proposició de Llei es vol en 
posar drets, per favor? Poden seure, moHes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Per tant, queda rebutjada aquesta Proposició de Llei, 
per 23 vots a favor i 27 en contra. I passam, al darrer 
punt que és el debat de presa en consideració de la 
Proposició de Llei &03/84, presentada pel Grup Parla
mentari Popular i Regionalista de les Illes, d'Eivissa 
i Formentera i eIs Il10ts intermedis com a Area Natu
ral d'Especial Interes. Per defensar aquesta Proposició 
de Llei, té la paraula el Sr. Alonso Marí Calbet .Dispo
sa, Sr. Diputat, d'un temps de quinze minuts. 

6.-b) 
EL SR. MARí CALBET (ALONSO): 
Gracies, Sr. President. No esgotaré el temps. Bé, 

jo crec, com deia abans, per no fer-nos reiteratius, veig 
que els Diputats amb molt bon criteri abandonen la 
sala, molt d'ells, perque realment els arguments, els 
arguments, poca cosa s'ha d'afegir al que ja aquí s'ha 
dit. Únicament i aprofitant aquest tom a favor de 1<:i' 
presa en consideració d'aquesta Llei presentada pel 
nostre Grup i pel Grup Popular, volia fer una conside
ració que tal volta aquí no s'ha fet, per falta fins i tot 
de temps, en la exposició anterior i sí vo11 dir-ho i ja 
die que no esgotaré el temps, perque no crec que sigui 
necessari, els arguments crec i les posicions han que
dat prou fixades. Com tots sabem en aqueixes Illes Ba
lears, i d'aixo tots en som conscients, es viu practica
ment d'una activitat determinada que és el Turisme, 
gracies a aquesta activitat som la Comunitat Autono
ma, si el Sr. Ribas no em corregeix, en aquest aspecte, 
que major renda per capita té de toda Espanya. Pero 
aquesta dependencia economica s'agreuja a les Illes 
Pitiüses, s'agreuja perque la dependencia és molt més 
forta. Allí hi ha una dependencia total i absoluta, i és 
per aixo que el nostre Grup, el Grup Regionalista, esta 
a favor de la naturalesa com s'ha discutit i s'ha deba
tut abans, absolutament, absolutament i plenament. Jo 
reiter que aquÍ que si dins Comissió, i per error nos
tre, per errors d'informació hi ha coses que s'han de 
rectificar, nosaltres serem els primers a venir-hi d'a
cord. Estam, com dic, per la defensa de la naturalesa, 
hem presentat un Projecte de Llei, que tots vostes te
nen, demanam que aqueixa Cambra el prengui en con
sideració i, com deia abans, la defensa a la naturalesa, 
sí i absolutament. Tampoc no és un luxe la naturalesa 
com es va dir per algun membre del Govem, algun 
Diputat en aquella Cambra a la sessió anterior, sinó 
que és una necessitat inqüestionable i ineludible, que 
hi hagi naturalesa, no només pe! turisme, sinó per a 
tots nosaltres. Nogensmenys, i per acabar, vull dir que 
el nostre Grup continua i continuara distanciat d'aquei
xos plantejaments maximalistes que s'han dit abans 
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dogmatics i tal vegac.1a fins i tot utopics, que el que 
feim, implement, és respectar l~ -?aturalesa, pc::ro fer
bo compatible amb aquesta actlvlt3.t esconom lca. tan 
importanl que és el Turism~, he dlt fer compat:b~e, 
que és I'Úlüca forma que tenJ1:n ~osaltres .de subSIstir, 
perque s'ha ~e d!r dar, ta~nbe.' s ha de ~lr molt ~Iar, 
nO és W1a questió banal, 1 feLffi compatible, en fl el 
respecte a la naturalesa amb el respecte al dret de 
propietat privada, com a base fonamental de to.tes les 
llibertats humanes, perque d'aixo sí que en fmg un~ 
qüestió de filosofia política, hi ha, i ho :epetesc, art1-
eles a la Constitució que són, que protege1xen la coUec
tivitat i que posen e1s interessos generals per damunt 
deIs particulars, pero aqueixos particulars estan reflec
tits també a la Constitució, especialment a l'article 32, 
i aixo s'ha de respectar exactament igual que l'altre. 
I, en fi, i per acabar, ara sí, el que feim és fer compa
tible aquest respecte amb la protecció de la naturale
sa amb la seguretat jurídica, perque si no hi ha segu
retat jurídica, malament, malament l'economia, que 
també és important, podria funcionar a les nostres 
illes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gdtcies, Sr. Alonso MarÍ. Pot intervenir pel 

Grup Popular, Sr. Cosme Vidal. Disposa d'un temps 
de quinze minuts. 

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

a comen<;:ar la nostra interven ció en defensa d'aquesta 
Proposició de- Llei de Declaració de Ses Salines d'Ei
vissa i Formentera, i els illots intermedis eom a Area 
Natural d'Especial Interes, l'anam a comem;:ar des 
d'un punt de vista historic, així també no donarem l'ex
clusiva, així eom no ens la donen a nosaltres, quant a 
aeudits no la donarem a ningú, perque vertaderament 
Eivissa i Formentera no és una qüestió d'erudició, co
neixer les arrels historiques del que han suposat i en
cara suposen Ses Salines, per a Eivissa i Formentera. 
Historicament, no és pot parlar de les Pitiüses sense 
mencionar Ses Salines, des de temps immemorial, 
temps antie, dominació arab, medieval, ja amb la con
questa, ctc. Eivissa va tenir amb l'extraeció de sal, 
quasi rúnica font de riquesa, era llavors l'Eivissa de 
la sal, ara ha vengut l'Eivissa del sol, Ses Salines, amb 
aquesta nova situació, continuen essent actualitat. He 
dit des d'un punt de vista historic el que suposava la 
sal, suposava ni més ni menys que fins i tot la institu
ció, la universitat que tenia cura de l'administració de 
tota Eivissa i Formentera, es podria els seus fons únics 
venien precisament de Ses Salines, del que rebia de 
l'extracció de la sal, per aixo, després quan el Decret 
de Nova Planta, i se li va llevar a la universitat, per un 
poc més, ja, a pesar que quedava extingida per la 
Uei, hagués desaparegut, fin s i tot molt abans en tots 
els aspectes, i hi va haver d'haver molts de viatges 
d'enviats de la universitat d'Eivissa, perque es recupe
ras aquest sus tent que significava. Tot aixo, ho die, 
perque vertaderament som conscients del que han sig
nificat Ses Salines, naturalment, una cosa és la pro
ducció de la sal, i l'aItra és el conjunt, pero precisa
ment ara, quan dic que hem passat de l'Eivissa de la 
sal a l'Eivissa del sol, ara és quan som conscients a 
Eivissa, que aquests espais únics i excepcionals com 
Ses Salines, s'han de preservar, de conservar, si volem, 
sobretot mantenir aquesta font que ara tenim, també 

quasi única de riquesa que és el Turisn:e. Per aixo~ es: 
timam que Ses Salines, e? el se~ conJ~n~, . perque SI 

formen un conjunt, perque el conJunt d E1v1ssa 1 For
mentera, és un conjunt que té una discontinuttat, pe~o 
forma un conjunt, el que ja, amb alIo que han d~t, 
vertaderament, que no tenc l'exclusiva deIs acudits" JO 
em permetria dir que aquí se n'h~ fet un ~ua-? s ha 
parlat de, bé, que si formen una umtat q~e te mes ~u~ 
vagi per damunt de I'Airoport o que vag1 cap a VJla. 
Aixo, senyors, almanco jo ho he interpretat co.m U~l 
acudit, ni tan soIs eom una demagogia, un acudlt. Be, 
jo crec que, precisament, s'han de contemplar com un 
conjunt per reunir tot aquest conjunt, aquests desta
cats valors ecologics i paisatgístics i han de conservar
se també, i precisament a través d'aquest m~rc jurídic 
que estableix la Llei d'Ordenació i P.rotecc1~ . d: Aree~ 
Naturals d'Especial Interes. Ses Salmes d E1vlssa . 1 
Formentera, junt amb aquest d'aixo salat que es dll~ 
S'Estany des Peix, perdó, m'estava enredant, per~~: 
és S'Estany Pudent, precisament, la nostra ProposlclO 
contempla S'Estany Pudent i no contempla S'Estany 
des Peix, formen amb aquest istme que va cap a o que 
esta a l'Illa de S'Espalmador, un conjunt que té aquest 
valor natural i paisatgístic que deiem abans, i també 
els illots situats entre Eivissa i Formentera, junt amb 
els més proxims, són un paisatge que és interessantís
sim quant a la flora i fauna que eL.. Per tant hi ha 
una necessitat de dotar aquestes arees d'una protecció 
jurídica que permeti preservar aquests valors ~aturals, 
enfront d'aquesta pressió urbanística que e l CIrcunda, 
aixo, ha reconeixem, i, reconeixem també que, efecti
vament des del Conse11 General Interinsular passant 
pel Co~se11 Insular d'Eivissa i Formentera com s'ha dit 
ja abans en l'altra Proposieió de Llei, els Ajunta~ents 
de Sant Josep i el d'Eivissa, fins i tot , de la cmtat 
d'Eivissa, i també, per que no dir-ho? una serie de ma
nifestacions populars que varen comen<;ar l'any 1977, i 
que jo vaig tenir l'honor de rebre als que duien o els 
que estaven, encap<;alaven aquella manifestació, jo en 
aquell temps era Delegat del Govern d'Eivissa i For
mentera, s'han manifestat per aquesta protecció. Pero 
tornam al que deien abans, amb a110 que diferencia 
la Proposició de Llei Socialista a la nostra, esta a la 
delimitació, nosaltres en aixo hem tengut en compte 
un acord precisament, com han dit abans, aquí hi ha 
una acta de l'Ajuntament de Sant Josep, quant a la 
delimitació pel que respecta a Eivissa, vostes diuen 
que no tenim en compte l'Ajuntament de Formentera, 
l'Ajuntament de Formentera, que nosaltres sapiguem, 
almanco oficialment, no ha pres cap acord formal al 
respecte i naturalment sabem que l'Ajuntament de 
Formentera vol protegír S'Estany des Peix, ara sí, hem 
de parlar de S'Estany des Peix i no de S'Estany 
Pudent, i nosaltres també estam d'acord amb aixo, 
amb el que no estam d'acord és que dins Ses Salines 
d'Eivissa i Formentera s'hagi de posar S'Estany des 
Peix, S'Estany Pudent, sí, pero S'Estany des Peix, no. 
L'Ajuntament de Formentera tendra els seus m ecanis
mes instruments per, fins i tot aquest Parlament, per 
que no?, si vertaderament es considera aquella area 
com de protecció, o com a motiu per aplicar-li aquesta 
Llei de Protecció Especial, aixo és una qüestió en que 
no hi entram, per protegir aquesta zona que és S'Estany 
des Peix, pero nosaltres no consideram que s'hagi, no 
ho consideram d'aquest conjunt que hem dít abans, que 
formen Ses Salines d'Eivissa i Formentera, per la resta, 
naturalment se'ns ha acusat que no s'hagués hagut de 
fer així, com hem fet nosaltres, de presentar aquesta 
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alternativa, sinó que s'hagués hagut de fer d'una aItra 
manera. Jo crec qu , així com els acudits no són 
exclusiva d'un , l'eslralegia polílica, també, cada un té 
la seva, i nosaltres, precisament per una raó d'estra
tegia polílica, í. si, p r tenir agu.est protag nisme, 
per que ho hem de n gar? perque és que nosaltres 
creim que no té perque ten ir-lo ningú altre amb excl u
siva. a aquesl ! rotagonisrne, qlléln oosallres ens con
sideram tan pr lecd ni tes com cIls, i quan diclam, 
tornem a ano de quan ti tatlvament i qua litativamen l, 
qllalitativament tan proteccioni leS com Pllguin es el' 
els grups d'esquerre . Per tan t, nosallres dcrnanam a 
aquesta Cambra que pr ngui en considcraci6 aquesta 
Prop ¡ció I Llci que prcsenlam conjuntaroent amb 
el Grup Regionalista. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Cosme Vidal. Sr. Damia, Sr. Se

bastia Serra Busquets, té la parau1a. Disposa, Sr. Serra, 
de quinze minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Esquerra Nacionalista (PSM), 

vol fer una íntervenció que no repetesqui arguments 
dits a l'anterior debaL, i, per aixo, dcim que no ens 
agrada la Mallorca i l'Eivissa que hem rebudes, els 
plantejaments i els planejament de la qualitat de la 
vida d'acord amb una tina sensibilitat que contempla 
l'equilibri cologic i les bonclats ambienlals coro un 
dret durada i el paisatge coro una pal't in legrant d'un 
patrimoni culLural que no lerum dret a destruir, si nO 
volem que l a his'l ria ens 110 demani, amb aixo vull dir 
que no soIs no som insensibles a aquests bén culLurals 
j vitals que un inte¡.]jgenl urbanisme ha de protegil' i 
po Lenciar, ' inó que no e tam dlsposats a rebre lli~ons 
de ningú. Supos que vostes bauran observaL que a1xo 
forma par! del disClU-S del Prcsident de la 110 tra Co
munita t Aulbnoma , !.1 seu di CUl'S d'InvesLidura. o 
en farem cap tipus d'ironia d'aquests plantejaments 
escrits en el Diari de Sessions d'aquest Parlament, i 
parlam eJ e Iia 7 d juny del 83, sin6 que, senzi!1amenL, 
pens am que aquesta presenlaci6 d'aquest projec le, 
d'aquesta P oposic.ió de Llei, a nosa1tres ns sembla 
una especie de burla, ens sembla una especie de bu -
la, p rque el debal que varcm teorr f'a mes si l Pro
posició de Llei que toLs els Grups Parl am ntal'i co
neixíem eren prou clars, j s'ha hagul d 'in iSlir afer 
una proposició allemaliva, que no noroés la que esti
gul descafeinat el c !lcepte de la unüat, sinó que hi 
ha fins i tOt una conlradicc.ió greu amb la pl-oblema
tica de Formentera i del debat que a Formentera hi ha 
hagul i que indubtablement hl ha sobre orclenació, ex
pansió turística i de la possible excepcionalitat de For
mentera. Per tant, Esqueu3 Nacionalista (PSM) pensa 
que és molt cIar, que és molt c1ar que haurem ele dis
cutir cUns Ponencia els lími t aquests que es p!ante
gen, pero é roolt cIar que aquests limits són molt 
minvats respecte a les possibiUtats reals que hi havia 
avui, pero, i no volero ser gens reiteratius, volem fe!' 
constar una serie el'aspectes més. Amb quins argu
ments es defensa ieleologicament la Proposició de Llei 
que ,'ba EeL, que s'ha pIe entada? S'ha parlat de la 
COl1stitueió Espanyola i s'ba parlat el'ella d'una ma
nera molt parcial, nosaltres no llegirem ara l'article 
32 que 'ha esmentat, perque no té res a veure amb 
el tema que ens ocupa, el tema que, l'articJe 32 de la 
Constitució, si l'edici6 que teuim és correcta, parla del 

matrimoni, i no parla en absolut del tema de la pro
pielat, i no fa rero acudits ni en feim S br aque L le
ma. pero l'article 33 i )'arLicIe 47 ele la onsti tució E,
panyola, que parlen del dret a la propielat, ¡que són 
els que s'han esmcnlal aquí, són llns articJes que lam
bé parlen, no només de la propietat privada amb un 
termes elel segle passal, amb un ' t nne d dret 1'0m;l, 
amb un t rmes nap !eanies, 5i06 que parla de la pro
pie tat privada, n un intenl el'arribar a l conccple oHec
tjvitat. Per aixo pensam que lOls hem de eguir I S 
di posicions que hi ha fCles pel Pal'lam nt E . panyol, 
pel Par lament d la COrl1unitat AULonoma, pen am qu 
la Conslitueió no ¡'h m de citar q tao convé ,i no 1'h m 
de citar nomé en segon quin aspecte ens int res a, el 
artie!es 33 y 47 csmentats aquí tenen molt cTaramenl 
una finaJiLal de propielat privada, pe)' tamb ~ tlI1 ell

tit coHecHu, j 1'article 47, fins i tOI', parla d'un ¡nten t 
el'evitar )'esp 'culació, pe!" aixo Esquerra Naci nalisLa 
(PSM) vol in i ti 1', ej - límits, la dclimitació lels esp¡:üs 
que avui discuLirn. podria er, és possjble qu sigui 
moll més grossa, el mecanisme de prescolad J al mar
ge de protagonismes i coses p r ¡'estil, fa quc, de qual
que manera, pensem que aixo no és, en absolu t, cor
recte, i el principis legal que s'ulilitzen, pensam que 
ja els bem come.ntat suficientment. Per aixc> el no tre 
Grup p nsa que, estanl absolutamenl amb la defensa 
de Ses Sali'ees d'Eivis a i Formentera, aquesta Propo
sició que s'ha pl'esentaL no ofereix cap t ipu ele gana n
tia, i per acabar també volem con tatar J'absencia ex
plicable i satisfactoria del PI' sidenl de la Comunitat 
Autonoma, en el momenl de la votació, cosa que creim 
que era el normal. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de la seva intervenció. Té la parau

la ' el Sr. Felix Pons, Irazazába1, pel ·· Grup Socialista. 
Disposa, Sr. Pons, de quinze minuts. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sr. President, Sres i Srs. Diputats. Creim que el 

punt de l'Ordre del Dia que esta en debat en aquests 
moments transcendeix qualsevol interpretació 10ca1is
ta o insular, que és un tema c]'una import~,ncia que va 
més nll a del contengut fisLe i concJ'et de Ses Salin ·s 
d'Eivissai Formen lera, que ja eren un sÍmbol per mol
les 1'aons, pero que avui af geix u un signifieat si mbo
Uc, lamentable signjficat simbolic. En Lrobam dav3nt 
una circums lf\ncia nova, que marca el punl de la nOs
tra maxima preocupació. El Grup Socialista havia pre
sentat una iniciativa, tercera iniciativa legislativa per 
protegi¡- Ses Salines d'Eivissa i Formenlera, Is Grups 
Regionalista i Popular, han pre enLat una altra Propo-
ició ti Llei, alterna iva, fora de la possibilitat d'es

ronar la Proposició de Llei del Grup Socialista, al 
:marge de les emHltiques manifestacions d'acord, de 
fons, respecte de l'oporlllnitat, de la imporLancia, elc. 
tampoc no 11a pre entat una esmcoa a la totalitat de 
text alternati.u perrnesa per Reglament i jo he ete dir 
que li agraim profundament que hagi presentat una 
altra Proposició de Llei, perque qua] evol le I a l tres 
dues vies, hagués significat una desúaturaliLzació de 
tal envergadura de la proposta Socialista que oosaltres 
no baguéssim pogut reconeixer mal la paternitat de 
la nostra iniciativa, s preferible que si 11a de prospe: 
rar una iniciativa eI'aquestes característiques, quedi 
cIar qui són aquells que l'apadrinen. Ha dit moJt bé, 
el Sr. Vidal, que aixo era una esmena a la totalitat, 

-----------------_. 
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efectivament, a ]a totalilat, a ¡'autentica totaiitat de 
la lletra j de l'esperii de' la nostra iniciativa. Avui s'ha 

'coofigurat aquí, per primera vegada, una majoría per 
00 protegir, perque aquesta és j'autentica diferencia 
que ID ha entre la Proposici6 de Llej que vo~tes han 
presentat i la que nosalt 'es h avíem presentat i qu.e 
vostes han derrola t, avui 'ba conUgural una majoria 
per poder urbanitzar espais tan sagrats, per exemple, 
coro S'Estany des Peix, que a la seva darrefa interven
ció, el Sr. Vidal, ha deixat en una nebulosa que í que 
pot esscr qu sigui important, que tal vegada es pot 
arribar a protegir, pero que d'entrada no. Veurem de 
sortida. S'Estruly des Peix és la mar, i aques ta és una 
reaJitat que qualque dia s'hauria d'assumir, amb tota 
la seva transcendencia, és la mar, i és impossible que 
ningú d'aquesles m es estigui disposa t que a un tros 
de la m ar el'aques le iIJes s 'hi puguin projectar urba
nit:tacions a lLres accions des truc tor es o au lenLi a
ment m odi(icadores de l se u per fil. Fías ara, ens h a
viem trobat amb e.- cuses, un dia amb l'a utonomia 
municipal, l'allre dia amb el Cen Lres d'Inleres TllríS
tic, l'altre dia amb la inoportunilat, hi ha via hagu t 
semp re un l110t iu en e l qua l poder coi.o idir per n 
definir-se pcr proteccions, pero avui es ma rCa una fila 
his tOrica , in sis tesc que no hi ha exageració his torica. 
Sres . i Srs. ipLltal, e l lema ele l'ordenació de l te rri
tori n.o é - un problema qualsevol d'aques tes iHe , el 
tema de j'ordenació del te rrilori no és un problema 
secto ria l, és un problema en el qua! con(lueixen ls 
,intcres os vituLs q'aq\;lesle il les, tO(5 el intere sos 
vita ls d'aques tes llle passcn pel probl roa de I'or de
nació del terri tori o I no sé fins a quin punt s6n con -
cients d'aixo. Fins avui hi havia una esperan<;:a, una 
certa esperanc;a, pero avui, vos tes s'han posat d'acord 
per demostrar que no hi ha possibilitat d'iniciar una 
política que signifíqui un canvi real a la trajector ia 
absurda que fins ara han marcat uns interessos inso
lidaris en aquestes illes. 1 aquest canvi real en aques
ta trajectüria absurda, fa falta. En el debat d'Investi
dura tothom va estar d'acord a demanar i exigir al 
candidat en aquells moments garanties en materia de 
protecció del paisatge, en materia de defensa de la na
turalesa, el Sr. Sr. Triay, el Sr. Marí Calbet, el Sr. AI
bertí, en frases que aquest dies, l'aparició elel Bo
lIetí del Diari de Sessions, permet recordar en la 
seva literalitat, dei a «fer poble i defensar allo nostre, 
és defensar el nostre patrimoni artístic, la nostra cul
tura, la nostra llengua, el nostre turisme, els nos tres 
espais naturals», i vull dir que m'ha agradat sentir avui 
matí com ha parlat de defensa d'espais naturals pro
tegits el candidat, perque cree que és important quan 
ha parlat que no volien seguir com quan feien tant de 
ciment, i volem defensar el que ens queda del nostre 
patrimoni paisatgístic i de les nos tres cales del nostre 
medí ambient. Jo mateix, Sr. President, li vaig haver de 
dir que en aquesta terra hem assistit durant anys a un 
fenomen importantíssim, a un model de desenvolupa
ment economic i social que no ha volgut esser debatut 
durant aquesta campanya passada, que ha estat el fe
nomen de la balearitzacíó, on són els pares de la ba
learització? És que creu que aixo ha estat cosa de 
quatre persones alllades irresponsables que ningú no 
sap qui són i que estan desenteses del protagonisme 
social i economic d'aquestes illes? No, senyor, e]s pa
res de la balearització, com he dit a la meya interven
ció, tenen el seu aixopluc i refugi polític a AP, i voste 
els haura de donar cobertura, i aquesta gent sera molt 

exigeat, j ho esta essent ara, i voste ha sap i ho haura 
de saber, per aixo jo li he fet preguntes molt concre
tes, per aixo aquesta nostra preocupací6 fonamenlal, 
perque creim que en aquest futur de les Illes, fa falla 
una rnversió radical del procés que hem seguit fins 
ara. Per que fa calta canviar? Perque aquest procés 
de balearització, i no em cansaré de reptir aquesta pa
rauJa, és la h istoria d'una insolidaritat, una creació 
gra tUita d'expec tatives urbanístiques, una creació gra
tuIta d 'ex-pectative urbanístiques, una creació indis
criminada de sol classificat i urbanitzable, aprovació 
formal de parceHacions o parceHacions sense aprova
ció formal, infraestructura real nuHa o defectuosa que 
no es pot rebre pels Ajuntaments, fantastics negocis 
immobiliaris que han absorbit amb benefici estricta
ment privat tota la plusvalua derivada de la simple 
circumstancia formal d'aquesta expectativa, percentat
ge irrisori de reversió de plusvalua a la coHectivitat, 
edificació accelerada, administració desbordada, pau
perrima impotent per fer front als problemes que 
aquesta insolidaritat li ha deixat, promotors inhibits 
de les seves obligacions, perque ells eren responsables 
d'haver creat la infraestructura, i tenim en aquests mo
ments generacions, no una, diverses generacions hipo
tecades per aquest procés, tota la infraestructura pen
dent condiciona el futur d'aquestes illes, estam en una 
economia de país subdesenvolupat quan som la regió 
de major renda per capita d'un país que ja no esta 
entre els subdcscnvolupats com és Espanya. Per que 
encara ens hem de dedicar, en aquesta regió, on s'ha 
creat riquesa, pero no ha pogut revertir afer clave
gueres, a depurar aigua, i afer conduccions d'aigua 
potable en els Hostres pobles i a les nostres ciutat, per 
que estam hipotecats per inversions futures de milers 
de milions que s'han de fer en plans de sanejaments 
que fan que avui en día el que havien d'haver pagat 
els promotors i els inversos immobiliaris, ho hagi de 
pagar el conjunt ele ciutadans i no poguem tenir pres
suposts moderns com corres pon a la nostra societat? 
Hem de dedicar uns recursos a invertir en coses esen
cíals que altres haurien d'haver fet, els que varen fer 
els gra?s negocis, i avui no podem fer un pressupost 
on vag! minvant l'activitat inversora, perque els pres
suposts inflats d'inversions són propis d'economies 
encara subdesenvolupades i poguéssim dedicar uns 
pressuposts afer transferencies directes i reals als 
ciutadans, ja no haver-nos de preocupar d'aixo, sinó 
de poder millorar les condicions de vida deIs nostres 
conciutadans. Avui estam davant una actitud de vos
tes que no ha estat capac; d'aturar la inercia, que ens 
du a aquesta situació, som una regió rica amb pressu
post~ de pobres, no podem fer una política com ]a que 
haunem de fer, per haver fe t les coses tal com s'han 
fet, i comen<;a a ser hora d'adonar-nos que s'ha d'in
ve.rtir energicament el procés, energicament; els ma
tel.xos sect~rs que . han conduit aquest procés, ja els 
valg advertJ::, contmuem pensant que tot és potencial
ment urbamtzable, que tot és potencialment urbanit
zab.le, .vostes diuen que hi ha zones que s'han de pro
tegIr, I que la protecció ha de consistir en urbanitzar 
poc, no és aquest l'autentic debat, el Sr. Vidal em per
metra que jo li recordi una broma que quasi a cada 
debat a que jo he assistit feia el Sr. Fraga, quan deia 
que les senyores o les dones , perdó, o es tan embaras
sad;s o n? hi estan, pero que un poquet és impossible, 
o s urbamtza o no s'urbanitza, si es protegeix, es pro
tegcix, i vostes vagin a contar al poble d'Eivissa i For
mentera que han protegit Ses Salines d'Eivissa i 
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Formentera, urbanitzant un poquet. Protegir determi
nades zones eficac;ment és no urbanitzar, i voldria que 
qualcú m'explidls qualque dia la diferencia de criteri 
que s'aplica en els perfils urbans i en els paisatges que 
no són urbans, qualcú s'atreviria a dir que es pot to
car una mica la Seu o que es pot urbanitzar amb per
fils diferenciats Dalt Vila d'Eivissa, qualcú s'atreviria 
a dir-ho? No, hi ha perfils urbans rotundament intan
gibles, sagrats, per que no deim el mateix de determi
nades zones de les nostres illes? Absolutament, amb 
la mateixa energia, amb el mate ix fanatisme, si em 
permet, hi ha zones que no es poden de cap manera 
urbanitzar, que ens hem de posar d'acord en quines 
són? Tal vegada sí, pero el que nÓ" es pot dir és aques
ta es pot urbanitzar o aquesta no es pot urbanitzar 
molt, n'hi ha que no es poden urbanitzar gens. O re
sistim la inercia d'aquestes mateixes forces que im
pulsen tot el procés i que el volen impulsar cap al 
futur, o el nostre futur és imprevisible, i no és un 
problema de creixement zero, no és un problema de 
creixement zero, senyors, no estam per aquesta teoria, 
a les nostres rIles sobra sol urbanitzable, estam per 
creació d'unes expectatives reals i lícites, no perque es 
pugui urbanitzar alla on els capricis d'uns promotors 
digui aquí, perqué aixo és allo interessant, és interes
santíssim urbanitzar altres zones urbanes on mai no 
s'hi permetra fer el que es vol fer, avui s'arriba al 
punt més debil i més intacte, Formentera, Eivissa, 
que esta ja dins un procés quasi irreversible, i és quan 
hem d'aixecar amb més energia la nostra veu, és un 
problema de sentit comú, de voler sentir realment les 
veus que un dia i l'altre veuen perque estan defora, 
perque no veuen amb el partidisme O amb l'interes amb 
que ho poguem veure nosaltres quin és realment el 
camÍ de sortida aquí s'ha esmentat, a debats anteriors, 
un senyor alemany, tenc un document elaborat per la. 
Conselleria de Turisme del Consell General Interinsu
lar, l'any passat, en relació a unes declaracions del 
Sr. Fitcher de Zurich, «con referencia a las sugeren
cias al C.G.L», destaca el Doctor Fitcher, <<la necesidad 
ineludible de mejorar ahora la infraestructura y la 
ecología del entorno, asumiéndose por las Entidades 
públicas y privadas inversiones no rentables que me
joren nuestras reservas naturales». «Inversiones no ren
tables)}, de qualque manera ens hem de mentalitzar que 
no tot el que podem fer és rendable a curt termini, que 
hem de fer una inversió a llarg termini no rendable a 
curt termini, fins ara han trobat vostes excusa per no 
protegir res del que s'havia de protegir, no veuen mai 
amb quina for~a i amb quina insistencia estan treba
llant aquells que han practicat i pretenen continuar 
practicant la més greu de les insolidaritats, no es tracta 
de salvar el passat pels seus valors paisatgístics, pels 
seus valors historics, pels seus valors culturals, no és 
només un problema de sensibilitat cultural i vital, es 
tracta de salvar el nostre futur, com a soCÍetat moder
na, com a societat prospera, que és indissociable d'un 
mínim de sensibilitat vital i cultural. Es tracta d'aixecar 
totes les hipoteques i poder rendabilitzar soCÍalment la 
riquesa que aquest poble ajuda a crear, Eivissa i For
mentera han entrat ja en un procés que ha estat més 
brutal encara que el de Mallorca, la indisciplina que 
vostes no controlen a Eivissa i a Formentera, afortuna
dament, actualment es pot controlar i números canten, 
és un debat que qualsevol dia el podem tenir. Com esta 
el tema de la disciplina urbanística, a Eivissa? La indis
ciplina és la norma, el poble d'Eivissa i Formentera, 

com a Mallorca a un cleterminat moment ha ha estat 
Es Trenc, i ho poden esser, o Sa Dragonera, té un sím
bol i una causa identifidora del canvi el'aquesta inver
sió radical... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi concretant... 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President, immediatament. És la protecció 

de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, no és només un 
perfil entranyable de la propia terra, el que volen veu
re protegit, que no ha volem veure esgarriat, volen sal
var el seu futur, jo els deman, basta de bones parau
les i d'excuses, basta ele revestir de respectabilitat la 
Hum verda a la irresponsabilitat i a la insolidaritat, 
ara mateix encara hi són a temps, encara hi són a 
temps, a partir d'avui queda consagrada una majoria 
d'infausta memoria, una majoria de tristíssim record 
per fer allo que ja no s'hauria de fer mai a les nostres 
Illes. 

(Aplaudiments). 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? Té la paraula el Sr. Jeroni Albertí. 

Disposa d'un temps ele cinc minuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 'Realment jo 

no pensava intervenir avui aquí, perque cree que era 
un tema que estava contret a un territori i el Sr. Felix 
Pons ha vengut aquí, jo diria si bé vaig entrar fora de 
context ahir, avui sí que hi ha sortit ell, explicant unes 
coses que no tenen res a veure amb els límits d'Eivis
sa i Formentera. Jo si qúe hi aniré, als límits d'Eivissa 
i Formentera, Sr. Pons. I aleshores, jo li vull dir una 
cosa, en primer lloc, ho vaig dir ahir i ha torn a elir 
avui, no estalonar els seus projectes de lleis no és des
truir les nostres illes, quedi clar, quan voste vegi un pai
satge destruIt, ja vendra a dir-me vostes han destrult 
aquestes illes. Segon punt, la nostra concepció com a 
Grup Regionalista passa per l'autonomia a nivell cl'illa, 
que quedi clar d'una vegada, i la majoria que ve a 
equest Grup i que firma aquest Projecte de Llei a Eivis
sa, és majoria els senyors que diuen que s'ha ele fer 
aixo, i per a nosaltres com a Grup, el que eliguin els se
nyor d'Eivissa sobretot si són majoria a les passacles 
eleccions, estan representant la majoria deIs po bIes 
d'Eivissa i Formentera. I nosaltres direm coses fora de 
context, perque els problemes territorials són proble
mes de cada una de les illes, i els problemes d'Eivissa i 
Formentera són problemes d'Eivissa i Formentera, i 
crec que tots estam d'acord en reclamar que la compe
tencia d'urbanisme sigui de les primeres que passi en 
els Consells Insulars, la qual cosa vol dir que l'orclena
ció del territori d'Eivissa i Formentera, l'han de fer els 
eivissencs i els formenterencs, o segons el nostre cri
teri, i per aixo, estarn estalonant una Proposició de 
Llei, independentment que ens agradi o no ens agra
di, com no ens ha agradat, ho he de dir aquÍ, que 
havent-hi dues Proposicions de Llei que van al mateix, 
hagin hagut de fer una cosa que jo crec que no s'havia 
de fer, passaré a un altre terna. El que Ji vull dir és 
que nosaltres, per damunt de tot, creim que en ternes 
territorials, i l'urbanisme ho és, cada illa, cada illa ha 
de decidir que és que li convé, i la majoria d'Eivissa 
i Forrnentera, creuen que alIo bo és fer el que han dit 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 24 / 30 i 31 octubre 1984 795 
, 

senyors que han de fer, i per a nosaltres, en 
aquests momenls, és un deIs conceptes que mé vo
Jero respectar i ens estranya que aItres grups, nacio
naüsees d'esquerra, d'aqui, que defensen ¡'Autonomia 
de les noslres illes, quau no convé la deixin a pan i 
facin una altra política, nosaltres som respectuosos 
amb l'autonomia insular, i avui, el fet hls~óric és 
aquest, el nostre Grup consagra l'autonomia insular 
d'aquestes illes i dóna suport a alió que la majoria 
deIs Consell d'Eivissa, de Parlamentaris d'Eivissa, re
presentats en aquesta Cambra, creuen que ho han de 
fer, independentment que nosaltres, els aItres, hi esti
guem d'acord o no; pensam que així comenc;;arem a 
fer aquesta Autonomia que tots deim que volem fer, 
pensam que així l'Autonomia passara per les illes, i 
d'altra manera, per molt que ens omplim la boca de 
dir que els pilars basics d'aquesta Autonomia són els 
Consells Insulars, si aquí armam la plaga a les majo
ries de cada una de les illes, no estam fent ¡'Autono
mia que nosaltres pensam que ha de ser i que pensam 
també que és la que el nostre Estatut ens dóna. Res 
més i moltes gracies. 

(Aplaudiments). 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Cosme Vidal. No, abans voste. 

Disposa de cinc minuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gdl.cies, Sr. President. MolL breument, Sres. i Srs. 

Diputats, per replicar a all0 que aquí s'ha dit, per part 
del PSM i el PSOE, entorn a la nostra proposta o Pro
posició de Llei que hem presentat conjuntament amb 
el Grup Regionalista. Sense cap dubte aquí s'ha parlat 
per part del representant Socialista d'alIo de les lli~ons, 
i per passiva, etc., jo Ji voldria dir que qualificar eH 
d'una burla, o així ho ha qualificat la nostra Proposi
ció de Llei i dir que és un intent de presentar moltes 
propostes en aquest Parlament, francament el que és 
una burla que ho digui el representant del PSM, quan 
ens ha intoxicat amb propostes irrellevants i que, en al
gun cas, s'han considerat, precisament, com a una mofa 
cap a allo que és aquest Parlament. Per tant, de burla 
res, i tan legítima com pugui esser qualsevol altra Pro
posició de Llei, perque nosaltres hem respectat totes, 
totes les aItres iniciatives i demanam el mateix tracte. 
Jo no he cilat la Constitució, com ha dit i que, vertade
rament o almenys vuIl que quedi cIar que no ha estat 
per part meya i, per tant, com que em diuen que no 
anava per mi, doncs no hi entr en aquesta qüestió. 
Quant al PSOE, bé, ha dit el Sr. Felix Pons, a pesar del 
seu habitual to dogma tic amb «clac» inclos, que verta
derament aquí, si nosaltres el que havíem de fer era 
presentar unes es menes, pero que les haurien rebutjat, 
etc., per tant que aquest rebLúg era obvi, doncs, no sé 
perque ens ha acusat de presentar una alternativa, i 
el que he de rebutjar rotundament i torn a referir-me 
al to dogma tic, és que el que no presenten ells, idó ja 
no és acecptable, que és, en fi, que és una cosa per 
defendre uns interessos particulars, etc., etc .. i m'ha 
tret i m'ha dit, precisament jo li voldia dir, el! s'embo
lica moltes més vega des que jo, alló de S'Estany des 
Peix, ho havia presentat d'una forma nebulosa, ido jo 
li vaig a desfer la nebulosa. S'Estany des Peix s'ha dit 
abans pe! seu representant que no s'urbanitzara si no 
esta d'acord l'Ajuntament socialista, aixó esta ciar, ell, 
voste ha dit que S'Es tany des Peix era la mar, que 

havia entrat, etc., jo en aixó no hi vaig entrar, eh? 
cree que 111 na en.ra eL ~u.rreln, í que ILl na preclsa
men( una senrenCla del Suprem, jo em remet a 3lXO, 

jo no som parudari que es conslden a110 com altra 
cosa que no slgUl La mar, és una questió personal, peró 
si VO:;le dm que JO he d11 auo oe S'EsTany des J:'eix 
que pot ser o que no pot ser, jo h vuH dir, que ni tan 
SOIS c;ustelx el perill de la més mínima construcció iUe
gal, üi ha la que, segons el Sr. Enric l{ibas, l'Ajunta
ment de Formencera vetla gelosament per la disciplina 
urbanística, amb aixo, crec que esta ben ciar, i el que 
jo he vOlgut dir és que nosaltres no ho posavem dins 
Ses Salines, pero aixó no vol dir que no s'hagués de 
protcgir, que no fos un espai a protegir, hi ha altres 
espais, tal vegada a Eivissa i a Formentera, que s'hau
ran de protegir. Per tant, jo crec que voste ha dit que 
era una fita histórica, i cIar, ho ha dit acusant-nos a 
nosaltres precisament que aquesta fita historica fos 
negativa; jo, amb aixó de les fites, voste ha fet un d'aixo 
general de la importancia d'aquesta Proposició de Llei 
o de la protecció de Ses Salines d'Eivissa i Formentera 
jo estic d'acord, és perfectament legítim que voste hagi 
intervengu!, pero, de totes mancres, d'aixo de les fites, 
a Eivissa, en el camp, se solen moure bas tant, i voste 
esta movent les fites com li convé, eh? O sigui, on la 
posa, 011 la mou, o sigui, si s'hagués acceptat el que 
vostes proposen, estava tot molt bé, i era una fita his
tórica positiva, pero com que és el que presenten els 
aItres, és una fita historica negativa. Voste m'ha recor
dat el Sr. Fraga, jo estic molt content qUe també [ací 
acudits, sobre aixo de la dona embarassacIa, jo li puc 
dir una cosa, des elel moment que a'~ui he vist la seva 
interven ció i, en fi, i ho ha dit molt bé el Sr. Albertí, 
abans, crec que endemés de la delimitació, ha quedat 
ciar que aquí hi ha una diferencia de nosaltres a vos tes , 
és ni més ni manco que la qüestió de respectar les 
postures deIs altres. Moltes gracies. 

(Aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Cosme. Sr. Sebastia -Serra Busquets té 

la paraula. Disposa, Sr. Sebastia, de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors. En pri

mer lIoc, volem fer referencia, dins el respecte que ens 
caracteritza com a Grup Parlamentari, a l'explicació 
del tema ele burla que pens que ha quedat, semantica
ment, una mica embullat. Nosaltres parlavcm de burla, 
en tant que si hi ha un text, alIó legítim, lícit i tot 
el que es vulgui era venir aquí amb 1ma es mena a la 
totalitat i anar a debatre, posteriorment en Comissió, 
segons el resultat del debat parlamentario Pensam que 
el que sí s'esta produint avui és una, i voldríem equivo
car-nos, és Ulla intoxicació de l'opinió pública, en tant 
que es vol passar per proteccionisme una Proposició 
de Llei que pensam que no ho és, i pensam que no ho 
és, per que, Sres. i Srs. Diputats? Pensam que no ho és 
perque hem escoltat amb profunditat els arguments 
científics que s'han exposat aquí i els elements d'orde
nació del territori que s'han exposat avui horabaixa. I 
així com a la primera Proposició de Llei, hi ha hagut 
una exposició amplia que s'ha dit que s'estava d'acord 
amb els ar¡!uments científics de lluita popular, de con
sens generalítzat, de protegír aguest espai, després no 
hem vist a cap moment, davant el retalls de molts de 
mils de metres quadrats, no hem vist a cap moment 
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l 'argumenta i6 técnica i i Dlíf"ica. Aqu sla és la TI s lra 
oncepció del conceple burla que hcm utIlitZ<1L, pen::,um, 

en (1 unit iva, que j¡i ha una argunt Illa i6 p 'r il toxicar 
opinlo pllblica cnlorn al tema de pro cciol1lsm', i, 1 -
finüivamcnL. é una pció tota lmenl legfLica, LOlalment 
resp luosa. p ro ql1 mbulla [H su bs tam:ia lmclll. o
¡em in i. tir, lambe, que ara vcndra. dcsprés ([' qu 1 
pi nari, Llna bala ll a en omis 10 1 n pI nari en que 
el argumcnts hauran de quedar ben reLlcclilS p rquc 
emenem. crei m i hu creim molta genl que ha treballat 
aqll t L ma de de fa m Jt anys qu s' s ta fraccio
nant, '~ lá fal (m nl prot gint una zona. Una replica 
b:r:eu, clara, i pensam que molt seriosa, a la interven
ció sobre J'autonomia de cada illa, o Formentera no és 
uoa illa, Srs. j Sl"es. DjputaLs? o Formenlera no ha 
pre de isions a través elel seu Ajuolament, i la on
tilució E panyola no parla d'un Ajunlamenl que té 
unes compe ltmcie puntuals i concretes,i que Formen
tera no ha el'estar subjecte al c nlra lism d'Eivissa? 
Aixó és una qüe Lió molL clara. Segona qüeslÍ I com és 
po, ibl c parlar avui d'autonomia cJ'una illa, si la set
mana pa ada el Grup Regionalista vota en contra d'una 
iniCiativa de la majoria del Consell Insular de Menor
ca? Sres. i Srs. Diputats seriositat, j utiLilzem la con
tundencia i le lL is quan loca, si no haurem de dir una 
altra vegada, com fa un parell d'anys, «vergonya, cava
llers, vergonya». 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Sebastia Serra. Sr. Felix Pons té la 

puraula, disposa, Sr. Pons, disposa de dnc minuts. 

EL SR. PON S IRAZAZABAL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Lamentam que 

aqu SI debat. s'bagi lIscilal amb una setmana de retard, 
a un In menl en que la filo oiia del Grup R gionalista 
e la decantada per les teories insularis te ', fa una set
mana e. va plan tejar, no pe.- la majori¿¡ del Diputats 
de Menorca, sinó peJ Consell de Menorca, ap,-ovat per 
majoria absoluta deIs seus memb"es, una proposició i 
no va mereixer el respecte rotund i contundent que avui 
mereixen al Grup Regionalista les üliciali es d 'Eivi a 
i Formentera. Tampoc no ens veim sorpresos per aquest 
canvi, recordam que en el debat d'Investidura es va 
invocar com un deIs argumcnts per donar suport a ]a 
candidatura de] Candidat de Coalició Popular, esser ]a 
for<;a més votada en aquestes mes, pero qll'~ en el Con
selI Insular de Mallorca, aquesta teoria ja no va funcio
nar. Qt tan al clogmatisme, S,". Vida!, tendré mo]t de 
gtlst en apraIundir, no aquí, perque seria un avorri
menL pels nos res colkgues aquest tema, és la primera 
persona en la meva vida que em diu dogmatic, sempre 
m'han dit que el meu problema era que no creia en 
res, sobretot idealbgicament. Aquí el problema basic 
és s i aque ta iniciativa de vostes obri o no abrí unes 
expectative urbanístiques, el tema de fans que esta 
realment esperant que es resolgui si es podran urbanit
zar a no es padran urbanitzar determi.naeles zones 
aquest és el problema de fons. ~s el problema deIs 
límits, eE · ctivament. S'E tRny des Peix, voste diu que 
no hi vol ¡.mt1-ar, 11i entri descaJ¡¡r, té una profunditat 
mitjana de 80 centímetres, segons el registre de la pro
pietat; es comunica amb la mar per una boca de 25 
metres, i l'aigua és salada, la fai.u1a és d'aigua salada. 
Diu que el Tribunal Suprem ha dictat sentencies, i que 
hi ha unes lleis que dictaminen sobre aquest tema, 
vOSltes no ha dit com; jo no Ji discutesc, no Ji discu-

tesc, el problema no és aquest, jo li die que en el pro
blema de S'Estany des Peix, voste hi hauria d'entrar 
com a President del Consell d'Eivissa i Formentera, 
com a polític que representa interessos d' Eivissa i For
mentera, i voste hauria de dir, purament i simplement 
si esta d'acord que se superin tols els problemes legals, 
perque S'Estany eles Peix, d'una vegada quedi ciar que 
és patrimoni d'Eivissa i Formentera, i mé5 que d'Eivis
sa i Formentera, de tots els espanyols, pe¡-que és mar 
litoral. No s'escudin amb I'autonomia de l'Ajuntament 
de Formentera, per no opinar, I'Ajuntamcnt de For
mentera, s'ha banyat i no 110més físicament dins S'Es
tany des Peix, sino políticament dient el que vol. Amb 
la nostra proposició el que vol és que no s'ur):>anitzi 
S'Estany des Peix, amb la nostra proposició, i parl d'ur
banitzar S'Estany des Peix, que és la mar, perque vos
tes saben que hi ha projectes per urbanitzar la mar, i 
aixo s'hauria de saber, hi ha projectes per urbanitzar 
la mar, que han sortit a la premsa d'Eivissa i Formen
tera, han sortit a la premsa. 1 a més els puc iHustrar, 
també a nivell particular, sobre els projectes que hi ha 
damunt S'Estany des Peix, d'urbanitzar, per favor, no 
ho neguin, perque saben que la realitat és que hi ha pro
jectes, de «ciutat lacustres» a S'Estany des Peix. Amb 
la nostra proposició, la diferencia, efectivament, era 
total, si s'hagués aprovat aquesta proposició, ningú no 
hagués discutit si es protegia o no, nosaltres no volem 
aprofundir diferencies, nosaltres volem, si és possible, 
que vostes es convencin que protegir de bon de ver, 
no és urbanitzar un poc, jo no cree en apriorismes 
que la dreta sigui aixó i que l'esquerra sigui allo, no 
hi cree ni hi he cregut mai, miri si 30m poc dogmatic, 
pero vostes fan tot el possible, perque aquesta aproxi
mació, que s'ha de donar fatalment a una c;ocietat com
plexa a un moment, com he dit, en que el que esta en 
jocsón els interessos vitals, pcrfectament interpene
trats de totes les classes social s d'aquestes illes,' siguin 
conscients que és imprescindible premlre decissions no
ves, que acabin amb aIló vell i permetin un futur dis
tint del que hem tengut, perque la hipoteca és molt 
pesada i l'hem d'aixecar entre tots, nosaltres tots soIs, 
ja ho sé que no podem, o vostes ens ajuden o la 
hipoteca aguanta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Pons. Per aHusions, no. P:;!r contradic

cions, sÍ. Disposa, Sr. Diputat, de cinc minuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. «Vergonya, ca

valIers, vergonya», és la segona vegada que ho sent. La 
primera vegada va esser per no urbanitzar Es Trenc, i 
aquesta és pel contrario Sr. Sebastia Serra, «vergonya 
cavallers, vergonya», ens ho podem aplicar tots i no ho 
donem aIs altres. Segon punt, perque hi ha contradic
cions, que jo vull deixar cIar que no són contradic
cions, sinó que són coherencia. Convendria que quan hi 
ha debats en aquesta Cambra, endemés de les votacions, 
tots preguéssim nota deIs arguments que utilitza cada 
Grup per dir que sí o per dir que no, i l'argument Que 
el representant del nostre Grup de Menorca, va utilit
zar per dir que no, millor dit, va utilitzat per demanar 
la retirada de la Proposició no de LIei, és que hi ha 
pendent una sentencia del Tribunal Suprem sobre un 
lloc determinat, i aixo surt de Menorca, perque si hi ha 
indemnitzacions les pagara tot BaJears, no és un tema 
exclusivament territorial, i si va demanar que la re ti-

é 
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ras sin és perque la postura nosLra, després de la sen
tencia, possiblement hagués estat distinta de la d'abans 
de la sentencia, o sia, que varem dir que la re ti
rassin, perque hi havia UD problema que no només 
era de Menorca, sinó que si hi havia indemnilzacions 
era de tot Balears, del Govern i, en definitiva, del nos
tre pressupost. Per aixo no hi ha cap contradicció, nos
aItres estam amb aquesta línía, el que passa que hi 
havia arguments jurídics que varem exposar i que en
demés, sabíem cert, i ja ho deim ara, que després de 
la sentencia del Suprem, el nostre vot hagués estat se
gUl'amenl, o e ra segLlramcnl dis t inL, d'acord amb quina 
sigui la cntimcia del Tribunal uprem. Per aixo vull 
dir que no hi ha conlradiccions, qu ens manejam pel 
maleix i que, per tant, nosaltres continuarem fidels en 
aquest pun.t, que agradara o no, en temes estrictament 
territoríals creim que els Consells Insulars tenen per 
damunt de tol la competencia que avui encara no s'ha 
pogut transfcrit. Hcm dit que amb urbanisme, fins i 
tot podria jo també citar, unes paraules del mateix 
quan era candidat el President del Govern, ja va dir, 
que urbanisme podia ser de cada una de les illes, si la 
majaría d'Eivissa i Formentera creu que aixo és bo, 
pens que no podem entrar nosaltres a dir-los que no. 
Res més . Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Té la paraula el Sr. Cosme Vida!. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Moltes gracies. No, molt breument, sinó, per dir 

al Sr. Pons, Sr. Felix, que bé, si no li agrada aixo de 
dogma tic i tal vega da m'he equivocat, dones, tal volta, 
s'ha mostrat maniqueista, aixo ja és una altra cosa. 
Pero, bé, aixo és un assumpte, perque jo al que volía 
entrar era per contradiccions aHusives, i aixi no direm 
aHusions. 1 li vull dir, al Sr. Felix Pons, que aquí em 
pot fer les recomanacions que vulgui, les aHusions que 
vulgui , com a President o Portaveu del Grup Popular, 
ara, llü;ons, rebre-les de voste, cam a President del 
Cansell Insular del ConselI d'Eivissa i Formentera, com 
ha intentat dir com havia de fer les coses, vertadera
ment no les hi admet ní són d'aquesta Cambra. Moltes 
grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies. Sr. Felix, té per contradiccions. 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. No he intentat, ni per allo més 

remot, donar-li lli~ons del que ha de fer l)i com ho ha 
de fer, sobretot com ho ha de fer, el que li he dit es 
que creía que és una exigencia lícita a un polític que 
representa Eivissa i Formentera dir-li que un deIs punts 
en el qual s'ha de definir és si esta d'acord que Eivissa 
i Forrnentera recuperin com a espai públic S'Estany des 
Peix, í no dir que sobre aquest tema, com que hi ha 
una sentencia del Tribunal Suprem, no hi entra. Jo die 
que sí que hi ha d 'entrar, és el que dic. Punt. 

EL SR. PRESIDENT: 
Voste. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Sr. President, si em permet, molt breument .. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Pero, per favor, per que em demana la paraula? Per 

favor, bé. Sr. Sebastia Serra. Per que em demana la 
paraula? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, per contradiccions i aHusions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contradiccions, per allusions, no. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Contracliccions. Anam aprenent el Reglament. Gra

cíes, Sr. President, Sr. Albertí, l'ultra vega da que ens 
referíem, que havÍem parlat de «vergonya, cavallers, 
vergonya», obviament, per la nostra part, no era a all0 
d'Es Trenc, sinó que era quan amb la seva responsa
biJitat política el nostre Estatut d'Autonomía va passar 
de la via de l'article 151 a la del 143. Per altra banda, 
Sr. Albertí, quan es va aprovar a110 d'Es Trenc, cosa 
que, tots els Grups Parlamentaris que ho estalonavem 
férem feina a plena satisfacció plegats, també estaven 
pendents unes indemnitzacions que afectaven tates les 
Illes Balears, estan pendents encara, no sabem com 
acabaran; uns plans parcials e staven aprovats, i així i 
tot varem tenir tots, els Grups Parlamentaris, els tres 
Grups Regionalista, Socialista i Esquerra Nacionalista 
(PSM), que ho estalonavem teníem plena consciencia 
d'aques t tema, per aItra banda crec que l'argument del 
Suprem, si bé es té en compte crec que no s'ha d'uti
litzar amb una dimensiá. superior a la que té ja que 
senzillament es refereix a un tema d'autonomia mu
nicipal. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies per les seves intervencions. Es considera 

canelos aquest debat. 1 deman, el Govern em demafia la 
paraula, sí. Pot intervenir sense limitació de temps. Té 
la paraula el Sr. Anton~ Marí Calbet. 

EL SR. MARI CALBET (ANTONI): 
, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Després de tot 
el que s'ha dit aquí, d'una manera més o manco tensa 
a estones, jo només vull fixar quin s han estat o quin s 
són els criteris del Govern per estalonar la Proposició 
de Llei presentada pel Grup Popular i el Grup Regio
nalista de les Illes. Es dar que el Govern Balear no és 
partidari, com s'ha vist a aItres sessions d'aquesta Cam
bra, de fer lIeis d'arees naturals d'especial ¡nteres d'una 
manera indiscriminada o abusiva, pero en aquest cas, 
sí que creu necessari a la zona denominada Salines 
d'Eivissa i Forrnentera i els illots intermeclis, fer una 
11ei d 'aquest tipus. 1 per que? Perque estam en un cas, 
allí on tots els partits polítics, tates les institucions, 
tant públiques, privades i tots els habitants del poble 
de BaJears, o al manco els de les Pitiüses, estan d'acord 
que aquesta zona s'ha de protegir donat el seu valor 
ecologic i paisatgístic, no comparable amb aItres zones 
de les Pitiüses . Per que, donam suport a aquest Projec
te de Llei? Primer, perque no posa en perill la futura 
ubicació del Port Indus trial de Sa Caleta. Segan, deixa 
fora d'aquesta area zones que per les moltes edifica
cions que ja existeixen, pensam que no mereixen la 
qualificació d'area natural d'especial intereso 1 tercer, 
conserva, en el nostre criteri, amb la seva totalitaf, el 
valor ecalogic i paisatgístie d'aquesta zona. Jo vull 
deixar ben cIar que el que aquesta Cambra esta fent, 
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en aquesl l11 omen l, és una llci de protecció d 'una zona, 
que no cs tam parlal ll d'urbanilza ion ' , de fer urbanit
zacions, no Cslam p<ld~\n.l de con tr uir hotels. Jo li 
diria al Sr. H!l ix Pon, que dcspre el' la seva di sser
tació, m olt eloquent , p ero que a mi em deixa amb un 
mal sabor de boca, per que em dcixa amb un mal sa
bor de boca ? El! és m es jove que jo , ta1 volta, i és 
mal!orquí, n o és eivissenc ni fo rm entcrer, pero jo, tenc 
un record, un r ecord ben clar de guan m enjava garro
r. s, no Ji podría dil' en aguesl rnomenl, si les rnen juva 
p rqu ' l nia "m o n , pero sé q.ue les menjava j el 
que i Ji puc dir és que des de Ea molt any mai mé' no 
se m'ha ocorregut menjar-ne, que li vuU cUr amb aixo? 
que és molL udl parlar- d'inrraeslrü~ tllra, d'urban.itza
cion , pero si giram el cap endarel-ra i veim en ,l'eslal 
de m i er.ia qu' es tr baven les iJl cs d'Eivis a i m ~s la 
de r rmenlera, cosa que jo b e oneguL, al1i , 011 la 
jOVClltUl per poder e n l in uGlr sobrevivin l bavia d'emi· 
grar, i que és gr~l ci.E:: a l turi 111' i a la, jo no die que 
les ca e s'hagi n r l bé sempre, que també se n'ban fet 
m olles ele m alament, pero que és molt faci! parlar ara 
d'urbanitzacions i d ' infr' struclura, quan en aqueJ1 mo
m ent no hi havia sous per fer-ho, i les coses es varen 
fer com es varen poder fer, i no estic d'acord com 
s'han fet les coses, no vull dir aixo, vull dir que gra
des al TDrism j a aLlb que es va fer . bé o malamenl, 
la poblaci6 de les Pilii.i es VQ anvial' de manera de 
viurc, de m . nera de \fiure, aforlunaclamelll a\lui en dia, 
boua, Jo el que 1i vulJ dir també, p r que pareixia que 
aquí s tavcm discutint aha que es l~1.Vem, anavem a ter 
una urbanilzació, l10t c ls i totes aqueste cose, jo no, 
no crec que aixo estigui mm-cat dins la llei, que creim 
que són els ajuntaments que han de decidir el que 
s'ha de fer o no s'ha de fer a les arees que queden 
[ora el'aques ta zona ele protecció, nosalLre el · ¡ro en 
aquesta ?Ona no s'hi fara s, pero a' les aUl'es no, el im 
el que s'hi fara, ni tenim per dir-ho, ho h an de fer ls 
ajuntaru nls, hu ha n de dir. J o també Ji voldria c1ir a l 

r . Ribas. que si 1 parc1al~ que fru1 el s s us nius entre;: 
la zona de protecció i les pistes ele l'Airoport, si no són 

Is avions que e ls espanten jo no aniJ'é a espantar-lo, 
poe es tar-ne b n egur, d'aixo. R més. Gracies. 

(Aplaucliments) 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grúcies, Sr. Antoni Marí. Pot replicar, Sr. 

Felix Pons. Disposa d'un t emps de cinc minuts 

EL SR. PON S IR AZAZABAL: 
Sí, Sr. President, Sr. Conseller. Només una precisió. 

Serem els c\arrers en negar el papel', la importancia 
fonamentaI que el Turisme, la construcció han tengut 
per treure aquestes illes, especialment a Mallorca, Eivis
sa i Formentera, d'una situació de miseria historica, la 
coneixem, no ens presentin a nosaltres com a enemics 
ni del Turisme ni de la construcció, perque no som 
enemics de cap de les cines co es. E tam perfectament 
conven~uls i som con -cie¡¡ts que aquests . ón 1 sec
tors, avui per avui, que constitueixen la base de la 
supervivencia economica d'aquestes illes, pero no em 
podra n egar que aquesta vehement aHegació, obre les 
exceHEmcies del Turisme i la construcci6 per defensar la 
protecció de Ses Salines d'Eivissa i Formentera,. no 
constitueix una manifestació subconscient deIs auten
tics designis d'aquesta Proposició de Llei, que ja he dit 
que e l problema basic d'aquesta Proposició de Llei, és 
saber si crea o no expectatives. que es podra urbanitzar, 

si rea o n expeclnLives que es pod ra con truie I 
aque t és el fans d e la qüc lJÓ, lamcnlab lem E:: llt, nosa l
tres creim que el prubJema 1 limi " és Ul l problema 
el locar '.'{pe La live o n crear-nc, de rear cxpcclali . 
ves que onlin ucm a la via del turis m e i la cons lrucci , 
que ·ns ha lI t fins a ra, quan no a!t!" s creil11 que 
lurism j con lru ció, si, pero de .forma diJ fenl, sobre
tol J'et!uació ltlrlsme con t rucció, a turi me, p el" hem 
comen L a entenc.lre que les coses s'havien <le fel' d'ulla 
allra manero, a ons trucció, encara no ho hem ent' , 
turí me i ns Lrucció, í, pero amb u n, in er-sió ener
gica i radical del procés. 

EL SR. PRESlDENT: 
Gracies, Sr. Pons. Vol contrareplicar, Sr. Antoni 

Marí? 

EL SR. MARI CALBET (ANTONl): 
Sí. Jo nom és, no, si jo els he declarat ( ... deficien

c íes tecniques ... ) n , no eía el que volia, dl? Jo només 
he o lgut ler 'lUle, refl exions, 1 rque em s urten el 
dins, i si oste pOl p net rar en el .meu ub on cient 
quan jo die una cosa , dones li he d'alabar e ls eus 
rncrils, perque la v l'iCat é que jo , que he pa.rlaL, no 
pen aVa el que vo te 'h a dilo Li be fet unes r fl e;:x ions, 
perque le ent, i li diré mes, en l d ba l J 'aque t mati, 
ha sonil una paraula, una para ula que jo ('eia, fa nomé 
uos cHes qu l'he sentida per primera vega da , j tal volla 
é que som molt ignora n!., pero és la verilat, que són 

Is alou , jo m 'he preguntat per qu e, no alLr a Eivis a 
no sabem per que s6]) els alous, ni n'hem enlit parlar 
m al , o jo a lmanco, 1 he arribal a la conclu i6 qu · no 
abíem que eren el < lat! ' , p erqLte e ra pTOU pobre, tan 

Eivissa com FonnenLera, i m-m enler a, tothom ap qu 
va estar 150 anys deshabitada, perque ningú no s 'atre
vís a demanar res a ningú altre, sinó que cada un 
intentava viure com podia. Jo el que he dit, no he 
alabat la constmcció de zones, el que he volgut dir és 
que aquí no estam discutint cap urbanització, aquí es
tam discutint un es zones, allí 011 no s'hi podra fer res, 
el que sigui :lmb allo altre , no som nos:lltres que ho 
hem de dir, creim que són els Ajuntaments. No he vol
gut dir res més que aixo, 

EL SR. PRESIDENT: 
Molle gr~cie. t aqll la Presicl imcia <!emana a la 

ambra , pren aque la a mbra n cons idera ió la Pro
posició d LI i presentadn pels Grups Parlamen lal'is 
PopLllar i Regiona li la de les Illes, re lativa a ./a De la· 
r ació de Ses alines d 'Eiv.issa .i Fonllentel"a, i e ls Il10 ts 
in lermedi s. com a Arca Nalural el'Especial lnter' s? Les 
Sres, .i r s. Dipula t , que votin afirmativament es volen 
po ar drl , pe .. favor? Poden eure. Les Sres. i Sr . 
Dipl.ltats que votin en contl"a, es volen posar drets, per 
favor? Poden seure j moUes gracies. Les Sres. i Srs. 
Diputats que s'abstenen? No n''hi bao Queda aceeptada 
aquesta Proposició de Llei, per 27 vors a favor i 24 en 
contra. Perme tim-me un moment que els recordi que 
el proxim PIe tendra lloc dia 14 i 15 de novembre i que 
comen<;ara a les 17 hores de l'horabaixa. Bones tardes. 

d 
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