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l.-Preguntes: -, 

Any 1985 

1) R.G.E. núm. 389/85, presentada pel Diputat Sr. Francisco Cómez Sabrido, del Crup Parlamel'ztari Sa
cialista, amb la formulació següent: "Quines causes ¡onamentades motiven e/s grans retards produ"its 
en les tral1sferellcies al Consell Insular de Menorca deIs fons destinats a les Cuarderies Francesc de 
Borja Moll de Ciutadella i MagdalLna Humbert de Maó, la gestió de les quals té delegada l'esmentat 
Consdl?». 

2) R.G.E. núm. 371/85, presentada pel Diputat Sr. Sebastid Serra Busquets, del Crup Parlamentari Es
querra Nacionalista-PSM, amb la formulació següent: "Q/lin funcionament té i quina promoció s'ha 
fet i es fa de l'Escola de Voleibol que el Govern de la COl11unitat Autonoma subvenciona en el Club 
Son Amar?». 

3) R.G.E. núm. 393/85, presentada pel Diputat Sr. Francisco GÓ'11CZ Sabrido, del Gmp Parlamenfari So· 
cialista, amb la formulació següent: «Quines causes fonamentades motiven e/s grans retards produ"its 
en les transferellcies al Consell h1sular de Menorca deIs fons d'ajuda de l'extingit Fons Nacional d'As
sistencia Social?". 
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fl.-InterpeHacians: 
1) R.G.E. núm. 327/85, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a les actuacions del Govern 

a l'illa d'Eivissa, en materia pressupostaría, dels anys 1983, 1984 i 1985. 

lII.-Debat de l'esmena de totalita resenlada pel Grup Parlamentari Socialista al Projecte de Llei d'Orde-
nació de l'Artesania (R.G.E. núm. 411/ . E41851.\ ~ 

IV.-Debat de presa en consideració de la Proposició de Llei presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Na
cionalista-PSM (R.G.E. núm. 294/85), relativa a Z'Albufereta de Pollenr;a com a Area Natural d'Especial 
Interes. 

V.-Proposicions No de Llei: 
/1) R.G.E. núm. 277/85, presentada peZ Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa al Centre 

d'Interes Turístic Nacional de Cala'n Turqueta. 
2) R.G.E. núm. 315/85, presentada pel Grup Parlamentarí Socialista, relativa a les sessions públiques de 

la Comissió Provincial d'Urbanisme. 
3) R.G.E. núm. 330/85, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa a la crea

ció d'una Fonoteca. 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 
Bones tardes. Comen<;a la Sessió. 

l.-l) 
El primer punt de l'Ordre del Dia és el relatiu a 

Preguntes, i la primera és la que formula, sota el nú
mero de Registre 389 el Diputat Sr. Francesc Gómez 
Sabrido, del Grup Parlamentari Socialista, que demana 
quines causes fonamentades motiven els grans retards 
produ'its en les transferencies al Consell Insular de Me
norca, deIs fans destinats a les guarderies Francesc de 
Borja Moll, de Ciutadella, i Magdalena Humbert, de 
Maó, la gestió de les quals té delegada l'esmentat 
Consell. 

Té la paraula el Diputat Sr. Francesc Gómez Sa
brida. 

EL SR. GOMEZ SABRIDO: 
Si, Sr. Presidente, es habitual que se produzcan 

retrasos en las transferencias de los fondos que nor
malmente son trimestrales y a veces llegan a produ
cirse retrasos de casi hasta seis meses y, por tanto, la 
pregunta concreta es qué causas fundadas motivan los 
grandes retrasos producidos en las transferencias al 
Consell Insular de Menorca de los fondos destinados 
a las guarderías Francesc de Borja Moll, de Ciutadella, 
y Magdalena Humbert, de Mahón, cuya gestión tiene 
delegada el citado Consell. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller d'Hisenda, Economia i 

Pressuposts, Sr. Cristofol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. President. Bé, quant a la remissió de fans 

a les guarderies, dins l'any 84, hem de tenir en compte, 
en primer lloc, que la materia d'assistencia social no 
va entrar dins percentatge, així com molts altres De
crets, aquest estava en fase de valoració provisional i, 
conseqüentment, anava per un camí independent a les 
altres transferencies que tenia assumides la Comunitat 
Autonoma. Dins el primer semestre del 84, hem de 

tenir en compte que els pressuposts varen entrar en 
vigor en retard, i aixo va provocar una serie de des
ajustaments quant a la remissió de fans. Dins el que 
seria el tercer trimestre del 84, els fans es varen. reme
tre amb normalitat, pero, una vegada més, dins el 
darrer trimestre de l'any 84, per unes dificultats quant 
a ajustament de la quantitat amb el Ministeri d'Hisen
da, a causa que, com he dit, no havia entrat en per
centatge, i a la quantitat s'havien d'aplicar uns índexs 
d'increment, quant a la valoració del Decret hi va haver 
dubtes quant a la interpretació de quins eren aquests 
ínclexs, i es va haver d'estar pendent d'arribar un acord 
sobre la quantitat que s'havia de rebre i, una vegada 
arribats a aquest acord, es varen admetre els fons. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. GOMEZ SABRIDO: 
Gracias, Sr. Presidente. Gracias por la explicación 

que nos ha dado el Conseller de Economía y Hacienda, 
pero, de todas maneras, sería interesante que esto se 
subsanase para el futuro, y podría quizá, pienso, el 
Gobierno hacer una transferencia a cuenta, aún antes 
de las transferencias que normalmente debemos reci
bir, porque causa trastornos importantes dentro de 
unos presupuestos que están ajustados; que se nos 
retrase dos, tres meses, podemos quizá soportarlo, aun
que no debiera existir, pero es que los retrasos, a ve
ces, como digo, llegan casi hasta a seis meses, y esto 
ya es demasiado. 

Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Enguany, aixo no es produira, ja que el Decret 

d'Assistencia Social ja entra dins percentatge, i també 
dir-li que en aquells moments fer bestretes de tres ore
ria era molt dificultós, que era el sistema que es podia 
emprar, ates que el Govern de la Comunitat ja havia 
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assat el llrn it q~~~ a concessió de be~trctes . Per tant, 
P hi bavia posSlbi h tat legal de fer més best:retes que 
fO que rea lment hi ha previstes, segolls la Llei Gene
~~ Pressupostaria, Jímit que j a bavÍem esgotat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles gracies de les seves intervencions. 

1.-2) 
La Pregunta següent és la 371 que formula el Di

putat Sr. Sebastia Serra Busquets, del Grup Parlamen
tari Esquerra Nacionalista, relativa a la promoció que 
s'ha fet i es fa de l'Escola de Voleibol que el Govern 
de la Comunitat Autónoma subvenciona al Club de 
Son Amar. 

Té la paraula el Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Funciona a Mallorca una 

Escola de Voleibol, dirigida i propietat, de fet, del 
Club privat de Son Amar, i aquesta Escola de Voleibol 
esta subvencionada pel Govern de la Comunitat Auto
noma. La pregunta va referida a veure quina promo
ció s'ha fet el'aquesta Escola, quin funcionament té i 
quins són els seus resultats. 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Sr. Serra, el funcionament 

d'aquesta Escala consisteix en un centre d'iniciació i 
de perfeccionament' tecnic, a base ¿'un conveni firmat 
amb el Club Son Amar, ja que la Feeleració Balear ele 
Voleibol no té la infraestructura i les dotacions neces
saries per dur a terme aquest centre. Esta dirigit pel 
jugador internacional elel Son Amar, Jaume Fernández 
Barros, hi ha una primera fase d'iniciació i promoció, 
aIla on es fa una visita a tots els centre~ escolars o a 
una serie de centres escolars per, posteriorment, ar
ribar a una> etapa de perfeccionament, alla on es fa 
una selecció, ja que no tots els aHots poden estar in
teressats pel voleibol, poden estar capacitats per jugar 
a voleibol i, d'aquesta fase de perfeccionament, s'es
cull, actualment hi ha una trentena de jugadors que 
estan fent labor i feina dins aquest centre de perfec
ciúnamen1. Aixo és el que li puc dir quant a l'actual 
funcionament, tenint present que s'ha de destacar que 
hi ha un seguiment, també, de merits, quant als mo
viments que hagin de fer per a aquesta c1asse de de
port, i un scguiment, també, d'uns controls tecnics, 
quant a aquest tipus deIs gestos hagin de fer els ju
gadors, els estudiants de voleibol. 

Res més. .. 
EL SR. PRESIDENT: 

Vol fer ús de la paraula? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 

Sí, \·oldriem demanar al Conseller, a través ele la 
Direcció General c1'Esports, que aquest seguiment que 
s'ha fet, que ens consta que quant a visites a coHegis 
s[ s'ha fel, el'aixo sí que en tenim constancia, pero 
ens consta també que aquesta Escola de Voleibol té 
unes hores setmanals el'entrenament a camps concrets, 
ho tenien fins ara a "San Fernando», no sé ara on es 
fara, i tenim notícia que en 1I0c de servir per a la 
rromoció del Voleibol, a una serie el'hores que hi ha-

via setmanals a «San Fernando», es feien altres coses, 
com er en entrenaments deIs grups juveniles del Son 
Amar, i no precisament promoció a altres clubs i a 
altra gent per ensenyar l'esport del Voleibol. 

EL SR. GILET GIRART: 

Sí, gracies, Sr. President. Li he de dir, Sr. Serra, 
que el conveni no fixa, exactament, quines són les ins
taHacions que s'han d'utilitzar, aixo és una responsa
bilitat que correspon al Club de Son Amar, i li he de 
dir que si d'entre tots aquests a1-1ots n'hi ha qualcun 
que pot despuntar i poelen fitxar, valgui l'expressió, 
pel Son Amar, no hi veim cap inconvenient, tenint en 
compte que el que s'esta fent, precisament, és una pro
moció del deport del Voleibol mitjan~ant el primer 
equip, die, d'Espanya, i segurament més enIla d'Espa
nya, quant al primer equip de voleibol com és el Son 
Amar, i que és un fet summament reconegut, i cree 
que no el discutirem. 

Res més, moHes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Moltes gracies, Sr. Con
seller. 
1.-3) 

La Pregunta scgüent és la que es formula, sota el 
número de Registre 393, el Diputat Sr. Francesc Gó
mez Sabrido, del Grup Parlamentari Socialista, sobre 
quines causes fonamentades motiven els retards pro
du"its en les transferencies al Consell Insular de Me
norCa de fons el'ajuda de l'extingit Fans Nacional d'As
sis tencia Social. 

Té la paraula el Sr. Gómez Sabrido. 

EL SR. GÚMEZ SABRIDO: 

Gracias, Sr. Presidente. Sí, un poco en el mismo 
sentido de la pregunta que he hecho al principio de 
esta Sesión Parlamentaria. En este caso se trata de las 
ayudas para los servicios sociales asistenciales, al an
tiguo FONAS, Fondo de Asistencia Social, que ocurre 
como en el caso anterior, unos retrasos muy impor
tantes hasta el extremo que todavía no se han recibi
do estas cantidades completas, y solamente tenemos 
comunicación de que se ha enviado una parte de ellas. 
y la pregunta concreta es qué causas f~ndadas moti
van los grandes retrasos producidos en las transferen
cias al Consell Insular de Menorca de los fondos de 
ayuda del extinto Fondo Nacional de Asistencia So
cial. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Conseller. 

EL SR. SOLER CLADERA: 

La contestació a aquesta pregunta encara és molt 
més senzilla que J'anterior, el tema és a causa deIs rc
tards que es produeixen en la revisió deIs fons deis 
capítols 4 i 7 per part de l'Administració Central, amb 
aquest sistema, sempre que hem pogut, hem procurat 
fer bestretes, i, per donar-li un detall de la part cor
responent al 83, encara per part de l'Administració 
Central se'ns deu una quantitat bastant important que 
encara no ens ha estat remesa. Realment, els retards 
són a causa, com die, de la remissió d'aquest fons, i 
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del que put tenir segurctat és, i d'aixó s'ha fet la com
provdclU avUl mall mi:ltelx a lJ1lCrVeilclU, que Oes que 
es prucwelX lUla rerrnsslO lic fons a li:l ~umunllat AU

LOl1Unld, 1 aquesta va als ConSCllS lnswars, no tarden 
mes oc deu dles. 

Gracies, Sr. Prcsident. 

EL SR. PRESIDENT; 
Sr. Diputat. 

EL SR. GOMEZ SABRIDO: 
1.... 1·0<; !aS, l". Presidente. í, yo le rogaría a l Sr. 

Consl!J1.er qu eSto qu me h a dicho, '11 fin, p r 
uc se umpla, u cún la m a al" e -lcridad se lnms

ficran las panidas, porque tnuá l1dOse omo s' mIL?, 
la mayoda ele veces, de casos sociales que Lienen Wla 
verdwJ '" ra necesi dad de estas ayudas, el Lodo lipa, s n 
de mucho lip s, pero muchos de e llos son casos, ver
daderamente, de uml necesidad absoluta para subsis
tencia o material para médicos que pu dan ne es.itar, 
p r lo tan to, le rogaría que acelerase, c mo ha prome
tido, a l máximo, .la transferenc ia, y repe tirle que, na
luralmente, has la ahora no hemos recibido y estamos 
en el cuarto mes del año 85, más qUt: una parte, apro
ximadamente la mitad de las lran [eren ia que se 
no d ben hacer. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
í, així com a l'anterior pregunta Ii .rodia cont s

lar que ja a partir del 85 era responsabilita l de la 
Comurulal Autónoma, ja que e,otraven n percentatge, 
en nqLl SI cas, el que són els capital s 4 j 7, com vos le 
sap, n s'incJouen dins el cost efectiu, per tant, con- . 
tinucn veninl Il iurcment i gracio amen ! per pan de 
l'Admin istraeió CeJ1tral i si e produeixen retareis en 
aquesl aspecte , la omunital c\ifícilmenl odra fer bes
tretes, ates que, segons la normativa pressupostaria, 
el p gamen L rr sponcnLS als capílols aquests con
crets 'XC ILl ívament estan condicionals rus ingressos de 
les quantilat C01'l"eSponents per part de l'Admülistra
ció Central_ E l que s 'ha ura de er es . roeurar que 
I'Aelmini lració Central remeti amb més brevetat que 
om ¡lC fa ara aquests fons des·linats a la Comunitat 

Autonoma. 
Moltes gracies. 

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

Diputat. 
H.-l) 

El punt següent de l'Ordre del Dia fa referencia 
a le 1 n terpeHacions, i traetarem la regis1 rada sota el 
número 327 de rany 85, presentada pel Grup Parla
mentad ocialista, relativa a l es actuacions del Govern 
a l'iIla d'Eivl sa en materia pressupostaria deIs anys 
1983, 1984 i 1985. 

Secretaria, vol procedir a la lectura de la Inter· 
peHació? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Les desigual ats heretades per la no tra Comuni

tat Autonoma en prestació de serveis a distints punts 
de la geografia de la mateixa eontinuen vigent-s des-

prés de dos anys de la fonnació del primer Govc 
Autonomic, sensc cap mustra que sigui intenClú , 
camrlar aquesta situaciÓ. 

L'illa ([ 'Ei"i l> ·a , Sigui per la incapaci la t deis ·1 

dirigcl1ts pOlíLi ·s an lerior, :.igui p..:r 1<1 !llW1Ca d'cfl· 
tiviLa l dei s ::tcluals, ha e lal, 11Is turicnm ·111, margi na( 
deIs 'lvall~os so -ial ' tlu' ~dlrl! p. n - d~ I s lIosLn 
il!es j u lrlV ien assollL, dcspré de vcur le ac tuaciol 
que el Govern de la nos tra Comunitat ha proposat fi¡ 
ara i proposa als pressuposts de la Comunitat Aut 
noma per a 1985, no ycim p c tu ió LjUt; t -ndcixi 
reduir les desígualtats en la prc_lació l'nq ll ' ¡xas e 
veis, que van eles de guankrit::s a olad n de pers. 
nal a les delegacions de la Ol1llmital AuLon ma. 

Per lol f ¡xb, el GIUp Parla mentari Socialista ü 
terpel-la e l Go em sob re l 'apli aci6 prcss upostária 
l'illa d'Eivissa el ' anys 1983 i 1984. Sobre la previsi 
d'ac1uació del Govern a l' iUa d 'Eivissa l'any 1985. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Socialista, té la paraula el Diputat Sl 

Antoni Costa. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps ele quinze minut~ 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Com ha dit j: 

la Secretaría d'aques ta Cambra, la situació que en 
ocupa avui no és una situació que sigui nova, sinó qw 
és una situació que ve arrossegada des de fa molt: 
anys, que ha j)< ss 1 pels g vems centraljsl es el'una die 
tadura que no ha abul c m.prcndr molles parts de 
seu terrilori, a una Diputació Provincia l, alla On la par 
ticipació a Eivissa era nuHa i ab olutamel1l illc fjca~ 
TOIS espcravem que amb J'arribada de la democracia 
aquesla siLuació fa sensiblemenl difercnl j qu aque 
ta Dluginació historica que ha ia venguL sofr.int l'illz 
d'Eivissa fos canviada el 'arrel , i e comcn~assin a fel 
jusLícia amb 1s· apartats de serveis ocials j d'illver· 
sions que a1tres ¡ndr lS ele I'Eslat E spatlyol i de les 
110sLrcs illes ja poclien gaudir p1enamenL. 

Pero, ha pas a't el període pre.-autonomic, hem ar
ribaL a l'Autonomia j una ALLtonomia alla on ja té un 
cen onlingul, <tila 011 j a Lé molle Ira nsfercncie i 
m Hes materies d'actuació, i aquestes acluaciolls LCIl
dcnt al fel qu 1'¡lla d 'Eivi él disposi deIs maLcixos 
serveis socials que tenen els alLres indrel s de les noS· 
tres ilIes, no s'ha fet realitat. No s'ha fct rea1ítat ni 
veim que hi hagi aquesta voluntat ele fer-se realitat. 

Miranl L1J1pOC hi lodcamen L, ja veim en e l Decret 
ele TréUls[erimcies n Servei So ial des de ['Estat a 
la Comunitat Autonoma, aHa on hi ha un capitol que 
é la mar d'interessant, bi ha e l centres lr3spassaLs a 
l'INAS, a l Con s 11 General IllterinsuJ. r que ge lionaran 
els Consclls In ulars dc Mallorca i de Menorca; al 
d'Eivissa, ni tan soIs bj ha referencia, perque no tenia 
res él gestionar; aquestes transferimcies suposaven, 00-

més en cost de personal, una xifra aproximada, l'agosl 

del 82, e1'uns 80 miliollS de pessetes, que avui seria 
sensiblement sup doro Pero aixo només és una part 
del probl roa ~lobaL que ens ocupa, aixo és un exeJ11-
pIe, tal volta el més sagnant de tata aquesta margi· 
nació historica que s'ha vengut duent a terme. Real
ment, amb els Pressuposts de la Comunitat Autóno
ma no veim O no bem sabut trobar aquestes actua
cions tendenls a igualar la situació de l'illa d'Eivissa, 
ni els pressuposts que ja s'han gastat, els del 83 i eIs 
del 84, ni els que estan en vigencia, que són eIs del 85. 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 36 / 17 d'abril del 1985 1209 

1 li vaig a donar una serie de eonceptes í de da
des que pouen ser d',inLeri:s, lal volta per a l Govern de 
la ComumtaL AULonoma,. o que p den. ser .també equi~ 
vocades, i ha vull ,ür , 1 que csper 1 deslg. que Sl gW 

així, que el Govern d 'aqueSla Con unitat Au~(mom( 
les me rei'uli amb dades conCl-eles, qUt! ero dom dades 
concretes q ue em faci n vcure que jo e tic quivocat, 

erO em tem que no cra uixi. P r oneeple com Bj· 
blíoteques, ntl'es Socials, COllservatoris, Poliespor
Lius Residencies, Form, ció del Medi Rural, apaeita
ció Agraria, C nlres Insular de Salut, crveis ocials, 
Resid -ncies, Uars d'Ancians, Guardcries Infanlils, Men
jador de lransi,enls i D fensa del nstunld r, aq~esta 
Comunitat Aulonoma ga l< unes Cluantllals apl'oxuna
des de 1.600 milions ele pesseLes, A uestOs quanlilats 
es gasten de la segiienl manera, aproximadament, qu 
són 1.4.23 mílioos a l'iUa de Mallorca, 136 mili n él 

I'illa de Men rea, 40 miJions a l'iHa d'Eivissa. Amb 
aquests matcixos concepl s fan fe ina ~l les di linL s 
jJles les sCf,,'üenls pers nes, segolls 1<; dades proporcio
nades pt:l' aquesL Gove rn de l · onlunilat Autonoma 
a través de I plantille orgrmiques que anav'n amb 
cJs Pl'csSupOSIS, 256 persunes a .1'ill.a de Mall rca, 83 
a l'iJla de Menorca, 6 persones a l'ill a u'Eivissa, amb 
6 plaees per eobl'ir. Aixo SÓl'l dades lre tes dc la it for
mació que aquesl G veril ens dÓna. Dins e ls Pl'CSSll
posls de l a oll1unilat utoaOIllu no hcm sabut u'obar 
inversion s '111 ana sin encam inadc' que t questa ilua-
i ' fa més ju ta , fas rnés igua l, i le • l<ld 111 I rO-

bar, eOl11 ja he dit abans; pero, endcmés , t que ja 
s'han ga tal do pI" ' uposts, j f~1 més de do an ' .. 
que aqu sl G vem 'ha fet cürrcc ele la gestió d'aques-
es ilIes. i tamp e no hcm visr, duran.t aqll.est t "mps, 

invcrsiolls a l'illa. d'Ei issa lcntlcnls situar aquest dI';. 
[ici t ele serveis, ele prestació de scrveis a uns nivells 
similars als de les altres illes. 

Altres pmblemes greu que paLeix l'llJa d'Eivissa 
lall1.poe no ón solueionats ]Jet' aquest G vCm, i aix í, 
quan es demana, per excmple, qu se'ns digui quin é 
el pla de millora d'aigües residuals, IJ se'n dóna un 
progr( ll1a COl1cret i, p · r Lanl, no p dcrn avaluar qui
lles són les jnversi.ans que nniran a cada una de les 
illes. quincs són les prioritats que té aquest Govern 
per a cada una el'elles i si aquestes prioritats estan 
sensib1ement en connexió amb les neeessitats de cada; 
una el'elles o si estan fetes capritxosament, que a al
tres !loes o sensc tenil' en compte aquestes prioritats . 

Jo volelría que se sentís quin és el seoLiment del 
nostre Grup quan fa una Interpel1aci(} CI'aq les lipus , 
una Interpelbció que sabem que és delicada, que n 
va encaminada, en cap sentit, a fel' que la lllito entre 
illes qu 111 ba pOguL havcr que 'ha pogut prO\ o
cal' des el/altres Grups que no han est'lt el nostre, s igui. 
més forla, inó que J'actuació d I Govern sigu i igual 
pet.' a to Les ·lks , qu r" pnri le" injus íc ic" lli s tbriq le , 

que altres Govern ' q le responi n a a lll'e" sen ibilitats 
110 han si'lbut., n varen saber el nar orl ida. i que s igui 
aquest Govem, un govem democratic i elegit pel po
ble. el que comenci a fer aquesta feina que és mo1t 
important. no només per a l'illa d'Eivissa. sinó també 
per al futur polític el'aquestes illes. T, sobretot. que es 
tengui en compte una cosa, estam en. un moment en 
que s'ha de comen<;:ar un procés de transferencies Co
munitat Autonoma-Consells Insulars, i en aquest mo
mento ia em diran vos tes que és el que transferira la 
Comunitat Autonoma a l'illa el'Eivissa. perque ni amb 
inversions immobiliaríes per delegaeions d'aquesta 

Comunitat, ni amb .prestació de serveis en aquesta illa 
en aquests moments, el Gavern té massa a transferir, 
i els exemples que ni ha del passat són exemples la
mentables í que nosaltres no voldriem que s'haguessin 
de repetir. 1 posaré cum a exemple lUla transterencia 
delegada, que és l'oficina d'Intormació Turística, alla 
on encara 11i ha factures pendents per una qüestió 
administraLiva d'abans que fas delegada al Consell In
sular pel Consell General Interinsular, llavors gover
nant. Aquests no són els exemples que nosaltres vo-
1em de transferencies des d'Eivissa, aquests no són els 
exemples que el nostre Grup vol com a gestió política 
per a aquestes iHes, i aquests no són els exemples a 
seguir per cap Govern, pel' la qual .cosa elemanam que 
en el futur tenguin en compte quina és la realitat de 
cada una de les IHes i, a partir d'aquesta realitat, ac
lU1n anlb criteris de solidaritat, amb Cliteris de pro
porcionalitat i amb criteris d'eficacia en la gestió deis 
recursos als quals tots tenim dreL 

Molles de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. En nom del Govern, 

té la paraula el Conseller d'Economia, Hisenda i Pres
suposts. 

Disposa, Sr. Conseller, d'un temps ele quinze mi
nuts. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

En primer !loc, elir-li, Sr. Costa, que efectivament, el 
Govern és conscient que hi ha un diferent grau de des
envolupament, un diferent grau d'equipament, quant 
a infraestructura, i no tan soIs entre illes, sinó elins 
una mateixa illa entre eliverses comarques. Ara bé, no 
es pot dcmanar del Govern de la Comunitat Autono
ma que en dos anys faci el que no s'ha fet en qua
ranta anys; i, a part el'aixo, hem de tenil' present una 
dada molt important de quin sistema ele recursos dis
posa el Govenl de la Comunitat Aulonoma per dur a 
terme aquestes actuacions que voste demana? En pri
mer lloc, tenim que l'element més in1Jportant és el 
cost cfcctiu del servei transferit, element purarnent es
tatic, és a: dir, que si a l'hora de fer-se una transfe
rencia del centre de l'INAS, amb la qual COSa la Co
munitat Autol1oma assumeix la competencia amb aques
ta materia, si a Menorca ni ha un, a MaUorca n'hi ha 
un i a Eivissa, cap, es transfereix el que hi ha a Me
norca, el que hi ha a Mallorca i el cap que hi ha a 
Eivissa, sen se dotaeió pressupostaria, sense possibili
tat economica dins el que és la competencia aquesta 
cOIlcrela, perque el Goven1 pugui dur a tenne actua
cions en aquest sentir. Primer pl:J.nt, 

Un aItre recurs important del Govern de la Comu
nitat A,üonoma és el Fons ele Compensació Jntertem
torial. i amb el Fans de Compensació Interterritorial 
hem ele tenir en compte una cosa basica, un element 
basic. hem passat dos anys, el 84 i el 85, i dins aquests 
dos anys, practicament el 90 % del Fons de Compen
sació Interterritorial ja estava compromes, die, ja es
tava compromes per projectes que havia assumit l'Ad
ministració Central, amb la qual cosa en aquest sen
tito no s'ha pogut fer res per desviar-los cap a altres 
inc1rcts. Pero hi ha un tercer recurs, que són els fans 
propis de la Comunitat, via endeutament i, en aquest 
sentit, com voste sap, s'esta fent un esfon;: molt im
portant quant a sanejament dins el 84 i quant a sane-
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jament i carreteres dins el 85. 1 aqUl es allá. on es po
den veure acmacions per parl elel Govern de la Co
mUl1ltat Aulonoma, actuacions que, entenc, i amb ai.'\0 
no em vull traSl1adar a un altre debat, que si el que 
es demana és qUilles han estat les realitzaclOns per 
pan del Govern dins el 83, s'havla d'haver examinat 
el tema a 1'hora el'cstudiar els Pressuposts ele la Co
murutat elins el 83 o bé a la liquielacló elels Pressu
posts del 83, si el que es demana és corresponent al 
84, també s'havi.a d'haver fe1 aquesLa mateixa pregun
ta, s'havien d'haver fet les esmenes corresponents, a 
1'hora d'estudIar els Pressuposts elel 84 o a la liquida
ció, que vendrá., deIs Pressuposts del 84, i també, quant 
als Pressuposts elel 85, es menes en aquest sentit no 
n'hi ha hagut per part del seu Grup, cap, i avui ens 
sorprenen amb aquesta InterpeHació sobre aquest 
tema. 

Tenia diverses alternatives per donar satisfacció a 
aquesta InterpeHació, per contestar-Ji aquesta Interpel
lació, trel\l-e les carpetes d'actuacions de cada Conse
lleria i les previsions que té o bé fer-li un resum, he 
pensat que era més convenient fer un petit resum, per 
no esgotar la paciencia de tots llegint quantitats, par
tides pressupostaries i xifres, ara bé, li dic que tota 
aquesta infomlació esta a ·la seva elisposició perque la 
pugui contrastar i pugui ter una valoració. Pero, exa
minant molt breument les diverses actuacio!1s que han 
clut a terme i tenen prcvistes clur a termes les diver
ses Conselleries, poclem veure el següent. 

En primer 110c, Conselleria ele Sanitat. El Centre 
Insular de Salut d'Eivissa, el 83 tenia una clotació 
pressupostá.ria quasi nuBa, es va incrementar la dota
ció en relació al previst inicialment, es varen pressu
postar 31 milions ele pessetes, en el 85 se n'han pres
supostat 41, Wl increment bastant raonable. 1 per al 
85 s'ha previst, endemés, incrementar la plantilla amb 
un metge especialista en malalties del tora;"\., un me
nescal i un ATS i, enclemés, a l'estiu, com a refon;, 
un apotecari i un analista de laboratorio Un aItre apar
tat important de les actuacions que clu a terme el Go
vern AutQl1om, les Unitats Sanitá.ries, elins el 84 s'han 
iniciat la Unitat Sanitaria de Sant Josep, de Sant loan 
Baptista i de Santa Eulalia, dins el 85 es continuara 
amb l'equipament el'aquestes Unitats ja iniciades i, al 
mateix temps, amb l'equipament de la ele Sant Josep 
i Sant Agustí; estan per confirmar, arnés, penelents 
ele tramits amb I'Ajuntament ele Sant Joan Baptista, 
les inversions de dur a terme del centre a la Unitat 
Sanitaria ele Sant Miquel, és a elir que, amb aquestes 
inversions que du a terme la Conselleria de Sanitat i 
que té previst dur a terme la ConselIeria ele Sani tat 
dins el 85, hauran quedat, practicament, ultimaeles les 
Unitats Sanitaries elins l'illa d'Eivissa. 

Obres públiqucs. Hem de tenir en compte que a 
l'any 83 no hi faig referencia, practicament al nivell 
de competencies d'aquesta Conselleria era gairebé nul, 
es limitava, més que res, a actuacions en materia de 
planejament i cartografia i, per tant, no les reflectiré. 
Dins el 84, en materia d'arquitectura, es va efectuar 
una inversió per un import de 10.800.000 Pts. al Puig 
d'En Missa, í en materia d'Obres Hidrauliques, a rapar
tat de sanejament, 62 milions i mig pel sanejament de 
Sant Antoní Abat i 12 milions i mig per l'ampliació de 
la depuraelora de Cala LIonga a Santa Eulalia del Riu. 
Hi va haver una previsió, i voste ho sap, a causa d'una 
esmena concreta sobre aquest tema, de 35 milions per 
realitzar la segona fase d'una planta potabilitzadora 

d'aigua a Formenlt:ra, tema sobre el qual el Guvel"n ja 
va advenir que dlÍleilmenl, pe!" tota una sene de tra-
111its previs que s ·l1avien ele lIur a termc, nu es pOLJ¡a 
n.:alilzar dins el 84 i, cfectivament, eIectivamcnt el que 
va succeir és que elins el 84 no es va puLler reali tzar, 
esperem que dms el 85, si s'agilitzen aquesls tr,'Ul1Üs, 
no imputables al Govcrn de la Comul1ll:.tt Autónuma, 
es pugui ellll- a tcrme aquesta in\"(~rsio. 1, endemé;" 
dins aquest mateix apartat d 'Obres Hidrauliques, es 
destinaren 5.600.000 Pts. per a aconclicionaments de 
tancs d'impuIsió a San La Eultdia del Riu. Previsió per 
al 1985 el'un partida global de 800 milions de pessetes, 
en materia ele sanejament, la Conselleria el'Obres PÚ
bliques en destina a Eivissa, 330 milions, és a dir, el 
41 %, el 41 % el'aquesta partida prcssuposUlria, amb 
els següents conceptes: clavegueram del Puig el'En 
Valls, depuraelora el'Eivissa, subministrament d'aigua 
a Sant Antoni, clavegueram de Scs PaIses, emissari de 
Sant Joser, clavegueram ele Sant Joscp, clavegueram 
de Sa Permuta a Santa Eulalia, depuradora ele Sant 
Miquel, depuradora de Cala Sant Vicem;:, sanejament 
i eleposit el'aigua a Formentera. C0111 li die, de 800 mi
lions ele pessetes, aproximadament, són 799.500.000, 
d'aquesta quantitat, se'n ve a destinar un 41 % a Ei
vissa, és a dir, 330 milions de pessetes. Continuant 
amb la Conselleria el'Obres Públiques, en materia ele 
vivencia s'ha de dir que s'inicia, elurant el 85, la pri
mera fase ele cons trucció ele 100 vivendes, per un im
port total ele 100 milions de pessetcs, em rcferesc a 
100 milions de pessetes per a aquesta primera fase. 1 
en ca rreteres , per clistints conceptes, tant en millora 
dQ rebles com en seguretat vial de les carreteres de 
l'illa cl'Eivissa, s'11i elestinen 170 milions de pcssetes. 

Passanl a la Consellcria ele Turisme, c1ins el 84, en 
relació aIs convenis de promoció turística amb el Fo
ment de Turismc cl'Eiviss.a, s'hi varcn eJcstll1ar 8.600.000 
Pts. i, a més, per a cmbclliment de zenes turí stiques, 
4 milions a Eivissa Vjia i 5.900.000 Pts. a Fonnentcra. 
Endemés, quant a Oficines d'Informació Turística, 
1.400.000 Pls. a Santa Eul¿dia del Riu i 3.700.000 a San! 
Antoni Abat. Dins el 85, es conlinuarZl amb la matej
xa política el'inversions i, a més, esta previsl firmar 
un conveni amb el Foment de Turisme cl'Eivissa, per 
un import eJe 15 l11.ilions de p essetes. 

Conselleria d'Interior, que com voste sap dur a 
terme un programa el'ajuc1a i aconc1icionament a les 
Cases Consistorials. Dins l'any 1984, es varen destinar 
4 milions per a la reforma de la Casa Consistorial 
el'Eivissa i 4 milions per a la reforma de la Casa Con
sistorial de Sant Antoni. Dins l'any 1985, esta previst 
dur a terme la reforma de la Casa Consis10rial de San
ta Eulalia del Riu, com a previsió inicial. 

Quant a la ConselIeria de Cultura, si ana m afer 
un resum, durant el 84 es destinaren les següents 
quantitats per als següents conceptes: ajudes a inver
sions en instaBacions esportives i ele joventut, 16 mi
lions de pessetes, activitats culturals i ajudes a asSO
ciacions culturals, 12 milions; restauració i arqueolcr 
gia; 14 rnilions de pessetes. L'any 1985, a part de con
tinuar amb aquesta mateixa política d'ajudes i inver
sions i activitats, esta previst dur a terme la inversió 
corresponent a les instaHacions per al campament 
el'Eivissa, per un import de 24 milions de pessetes. A 
més, és de destacar que dins la petició que es fa del 
Fans de Compensació Interterritorial per a l'any 1986, 
dins els trams, de competencíes estatals, la Comunitat 
Autonoma pren la iniciativa de demanar 100 milioll5 
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de pessetes COnl a primera fase per a la construcció 
óe la .tlloJ.ioteca l J úbu a d 'Eivlssa. 

Quant a ia Conscl1eria d 'Agncultw'a, és de desta
car la pr visió, dins el 85 de u.~OO.OOO Pts. p r dur a 
terme el projecLe d'instaHació per a la utilització de 
les aigües depurades pe!" reguiu a Sanla Eul lia. 

PassanL a un aItre aparLal, é. a dir, vaig fen t una 
enUlUeració deis pllnt que al nostre judici ón més 
iInportants, aixo no vol clir que n'hi hag,i moll d'a!
tres, hi 56n, el que passa és que no és nccessari clo
nar un exc s d'iJ,úorllla i ' aquí, dins Pie, ja que les 
r.;~u-petes corresponents es!.an a disposició de vos te, al 
momenl que les c.lemanl. Passant a un altre apanat, 
quanl a les Hnie de cred.iL qLle té en manca 1 GOVCnl 

de la Comllllitat Aulonom , crcdHs destinats a Eivis
sa se n'han a.provat en Comissió, durant el 84, per la 
quantia de 691 mili 11$ de pesseLes, deIs quals 203 mi
lions C(lIT 'sponen a redil pe!" circuJ ant, a través de 
la Conselleria el'Economía i Hísenda, 215 mílions a 
redil per inversió a t'ambit ele la inelústria i elel eo

men;, 37 milions i l11ig per a ínversions a l'ambit d'agri
cLlltur i 234 111 i) ions a l'iuD bi t ele turisme. 

Pcn, r. OsI., que a pesar del que voste deia, 
el Govern, la previsió cl'acluacions i rcalitzacions que 
té el Govern a Eívissa no suposa LUl programa tan te· 
trie eom el que voste volia suposar, i, enelcmés, tenint 
en compte, i a aíxo ho hem de dir una vega da més, 
l'esquema de recursos que té la Comunitat Aulono
ma, per tot aixo, Sr. President, demél.n que tenguin en 
consicleració la relirada d'aquesta InterpeHació. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Costa, vol fer ús de la paraula? 
Disposa, Sr. Diputat, el'un temps de cinc minuts. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President, gracies. Sres. i Srs. Diputats. Jo, sin

cerament, esperava d'aquest Govern una resposta po
sitiva a la IntcrpeUació que jo hrlvia dit, no una res
rosta e capan absolutl'lment de I'ambit de la meva In
tee-pel·)aeió. Vosl ' p r que no ens ha citat aquí totes 
les invers ions que ha rel e l Govem ele la offiunilat 
Autonoma 'a toles les IlIes i tencl.dem, o tendria, Lots 
els que estam en aquesta Sala, el tlr t a juLjat' i aqu s· 
tes invers ions que voste n5 c1iu són proporcioTIa lment 
conectes, rspecle de les €lItres ¡lIes, les que ha fCL a 
-iv is a? Per qul> va le m'ha donat xifr s de 1.300 mi
Iions de pes 'etes i, mcntreslant, se n'ha ga tat, se n'ha 
gas tat aoucst Gov m ::tproximadam ent 22 mi lions? ix 
li dic aixÍ. 

Pero és que endemés hi ha una cosa molt simpto
matica de tota la política el'aquest Govern, quines ac
cions prima aqnest Govem quan fa actuacions políti
ques, no fa actuacions tendents a prestar serveis a 
unes classes treballadores, a unes classes que els neo 
ces<;iten senosament, no m'ha fet ni una sola contes
télció al que realment li planteig en la InterpeHació, 
quina és la preslació de se¡-veis d'aquesta Comunitat 
Autonoma a 'l'illa ct'Eivissa, "oste m'ha dit una l1isla 
de nressumntes inversions, la m21 ¡oria, Que can o molt 
noques d'elles encara est::m fete,>, pressumntes inver
sions, plans que encara els Ajuntaments, ni tan 5015, 

ten en elaborats. pcroueja em contara voste si la de
puradora d'Eivissa, l'Ajunt::lment ja té un pla, té un 
terrenv alla on posar-la, no hi ha ni tan soIs aixo, no 
hi ha ni un acord pres, no hí ha més que una iciea. 

Sr. Conseller, per favor, estam clavant una Cambra que 
representa el no tre poble, que mereix un respecle i 
que se ti donin unes llltormacions serioses, que len
g-uin un conclllgut real, que s'aguanlin amb el que es 
cliu darr ra, pot ser que l'AjunLamenl d'Eívissa íad 
una depuradora, pero abans 110 ha d'aprovar i abans 
ha de tenir els terrenys per fer-Ia. 

Voste no em contesta més que faran una bibliote
ca a l'any 86 i, scguramen l O és probable, qu aquesta 
idea els hagi vengul d sprés que eL no tr GnJp presen
tas aquesta IntcrpeHa ió. Em diu que voste raran unes 
inversions en vivene s cials qu fa Lre ' any el Consell 
Insular d'Eivissa, que precipiladamenl va onvocar un 
PI dil.1uns passal, ja havia compro mes amb l'IPPV, Sr 
ConseUer, per favor, aquí venim a discutir de poJilica, 
venim afer coscs p silives i no venim perqu ' vo le 
quedi bé, aquí, elavanL la genL Que nO sap el que vo te 
es ta Ll ,icnt, f nI una d "magogia qll n s'aguanta (h'ela 
en el moment que un mira les coses una per una. 

]a li he elit una llista de conceptes, en els quals l'illa 
d'Eivissa esta tremendament, historicament discrimina
d::l, i vosLe l'únic que em contesta, en tots aquests con
e pl s, é que han incrementat la plantilla de sanitat i 
que famn una biblioteca l'any 86. I la plantilla de sa
nilat il1Cl-Cm ntada, segons se'ns va donar amb els 
Pressuposts del 85, Sr. Conseller, continua essent infe
rior en nombre al que hi ha a una altra iHa, per posar
la com a exemple, que no per contraposar-Ia, com és 
¡'vI n rea, que t~ man o habilallLs fixos i el ls que pa . 
en p r allí i que ncccssitcn tamb '; aquC,;slS ervc is i 

que, p r tant, no és ni tan soLs proporciona l. Vost no 
han fel cap actuaeió tenclent que aqueste desigualtats 
s'i.tcab< s. in, l'únic que han fel és continuar fent una 
política que continua primanL la gent que manco ho 
necessita, una política, que jo la comprec que la facin 
vostes, pero que no ¡'esol cap deIs problemes que 1,is
toricament arrossega l'illa cl'Eivissa i, en aquest senlit, 
no ¡'et irar m la InterpeHac ió i presenLarem la corres
ponenl Moció, sperarem a veure quina és la decisió 
que rrenclnl gent defensora de certcs arre!s i de ertcs 

nlilals que nosaltres no comparlim, pe)' f qu · volcm 
vcure fetes amb la realitat i no veure'ns discdmin:ll' 
continuament per una política d'un Govern que no ha 
sabut comprendre que érem una Comunitat Autonoma. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per seguir. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, Sr. Costa, tal vegada, la demagogia, 

dins aquest Parlament, és vos te, que ja ens hi comenr;:a 
a tenir acostumast, no és aquesta la primera Interpel
Jació en aquest sentit. De demagogia, des d'aquí, no 
n'he feta ni mica, m'he limitat a consignar unes prcvi
sions que té el Govern de la Comunitat Autonoma en 
aquesta materia, amb inversions i amb actuacions, que 
no sigui la política que voste voldria dur a tenne, 
c1'acord, d'acord, quan vosti'~s estiguin en el Govcrn, 
Ilavors duran aquesta política. 

He fet una enumeració, he donat un llistat, he clo
nat unes previsions, he dit unes actuaciolls fetes dins 
el 84, algunes en fase d'execució i no acabades? Bs 
lO,c:ic, el proces de dur a tenne una inversió és compli
cat, no es fa una inversió en dos mesos. He fet uns 
anuncis per a l'anv 85, quan aquestes prevísíons per a 
l'any 85 s'incomplesquin, que voste;a ho posa en tela 
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de jUClJC1, vúsle ve a dir que l'anunciat que he fet quant 
"u OJ nu lJ ;,CI"iCJX per a res, no vcurenl, jü no en tI' en 
aquesL:'> lnümenes en SI la depuradora a tlvissa es rara 
o 110 es tara, el \.Jovern en[e11 que es iara, i enl!:nc que 
l'AJ unLamcnt a'Elvlssa dura a lcrmc les actuacions opur
tUlles pcrl[uc aJ.\.Ü es pugui fer. l J el' tant, de dell1agó
gie:; en aquest tema, res; la demagogia és la seva in
tervenció. 

lJue es que ix a u'un ddicit quant a serveis socials a 
Eivissa, i cm deJa, perqué jo no havia contestat en con
eret a aquest tema, que jo m'-havia limitat a c1onar-li 
una altra contestació, hem ele tenir en compte que 
vos te, a la InterpeHació, el que em demanava, el que 
demanava del Govel'l1, eren les actuacions pressuposta
ries de l'any 83, de l'any 84 i previsions per a l'any 85, 
actuacions pressupostarics, en general, i no es limitava 
a les de materia social, i en aquesta materia li vu!l 
dir una cosa més, s'ha transferit el que hi llavia a 
l'Administració Central, quan negociavem el Decrct 
d'INAS i de tot aquest tipus d'assislencia, no li podíem 
dir no, aquí hem de tenir en comple el 79, ellO i mig, 
i se'ns ha donat el que' hi havia, sense cap possibilitat 
ni una, com no sigui fcnt un es[on; per parl de la 
Comunitat Autonoma, per incrementar les prestacions 
aquestes, i així i tot, en aquest tema, Ji puc dir, i la 
Conselleria de Sanitat li ho pot confirmar, que la Co
munitat destina fons propis, recursos propis a incre
mentar aquest apartat, un apartat que ens preocupa, 
pero que no preocupa gens a I'Adrrlinistració Central, 
perque si hi ha un apartat, Sr. Costa, si hi ha un apar
tat on el seu Govern, en materia de capítol 4 i 7, de 
Transferencies a les Comunitats Autonomes, hagi ten
gut una actuació regressiva, reaccionaria i absurda, és 
en Assistencia Social, de cada any, de cada any, Sr. 
Costa, el seu Govern destina menys fons a aquesta ma
teria, de cada an)' es produeixen retallades en aquesta 
materia i de _cada any la Comunitat Autónoma ha d'ln
crementar els recursos, les c1otacions en fons propis en 
aquest apartat. I pcr atendre aquestes necessitats, ha 
d'eliminar despesa pública consumptiva, que a vegades 
és necessaria. Hem fet un pressupost amt un capítol 
2 totalment ajustat, per Iliberal' capacitat per emetre 
deute públic, perquc, quan se'ns ha dit de vegades, 
vostes són rics, apliquin nous imposts, no ho hem vol
gut fer, vostes ho han [ct i ja han vist que és el que 
el que els ha passat. 1, realment, aquesta queixa, quant 
a materia social, no la'ns faci aquí, no la'ns faci aquí, 
perque realment és trist "eure que a tota l'assistcncia 
social, a tot el capítol 4 i 7 el seu Govem hi presta la 
ITÚnima atenció i a I'hora de [el' les retaIlades al Pres
supost General de l'Estat, són els capítols que es veuen 
més tocats, cada vega da més. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Vol en fixar la seva posició els aItres Grups Polítics? 
No? Aleshores passam al punt . .. 
Sí. Grup Popular. Té la p araula el Sr. Cosme Vidal. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Conselle r s , cree 

que és obligat que es fixi la postura del Grup Popular 
i que la fixi, precisament, el Portaveu. 

Perque, vertaderament, i és una paraula que ús 
amb molta freqüencia, pero ara sí que la puc usar en 
propietat, el Sr. Costa ha estat un estupend defensor 

el'unes reivindicacions de les illes d'Eivis;,a, i l:'ormeil
Lera, supós, també. 1, per tant, crec que ningú nu "_',,[ 
tenir en exclusiva aquesta defensa, pero mngú deis 
que csta.m aquí, Lampüc no hi esta cxclos; i el :)1'. CO~.-l 

ha tengut dues parts a la scva inlervenció cOmplclc¡
ment clifereneiades i ha tengut tarnbé dues fases que 
jo diferenciaria en la seva primera. inLervenciÓ. En la 
seva prinlcra intervcnci6, ha parlat el'una marginació 
historica, d'uns agr:rvis comparatius que semprc la pit
jor part se l'enduien les illes cl'Eiússa i FormcntcLl, 
i té tota la raó, hi cstam completamcnt d'acorcl; pero, 
ll::t\'ors, h:1 \'olgut lIigar c:.ixú Zll1lU Ulla respulóabiliL<il 
del Govern actual, i en aixo, no hi podem, i em rcfcrcs:.: 
al Govern de la Comunitat Autonoma, i en aixo, natu
ralmenl, no hi puc estar el'acord, i no pel color del 
partit en que milit, no per ser Portaveu del Grup dEl 
Coalició Popular, que és el mateix elel Govcrn Balear, 
sinó, scnzillamenL, ptr una eviekncia. En primer !loc, 
diguem, ja d'entrada, i aixo és una afinnació inqüestio
nable, que podem estar cünven¡;:uls que amb la política 
actual del Govern Balear, dins Ul1S anys, no hi hauria 
lloc a aquesta InterpeHació que ha fet el Grup Socialis
ta avui aqui, no lli hauria !loe i és prova evident el que 
s'ha dit aquí, respecte a aquests 800 milions a gastar a 
Balears el'aquest fons i que se'n destinen 330 milions 
a l'ilIa d'Eivissa, i dic que no hi hauria 110c pel que res
pecta a 1'illa d'Eivissa, tal vegac1a llavors les aitres illes, 
i eles d'una altra optica, si que protestarien, pero, no 11i 
ha .cap c1ubte que en algullC's coses no hi podem estar 
d'acord, perque e!l parla el'un ambit d'aplicació i diu 
social, i és una explicació generica que jo voldria que 
s'entengués amb tota la seva amplitud, i que nosaltres, 
naturalment, tenim una optica, ho veim des d'una opti
ca cliferent a la seva, pero estic, i esta aquest Grup, 
crec, completament d'acord en una cosa evident, i aquí 
va la sega na part de la intervenció del Sr. Costa, ja 
no és la primera vegada, pero que fa bo aquell dit en 
castella que diu «nunca segundas partes fueron buenas», 
a la segona part, també avui, i dic també avui perque 
novament m'ui, sense cap dubte, ha acusat el Govern 
amb uns termes que jo no puc compartir, en absolut 
i que, la realitat, i no s'hi pot estar d'acord, perque les 
previsions per al 85, dir que són projectes, són previo 
sions, senyores i senyors, i que potser que llavors no 
es facin, pero tal volta no sera culpa del Govern, a l'illa 
de Formentera, es varen destinar 35 milions de l'altre 
Pressupost i no es "aren poder gastar, ho ha dit el 
Sr. Conseller, per tant, per favor, en aixó no podem 
estar d'acord, i llavors, tan tes coses que no s'han entes 
en aquesta segona part, ha dit que presentara una 
Moció, tornam a repetir la historia, i que es presen
tara una Moció, i que llavors veura aquesta gent, aques
ta gent que defensa, que diu que defensa sempre l'illa 
d'Eivissa i que ell ha dit que no comparteix aquesta de
fensa, segurament s'ha equivocat, pero ho ha dit aixÍ, 
ha dit, cosa que nosaltres no podem compartir, i diu 
que 11avors es veura la seva postura, jo dic que pri
mer s'ha de veure la Moció, perque no passi com en 
una ocasió anterior que es va amena~ar amb la Moció 
i, al final, la Moció va fel' ganes de riure. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Diputats, de le" seves inter

vencions. 
III.-

Passam al punt següent. Per debatre }'Esmena de 
Totalitat amb text alternatiu, presentada pe} Grup par-

.¡ 
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lamentad Socialista, al Projccte de Llei d'Oroenació 
d'Mtesania. Aquest Projecle d.e Llei d'Ordenacló d'Ane
saIlÍa va ser pre ~nLat a la Mesa d 'a lU.eSta Cambra el 
28 de feb!'er del l:IS, la qual n 'o.rd na la pubhcació el 
14 de mary d' l lguany i ! 'oberlUl'a a'un ternulü d' 's
menes a lramilar d. vaue la Comlssió d'Econoruia, Hi
senda i Pl-essuposts, que finaJitzava 1 2 d 'abl"il. Dins 
el lempS l"eglatuenlari s'ha pres mal Llua Esm na a la 
ToLa!itaL amb' texL allernaliu que al'a debéllrem. a con
linuadó, Per lanL, s'obri un Lorn a aVOl" d'aques ta Es
mena de TOlaliLal, i lé la par ula el Sr. Josep Alfonso 
Villanueva. 

Disposa, Sr, Diputat, d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ern pareix que 

és la primera vegada que en aquest Parlament es pre
senta W1 text alternatiu a un Projecte de Llei del Go
vern, ' ncou'a qu ' l"lIlres Pl' j ec Les dl! Ll 'i n'l1'\.11 so r
Lit Lleis qu e potll'lel1 considerar o s'aproxim~Jl molt 
al que"; un leXI allernatiu. 1 és la primera vcg< la 
p. rquc, r ealmcot, el Guvt.::rn no es prodig~\ quanl a 
prescntaciú ele Proje ' l ~s de Llei, d' Pr j \::clCl:i ele Lid 
seclorjals cm pm-e ix que és el ~gon de ti fa dos 
anys o des que es va constituir la Cambnl, que es 
veu, exclos, logicament, el d'Ordenació elel Territori, que 
no ha estat excéssiva iniciativa del Govern, i nosal
tres creim que és important que un Crup Parlamcnlari 

'i qiJe el Covern hagin volgut, primer, clur una Llei 
d'Artesania, sector important en aquesta Comunitat, i 
que I'oposició, no agradant-li, com no hi ha agradat 
aquest Projecte de Llci, li hagi presenta! un Projecte 
alternatiu. Era molt més comode, per a l'oposició, el e
manar la devolució al Govern d'aquest Projecte de Llci, 
ja que no li agraclava, pero el Grup Parlamentan So
cialista ha considerat que aquest era un tema que era 
impOrl.:mt, bé regulat per Llei, bé regulat pe!" Decrel, 
bé, ¡'egular-ho de qualque manera, i .ia qu e l Govern 
d'aquesta e munitat Autonoma ha volgut dur tl1la Llei, 
i 110 hagués importat que ho hagués fel, i li hcm de 
dir així, podia regular perfectament per Decret aquest 
sector, ha volgut dur una Llei, el Grup Socialista peusa 
que aquesta Llei ha de servir per qualque cosa i no 
només perque estigui al Balletí Oficial, una vegada 
aprovada. 

Hem de dir, d'entrada, que ni aquest Projecte de 
Llei ni la ])roposta alternativa tenen o volen tenir cap 
tipus de caracter polític, aixo és una !lei instmmental 
i instrumental per a un sector important de la nostra 
economía, pel gran nombre de persones que ocupa i 
per les possibilitats de creixement economic que aquest 
sector té, donades le~ característiques especial s de la 
nost¡'a economia. Si és un Projecte de Llei imnortant, 
creím que l'hem de fer bé, s'ha de regular a fons i no 
ha de donar, i qualsevol quc hagi lle~jt aqucst Proif'cte 
ele Llei, ho podra veure, no ha de donar la sensaCÍó 
d'una imprecisió en els temes, ambigüetat, oblids im
portants, no se n'han recordat de certes coses que ara 
direm. i que cree que són importants, i coses deixacles 
sensc 3tacar a fans. 

Quin és el tema més fonamental del Proiecte de 
Llei del Govem, qlle no del Projecte alternatiu, que ens 
Presenta? Per a nosaltres, el més important, a part de 
les definicians, que són logiQues. és la creaCÍó d'una 
Comis.~ió Balear d'Artesania. Per que? Perque aquesta 
COrrUssió sera, en definitiva, la que faci o proposi les 

definicions, la que faci els repartoris, la que doni o 
no les cartes, facl les normes o els projectes de normes 
reguladores de les cartes. Queda regulada aquesta Co
mlSS¡Ó Balear d'Artesania en el Projecte de Llei? No, 
senyor, l'esmenten i muen que es fara en tres mesos per 
Decret. Els hem de dir, senyors del Govern, que Si la 
Comissió Balear d'Artesania, les seves funcions i la seva 
composició, que és una de les coses més importants 
d'aquest Projeete de Llei, no queda regutada aquí, de 
ver, no feia falta que ens duguessin el Projecte de Llei, 
haguessin fet un Decret, ja ho haguessin tet tot i n'ha
guessin sortit, que és el cami que han uülitzat altres 
Comunitats Autonomes, no haguessin estat els primers. 

Dit aixo, que és de caracter general, creim que hem 
d'entrar en les diferencies fonamentals que hi ha entre 
el Projecte de Llei que ens presenta el Govern i l'Es
mena del GIUp Parlamentari Socialista. En prilner Hac, 
la filosofia que esta dins el Projecte de Llei, en el 
dins el preiunbul de l'esmena del Grup Socialista. 
Per que diu el Govern que fa un Projecte de Llei? 
Per dues raans primer perque té competencies, em 
pareix logic, no fa falla quasi dil--ho, pero sí, per
que té competencies; en segon lloc, diu per regular 
el sector classificant, donant carnets, .fent docu
ments que acreditin, nosallres creim que 110 és aixo, 
cxactament, ai;.¡:o és un instrument, l'important es fer 
aquesta Llei per potenciar el sector, ]Jer tornar dur el 
sector al ca¡~1Í i dur-lo més envant en el camí que nos
aItres creim que socialment, economicament i cultural
l11enL ha de lenir per a la Comunitat Autonoma d'a
ques tes illes. Es a dir, no es fa per donar una clocumen
tació, sinó que es fa per crear, per impulsar. per dur 
cndavant el sector artesanal. I és una diferencia impor
tant de filosofia, perquc aquesta diferencia de filosofia 
cns du a un aitre tema, que el Govern, practicament, 
estableix obligatorietat, quant a la creació, a la con
figuració de l'empresa artesana, quant a donar per po
der, practicament no ho pot fer. perqu~ no ho pot 
fer, pero quasi quasi queda dit, per donar les cartes 
ti'artesania, quasi és obligatori pel Govern, i no, senyors 
del Govern, l'artesa no quedara acreditat només o no 
quedara acreditat, exactament per una carta, l'artesa 
quedara acreditat per un producte artesanal que faci, 
evidentment. a efectes d'aquesta Llei o a efectes de be
Ilcficis, a efcctes d'actuació de cara al, Govern de la 
Comunitat Alltonoma, logicament que se li ha d'exigir 
una certa documentació, i en aquests efectes sf que han 
ele tenir aquesta carta, pero la classificació artesanal 
ha ele ser per a l'emprcsa, per a l'artesa, voluntari, no 
obligatoria, i del Projecte de Llei es dedueix, i aixo es 
dedueix per la filosofia, senzillament, del preambul, es 
declueix que el Govem intenta establir una regulació 
obligatoria, dins l'aTtemativa que li donam, intentam 
cstahlir una regulació voluntaria i obligatoria en el mo
ment que s'lIagin cl'acollir als beneficis, que ja veurem 
quíns seran quan el Govcm els estípuli. Important, per 
tan t, aquesta distínció filosofica. 

Dins l'article 2, senyors del Govern, Sr. Conseller 
cl'Inclústria, per que s'obliela de l'artesania popular? 
Diu que s'esta bleix la classificació d'activitats, artesa
naIs se'2üents: artesanía artística o ele creació, artesanía 
de prodllcció de béns de consum i artesania de serveis. 
L'artesania popular. on la coHocaríem? D'artístíca o de 
creació? No és propio De bens de consum? Molt manco. 
De scrveis? N'hi podria haver qualcuna, dificil, pero n'hi 
podría haver quaJcuna. Hi ha el'haver dins aixo, un grup 
que sigui artesania popular; i per que? Jo, per exem-
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pJe, un siw'ell no el considerarja com una artesania 
artística o de creaej0, en canví sí el consideraria C0111 

una artesama popular, UIla olla, íela él rna, ele" no hu 
consideraria com una artesanía de béns de consum, 
pcrque és un altre concepte, i 5í una artesanía popular. 
Cree que se n'han oblitbL. 

Li 11 parla 1 de J'obligatoriclal., pero dins aquest 
n:gulació de I'en presa <ll'le san"l, s 'ublid.n L1 ' ruLl'CS coses, 
po lcm consid.créu', 1101'111all11onl, que una e::mprcsa arle
sana pOl Lcnir qual e 01 tipus de nombre de mcmbrcs. 
lreballadors dins aquesta empresa Ul'lCSanf1? Din la re
gLlI< ei que SICs laJJ, si, nosaltrc ' er im qu a pay' tit· 
cL'un erL número, que dcim que és JO, e pianL ala
lWlya, no ens n'amagara, p ero a parlir tI 'un cen nú· 
mero, hl ba d'h<lvc) ' peti ions espe ials 1 esntdi especial, 
p ¡-que bcm viSl, i -li.'o ha e lal una de les 1 rin ipaJs 
aLises pe)' la qual l'artesania d'aquéstes i!les j ti quasi 

p r tol estü dcetticnl, que sota la capa u'a1'lesani s'es
tan coHocaul dins el m real qUal1liLats de productcs 
industdals , i aque IS product ,· intlusLrials, cvidcnt· 
men t, no els fan artesa n , els Ean m>¡quine', j no hem 
de parlar aquí de la inclúslria el vidr, que é dins 
aquc t s i lles un lema clnríssirn de vendre u n produ te 
ind ustrial, dient qu' é UD pr c! uct artesá. LOgicamcnt, 
quan e 'tabl im una xil'ra, l O, en el no tre projecte, de im 
po t baver, logicamenl, empre es a l-t sanes de més de 
10 lrebal ladors, sen se complar el aprenents, perb 
aquests per oler tcni)' aques ta classiCieació, faran un 
cxpedjent especia l, s un obUt que crec q ue té un sig
nifical, i ja ens I'expli ara el on ell er. 

També té un altre, no se'n recorda de no conside· 
rar activitats artesanes les activitats ocasionals, i aixo 
seria una discussió lIarga i no cree que sigui el motíu, 
pero nosaItres creim que una activitat ocasional d'un 
senyor que fa un proc\ucte que sera artesa, no es pot 
considerar com a .activitat artesana; activitat artesana 
ha de ser una' activitat continuada, 

1 també, no se'n recorela, en absolut, que hi pot 
haver empreses ele comcrcialització artesana. Nosaltres 
li recordam a l'alternatiu. 

Ja li hem parJat de la Comissió Balear eI'Artesania. 
n la regu la j nomé cliu dins diversos articles quines 
56n 1 S ve fu,nci ns, nosaltres, elins I'article 5 i 6 la 
regulam. exactamenl, perquc creim que aixo és un dcls 
bcssons d'aque 'la Llei, }Jer que és un deIs bessons eI'a· 
qu ta llei? PerquG, eom hem dil, i li rul'em 'les run
c ions que, nosaHres dcírn d'una f r ma ordenada, i vos
tes en el Projeel d LI j , d'WHl forma clesonlena la, té 
la Com is ió Ba lear eI 'Artesanía, ón: estudiar j propo ar 
disposiciol1s reguladore de le condicions per atorgar 
la carta de mestre arte a o arte a. eSLudiat" i p" oposar 
nOl'mes regu ladore.c; de procedimenl per alorgar les cero 
L.ificac ions de quaJilat ar lesana; lot aixo h.i és, d' una 
fOnTIa desordenada d in el seu Projecte el Lle 'i , a ixo 
ja¡ n o h i és, m e Lre informes -preceptius sobre avant
proj ectes de \le i que regu lin l'artesania , projectes de 
regulació de zones d ' ill tere artesan al, que a ra bi en, 
trarem, etc. 1 tumb é cleim com s 'ha de comp osar, p er
que VOs tes no se 'n reeorden, sen yors elel Govern, i p ens 
que aquest no recordar-se'n té in tenció, no se'n recor
den que qui rom or pot infonn ar i assessora r en m a te
ríes d'artesanía són els representants elegi ts ,pels SCc
tor s artesanal s , que n '11i ha, que n'11i ha de sectors 
artesana ls, t ant els de gremis, podero continuar dient 
'gremis, p erque l'artesania continua en una linia molt 
pareguda; no se'n recorden de posar-ho, que hi ha 
d'haver representants deIs sectors artesanals, i essent 

~~~---~~--~--~'~~~~~~~~~-----------

la seva la llei base que v0stcs han agafat, la de la Cu
il1UllllaL ValcncrnnLl, allá si que se'n recorclen, i posen 
un arLide 1 i un anicle 2, lllcnt, no ho regulen taIu, 
peru sí diucn que dins la Comissiú, neccssanament, hi 
haurá ]'(:pl'esentanls dels seclOI'S anesanals, i no rc
presentants artesanals, sinó dels seclors étrlesanals, el 
que vol Jir, exactament, que cls seclors nomenaran uns 
rcpresentants, nosaltres c\eim que quatre, per qué qua-' 
tre? Distinles causes, entre altres perquc crt:am o deím 
que hi ha cl'haver quatl-e grups d'artesal1la, i caela un 
c1 'aquests grups o deIs sectul" d 'dlj ucSlS gru ps haurien 
de nomenar un represenlant. Aquest tema creÍln que 
és molt important, i només aquest tema tot sol faria 
necessari que vostes eonsiderassin aeeeptar la nos tra 
esmena. També li eleim les funcions, com li hem dit, 
pero és que ja per no recordar-se'n, sc'ls ha passat una 
cosa que en aquestes illes, igual que a qualsevol Comu· 
nitat Autonoma, és importantíssima, no se n'han recor
dat que hi pot havel· zones específiques d'artcsanies es
pecífiques, no se n'han recorc\at, les c\eclaracions ele 
zones d'intercs artesanal els ha passat per damunt, 
aixo esta regulat a ValCneia, él Múrcia, él les tres Co
munitats que han regulat I'artesania, a vostes se'ls ha 
passat, per que? Jo no cree que sigui mala intcnció, 
perque ja seria gros, sinó crec que és perquc se'ls ha 
passat, nosaltres els c\cim, no, es pot eleclarar una zona 
d'interes artesanal, 'luan? quan hi hagi una serie de 
característiques, que es diu, no importa elir-les, que es 
eliu; perquc seria molt interessant, crec jo, una vegada 
regulat aixo, parlar dels siurells de Portel o parlar ele 
l'artesania elel cuiro ele la zon;:¡ del Reiguer o ele la 
bijuteria de Menorca com a denominació eI'origen o 
zona eI'intcres artesanal, vostes se n'oblielcn, 

També se n'oblielen, no se'n recorden que hi pot 
haver arle~ ans, no només mes tres artesans, jo no sé 
si aixo és un oblil d 1 ~1 historia, crec que no, pero 
dins la configuraeió del gremis hi havia mestrcs, hi 
havia art sans, oficials i hi havia aprenents; aquí només 
es contemplen els mes tres, nosaltres intentam que es 
contemplin, els mes tres i els artesans, i que aquells ar
tcsans, amb caractcr individual es puguin acollir, a un 
cert moment, als bencfieis que es puguin atorgar, quau 
la Conselleria ho trobi, al sector m-tesanaL vosles no 
se'n record en que hi ha artesans, i n'hi ha, i hi ha arte· 
sans inelivieluals i bons artcsans incIivicIuals, 

Després, allo ele «as calen das griegas» eleixen tota 
la regulació per final el'aquí elevers un any, crec que 
hem de fer un poquet ele més via, i si aquesta Llei 
queela regulaela la Comissió, si en aquesta Llei queden 
regulades les funeions el'aquesta Comissió, poclem fer 
realment via a posar en marxa accions puntuals, aquest 
Govem, que, d'una forma regulaela i concreta, millo
rin l'activitat d'aquest sector. 

1 altra vegada no se'n recorelen que en aquests mo
ments hi ha artesans i que, cadueacles o no, tenen unes 
cartes d'artesania, donades a I'antic regim, pels anties 
sindicats o pel Consell Interinsular, que també en va 
donar, pero que existeixen i, tal vegada, han caducat, 
pero, com que no hi ha forma de renovar-les, haurien 
de crear una Disposició Transitoria que aquestes curtes, 
si hi ha un benefici de I'Administració Central, ele l'Ad
ministració Autonomica, puguin servir per a qualque 
cosa, el mateix que es podrien fer, mentre tot no esti
guí, fins que aquesta Dei no hagi tengut els seus re
glaments, es pugui crear una carta provisional. Jo cree 
que són molts, és a dir, se n'ha recordat de poques 
coses, que han tengut molts d'oblits dins aquesta Llei 
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. dills la Proposició que e ls felm, dins la propo la al
~ rnativa o l'esmena alLe1uativa, hem int n lal millorar. 
J~ sé que és :n_O~L difiCi l, 1 aixó ja és p~ra política, sé 

ue es 11loH dlflCll que UD Govern ac epll CSl11 nes alter
~atives, sobrelol ProjecLe de L1ei alteroatius, encara 
que s'omp~en la boca quan sabct' 9ue 's ~r sentar-los, 
as de UeJ de Pr uposts, de du' 1 per que no presen

ten Ueis allcmathres?, s'ha presentar un Projecte de 
Llei alternatiu, i sabem o creim aber, a lm ny per part 
del overo, on acab r aqueSl Projccte al.lernaLiu, aca
bara diDs omíssió, d'una altra manel·a. Pero sí cls 
voJíem fer arribar Llna reflexió, e l L ma de I'arlesania é 
o sera, segons e l que ['aeí aquesl Govern i els proxim. 
govern', que e percm que no siguín del m~\leix GI'UP, 
sí qu creim que, ind. p nd ~n l d'aixo, sabem el que 
pOL ser I'arle a nia, reím qu s'l:a de regular, 1,10. s 'ba 
d'encolillar, s 'ha de r gu l r, el" lln que s'ha el aJ udar 
I'arte ania, i n;Un que dio aquesta ajuda, dins aque La 

regulac;ó hi ha d'havel', d ' W1U forma fonamcntal, e1s 
represelllanls del -ce lO!". 

Per tot aixb, jo Lem,,\D a l Orups (j'aqu sta Call1bra 
que prcnouin en con id n.H.: i6 aquesl I x~ alternaliu i 
prenil1L-Jo en ns ítl rae; ' , v stcs ja saben que é 10. 
sible pn.:scn tar esrn~l1es j encara millorru:·lo m()lt; en 
,que ·t moment, aJl1b d Pr j te del 00 cm, le úni
ques esm ncs que poden fun c ionar són les que ja hi 
ba prc. el iad " ti I G n I p , ía lis La i úel Crup Es
qu na a ionali la, eviclenlmc nt, llosaltres , si no 'a
preva ¡'esmel1c de LOl Iilal, el lex! aLLcrnaLiu, inlenta
r m que es vagi aprovant, almanc , el ll1és imporl, nL, 
dios la Comissió, p ro gl.l3nyad '11l lemps i raci naIilat 
si s'aprovas aquest text alternatiu. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr: Diputat. 
El Sr. Conseller d'Indústria i Comcn; té la paraula. 
Queda oberta qüestió jncidental. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Gracíes, Sr. P\-csiclent. Sres. í Srs. Diputats. Abans 

d'entrar en materia, vegcm, primerament, que és el 
que pretén aque L Projc L de leí del Govern i que 
pretén, per una altra par!, e l tcxt alternatiu que pre
senta el Grup Socialisla. r. Alfon:,;o, en primera inter
venció, les prim 1'o;)s p"lraules S \ ' '''$ han estat per dir 
que no compartia la filosofía, si no ho he entes mala
mcnt, del Projecte que presenta el Govern, i jo. d'una 
lectura d'aqucst text alternatiu, crec que hem cle: com
partir la filosofia, perque tant el Projecte com el text 
alternatiu vénen a dir el mateix, 

En primer tenne, he de dir que el Govern de la 
Comunitat Autonoma de les IIles Balears pretén, amb 
ftquest Llei d'Orclenació el'Artesania, tres objectius ba
sics i fonamentals. El primer objectiu és fer un reco
ncixement oficial de la importimcia que té l'activit;:n 
artesana i que ha de tenir díns la nos tra Comunitat. El 
scgon objeetiu és establir un marc legal per tal que les 
l"cJacions entre els artesans i el Govern de la Comuni
tat Autonoma puguin desenvolupar-se amb flLÜdesa, és 
a dir, crear els meeanismes legals per tal que sigui pos
<; ible una iclentífíeació perfecte dcls problemes que té 
I'artesania balear. Sobre aquesta base i atesa la impor
la ncia que atorgam a l'artesanía bajear, dissenvar polí
tiques ele promoció artesanal, i és per aixo que el Pro
¡ecte ele LIci, clavant J'absencia d'una rCg'_tlació especí
fica del tema, establcix la clefinició d'artesanía, les 

figures de mes[re artesa i d'empresa artesana i a l'eltC
te le:; remCloIl:; amo l'.I\.amlnlsu-ac1U . .J:.::'caOlelX, wrnoc, 
la ln:;LaUraClO U'aJucs 1 ae malora áe la liuaUliiL, per 
W1a aara pan, enLrant Qlns el tex[ aHernaclu, el LJl'Up 
l'arlamc:l1Lan ;::'OClallSLa presenta una e::'Hlena a la 10-

talltal 1 propo:;a un texr alLernauu liue JO, :; me ennu ellL , 

agraesc, pero que no SOIS no apona cap novelar al rro
Jecce ue Llel, ::;Ul0 que esta á acorá amo elS punes iona
mental s u'aquest r-rojene de Llel. vegem, el Lext aaer
natlu que presenta el LJrup lJ anam nUlr! ~OClallsta amb 
aquesca esmena a la totantaL, d 'aeord amb aJLO que el 
Oovern considera que és l'arl anJa; el l xt al lernatiu 
esta u'acorá amo les tlgures de mestre artesa i d'em
presa artesana, áefInides dins el Projecte del Govern 
i, tinalment, el text alLernatm, també esta d'acord a.rnb 
la insrauració de mecal1lsmes ele qualitat i d'ajuts. 
Així doncs, senyors del PSOE, Sr. Altonso, em pmu 
que el pnmer lext alternatiu que presenta l'OpOSlClÓ 
a Wl Projecte del Govern sígui per coincidir amb alIo 
que és fonamental. 

Vegem ara 011 5011 les diferencies que a judici del 
Grup Parlamcntari Socialista justifiquen aquesta esme
na a la tOlalÍtat. A la motivació de l'esmena destaca, 
eom a omissió principal del Projecte de Llei, pcrdó, 
la falla de regulació de la Comissió Provincial d'Arte, 
sania, repetesc, Comissió Provincial, ha cliuen vostes, 
no ho dic jo, i destaca també l'oblit de les fU11cions 
el'aquesta. En primer 110c, creim que la L1ci no ha 
d'entrar a la particularitat de la regulaeió de la Co
missíó Balear d'Artesanía, una vega da que els tres prin
cipis orientadors de la labor ele la Comissió Balear 
d'Artesania són establerts amb prou detall dins els ar
licles 4.2 i 5,3 i també a la Disposició Final Segona, 
pel que fa referen ia a les ondkions que han de re
gir la concessíó de la carta de mestre ar tesa, le con
diciol s q U,e hall eh..: compEr el producles anesana ls, 
~u'lC ans, perdó, a l 'exhibició deIs dístintius de qua li
tal i pel que Ea referencia, Lambé , a l repertorí (['o i
c.is al"lesans. P r cen, aqucsls tres puuts es recu ll ' n 
literalment a l'article 6e, apartats 1, 2 i 3 del text al
ternatiu. 

Com deia abans, una vegada establerts els princi
pis eL'actu, ció de la olTlis ió Balear d'Arte ania, hcm 
de pennet"c que les lIc is d'aqucs l j)arlamcnt, no hcm 
de p rm Lre, perdó, que les Ucis d'aquest ParlamenL 
es tiguin destinades a d term inar qu i ha le er, pe r 
excmpJe, el. SI;;C1- lad de la omi sió, ja que é labor 
del Govern regular, mitjan<;ant un Decrd, la campo, 
sició, funcions i el fllncionament de la Comissió Ba
lear el'Artesania i prctenir que la llei perdUli en el 
temps i que doni en els diversos govems la llibertat i 
la responsabilitat, perque dins l'esperit de la LIei, 
aquest n;:guli la composició, les funeions i el funciona
ment cOl'Í1 creg:uin que és millor, per tal d'assolir els 
ob jectíus prevists. 

Les lleis, Sr. Alfonso, pens que han de tenir voca
ió de permanencia i no han el'e lal' subjectes a can

vis rer raon. tan. ubti Is C01l1 ; la c\es ignació del car
rec en que ha de re a ur ' la el" taría de la Com issió, 

E l scg n pun! imp rlanl, segons e l Crup Parla· 
mcn lari ociali ta per- presenLar aque ta esmena a la 
totalitat, és que no es té en compte, tamroc, la possi
bilitat ele l'existencia d'artesans, ni es contemplen les 
situacions exístcnts en aquest momento Sr, Alfonso, te
nim en compte aquesta situació existent, i és per aques
ta raó, prccisament, que presentam aquest Projecte, 
pel que fa a "existencia c1'artesans, esta cIar que la 



1216 DIARI DE SESSIONS / Núm. 36 / 17 d'abril del 1985 
~========~~--~----==~~~--

tenlnl en compre, perque és per a el1s, preusalllul" 
que s'eSla lenl aqueSl;J. Llel; el que Vd:':'d e" llUc; d 
Guvera esLabJelX LUla llgura, la ele 111",o,Lle aneo,ü, ~ld'-' 

es el subJecLe (le L:tCCIO Ollcwl llC prUlnoclU ue 1 ~l, LL:

sanw ete les Iues .Jj~uedrs. Nlal 110 nenl Vi-elc:, de lJl\ )

dUlr una jerarqUla prolesslOnal alnb réll11111SCCllLlCS u,; 

les organnzaclUlls gr,-,mlals medlevLUs, 1 rnm no l1a c:o
tat ayUcSla la nOS1ra intencio i és per al-"O que recu
neixem una única tlgura otlclal, olicwl, SI él Glllp Par
lar11cnmn SOClallsLa, amb la seva esmena, prelen 111-

Lrouull' aquelxa JtTanluJa, l1auna el lldver eSlal cOl lC' 

rcnI 1 eletmlr aquC:,Les llues 11gUl'es, eldll1lr mesLre ar
tesá 1 artes á, cosa que no ia; lanmalelx, aqul :'1, quc 
tanma ICIX no eswrcm (['acord. 

tl tercer puut ionamemal ele la justificació de 
l'esmena, segons es l1cgcix a l'Exposició de Motius, 
diu que no es preveu la possibilitat de zones o comar
ques que puguin Lcnü' una denominació artesana es
pecífica. Bé, la realitaL de l'arLesania eh:: la nostra Co
munitat, pens que acoJlsella la promoció a través del 
producte, al marge del lloc dc producció d'aquest i 
sense perjudici, també, de poder valorar la proceden
cia geografica quan es cregui convenient. Ara bé, l'es
quema aquest ele promoClO s'ha de basar dins el rc
sultat de la labor ele l'artesa, és a dir, en el proelucte 
i no en la procedencia geográfica d'aquest, si és de 
Costitx, si és de qualsevol poble de les IHes Balears. 

El quart punt, i per últim, la justificació de l'es
mena eliu que el Projecte sembla que té una intenció 
coarcitiva; jo li puc assegurar, Sr. Alfonso, que no hi 
ha voluntat coarcitiva en aquest Projecte ele LIei, i aixo 
ha demostra el fet que no s'estableix cap requisit per 
a l'exercici de l'activitat, i l'única cosa que s'exigeix 
és el coneixement per part de l'Administració, el co
neixement per part de l'Administració de l'artesá com 
a garantia que els ajuts que s'establiran aniran dili
gits reahnent de cara, cap a aquesta artesania vertade
r·a. Pero si per una altra part, el que els espanta, a 
vostes, és la paraula registre, he d'aclarir que aquesl 
té, únieament, una valuntat informativa, in[ormació 
que ha de servir de base per tal de millorar l'eficácia 
de la labor del sector i, en conseqüencia, i ja ho vull 
avanc;:ar, al Sr. Serra o al Grup Nacionalista, no ten
drem cap dificultat en aprovar les esmenes 428 i 431 
d'aquest Grup i en convertir el registre en automátic, 
per la qual cosa podrem traslladar aquesta labor re
gistral a l'apartat 2n de l'article 3r, i així llevar el re
gistre de la categoria de requisit, que pot parcixer 
que té si l'ubicam a l'apartat Ir d'aquest articIc. 

Creim que aquests motius no justifiquen aquest 
text alternatiu. Pel que fa, hi ha aItres descuits, se
gons diu el Sr. Alfonso, d'aquest text del Projecte, 
com per exemple la incIusió de l'artcsania popular a 
la cIassifieació d'activitats artesanals, pensam que 
aquesta és innecessaria, jo. que queda perfectament en
globada dins aquests tres grups, proposats, que pro
posa el Projecte de LIei, i és més, hem de dir que una 
classificació sempre és arbitraria, pero sempre ha de 
ser coherent, i pens que no es poden fer afegits. Un 
aItre exemple és que a l'article 2.2, el Gnlp Parlamen
tari Socialista, eliu exactament el mateix que deim nos
altres dins aquest Projecte de LIei. Quant a l'articIe 
3.1, on introelueixen com a requisit per tenir la con si
deració d'empresa artesana un maxim de 10 treballa
dors, allá. on ens diu que ens hem oblidat de fixar 
aquest máxim, podríem pensar que el grup de ropo
sició no sap que per naturales a, l'activitat artesanal és 

lnl<.:lj:,lva en lna el oora, pero :,abCll1 que SI, que 110 

SdjJ, 1 "o Sclp lllUh U'-', :,ell:oe C<l.tJ ULlOl'::, perqu<.: llCu
ll<::lA, cuAl LU111 11U neln uclll1lL II 00, alLr.:; o, , 1 drleSd!llc! 
COnl aCuVllal a Id qual l'acLuaClO p.::rsOnal COnSlllUcL-': 
Ul1 úl",Or prCUOllUnaIll. Yeru c:, y'ue, a COl1UnUaCIU, él 

la 11111c! :OC¡!,Ut:lll, u ay'uesLLl ré:olncC1o 111 nd pn.:Vl;'l 
l'eXCjJClU, (llc;nL y'ue no ObSlanl es puura temr en COl11p
tc, 1 y'ue pOl no ser un lmpeUlnlClll, 1 JO en1 (1en1aIl, 
per qUina raó introducixcn r es Ll'lCCWnS, :'1 Lal1lnaleL'\ 
les l1ad ue llevar a conllnuaclU ¡ yer que posar ODSlLl
Cles d les ernpresc:s de l11CS ClC deu ll-eballactors! t'cr 
aixD, és necessan, realInent, un text alLcrnatlu! En dc
finillva, Sr. Al1onso, ens trobanl amb una esmena él 

la LOlalltat el'una Llci allá 011 el text altcrnaliu coin
cidelx amb aUo que és fonamental amb el text que 
hem presentat nosaltres i ens trobam que les mOCllli
cacions més importants que vos tés introc\ueixen a ]'es
lnena són tan poe rellevanls que ordinariament es re
gulen per Decrct. Corn a pl'imer exercici de realitza
ció del text alternatiu, sinccrament, s'agraeix, s'agl'aeix 
<!tesa, tal vega da, la manea eI'experiencia, no ho sé, o 
tal vegacla, que se'ls ha diL moltes vegacles, presentin 
vostes un programa alternatiu, prescntin un text alter
natiu i, al final, perquc jo. no poguéssim usar aquesta 
canc;ó, s'han decidit a presentar-io, tal vegada és per 
aixo, el que sí és evident és que el text altematiu quc 
acompanya aquesta esmena a la totaEtat pateix en
cara ele defectes molt caracteristics; es copien les idees 
fonamentals, s'introclueixen modificacions ele detall, per 
tal de diferenciar el produclc que després no saben 
casar bé amb la resta del text, i que acondueixen tam
bé a no poques incongruencies. I es proclueixen des
cuits molt importants, voste ja ho ha dit, com és per 
exemple la inclusió d'una clisposició transitoria per a 
mantenir les actual s cartes el'artesa i, Sr. Alfonso, vos
te deu saber, vull pensar que sap, i almanco no ha 
estat un descuit, perque s'ho ha ... un poc, que, efec
tivament, aquestes cartes esmenades estan derogades 
pe! Reial Decret 505/82, voste ha cliu, no ho dic jo, 
voste dins la LIei diu que s'ha de conservar el vigor 
el'aquestes cartes arlesanes quan realment estan elero
gaclcs. 

Srs. Diputats, cm creguin rcalment que per a aquest 
viatge no feien falta aquestes beaces. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grácies, Sr. Conseller. 
Sr. Diputat, vol intervenir? 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de cinc minuts, 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. 
Srs. i Sres. Diputats. Evidentment, no importava 

venir aquí amb les beaces que s'ha posat el Govem, 
perque li hem dit d'entrada, Sr. Conseller, que ho ha
gués pogut regular tot per Decret, li hem dit d'entra
da; no ho ha volgut fer, per tant, ha reguli bé. 

Jo no sé si el Gmp Socialista en deu tenir, de 
poca experiencia afer projectes altematius, pero, pel 
que es veu, qui té la maxima obligació de legislar és 
el Govern i en deu tenir molta menys, perque en dos 
anys, dos projectes de llei no demostren excessiva ex
periencia o excessiu intent de regular sectorialment 
l'activitat economica d'aquestes, dins les seves compe
tencies d'aquesta Comunitat. 

Sr. Conseller, si voste considera poc important que 
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no es vegi dios el Projecte de Llei que hi hagi repre
seotanlS del sector dins la Comissió Bal4::ar d'ArLesania, 
jo II du'é que 110 con idel' molt ünportanl, per posar
nos d·acorel amb que és l'arLc ania, no fa lalla ni un 
ProjecLC de Ll ei, lÚ un Decrel ni una Ordre, no fa fal
ta lOes de tol aixo, per posar-nos d'acord qu fa falla 
imPUlsal' l'anesania, donar-li un nou e nLcngut, no f 
falla cap .Pwjeclc de LLci ni cap Decr e L ni ap Ordre, 
arob el fonamcn lal, en aquell tema que és sectorial i 
iostrwnenlal, 1.0lS ,hi eSlam d 'a ord, e l fonamental, 
que diu voste que són les de ínicions, per a nosallres 
JcS d finlcions no són fonamentals, perque les definí
dons eslaD conscnsuades previarncnt per una iluació 
social, uO per una volunlal deis Grup PoljLi s, sinó 
perque socialment, perque economicament és així; per 
tant, no ens posam d'acord en aixo, ni vos tes, ni nos
altres ni ningú no hagués pogut donar altre tipus de 
definicions, sinó canviar paraules, voste ho sap de so
bra. Que és important dins la Llei, no dins el sector, 
sinó dins la Llci, que és important? VOó:te hi passa 
per d;:¡munt, el Consell Balear d'Al-tesania, i és molt 
cUl-iós que a errata de maquina li doni importancia, a 
l'article Se deim, i en el text cleim Comissió Balear 
el'Artesania, la resta és un recurs, un recurs que no té 
cap lipus ele valor, Sr. Oliver, i voste ho sapo Que és 
important? Com ha d'eslar configurada? 1 no evident
ment, no evidentment que hi hagi un seeretari o no, 
sinó ¡'important d'aquí és que hi ha quatre represen
tants deis sectors, que vostes se n'obliden, i segons 
les nostres n.otícies, i li he ele dir així de clar, vostes 
ni hi pcnsaven en aixo, la seva voluntat no era aques
ta, com a representanis del sector, altres coses pot
ser sí. 

Que no hi ha, ens diu que no hi ha volunt;:¡t d'obE
gatorietat, bé, nosaltres sabem llegir, i I'article 3r és 
taxatiu, "es considera empresa artesana, c) que estigui 
inscrita en el Registre d'cmpreses», la voluntat no hi 
éso Després, a l'article 6, diu «les empreses artesanes 
que es vulguin acollir», pero es considera empreó'2 ar
lesana, aquesta. Srs. Consellers, tal \legada la volun
tal no lli era, pero dins l'article lli éso Tal vegada és 
aques la falta d'experiencia per fer lleis sectorials que 
c1ucn aquestes conseqüencies. 

Més. Mestre artesa o artesa. Hi ha una diferencia 
fonamenlal, Sr. Oliver, i vos te ho sap_ El mestre, aqui 
i per tot, és aquell que té deixeblcs, aquí i per tot, 
aixo és una definició també amb que no importa ens 
posem d'acord, basta anar al diccionari, és a dir, és 
aquell que té deixebles. L'artesa pot ser mestre o no 
ser-ha, si té deixebles sera mestre, si no, sera artesa. 
Només hi ha d'haver mestres? Em pareix molt bé, 
pero, com definira aquel! senyor que trecalla pel seu 
compte? Li dira també mestre artesa? Bé, nosaltres 
ercim que no és una definició correcta, i posar mes
tre o 3.rtesa, mestre 3.rtesa o artesa seria bastant més 
correcte_ 

L::l refundició de les funcions de la Comíssió Ba
Jear d'!\rtesanía, evidentment, si estan escampades 
per la lIei, queden -bastant fluixes, nosaltres les posam 
ordenades i en tres coincidim, pero n'hi ha d'altres 
amb que no coincidim, i vostes no se'n recorden, ni 
pcnsaven recordar-se'n, per exemple, d'emttre informes 
preceptius respecte als avantprojectes de lIei i decrets 
relatius a l'artesania, \Tostes hi pensaven que la Ca
missió Balear d'Artesania havia d'emetre aquests pro
ieetes? Jo li garantitzaria que no. En els temes deIs 
projectes de zoncs d'interes artesanal no hi podien 

-

pensar mai perque voste ha dit que 3lXO no és im
portant, ja ha ha dit abans, jo crec que sí és molí 
imponant, que, perque, consideraelOns geogratiques, i 
ha declararan per les bones, bé, nosaltres crelID que 
és rnolt millar saber que esta a la Llei, ja que vos tes 
han volguL fer una llei i no feía falta, 11 he dít tres 
vegades, li tom dlr, no feia falta, ha hagués pogut fer 
per Decret. 

Vost.es pensen que sigui un interlocutor, aquesta 
Comissió valida per proposar mesures dirigides al fo
ment de l'artesania i que aixo estigui a un projecte 
de llei, nosaltres creim que aixo és important, perque 
per crear Comissions que no tenen cap tipus d'actua
ció de eara a l'Adrninistració, que no emcten informes, 
que no els han de fer cas, pero que siguin preceoptius 
previs, per només regular el control de la propia ac
tivital, la veriLat, els mateixos artesans ho diuen, no 
fan falta aquests tipus de Comissions, les Comissions 
han de servir per més coses, sobretot per assessorar, 
per ajudar, per fer informes i per dUl' l'opinió del sec
tor a un Govern, que no té per que coneixer-la, que 
dins la Comissió sí la podria conhxer. 

Després, el tema de l'artesanía popular. Ja esta 
alla clins, bé, pareix que no hi ha la mateixa conside
ració ni pels grcmis anesans, que una de les deman
des que feien era introduir l'artesania popular, ni per 
altres Comunitats Autonomes, que consiclt-ren que ¡'ar
tesania popular no pot estar inclosa dins artesanía ar
tística, de producció o artesania ele serveis. Nosaltres 
creim que, donat que el Govern ha volgut fer Wla Llei 
d'Artesania, li hem dit abans, i li torn repetir, no im
portava l'hagués feta, hagués pogut fer-la un poquet 
millor, ja que la feia per llei, i regular-la í, obviament, 
obviament, no dir que una cosa és competencia del Le
gislatiu i 1'altra de l'Executiu, tot era competencia de 
l'Executiu, si han volgut fer una Llei, la facin bé, la 
facin completa, i no vagin a l'anecdota del secretari o 
del representant de la Conselleria de Turisme o d'Agri
cultura, que aixo és l'anecdota, el fans de la Llei, i no 
amb les definicions, sinó amb la regulació del sector, 
és el que ens separa els dos textos, no ho ha pogut 
entendre, cm sap molt de grcu, nosaltres intentavem 
que ho entengués. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. OLIVER MUT: 
Sr. President, gracies_ Gracies, Sr. President, Sres. 

i Srs. Diputats_ Voste ho ha dit ara mateix, Sr. Alfon
so, efectivament, en l'únic que no estam d'acord, o la 
discrepancia que hi ha entre aquests dos textos, és 
dins els articles 5 i 6, que és la regulació, millor dit, 
la composic-ió de la Comis<;ió Balear d'Artesania i des
prés les funcions. És l'única diferencia basica que hi 
ha, a part d'aquestes altres que ja hem tractat dins 
la meva primera intervenció, quan parlavem de l'arte
sania popular i que després, també, hi podem fer un 
repaso 

NosaItres creim, efectivament, que la composició 
de la Comissió Balear d'Artesania ha de ser per De
cret, el que a voste el preocupa és si dins els repre
sentants del sector estaran representats, i ja fa un 
poc d'endeví dient que no hi seran i que el preocupa 
i tal, com hi poden ser mai? la Hei no ha diu, aixo el 
que ho fixara scra aquest Decret_ Jo li puc dir que, 
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en una primera instancia, quan estavem redactant 
aques t Pwjeclc ele LiCl, ums el primer eslJorrany sí ho 
temelll previst, que 11i hagues la composició clins la 
LlCl 1 que talllbé 111 hague o. aqucstes tW1Cwns i el fun
cionamenL, lam bé, cosa q LlL: \ os [Cs no 1an ums la ll ei, 
que, també es ver, es pOl 1'c1' després, pol ser la Co
missió qui fixará el tuncionam cnl, hi estic c[ 'acorcl en 
aques t tema. Pero després ho varem treUl-e . Voste em 
,hu que (U DS h 11 'i de VakUCtcl, l1crdo, no m' llo diu, 
j Il puc dir que clin. 13 lJci va len ia n La mpoe no h 
diu, a l'únic l loc alla on e I.a fi xada aquc!> ta omiss ió 
d!!:1 fun iona l11 l1l é. é 1<1 .t'nl'ra lil<H de ;.l.l~lunya, qu 
és un Dccl" 'l, no és una Llei , la Llci de Va lencia tam
poc, i ara esta fixat ja en el Decret que h a sortit, crec 
recordar, en el mes el 'abril, de juny, pereló, dcl 84. Jo 
el que sí li dic és que la nostra intenció és que a la 
Comissió Balear d'Artesania, n o només hi haura artc
sans, llles tres artesans, sinó que també hi h aura per
sones que estan m olt Jligacles i viuen molt de prop 
l'artesania. Ara, aBa on büsicam ent tendl'a el paper 
important l'.artcsa és dins la Ponencia, el que pensam 
fer és una Comissió que ac tul a dos nivells, un nivel! 
que sera la Comissió i elesprés una Ponencia, on aques
ta Pon encia sera integr ada basicamen t per artesans, 
Iogicalllcnt hi haura un secretari que sera un funcia
nari de la Comunitat, no ho tenim molt ben p ensat 
encara, i un president, pero sera, basicament, integra
da per artesans, el 'aques ta c1ass ificació que feim, amb 
tres gnms grups , hi ba ura clo. o tres .. ·pr senta nts 
ele cada un d'aqucsts grups, quc fonnm'an part tI 'aques
ta Ponencia de la Com i si6 Balear d'Artesania, que 
cnlO els qui p reparanll1 tol els le rnes, ser an els qui 

es tudiaran s i a 1I.o a per n a se li 1)o t clona l' O n se Ji 
pot donar la carta de mestre artesa, si aquella empre
sa és realment una empresa artesana. 

Voste em diu que aqueixa diferencia entre m estre 
artesa i qrte3a, jo Ji die que to ts poden ser m estres 
artesans, si realment aques ta p ersona, que a voste tal 
vegada el prcocupa, que 11i pugui haver una persona 
que sigui un bon artesa, aquesta persona poclra tenir 
la carta de mes tre artesa, i si t é la carta de m estre 
artesa, logicament, evident, sera un mes tre artesa, i 
l'empresa, l'empresa, aquí tampoc no obli gam qu e les 
empreses, com dei a vos te, que deim que tates les em
preses no podran ser artesanes, les empreses seran ar
te an es m enlre fad n m-tesania, evident, ara, a cfed es 
de l'AdminisLració, aques l r econeixem ent oficial per 
parL dc l'A.dminis tració a una mpresa artesana e ra 
únicamen t j exclusivamenl s i reu neixen aquesls requ i
sils q ue f ixa la Uei, pero evidenlment també sera m
presa artesana. 

l estam completament d'acord que aquests arti
eles 5e i 6e que són els que voste inclou del seu text 
aItematiu, b asicament é e l qUCl diferencia les dues 
Heis. L'article Ir és exactamcn t e l mateix, dins 1'arti
ele 2n únicament hi afegeix aquest quart grup que diu 
q ue és ]'arlesania p opular, l'article 2.2 és exactament 
el mateix, l'article 3.1, el mateix, coincideix exacta
ment amb el del proj ecte, alla on únicament intro
dueix a questa caraclerística deIs 10 treballadors, el 
punl 3r de ]'arLic.Le 3, bé, és superfluu, completament 
superfluu, n o diu res que no digui, fins i tot, voste 
m ateix dins el text alternatiu; quant a l'article 4t és 
una cop ia litera l, únicament hi afegeix el tenne artesa, 
que ajxo ho diu dins tot 1'articulat, el punt 2, exacta
m ent el ma.teix, només és que nosaltres hi afegim que 
la composició i funcionament sera regulat mitjan<;ant 

--- ~-= .~~~~~--~~~~~~~~--~~--

D ' I'Cl, el plU11 5 ja 11 ' " ~p l Ít:, I uil1 cr~l, d ' la cumpo· 
sici u, el punl 6, 'I t! ' liv<t llk nL, k:. I Ul! ' Ions, la pnmcra 
on 'SpOLL a farl l ·h.: 4L.2 Llel pWjI!Cl l', el p UllL 2 ·ur· 

n,:spull a. l'an iclc 5cJ del projt!ClC, el puu l 3 l;OiJl ·i· 
dei.; · ,Ullb la Dispusició Final scgon <J dd J roj(;C le; Jllt.: 
JÚIÚC¿¡ d ut.:s n és, '11)t! lr inlormcs pn.: ccp líus i prolo, 
sar a l Go ern de la e n ut ¡lUl uIUllO¡n¡'1 mesures cli
l' igides a l lomCnL dc l'arl(!sania. 1 uc.:spr.!s uua a ll l"<I , 
qu " diu, i qualscvol ~11Lra fllrlc io qu li pugui ér ll

coman. 1;'1, i j I> d":11lall , per qu j? 1i ha bl ids id "
Cuils , aquí j C111 n qu~ h i ha uoa lIa~'Ul)a, perquc 
hau1\.!¡¡¡ U'ill lc1"jJH! l élr q ul es q Lll 11 pol cncomana r, ho 
baurem d' [nl I'pr ·tar. 

J o. r. Al fo l1s ,tole aqu ixes a lt r i qual evol 
que Ji pugui s '1' encomonada , cm ompr0mel qu sí, 
que CÜll S e l Decrc l 11i ol1iran , i si a q ui v ngui dar!" . 
ra j o no li agrada aq ue ' 1 Dt:t;..ret, lcngui I'oportunilat 
ele p oder-lo ro difi ar i canviar, i no ha \' r d ven ir 
aquí, a aques t Parlament , a modificar aques ta LIei , 
p erque entenc que les Ileis es tan retes P Ct- durar. 

L'article 7, copia litcral de l'articlc 5 elel Projecte, 
elins l'ar tic1e 8 és a l'Ú11i c lloc alla on hi fiquen les 
zoncs i aques tes comarqll s, que..: ja bem cLit per que 

.rc iem que no h i h:.1n ti sel-, perqu' l a 1 olilica que 
p en altl dur a terme, ha de se r d p tcnciar el pJ:OdllC
le . l'artesania a lrav 's el el produc te i 11 0 a l ravés 
d 'aquella z na , que, per una Itra pa rl, amb el distin
tiu de quali tat, també hi poclra "1 a l' la pro -edCncia 
el 'on es ta fe l'! aques ta a rtes. nia. L'. n iel · 9, don " co
pia lileral de l'al'tic le 31", el l a, I'(lnicle 6, i de prés 
les Di posic.ion Finals, primer a, segona i tercera, exac
I.am ent igua l i la Di pos ició Tl'an ilaria, que ja n 'hem 
p arlat , que és de la vigenci, cl'aqll s ta carla d'arle ti 
quan esta deroga t. Coincidim completa ment, Sr. Alfon
so, coincidim que l'únic que dife rencia agues l (ex a l
tem atiu elel Projecte de LIci , és la composie ió i el ftll1-
cionument i les funcion s de la omissió Balear d'Ar
tesania, i nosaltres creün que, per operL1 t ivita t, el mi
llar és que aixo es fixi pcr Decre t i, a partir el 'aqul, 
Sr. Alfon so, cree que tola la resta entr::lrem en dis
cussions que, tal vegada, podrem aprofunciir molt més 
després , dins Comissió. 

Graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir díns cls loms ordinaris els altres 

Grups ? Dins els torns ordinaris ? Grup Esquerra Na
cionalista, Sr. Damia Pons i Pons. 

Disposa, Sr. Diputat, el'un t emps de quinze minuts. 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sempre hem 

alabat, dins aquesta Cambra, un esperit constructiu, 
sobretot quan les materies són delicades, i la materia 
de l'artesania , encara que a algú li sembli marginal, és 
delicada, perque la situació d'aquest sector no és bOM, 
és una situació bastant crítica i requereix una actuació 
responsable d'aquests poders públics feta amb efica
cia i amb urgencia. Per aixo, vull felicitar, per una part, 
el Govern, per haver presentat aquesta LIei, encara que 
no ens satisfaci del tot, pero vu!l felicitar, encara més, 
el Grup Parlamentari Socialista, perque en !loc de fer, 
de practicar el recurs habitual i comode que sol fer 
l'oposició davant unes determinades lleis Que no Ji 
agraden, que és demanar que siguin tornades al Go
vern, aquesta vegada hi ha hagut una feina pormeno
ritzada, i aixo és innegable, Sr. ConselIer, de construir 
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un l.ext altemaliu a aquesL Proje te de Lid, Nosaltres 
eotenem que un espera equaoJme per part del Gov 1'n 
bauria de C1w' a consJderar, p rque és aiXi, que el t ext 
alLernallu que se'ls ofereix. cs mi llor qu~ el tcxt que 
vos tes han presentat, Vos tes han presenta t, d s del nos
tre pa rLicularissirn punt de vista, una Ll i que el seCWl" 
deroanava, P ro que ~ una Lle i, qu s i bé té encerls, 
é innegable, té un aspecte fonam · ntalmenl, dirí.em, p -
rillós 'luc és la. man de r gulació per !leí d'aques la 
fam sa Comissió Balear d'Al"Lesania, qu vostes e l valen 
rcm lre a un De ¡-e t pasleri .r, Ajxb fa que una part 
essencialíssima el'aquesta Liei quedi complc tament en 
una incognita, 

1, pe!' WHl parL, hi ba una conLradicc1ó, també grcu, 
i és que m nlre aquesta L1ei és cxccssivamem inlerven
cionisLa ¡rigorista, exigint regi lres, per l'a lLra, és exces
sivament pt:rm issiva deixanl Scllse eonSLiluir i sen se 
regular perfectrunent la ' omissió 13 a 11.;;:11' d'Artesania 
qUI!, pel' cerl, p r la inL -r"cncíó q ue ens ha fe l el r, 
e ns 'III.:L', hem vi t qu esta p¡;r[cctumen l regulada ja 
««in mentc», dillS el 'J". Ol1S lIcr, I que ha anal cxpo
sant, ja sap com funcionara, qu i la fonnara, qui no Ja 
I'onuara, etc" le, Rco lml,;nl. i ho tcnten ta n clar, 'ra 
din l. Llci que havia el'anal' aixo, si vos LeS estan on
vim;u Ls que aqueste COl11íssió Balear ü'A,l anía ha le 
funcionar d'una deLerminada man ro, I.!$ aquí que 1'1 an 
de dur i nu rém lre-ho a un D -ere t pOSlcrioL'. 

Pcrque un, cosa que s í en::; pI' OCUp'l d'aquést buiL 
legal en a questa omi$ ió Balc<lr d'!\rlt;SáI1lU és q ue 
COIl1 lanLes vcgades passa amb aiLres a lua ions I'a
quest Cov ll1; aixu, aquesta L.ll!í que Imuda ele servir. 
duta endavaot el'una maJH:ru r e ponsable, p<::l" recobr:1r 
un seClor, avuí, en crisi, i (in::; i lOl amb crisi de s uper
viven ia, aquesL,1 L1ci no SCl-vesqul per impulsar i l'cur
(lenar un sec tor, sinó que es converLcsqui n una cc¡-la 
r pa nidora artesanal, i< Comissió Balear el 'Al'tesan ia, 
con Li lLÜda arbi ld lda menl i a(Jmillis Lrada al'bi traria
ment i no gestionada pcls responsables d'aquesl sec tor 
i, alcshores, utilitzarem, com tantcs vega des s'ha fet, 
lamcntablement, els fons públics, no pcr resoldre pro
bleme , s inó per con so li (br pod r po litics din s un le
tcrmina l sec tor o aLLrc, en aqu st a, ele I'anesania. 

Jo pe garia a l Govcrn ql~ fes U~1 exercici, no diré 
d'hum.iliLat, pero s í de I'esponsabili lat pal'lamenta ri a, i 
ad mcLés, eucara que sigui demanar un imp ssible, 
aque ( Lext a lternaliu, que ana euvan l i r tiras e l Pro
jecte de Llei, pcrqu r im 'tu> és millor, perqut; creim 
que regula bas tan L bé el Sector aqucst en crisi, qu ' n 
és perfecte, perqu 1>. hi ha algullcs e ]U nes que nosa l
tres hCI11 Pl·e entat, qu s í s'aprovava aque' t Lexl a lle r
na tin, les ha uríem de manLcnir, i que, pel' l<l ll t, ajxo 
no sel"ia una dcrr l a p l'I ame ntaria, inó c!u~ clia un 
ae te- de eivi. me que el Dos tre poble j concretamenl 1s 
sectors ele 1 'artesanía cls haurien cl'agrair. 

Ens preocupa, i aixo ho hem manif s(a t a 1 S nos
tres esmenes, que aquesta Llei O la llei que finalment 
surti apl'ovaela sigui lIn;:¡ ll eí qu cre"i nO\l s e~tructures 
bUTOcratiques, pero no eloni olu ions al problemes, 
ja dJuen que quan no es vol an' -'gla r res es crea una 

omi i , aquí se n'ha de c rear una, s creara per Llei 
i es regular~t per De rel, Pt;)'O, francamenl, si no sabem 
com ha dc funcionar a no ha vo l m d fi nir per Llei i 
ho tcn im tot enlaire, la vcritat és que poelría ser una de 
lantes Comissions inoperants que hauran passat pcr la 
historia d'aques t país nostre. 

D';:¡ltra banela, ens preocupa la participació del sec
tor artesanal dins el mecanisme que prcvcu aqu esta 

Llei, i a aixó, aquesta Llei, no ho garanteix clarament, i 
ho llaul'ia (le garantir, perq ue no es pocten d -ixar: as
pectes tan ronamentals com aquests en mans d 'un sim
ple 1)CCreL i en mans d.e les eLuacions d'un simple 
Execu tiu., La participa jó elemocraúca, del anesans UlllS 

la saluCÍó deis seus propis problemes, dins els planleja· 
m enl deis seu pl' blemes, davanl les Institucions 
d'uutogovern d les 11les Salears, s'han de regular per 
Llei , perque la 11 i dóna una eSlabilitaL i dóna una res
ponsabillLal quc un simple Decre l HO garanteix, o ga· 
rantcix, en tol cas, en un. grau molt inferior, 

Nosaltr entenem, a 111 ' 5 a més, que aques ta U ei 
s'llaw'ia d'aprovar a mb urge Ilci a, i per a ixo creim. qU6 

s igui qUiD sigui el resul tat de la votaci.ó a ui eLins aque t 
Parlamenl, aquesta Llei no hauria le pas -~r el pedade 
d'csp ra nlrC període de se sions j p ed de de sessions 
que té per norma e tatut~lI'ia aqueSL Reglament, hau
rícm d'é.\gafar ntre Lots e l compl'omÍs (tue aixo ia 
w-g0,ncia p 1- onscns pugui tirar endavant, perque, l.i! 
pu ' , sscgurar, SI-, ol1scllcr, que cls seet ~rs d · J'al'Lc
sania esperen amb urgencia una regulació i spcTcn ini
ciatives ent:rgiqucs perquc la scva situaci I é extrcma
dam0nL silica, 

Pcr a ixo, reiter, que dcmanam que aques t texL a i
t rnatiu sigui a proval, pcrquc és un esfore; con ' l'uctíu, 
é ' un csfor~ quc dóna Wla esLabi lita t a la Com issió, a 
la fu tura Comiss i6 BaJear d'Art sania i p l-met nfron
tar c ls problem- s el'aquesr se LO I- en cl-isi, el'una forma 
nJUlt m0s ' t bl ' , moll mé encrgica, que 1 o e l texL qu 
ha prcsentaL aquest Govern. D'allra banda, cvielentmen t, 
li vull agrair l'anunci que ha fet, que alguna de les 
nos tres esmenes, no totes, lamen tablernen t, seran adrrle-
ses per aquest Govern. 

Moltes gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles gracies , Sr, Diputat. Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Gracies, Sr. President. Sres _, Srs. Diputats, Sr. Pons, 

Jo li vull agrair, ef c ti am · nl, quc bagi presental aques
tes du s 'mene , que ja li h ' anUl1 iat que les hi 
aeceptaria, perque pens que de l'acceptaci6 d 'aques tes 
dLL' es mene f!$ pOl mi1lorar el text i, amb aquesta in
[1- ducció, quedaria, tal vegada, lar o Olés lar que 1 
rcgistre és únicamenl i exclusivam 'nt a fecles d reco
ncixemenL oficÜll p . r parl ele l'Adl11 ini I.raeió deIs me·
lres arL "an i de les cl11prcscs a n csanes. Pero, la1 V(,'
gad , si e Ilcgeix la nosLra Ilc i o el PI' jecte de Lt i, 
p,sdó, amb pl'ofLlntlilat, . (1 1 vcure q l.e no h.i ha 
aques! ca ractCl- d'obligaLori tal de regis tre, ara b -\ amb 
aqueix esmenes cves, pl!I1, qu quedadl molt més 
c1ar IU ' aques ta obl igaLori tar no ha d'ex istir, 

A \'OS[', ,,1 J)reocupa, coro moLt bé ha dit, I pa pel' 
que han de j ugar els artesans a la Comissió Balear 
d'Artc~2.nia, j o li pue di l- el qUé he d i r j moltes egadcs, 
que és el qui millor coneix una empresa és e l propi 
empresari, qui milltw cOneix una feina és aquest que fa 
'lque t tl [ ina i qui eoneix mi llor l'artesania és I'artesa, 
i és per aixo que aquesL artesa ha de jugal' tll1 p aper 
111011 impo r lanL din la om issió Balear d'Artc allia, 
peru DO només líns la Comis' ió¡ s.inó qu d sprés hi 
haura , com ja he dit abans, aques ta Comissió a dos 
nivells, a un nivell de Poncn ¡a, que sera, aqu la Po-
n neía, integrad:" basicament pels arlesans, precisament 
per aixo, perque I'arlesa és qui coneix millar I'artesa
nia, é qu i con ix millar el prodllCle, 



12LU lJif\1U DE SESSlONS / Núm. 36 / 17 d'abríl del 1985 

.H. vo!:>te el que el prcocupa, repe le~c , és el tunclO" 
nal11"11., 1-'cruo, uo nOBles el tunuonanlent, sinó el que 
\.;1 j j l LULU¡Jd l11e:" SUB IC" tuncwns <.l ayuclxa LOIUI ::'"IÓ 
balCA.ll· u M.út.:::',LlllU; unlS e l .tTOJ<::Cle ue Llel es Cl1u.:n 
yU1UcS !:>un les IUllClOl1S, les lre!:> baslques IunClOlb que 
lJa LlC U::nlr ayuCL\.d LOlTllSSJO balear t.!'ArtesanJá i el 
LeXL <.tllen1dt!U, ue::,prcs , n 'eS111enla elué:S 111es , I una que 
es an-lpua. Les tUllclOns baslques, leS funclOns que n a 
<.le le!' ayue:sar LUI11IS!:>1O eslau cons el 1:'rOJccle ele Llci , 
i, cum 11 nela lamoe abans, aquesta obhgatoríetat de 
regl!:>,re no n a d'eX1SUr. tm ellU, tal vega da m'ha tatxat , 
que: JO ja lenc pcnsal qUIl1 11a de ser el funciomunent 
(l'aquesLa Comissló, perque li estic parlant d'una Po
nenCia, aques ta es la m eva idea basica de com ha de 
funCionar la COlTIlssió, ara bé, el que farem i com vel1Ím 
tenl, i no hem tet maí que ha estat no escoltar maí 
elS empresaris, dic, aixo !lO ho he111 fel mai, el que 
fan.:m és el que venim fenl scmpre, que és escollar 
sempre els interessats, escoltar els sectors. Varem t enír 
reunions ja amb les sectorials, una vegada que varem 
teni r aques ta Llei d 'Artesania i la hi varem enviar, ens 
varen enviar unes suggerencies, que nosdtres cre icm 
que no eren molt importan ts, alla 011 r ealment és, i t é 
importancia, és aques ta composició de la Comissió, i 
aquí hi ha la discrepancia basica, que el Grup del PSOE 
diu que s'ha de fixar per llei, com que nosaltres creim, 
i així es desprén del text nostre, alla on tsian, i estan 
escrites les tres funcions importan1s, creim que ¡'im .. 
por1ant és aixo, i valgui la redundancia, fixar les fun .. 
cíons més importants, i després entrar a apronfundir, 
juntament amb els sectors interessats, quines han de 
ser totes les funcions d'aquesta Comissió Balear erAr .. 
tesania, i no deixar .. ne ni una, i també es'tablir el fun .. 
cionament, perque, així com el text alternatiu fixa la 
composició i fixa, també, les funcions , es deixa, p er una 
altra part, el funcionament, i nosaltres també volem 
entrar 'dins el funcionament, i no ens oblidarem, i quc 
sigui aquest sector que 'digui com h a de ser i com ha 
de funcionar aquesta Comissió Balear el'Artesania. 

De totes formes, Sr. Pons, li agraesc la seva inter .. 
venció, li agraesc les seves esmenes, perque pens que 
és sempre bo que hi hagi esmcnes p er poder millorar el 
text, li he anuncíat l'acceptació el'aques ta, voste m 'ha 
dít de les altres, jo a les altres no hi entr , les veurem 
dins Comissió. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. Sr. Pons, té la paraula. 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sr. President Sres. í Srs. Diputats. Una vegada 

més discrepam en l'aspecte de la regulació d'aquesta 
famosa Comissió Balear d'Artesania, perqlle' la preocu .. 
pació que jo he exposat, dins ~a seva intervenció, no me 
l'ha desvirtuada el Sr. Conscller, i és que ens preocupa 
que es crel un marc legal alla on hi hagl una llacuna 
basica i fonamental, que pot convertir aquest marc 
legal en un instrument purament teoric, perque, en de .. 
finitiva, sera a través d'aquesta Comissió Balear d'Ar .. 
t esania, a través de la seva composició i del seu funcio
nament, alla on l'aplicació d'aquesta LIei sera feli~ o 
sera infelic;, 1 nosaltres ens temem que aquesta manca 
de voluntat de definir les coses per llei no estigui enco
brint una falta de voluntat, de transparenoia en la uti .. 
lització deIs fons públics que han d'anar via aquest 
marc legal' a resoldre o a intentar reordenar un sector 

que viu una siLuació extrlómadamcnL críuca, i nUllles 
es POl fer aquesLa reordenaclO amb uus ellóll1cnl::' 1 U .. 

narnents, que és la utilüLaclO raCIOnal, lL!:>pOll~aD1C 1 

apanidlsta dels fans publlCS per pan uel LJuvcrll, I la 

participació plena ele]s scclors artesanals; SI no elS ga
rantin1 d'una 10rma clara i per llei la !:>c\'a paniclpaclu, 
no ens engancm, tols sabem cun1 funciOllt:n les cus-:s 
en política, tols sabcm les temptacions del podcr qw .. 
nes són, la 1cmpL<lció del poder és consolldar·se: i cru
xer i utililzar els inslrumems que té elios les seves 
mans i, rnoltes vegacles , predomina la voluntat de con· 
solidar el poder polític més que la volunlar ele reso]c! re 
els problcmes clels ciutadans. 

Nosaltres entenem que SI aquí, dins aquesta Llei, 
s'hagués establert e l marc clar, innarnobible de partici
pació deIs sectors artesanals, aquest sector tendria unes 
garanties de bon func ionamen t ele I'Executiu a l'hora 
de l'aplicació el'aques la Llei . Voste cm diu que faran un 
Dccrc l que ser molt bo, que faran un Dec¡-et que resol .. 
dra els problemes, que el sector hi parlicipar~l plena .. 
ment, que ningú no coneix millor els problemes que 
els propis interessats, estam perfec1amen! cl'acord, en 
el que no estam d'acord és que nosaltrcs vo!cm que 
aixo es transformi en llci, i voste ens diu que hem 
d.'csperar un Decret, un Decret que, evidentment, no 
sortira d'un debat parlamentari, sinó que sortira, sim .. 
plement, d'un aete de l 'Executiu, e1'alla en voste for .. 
ma part. 

En definitiva, hi ha dues postures polítiques, ente .. 
nem nosaltres: clarament diferenciades, nosaltres volem 
un rigor i una transparencia i un Ínarc legal, i voste vol 
Decrets d'Executiu, espercm encara que sigui confiar 
potser una mica massa, que aquest Decret correspondra 
a les paraules que voste ha dit, perque si no correspon, 
no dubti que la nostra fun ció de control parlamentari 
ens obligara a intervenir en aquesta matena, 

Moltes gracies, 

EL SR. PRESIDE NT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 

EL SR, OLIVER MUT: 

Sí, Sr. Presi dent, gracies. Sr. Pons, voste ho ha dit, 
hi h a dues pos tures clares, sóñ. elues pos tures políti .. 
queso Jo li he dit que les funcions, les basiques, les 
fonam entals són e1ins la Llei . les aItres es r egularan 
mitjanr;ant Decret, pero és que, a més aqucst text alter
natiu, tal com em presenta la composíci6 e1'aquesta 
Cornissió , pens que no es pot acceptar de cap de les 
maneres, aIla on parla, fins i tot, que els cinc vocals 
han de ser, han de tenir categor ia de Directors Gene
rals o de Secretaris Tecnics, i el mateix diu quan el 
Secretari fa referencia a Cap de Serveis. 

Aqueixes dues postures que hi ha, que com molt 
bé diu són polítiques i, efectivament, jo crec que, real .. 
m ent, són polítiques , és a causa que nosaltres creim 
que no ha d'estar dins Llei p er l'operativitat mateixa 
de la LIei, que no hagin de venir aquí, si acceptassim 
aquest text alternatiu, avui si aquest text 3lternatiu fos 
acceptat, dema mateix, hauríem de venir a modificar .. 
10, o jo hauria de fer una r eestructuració, perque voste 
pensi que em diu el Director d'Indústria, que ha de 
formar part d'aquesta Comissió, quan l'artesania no 
esta dins Indústria, sinó que esta dins I'oficina de Pro
moció Industrial; podríem estar, constantment, venint 

aquí, a aquest Parlament, modificant aquesta LIei. 
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únicament i exclusivament, postures polítiques dis
tintes, i nosaltres ens aferram al que és l'operativitat 
de la LIei. 

Gritcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. El Sr. Diputat Triay Rumbert té 

la paraula. 

EL SR. TlUAY HUMBERT: 
Gracies, Sr. President. Sres. i rs . Diputals. El Gt-UP 

Parlamentad Regionalis ta vol ixar la se va postura da
vant aquesla csmena a la tolaliLal present~lda pel Grup 
Socia üs ta, i . escolLades le interv Ilcions de Is altres 
Grups i que, com s'ha vist, basicament, hi ha un punL 
ele divcl-gencia imporLant, com és ¡'claboració de la con
figuració d'aqLtcsLa omissió Balear d' rtesania, di IlL, 
en principi, que , si bé aquc. La Llei, prcseh!ada pel Go
vern, crcim honcstamenl que l¿ algun s Ilacunesim
pOl-tants, enlenclI) qu<!, <les u'aquesta Llei, que JlUSallrcs 
jn anun.ciam des d 'aqul quc, si bé no hem pn:scnLal >s
menes, intentaren lIansac ionar-I s dins Comi ' sió ¡ 
Ponencia, entcncm que el 1 xl allernaliu pt:c en laL p -I 
Grup Soc.ialista lampo 11 dóna una re. po 'la clara .i 
COl1vinCenl a 1, problema Li a del sector de J'artesani 
aquí, a le IIIe. No alll- s, i cslam <l 'acare! amb l (ti " 

ha dit aquí el onseller, creim que la LLei es m'lrqu-:n 
els lres punts importanlS coro SÓIl el re olleixcmenl el 
les ac li vitats arlesall< ls, un marc legal de I'al"lcsania 
en la rel' ció amb I Gov m i la scva promoció artc
samll a les rIles, i, pcr lant, c reim que, des ·(f. qucsla 
Llei, i miUOl-anL-Ia am.b aJglUles es menes que n ;>altre' 
pen am introduü', es pOI regular 'la funció imporl:!lnt 
de l'artesan ia de les 110stres illes. 

Creim també, i est, In eI'aco re! 8mb e l que ha diL el 
Grup Sociali ta, qu no ha de ser una l'Iei de aire 
polititzal, s inó que hcm d 'in tentar, nlre lOl , fer ulla 
lJei que sen/csqui. pe r al sector, i, per a~o, anLln iam i 
eslem d'acord, sobr lOl, amI) la onfigul'a i del fipus 
d 'a!·t sania ql.l e cr · im qu J'a rlesan ia popular í que ha 
eI'entrar dins la regula ió d'aquesta Uei, e. tem c('acord 
<1mb ac;o i e. ta l narem l'csm el~a par ia l (]11 l ; el rup 
Socialista dins Com.issjó. Entenem 'lambé qu la ol11is
sió Balear el'Artesania ha de ser una Comissió no buro
cratirzada, enten'l11 que la funció basica importanl J'ban 
d c1ur els eelar, el grem is. en aquest ca s, i 110sal
lres proposam, a lircr \leí del Clue e l Grup Socia li ' la 
proposa en el scu Pr jecl , ue ha de el' lI1a omi 
$;6, més qu re~, assC s r i que creim que e l qui de 
ver a l i ha de dir la t l11atica de l'arLesan ia són el 
diver o gremis, el diversos seclors sobre aques l tema, 

N e ·truTI d'acord, tampoc, com ha dil molt bé 
aquí el Gmp Socialista, que la Llei de la Gencralital 
ho diu, que hagin de ser un maxUn de 10 les persones 
dins el grup artesanal, no té perque s r un m~l)rirn de 
10 persones, no hi cstam d'acord i, en canvi sí lam 
d 'acol-d que s'hauricn de regular les zones o comat-ques 
cspecífiques que amb a~ crei,m que és lrnportant que 
les Ill cs tenen una diferencie ció important sobre aques l 
tema i intentarem, també, dins Comissió que el Govern 
reclllli aquesl< SLlgg re ncía. 

Ba i aro nI, .i per acabar, cür que no donam, per 
tan , el no tre suport a aquesla esmena a la totalitat, 
perquc creim que en la divergen ia imrortant, com és 
la fu.oció i de envolupament de la Comissió Balear d'Ar
tesania, nt nem que nosa llres no estam d'acord amb 
el seu, plant ' iament ¡ í dir i alllmcia t- ja qu. ¡fié, 

com he dit abans, no vam presenlar esmenes al seu mo
ment a aquest projecLe, sí que anunciarem l'estalona
roent a alguoes d'elles pre$entades pe1 Grup Socialista 
i Grup d'Esquen'a Nacionalisla, perque ntenero que 
miUoren el Projecle i així volem fer-ho saber al Góvern 
per inlenlar fer 'Wl Projecle no poliLitzat i sí un Pro
jectc que servesqui al sector arLesa de les nos tres illes. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. El Sr. Joan Verger, del 

Grup Popular, té la paraula. 
Disposa, Sr. Diputat. d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. VERGER POCOVí: 
Sr. President, Sres., Srs. Diputats. Pareix ser que 

la motivació principal que ha du al Grup Socialista a 
p!'escntar aquesta esm.ena a le lota lilat amb un lex l al
tcmatiu al Projcc lc de L1 e.i d'OnJenació d'Artesani:l, é 
la falla de regulació i ruucion ' ele la 'omissió, d'aqucs
la Conús ió Balear el'Arlesanía. Jo he el · dir aqui que 
no és aixÍ. A l'article 4,2, en el 5.3 i a les disposicions, 
a la Disposició Final segona del Projecte remes pel Ga
vern, s'especifiquen ja funcions d'aquesta Comissió Ba
lear d'Artesania. Que la composició d'aquesta Comissjó 
e ligui regulada p r Dccrct, cree qu\:! - e l m és normal 
dins qualsovoJ t cnica parlamen L~ri ,Por neces jtat 
que aqu í a ':ui sp cifqllem i I'ha de formar aqll l 

DIrector Gl:!n mI, aqu 11 altr Secrelari General Tccnic, 
e l., el . L'important, pcn am, que és manl nir; les
enyolupar la nos lra a n sa~li<1 com lUl v, I r ullural, 
Ull alor social L un valor ~ol1omic, j aque"L vators i 
aquesta potenciació queden recollits perfectament en el 
text presentat pel Govem, i si hi ha aspectes puntuals 
que puguin millorar aquesta Llei, com. ha clit el Conse
]Jer ja aquí, es recolliran dins Ponencia i dins Ca
missió. 

1 una puntualització que, pentura surt defora de la 
discussió d'avu.i, pero que 110 som jo que l'he treta. 
Se'ns ha volgut remetl'e a un diccionari donant una 
l!j ~ó , o dOnan! una defiJÚció de mesLre, d ient que el 
rnes l're era aquella persona que té alumne i, en aquei -
país, hi ha massa J11cstres que lenen el tilol de mcslr 
i cl'alumnes no en tcnen ap. 1, dient a ixo, i Lornant a l 
que avui ens du a tcnir aquesta discussió, dir-los, S1m
plement, que el nostre GIUp rebutjara aquesta esmena 
a la totalitaL 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 
Disposa d'un temps ele cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
.. Grades, Sr. Presidcnt. Sr. President, Sres. i Srs. 

Di pu tals. Defi nides ja les poslures lel distints Grup , 
ja d'enLrada vuJI agrair , d s Grup les seve explica
cions o les seves pos!ures. En primer I10c al Grup d'Es
querra Naciona lista, perque crec que ha entes perfec
ta ment la ¡ni nció de I'csmena a la totalitat i del lcxt 
alternatiu. Jo valdría recordar un tema reglamentari, 
del qual pareíx que aquí níngú no se'n recorda, i és que 
aprovant una esmena a la totalitat amb un text alterna
tiu, s'obri un nou periode d'esmenes, pareix que aquí 
ningÍl no se n'ha reeordal el'ai" , per tant, per tant, es 
podria m.i1Jorar el lext altematiu damunt una base que 
creim que é millar, estam absoh,¡tament conven~lIts, 
que el present<lt pel Gov rIl. Bé, no se n'han recordat. 
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Pero jo vull agrair, a part del Grup Esquerra Naciona
lista ,al Grup KeglOnallsta, perqué, exepte un maLÍs que 
está esmenant al Gavern i l'esrnena a la lOtalitat del 
Grup Socialista, que és les funcions executives o quasi 
executives de la Comissió Balear el'Artesania, amb aixo 
esmenen els dos Projeetes, a la resta, que (;s el caracter 
inforrnatiu de la Com..issió, que són les dues, les tres, 
l'an1pliaeió de les tres competcncies que el Gmp So
cialista dóna, si que ens les aclmet, i nosaltres li hem 
d'agrair. Li hem d'agrair, igualrnent, un aitre tema que 
hem cl..it que era fonamental, que és el tema de les 
zones d'interes artesa, que també ho aclmeti. Pcr tant, 
agraim que després a Comissió, la Llei presentada pel 
Govern pugui caminar, quasi quasi a l'alLernativa mi
llorada presentada pel Grup Socialista, perque, pel que 
s'ha dit aquí, creim que s'hi acostara bastant. 

Jo voldria recordar al Grup Popular i al Govern una 
cosa. Senyors elel Govern, ja que han dut la Llei, pen
sin que les lIeis no estan només aquí, en aquest Parla
ment, per fer mares, ja basten els mares que hi ha, 
recorden, supos, Sr. Oliver, allo que deia Romanones, 
«feis les lleis i a mi donau-me reglaments». A nosal
tres, en el que pl1guem, en aquest Parlament, ens esti
mam més que el Reglament vagi per aquí on ha dit la 
Llei i no pugui anar per aquí on digui, només, el Con
seller. 

Una precisió, l'article 6.2 de la Llei de la Comuni
tat Autonoma de Valencia diu que dins la Comissió 
d'Artesania hi formaran part els gremis, ha dit que no 
ho deia, jo 1i die que sí ho diu, i ho mino Només és 
una precisió. Si vol li llegesc, perque és molt fkil, la 
tene aIla , no l'he duta perque creia que se la sabia 
de memoria, pero, si no se la sap, Ji pue llegir, si el 
President m'ho permet, arribaré a l'escó i d'aIla aca
baré. 

Res més, moltes gracies als distints Crups, i a Po
nencia i a Comissió procurarem que la llei que no ha 
passat, almenys, en part passi. Només un segon i Ji 
llegesc ... 

EL SR. PRESID ENT: 
No dubtam de la seva capacitat de lectura. 
Sr. Oliver, té la paraula, si vol replicar, contrarc

picar. Govern obri qüestió incidental. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sr. Alfonso, jo aquesta afirmació que voste ha dit, 

pens que no l'he dita, si l'he dita, pentura ha estat un 
lapsus, pero estic conven<;ut que no ho he dit, i em 
remet al Diari de Sessions, a vcure eom sortira. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso, vol fer ús de la paraula? 
No. 
Sres. i Srs. Diputats, anem a procedir a la votació. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 

·d'aquesta esmena a la totalitat amb text altematiu, es 
volen posar drets, per favor? 

Es pot procedir al recompte. 
Poden seure. Moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 

d'aquesta esmena a la totalitat amb text altematiu, 
es volen posar drets, per favor? Poden seure. Moltes 
gracies. 

Les Sres i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

Queda rebutjacla aquesta esmena que ha tengut 25 
vots a favor i 28 en contra. 

Aquesta Presidencia decreta un descans de dotzc 
minuts. 

IV.-
EL SR. PRESIDENT: 

1 ccom o a la sessió. Pcr traet r el puo t scgüent 
reJatiu al Debat de preso 11 onsidcn:lCió d la Pn). 
posidó le Ll. i presentada p 1 rup Parlamen tari Es
querra Nacion:llisl -PSM i rdati a a I'Al bu en!la dI:: 
PolLen~ , com a Al·c.\ Natural d' pecial Interes. Té 
la paraula el Diputal Sr Sebastia Serra Bu quels. 

Silen i , per favor, siJencl, per (avor. 
Disposa, Sr. Diputal, d'un tcmps d quinzc n i

flulS. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies , Sr. Presiden l. res. i Srs. Diputats . Es

querra Nacionalista-PSM presenta avui una Pl'oposició 
dc Lid perque sigui presa en C011 i leraci6 cn aquest 
P1enad, per a la de[ nsa de la tercera zona humida 
de Mallol"ca, d 'una cx lensió de 142 quarlerades, apro
ximadament unes lLO hectarees, que e ta compresa 
entre la badia, en tre Pollen9a, el nucl.i del Port de 
PoJlen~a i el nuclj urba d'Alcúdia, a allo que cntenem 
com a la Badia de Pol1 en~a. V ld ríem dir, en primer 
lloc, que é la tercera zona humida de Mall rea, qu 
la s va exl nsió, avu i en dia, é trcmcndament red u·¡ la 
pel que h va ser abans, a través de 1 nos t.ra h ist.oria, 
i també volc1.ríem dil: que les a ltr s dues zon humi
de més import.anLs que l'Albuíereta de Pollenlfa , que 
es ta a l t.erme municipal d'Al údia, s6n l'Alblúera de 
Muro i Es alobIar ele ampos que esta. junt al Trcnc. 

L'Albufera de luro j de a PObla, després de 
molt anys de lI uita i dcsprés de lUoHa .degt adac ió, 
p~ll·e íx: que e Pl·otcg iró d'una manera integral J que 
resla, a lrm'és de 1. iniciali a p 1iLlca del Govcm elc 
la omun"itat AUlonoma, .onjuntamen t amb lONA. 

s Salobrnr ele Campo j Es Trenc LoL abe1l1 qu ho 
hem sa lvat, a lravés de la in icia li él n "quc 1 Parla
ment elel Crup SociaU. La, del rup Regionalis la i 
el' squerra Nacionalis la-PSM, i que, si b é encara nO 

oneixcm arnb exoclilud quina protecció te.nelra Es 
Tren i Es a lcbrar, som opt..imistcs a partir d J'a
t ~la ió en el C3rfer i a par tir de I'ac tuació en aqu s t 
Parlamen t. 

Avui, per tan t, debalem la tercera zona hum ida, 
l'Albufereta, i voldrícm dir qu · els eu valol's natu
ralistes, els seus va10rs ecolbgics, la lluiLa que hi ha 
hagut en defensa de l'Albufereta, s6n semblants a ls 
mateixos temes de l'albufera o del Salobrar de Cam
pos i Es Trenc. Pcrqu.e, obviament, bem ele parlar 
d'una. tradició de naturalistes que han estudial l'Albu
fereta, hem de parlar eI'un jfltereS cicntific elevat, hero 
de parlar d'un ecosi tema de marismes de prat molt 
important, j que a Mallorca és tremendament redu·it. 
La vegeta ció, e1s tamarells, una dotzena de plantes 
superiors, el centenar d'especies d'aus inventariades, 
aus migratories molt importants, aus de zones hl1mi
des, uns va10rs ecologics, repetim, i uns valors paisat
gístics que estan assegurats per molts d'estudis, eS tan 
avalats per molts d'estudis, des de comen¡;ament de 
segle a Mallorca i estudis intensificats, darrerament, 
per especialistes de tot el món. 

Pero, hem de dir, també, que l'Albufereta és una 
zona que fins rany 79 no havia tengut una degradacÍó 

....... 



lllassa importanl, 11avia tengut una degradació que l)Q
d.nern consld. 'ralo n nnal, pero, (les ue rally 7':J, el pe
n.Ll ae aegraaam6 aelllULlva ete OUburrelél es Un pe
ru! rl!aJ, un pt.:l'111 que na subslstll 01llS les lnstltucwns, 
AJunlarnenr tl'Alcuwa, Coru;el1 de MmlOrca, ConseU lle
neraJ lo LennsUlaJ.", liovern a 'aquesl \.,omUl1UaL AulO
noma, en aquests mOl11t:l.llS, 1 que, al méllCl.X lemps, 
taIOOé bem (l dlr que, i be 1 penll s'll. anal 'smUl'
Wll, s'ba anaL aLu¡-anl per la Huna, per la retlexió, pd 
deba l l)úbltc, enlorn a aquest tema, dw-ant una serie 
d'ilOyS, 79, 80, 8J, 1!2, etc. Jlell1. de tlir que, en aqUl'!sts 
moments, aquesta Llu ila ja es veu una miqueta deses
Jleran~aeLa, perqu~ s'lla arribal a la ulnunac¡ó de lot 
un pro es a l'A1bufereLa. La culminado é'i que s'estan 
fenl unes Obl"es, suposadamcnt iHegals, W1es obres que 
na lenien !licenCia des tie noverobre de l'any llJlS '~, 
aquestes obres han continuat, hi ha hagllI molla pro
testa pública, concretament del GOB de Pollen<;a, del 
GOB d'Alcúdia, del GOB de tot Mallorca, pero també 
de molts. altres sc:ctürs que han denunciat aquest tema, 
i, de fet, ens trO'bam, en aquests moments que ni el 
Consell de Mallorca, ni el Govern Autonom, ni l'Ajw1.
tament d'Alcúdia han voigut aturar aquestes obres que 
estan en manca i que són unes obres que afecten de 
pie a la barra liLoral de l'Albufereta. Perque no volem 
que sc'ns digui, en aquest debat, que la balTa liLoral 
no és l'Albufereta, que la barra litoral no afecta la 
conservació de l'Albufereta, perque tots sabem que Es 
Trenc sensc Es Salobrar no és una zona cJefensacla, si 
Es Trenc i Es Salobrar s'han' defensat conjuntament, 
esta dar que la barra litoral, que és alla on' es fan 
obres en aquests moments, i la resta de l'Albufereta 
són una unit2.t i, per tant, s'han de defensar conjun
tament. 

L'Administració havia actuat a un cert moment pre
servant mínimament l'Albufereta, i va ser quan el Con
seU General Interinsular va comen;;ar a fer un cstudi 
de preservació i va acceptar una serie d'orientacions 
que s'estaven eLonant per la lluita i pe.ls cstudis, i va 
crelll'e oporLú aturar el procés de constrllcció d'una 
urbanització de C<'1pital belga que s'intentava fer des de 
l'any 78. Pero també hem de dir que el Consell Ge
neral Interinsular, si bé va actuar a una part de l'AI
billereta, el tema de la barra litoral mai no el va te
nir excessivarnent clar, i ja hi havia hagut alguna aBe
gació, concretarnent la del GOB-Mallorca, en aquells 
moments, que va dir que el perill de no voler preser
var completament la barra litoral. de no indoure-la 
com a paisatge singular, era un problema molt greu 
que, en el futur, poelria veure's amb tot tipus ele ai
ficultats amb obres que es comen<;assin a l'Albufereta. 

Avui en elia, pe!" tant, el'aquella timidesa, eL'aquella 
falta de decisió, qui sap si problema ele compro'inissos 
a qualque moment ele la historia recent de l'Albufere
ta, fa que ens trobem <1mb el problema d'unes obres 
comenc,:ades i la no intervenció el'una serie d'organis
mes que ho haurien d'haver fet. Per aixo. en aquests 
moments, ja no parlarem de l'estudi el'ICONA, en el 
primer inventan d'espais naturals, que ja parlava que 
s'havia de protegir clirectament l'Albufereta, tampoc 
no parlare m de l'Ajuntament d'A]cúdia de l'any 79 o 
de l'estudi i lIuites deIs anys 79-80 o com va acabar el 
grup promotor belga que a partir del 78 havia volgut 
urbanitzar; sinó que hem de parlar, molt directament, 
elel momen t actual. 

En aquests moments, a l'aven<;: nacional de zoneS 
humides de l'Estat Espanyol es declara l'Albufereta 

eom una de les zones a protegir, en el conveni de 
RAMSAR, firmat per l'Estat Espanyol el 20 d'agost elel 
82, bé, signat abans, pero publIcat al Bolletí Oticial de 
l'Estat de dia 20 d'agost del 82, certament, també, hi 
ha el compromís de defensar, ele protegir les zones hu
mides. I jo eliria que en aquests moments amb les 
Iluites i els estudis que s'han fet dins Mallorca, de la 
importancia ele l'Albufereta amb la seva barra litoral, 
cree que ningú no en dubta. Pero, dia 27 de febrer 
d'aquest any, el nostre Grup va haver de presentar 
aquesta Proposició de Llei aquí, perque dia 23 ele fe
brer el'aquest mateix any, uns quants dics abans, con
cretament quatre dies abans, l'Ajuntarnent d'Alcúclia, 
la seva majona, a la Comissió Permanent, formada per 
CDS, Alian<;:a Popular i Unió Mallorquina, va donar una 
!licencia eL'abres a unes obres que es feien des elel no
vcmbre, contra tota norma, sense adaptar-se al Pla Ge
neral vigent eles ele l'any 79 i sense tampoc esta cul
minades unes Normes Subsidü,ries que E'staven a in
formació pública. DavanL aquest absurel, elavant el 
problema gravissim que veiem que el Govern Autonom 
s'inhibiria el'aturar aquestes obres, s'inhibira el Con
seU ele Mallorca, com costwn que té en aquest tema, 
és quan Esquerra Nacionalista-PSM va presentar aques
ta Proposició de Llei en aquest Parlament, perque és 
el darrer que queda, a pan deis Tribunals de Justícia 
per intentar aturar les obres a la barra litoral de l'Al
bufereta. 

I ens trobam que aquesta llicencia concediela per 
la Perrnanent de l'Ajuntament d'Alcúelia tenia en con
tra, a més, i volem fer incidencia en aquest tema, l'in
forme de l'arquitecte municipal, i el Secretari de l'Ajun
tament d'Alcúdia havia dit, per eSClit, va fer no
tar. i aixo consta a tots els papers de l'Ajuntament 
d'Alcúdia, que aixo era suposadament iHegal; pero, 
malgrat l'infonne tecnic ele l'arquitecte municipal, mal
grat l'informe jmidic del Secretali de l'Ajuntament 
cl'Alcúelia, la majaría CDS, Alian<;:a Popular, Unió Ma
llorquina d'Alcúdia va selo,wr enclavant. Que és el que 
ha passat? Que no hi ha hagut altra alternativa que 
lluites al carrer, encaclenaments a les obres, presentar 
en aquest Parlarnent el Projecte de Llei de preserva
ció de l'Albufereta de Po!lenc;a del tenue d'AIcúdia, 
repetim i, per altra banda, un recurs ele reposició, pre
sentat dia 23 de febrer elel 85 a l'Ajuntament eL'Alcú
dia, i, al mateix temps, les possibles accions davant 
els tribunals, si aquest recurs ele reposició no és ac
ceptat. 

S¡'es, i Srs. Diputats, senyors del Govern, nosaltres 
pensam que és l'hora que aquest Parlarnent ordeni ele
cididament que l'Albufereta amb la seva barra litoral 
sigui preservada, sigui defensaela; no ens vcngui cap 
Grup Parlamentan volent enganar l'opinió pública i 
volent enganar els Grups Parlamentaris d'aquesta sala, 
dient que ja esta preservaela, no estava preservada, en 
teoria, així com toca, pel CGI, no hi esta en aquests 
moments i la prova és que hi ha unes obres comenC;a
des, unes obres que han tengut una !licencia munici
pal, amb una suposada iHegalitat i amb un informe 
tecnÍc de l'arquitecte municipal desfavorable. Pero nos
al tres no hem d'intervenir tampoc en una ternatica tan 
concreta, perque el Parlament té una legislació de pro
tecció d'Arees d'Especial Interes, tenirn un elernent 
jurídic i un elernent polític que ens pot servir perfec
tarnent perque l'Administració Autonomica vulgui sal
var, ele fet, el tercer espai, la tercera zona humida 
d'aquesta ilIa en importancia. 
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Pensem que avui lcnim LUla gran oportunilat de 
fer-ho, pensem que és la danera oporlunitat política 
ele fer-ho per una via demoCl-útÍca i no haver d'acu
dir al Tribunal de Justicia, i no haver el'acudir a les 
lluites, a les accions dircctes, etc., pensem que el Par
lament és sobira per evitar i pcr compaginar el que 
és economia tul"Ística amb el que és preservació ele la 
naturalcsa. Pcrque no hem d'oblidar que l'Albufereta 
esta, precisament, a un terme municipal, el d'Alcúdia, 
deIs més sotmesos a degradació, a pressió urbanística, 
i está a la vegada a la Badia de Pollem;:a que, fins ara, 
ha estat un deIs llocs, on hi ha hagut un turisme ele 
qualitat, un turisme que ha anat, precisament, al Port 
de Pollen<;:a, precisament, vull repetir, perque no hi ha 
hagut la degraelació que hi ha hagut a aItres zoncs 
com la d'Alcúelia. 

Pcr tant, eles el'un punt de vista economic, també, 
i no només ecologic, ecologista, naturalista, etc. és 
quan podem elir que avui tenim una oportunitat se
riosa, d'un debat constructiu i d'unes mesures que sol
ventarien problemes de competencies, ele si el Govern 
Autonom pot o no aturar el que l'Ajuntament d'Alcú
dia ha fet, que el Consell de Mallorca hagi el'interve
nir, que l'Ajuntament d'Alcúdia hagi de rectificar. En 
definitiva, pensam que el Parlament, que és la maxi
ma institució representativa deIs pobles d'aquestes 
illes, pot perfectament donar una passa enelavant, poi 
perfectament evitar una elestrucció més, évitar la des
trucció de la tercera zona humida de Mallorca. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Conseller el'Obres Públiques 

Territori té la paraula. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 

Ordena ció dei 

Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Yo quisie
ra, en primer lugar, en nombre del Gobierno, mani
festar nuestro total acuerdo con la exp03ición que ha 
hecho el representan te de Esquerra Nacionalista, en 
cuanto a la necesidad ele proteger la Albufereta de Al
cudia, es un tema en el que creo que estamos todos 
los Grupos de este Parlamento absolutamente de acuer
do, y no vale la pena entrar en discusión y en debate 
sobre él. Lo que pasa es que de la exposición que ha he
cho el Sr. Serra ha dado la sensación de que preten
día matra pulgas a cañonazos, puesto que lo que de 
verdad parece que le preocupa no es la protección de la 
Albufereta, sino unas construcciones que él tacha de 
ilegales, que se están realizando en la barra litoral que 
separa la Albufereta de la playa, y que ése es el mo
tivo para que prepare una Ley de Declaración de Area 
Natural de Especial Interés a una zona de 150 hectá
reas, para intentar evitar la edificación de unas obras 
que se están construyendo en estos momentos y que 
entiendo que no son objeto de este debate. 

Tanto es así que estamos absolutamente de acuer
do que el 22 de agosto del año 83, hace un año y me
dio, y aproximadamente a los tres o cuatro meses de 
la toma de posesión del Gobierno, efectivamente cul
minábamos el proceso iniciado por el ConselI General 
Interinsular, cuando suspendió el planeamiento vigen
te y se culminaba el proceso aprobando unas nonnas 
de protección de la Albufereta. Y quiero recordarle, al 
Sr. Serra, que el contenido de estas nonnas de protec
ción, las determinaciones proteccionistas de estas nor-

mas son exactanlente las nuslnas que se aprobaron 
para la Albufera ele Muro y La Puebla, y que él en
ticnde que son suficiente:, y que, si en estos momcn
tos, el Gobierno ha tomado Wla iniciativa, que es un 
principio ele una serie de actuaciones que piensa ha
cer, si los presupuestos lo permiten, ele pasar a una 
protección activa, no quiere decir que por ello quede 
más protegida la Albufera ele Muro, quiere decirse que 
después de la protección urbanística que le dan las 
normas, y que es la misma que la de la Albufereta, 
sigo repitiendo, es la misma. después ha pasado a una 
aCClOl1 positiva de actuaciones, que esperamos conti
nuarla también en otros espacios naturales, como ya 
hemos anunciado reiteradamente. De modo que, esté 
tranquilo, Sr. Serra, la Albufereta está protegida, y 
está protegida por voluntad elel antiguo Consell Gene
ral Interinsular y de este Gobierno, no precisamente 
por voluntad de las izquierdas. 

Lo que sí es cierto es que hay una discrepancia 
en cuanto a los límites elel espacio natural, si es pu
ramente la Albufereta o si elebe incluir la barra lito
ral. Sobre esto, yo creo que huelga toelo comentario, 
usted está hablando de unas obras que se están rea
lizando ahora, pero se olvida que en esta barra litoral 
que quiere usted declarar como espacio natural, y re
calco la palabra natural, existe ya constnüelo un Club 
de Vacaciones, con capacidad para varios cientos de 
plazas, y discurre por él una carretera costera, qucl 
es una de las de mayor tráfico que tiene Mallorca, si 
eso considera usted que es Ull espacio natural, eviden
temente en esto no estamos de acuerdo. Por lo demás, 
nosotros entendemos que la Albufereta está protegida 
y, por lo tanto, entendemos innecesaria la aprobación 
ele esta Proposición de Ley, para la cual pedimos el 
rechazo. 

Nada más. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Vol replicar, Sr. Diputat? 
Disposa el'LU1 temps de cinc minuts . 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. Presiden 1. Certament, Sr. ConselIer, 

dia 22 d'agost del 83, vostcs varen fer unes normes de 
protecció ele l'Albufereta, certament són semblants, del 
mateix estil que les de l'Albufera de Muro i certament 
ens sembla que l'Albufera de Muro, si bé esta moIt 
degradada i si bé no coneixem exactament el futur 
que tendrá, hem estalonat públicament i estalonam l'ae
ció del Govern que parla de comprar, que parIa de 
protegir-Ia, pero, Sr. ConselIer, ens preocupen molt les 
contradiccions, ens preocupen molt les contradiccions 
entre unes normes de protecció elel 22 d'agost del 83 
que culminen allo iniciat pel CGI amb la postura, amb 
el problema que en aquests moments hi ha a l'Albu
fereta. 

Sr. Conseller, voste sUpOs que coneix, tan bé com 
nos altres , el tema de la barra litoral, m'ho imagín; 
nosaItres volem insistir en un fet, com és possible que 
la barra litoral no fonni part del conjunt de l'espai? 
O és que en . Es Trenc es poelia fer obra i en Es Sa
lobrar no se n'havia de fer? Quan aquí discutírem Es 
Trenc i Es Salobrar, em sembla que tots varem veure 
clar, bé, dins les visions polítiques cliferents que hi ha
via, que si anavem a preservar, es tractava de preser
var Es Trenc i de preservar Es Salobrar, que era una 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 36 / 17 d'abril del 1985 12:25 

unltat; avui, estam parlant exactamenl deL mateix, la 
bau-a litoral forma part de l'Albutereta, i pensem amb 
LOta clan::oal, que 11'0 podem, en aquest lema, ter cap 
tipus de demagogia, no es tracla de I1mits, no és un 
problema de lunits, perque és el tema lHora l, i si el 
litoral no 11i forma pan, ja cm diran vosees ele que 
estam parlanl, llomé. de la zona interior. Per tan t, nos
altre vulem. elesfer aquest problema de la barra lito
ral. El problema de la barra litoral és evident, la bar
ra litoral forma part de l'Albufereta, perque sense el 
tema de la barra litoral no és possible que l'Albufereta 
sigui preservada íntegramellt. 

Volem entrar, també, en el que voste ens diu del 
"Sun Club" que existeix en aquella zona. Certament, 
el "Sun Club» existeix fa molts anys i certament, té 
un pareU de cntenars el e places, pero s que l'amplia
ció que es vol fer i que 'ha comcn<;al, de! o:Sun lub», 
és una ampliació qu • no L1 més és impor ! nt, inó que 
supera e l Pla eneeal eI'AIcúelia, les previs ions del Pla 
Gene.r. l d !'ally 69 , i \loste concix mi lla r que jo, per 
la seva c~pacit<:lt tecnica, indubtable, que l'arquítecte 
municíp;:¡) ja ha va dir en els seus infonnes, que te
nim aquí a dísposició de tata la Cambra, i voste sap 
que el mate ix S CCl"etari de l'Ajuntamcllt va advertir 
de la possib1c iHcgalit;)t que esL;)va cometent la maja
ría municipal, i vos te sap p erfectament que és un ab
surd, cn aquests moments, fer unes ampliacions si es 
vol que l'Albufereta continul, almenys, sense augmen
tal' la seva degraelació que ha tengut. 

Pcr tant, voldríem insistir que no estam parlant 
d'una qüestió mínima, estam parlant de la barra lito
ral, estam parlant de devora la mar, i també estam 
parlant, i aixo crcc que s'na de tenir mult dar, que 
si bé hi passa la carretera en tre el Port ele Polleric;:a i 
el iludi urba d'Alcúdia, és cerl que continuant amb 
aquesta am.pliació del «Sun Club», vendra a continua
ció un nou tra'.;at de carretera que destruid, que de
gradara una zona de l'Albufercta molt més important, 
perque vos Le, Sr. Conscller, ha sap pertectament que 
aquest projecte existeix, i aquest projecte existeix re
gistrat a Alcúdia, i aquest projecte és un d'aqucsts 
projectes encara desel1roUlistes, que es tenen avui en 
dia elins Mallorca, i que valen eixamplar i canviar el 
trapt d e la carretera del Port de Pollen~a a Alcúdia, 
nudí w-ba. 

Per tant, pensam que els perills hi són, malgrat la 
te6rica protecció de ¡'Albufereta, teta dia 22 cl'agost 
del 83, o culminada clia 22 d'agosl del 83. Pcr tant, la 
nostra pretensió és cbra, les obres considcram que són 
iHegals, pero no som nosaltres que ha podem ctir ele
finitivamcnt, aixo ha hauran de dir els jutjats, si és 
que qualcú, el GOB en concret, qUé és e l que ha in
tentat que l'Ajuntament d'Alcúdia rectificüs, i que en
cara 110 se li ha contcstat, que si I'Ajuntament no s'avé 
a raons, és el ql'e h ::lllra d'acudir, si vol acudir, cla
vant els .iutjats. Pero és que nosaltres volem evitar 
aixo, volem evitar un problema d'Llnes obres a b bar
ra litoral i volem evitar, precisament, altres perills per 
al eonjunt dc I'Albufereta. 

Pcr tant, Sr. COll seller, pensam que si \las tes, de 
fet, valen culminar el quc \laste ha dit fa un momen
tel de la protccció íntegra el'aquest espai, si vostes 
r calment pensen que les normes de protecció de dia 
22 d'agost elel 83 han de ser pusilives i han el'afectar 
tota la zona, i que no comencem afer retaIls, vos tes 
ban de valer que ai:\o 5'aprovi. Són 142 quarl erades, 
150 bectarees aproxímaclament, pensam que és una 

zona important, pensam que és la tercera zona humi
da, que és una zona d'equilibri entre el Port de Po
llen<;a i Alcúdia, pensam que ajuda Alcúdia, i també és 
W1 tema que vastes, senyors del Govern, ho saben, el 
turisme de tipus ecologista que va a Alcúdia, al Port 
de Pollen'.;a, a l'hivern, és important, i una de les zo
nes que investiguen és l'Albufereta, a més de l'Albu
fera, i, endemés, vos tes també ha saben, l'Albufereta 
i l'Albufera van interconnectades, perque si bé són dos 
espais diferents, són dos espais perfectament relacio
nats, interconnectats per estar als mateixos espais i, 
a la vegada, per tenir unes característiques semblants. 

En definitiva, senyors del Govern, vostes no han 
aturat, perque no han pogut, o no han volgut, o el que 
sigui, aquestes obres suposadamcnt iHega~s, el Consell 
de Mallorca tampoc no ha ha fet, l'Ajuntament tam
poc no ha ha fet, i avui només és el Parlament que 
ho pot fer. Nosaltres volem insistir, que no es con ti
nu! clien t que la barra litoral és una q üestió de lí
mits, no és una qües tió de límits, l'Albufereta és eles 
de l'interior fins a la mal', o si no, no ha és, és el 
matcix d'Es Trenc, és el maleix el'Es Salobrar de Cam
pos, i, per tant, pcnsam que no es pot fer cap tipus 
de figura retorica, no es pot fer cap tipus de plante
jament de relalls a una zona que té unes caracteris
tiques unitarics i que, científicament, ha estat estudiat, 
fa molts anys, eles de comenc;:aments de segle i amb 
esludis molt recents, i no només el d'[CONA, sinó 
molts estudis publicats, i que pensam que tothom ha 
consulta1. 

Gracies. 

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

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Sr. Sen-a. 

Nucvamente eSloy de acuerdo con usted, no debe ha
cerse demagogia, pero tampoco hay que engañar ni 
hay que llamar a confusión cuando se hablan de es
tas cosas. Ciertamente no es el mismo caso, el que. us
ted está hablando el de la Albufereta de Alcudia con 
el caso d'Es Trenc, y yo no quisiera recordar aquí los 
critel-ios enconll-aelos que mantuvimos, concretamente, 
respecto a la delimitación que debía de tener el espa
cio natural d'Es Ti-enc y Es Salobrar, pcro con inde
pendencia ele esto y aceptando como aceptamos plena
mente, por supuesto, la delimitac ión que aprobó esta 
Cánlara, tcndrá usted que reconocerme que no es exac
tamente el mismo caso. En la barra que separa Es 
Salobrar el'Es Trenc de la playa no hay construida nin
guna ciudad de vacaciones ni existe ninguna carretera, 
de modo que la situación es esencialmente diferente , 
aquí está usted hablanelo, y vuelvo a insistir que lo 
único que le preocupa son una serie de construcciones 
qEt', evidentemente, el Consejo de Gobierno no ha pa
ralizado porque no era su competencia, y supongo, y 
no me corresponde a mí contestarlo, qu~ si no lo ha 
hecho el Consell ele Mallorca es que no ha tenido la 
evidencia que tiene usted de que fuesen ilegales, en 
cu::llquier caso, perdón, no es el tema de discu s ión en 
estos momentos, repito que el tema de protección es 
el tcma de la Albufereta , la Albufereta está protegida , 
y la barra litor;)l, evidentemente, no es un espacio na
tural, es un espacio, cn estos momentos, absolutamen
te artifi cial, por cfectos de la mano del hombre, des
de hace muchos ailos por co nstruir edificaciones, por 
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consu'uH' carreteras, por sernbrar sabinas, etc., no es 
Wl c"pac:lO nalur,ll, y creo que es un alJsunlo preten
ucr LllgdIlar a la gente llaClcndo una comparaclOn de 
eSLLL LJaHa con la barra que separa Es Salobrar d'Es 
Trenc ele la costa. yor otra parle creo que es eviden
te, y lendrá USLeu que reconocer que no tItnen por qué 
las zonas llíwlcdas contener una barra litoral que las 
separe, nay mucnas zonas húmedas interiores que no 
disponen ele esta barra litorai, de modo que, perfecta
mente, se puede estudiar la protección de una zona 
húmeda sin tener en absoluto en cuenta Esta barra li
toral o con la condición de que esta barra litoral esté 
urbanizada o esté edificada corno lo está en estos mo
mentos, en cualquier caso las edificaciones que se es
tán construyendo, desde luego, no son en terrenos pro
tegidos por las Normas Subsidiarias, bajo este punto 
ele vista no son ilegales, evidentemente, y, repito que 
no procede hablar de espacio natural para referirse a 
uno que ha sido tan afectado por la mano del hombre. 

Nada más. 

EL SR. PRESLDENT: 
Moltes gdlcies. 
Valen intervenir els aItres Grups Polítics? 
Grup Regionalista de les Illes, té la paraula el Di

putat Sr. J eroni Albertí. 
Disposa, Sr. Alb ertí , d'un temps de quinze minuts 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
ReaImenl, no podem entrar a discutir aquesta Pro

posició de Llei que avui se'ns presenta, si no sortim, 
precisament, historicament de la suspensió de plane
jament que comprovaven les Normes Subsidiaries, 
aprovades definitivament pel Govern dia 22 d'agost 
del 83 i del cataleg d'ICONA. A mi, anava a dir m'ha 
agradat, no m'ha agradat sentir el Sr. Serra, que aquí 
que sempre es treu el caUlleg d'ICONA, avui el cata
leg el'ICONA no Ji serveix. Voste ha dit, avui el cata
leg d'ICONA no ens serveix, a mi sí que em serveix, 
perque elins el cataleg el'ICONA hi havia l'espai ele 
l'Albufereta de Pollen<;:a inelos, i fent un poc d'histo
ria, quan es varen aprovar les Normes Subsidiaries, 
tots sabem que va passar, i per a mi aquestes Nor
mes Subsidülries, la suspensió ele planejament el'aques
tes Normes Subsidiaries, referieles a aquest cspai, són 
les que ICONA recomanava i, per tant, sí és ver que 
aquÍ hi juga el cataleg el'ICONA, pero més, així com 
en Es Trenc hi va haver un moviment, jo diria majo
ritari per no dir, exeptuant un Grup, que no poelia 
suportar ni acceptar les Normes Subsidiaries que apro
vaya el Govem en relació a Es Trenc, en relació a l'Al
bufereta, ningú, ningú no va dir que estas; suficient
ment protegit. Per tant, partim el'un suposit que l'es
pai que avui ens duen vos tes, com a Proposició de 
Llei per declarar-lo de protecció d'especial interes, 
esta protegit. Ido si esta protegit, per que 1'hem ele 
tornar protegir? Les Normes Subsidiaries són elares 
al respecte, i diuen, ben clar, el nivell de protecció 
que té, el nivell de protecció és total, diu «les zones 
anomenades i elassificades com a elements singulars, 
no admeten la construcció de vivendes de cap elasse, 
d'obres, construccions o instaHacions». Vol dir que la 
zona de l' Albufereta esta protegida. 

Nosaltres creim, i per aixo duim la política de 
protecció, que sí Que el cat~lleg d'ICONA és valid, i el 
que el cataleg d'ICONA ineloYa com espai a protegir 

es va rcfleclir, pertectament ehns les Normes Sub"i
eliancs (le suspensló ele planejamcnt, lIllCléllles pel LOll

seU Gcneral lnLennsular, 1 aprovades UdlIllLJVarncnl 
elia 22 d'agost ele l'any 03. Per alXU pensam que avUJ, 
presen tar aq ues la Pruposició de Llel 0s, senzl1lamem, 
un intent que el Parlament agati la lllsciplm3 urba
nística en aquesles illes, perque I/oste ho l1a ellL, es clu 
afer, és a elir, una Pl'Oposlció ele Llci de DeclaraclU 
com a Area Natural el'Especial 1ntcres l'Albufcreta de 
Pollcn<;:a, per allargar el que esla protcgit i incloure-hi 
la barra del litoral, i jo, en aixo, vull coincidir amb 
les parauks del Conscller el'Onlenació cle] Territuri, 
que voler dur qualsevol similitud amb el terna el'Es 
Salobrar i Es Trcnc en aquest, no té cap for<;:a de con
vicció perque no té res a veure, fins i tot, a la Llci 
que aprovava l'area com a Area Natural el'Especial 1n
teres Es Trenc i Es Salobrar es treien Ses Covetes 
perqua eslava constnüt, s'exeloia la part de Ses Co
vetes perquc ja estava construida, alesbores anal' avui 
a elir que la barra litoral d'Alcúelia és un espai el'cs
pccial interes no té sentit. -No té res a veure Es 
Trenc amb el que estam parlant avui, i sí té a veure 
que l'espai que recomanava ICONA per protegir esta 
protegit per les Normes Subsidiaries aprovades día 22 
el'agost de l'any 83. 

Per aixo, nosaltres no elonarem suport a aquesta 
Proposició de Llei, perque continuarn pensant que en 
aquelles zoncs on no hi hagi una urgencia, perque estan 
en aquests moments protcgides, millor és esperar, quan 
tenguem aquest cataleg, no sé si de l'INESE o de qui, 
que ens ha de elir, i ens haurem de posar d'acord quins 
són els espais naturals de les nos tres i!les a protegir, 
faccm una Llei ele protecció on s'incloguin tots aquests 
espais i no anem, no trob la paraula, fent de bombcrs 
caela vegada que sorgesqui un motiu que té aItres vies, 
de solució, i voste ha ha dit, inclosos els tribunals. No 
anem a assumir aquí tots els papers, juguem caela llD 

el papel' que ens toca, i el Parlament, té el papel' de 
fer lleis, de fer Beis i no té el papel' d'anar a corregir 
el que vos te, si em permet, molt lleugerament ha elit 
que no fan els que ho han de fer. 

Jo li vull donar, no un consell, pero li vull dir el 
que li va dir aquí la nostra Diputaela Sra. M.a Antonia 
Munar en una altra ocasió, vos tes primers posen en evi
elencia tothom i llavors c\emanen que els votin, aixo és 
difícil que ho aconsegueixin, Sr. Serra, pero és que 
endemés, aixo de dir que el ConseB Insular s'inhibeix, 
voste no té proves per dir-ho, el Consell Insular ha fet 
actuacions que, fins i tot, després l'Audiencia les hi ha 
tirades per avall, i no és bo dir que les lnstitucions 
s'inhibeixen, quan voste vol dur aquÍ un terna que Ji 
interessa que el Parlament l'aprovi. Pero, independent 
d'aixo, el Parlarnent esta per fer lleis i per controlar 
l'acció del Govern, no esta per evitar que una infrac
ció urbanística, que té els seus camins ben elars per
que es pugui aturar, avui diguem que el cataleg d'ICO
NA no ens serveix perque no incIou dins la zona a 
protegir la barra del litoral, el cataleg el'ICONA esta 
perfectament delimitat dins les Normes Subsidiaries 
que asseguren la protecció integral de 1'Albufereta de 
Pollen<;:a, si tenim la seguretat que aquí no es pot fer 
res, que tenim almanco la seguretat de cinc anys que 
no es fara res, tenguem paciencia i en el moment opor
tú, jo esper que no cstarcm cinc anys a tenir el ca
taJeg d'espais a protegir a les nos tres illes, tant a Ma
llorca, com a Menorca, com a Eivissa i Formentera, 
perque facem, si no hi ha emergencies, una sola Ilei 

..... 
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que d'uoa v gada per totes protegesqui tots els espais 
naturals dignes de pI·ole ció dins les nostr s iUes. 

per aixó, nosaltres, avuj, no uonarem suport a 
aquesta Propo íció de Llt:i p~r le raons que jo he 
apuntades, prim r, la zOna que recomana lONA esla 
proteg i l· , segon, no és tU1lCió d'aqucst Parlamenl atri
buü-Se ompel(mcies que no s6n seve i tercer, perque 
pensaro, i aquí sí que volem ja donar e lnosll·e VOL afjr
rnaliu, que guan lenguem tOls els e pais a protegir dins 
el cathlcg que, en aqucsls nloment , s'esta oJabor. n t per 
encarrec lel Govern, Jlavol"s era I'hora ele fer l.ula Ue·, 
que, eI'una vega da per tote , ens < s eguri la protecció 
in legra I d'aqueJles arees ele les no tre illes que es creu 
que pel seu espc::clal inleri::s de de fensa e1el paisatge i 
de la natura sjguin dignes de pI" tecció, mitjan(;ant 
una Hei g neral a lotes les no tres i1Jcs. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracics, Sr. Diputat. 
El Sr. J oan Francesc Triay Llopis té la paraula. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de quinl.c minuts. 

L SR. TRIAY LLOPI : 
res. i Sr. Dipulat Es omp rtit pcr tuts e1s 

Crup Parlumel1lari que 'han exprcssa t fios a aque · t 
momenl que l'Albufcrcla d'Alcúdia és un spai d> va· 
lar n:.'Ilurrus reconeguts , i aixi ·La en el~ anlecedcnl 
que van moli.vé l", n el seu Q101I1ent, I'aprova ciú de. les 

omlCS Subsicliarie. l'aqueSl cspai e l mes d' gosl d. , ] 
83. Norma subsidiaria que, certament, no va aprovar 
I'esquerra, pero que lé un protagoni. me ímpor! a nr n 
arribar aque l mOlllcnL, ja que 1 Consell General ln
tcrinsular primer, i. el Govern de la COffiunitat Auto
noma po 1 rioment, van arribal· a aquestaJ d.ecisiÓ d 
su pemlre el plancjamcJlt i c1esprés de sllb~lituir-lo per 
una Norma Sub idFtria, després d 'U1 . ll.arga Iluita ti I 
pobJ · de les llles Balears, elel poble de M::III rca, de les 
organiLzacions ee logi les, deis partíl d'esqucl"ra que 
van acunseguir [rustral', a un dctCl111inat momcnt, una 
ul'banilz2Lció ab olutamcnL negativa que prel rúa con
vertir l'Albufereta d'Alcúdia en una urbanització de ca
n.als, eL'aquestes de es denominen lipus marina i que 
hagul.!s estal la se va el Lrucció toL."lJ i absoluta . 

Nosaltrcs rei.m que la Propo i ió del rup d'Es
querra Nacionalista-P M té interes i és oportuna. '¡- im 

u tracla d donar solució a dos temes, '1 p¡-incillal 
que és rcsoldre les vorer -s, els vollants, la prolecció 
inLegral de l 'cspai, que creim que está insul'icientment 
tL · limital a la norma subsidiaria que' es ta en \ligor; la 
b<trr liloral. qu ha esta! obj ' te de la més amplia 
di cus ió fins a aquesl m0lllent, la. part que est-'l en e l 
ruuJlicipi ele Pollcnt;:a, que no ha e tal an menada, l a 
I art len minada a'n uaras a i qu . en part, partici
pa també de le caracteri Liques de l'espai natural i la 
part fina l del Ton-ent de 'Rcc que a limenla i desaigua 
dill l 'Albufereta. Per tant, es tl-acta de protegir la 
integdta t d'aquesta area, i aquesla prote ció de la in· 
lcgrilat té dos aspeetes, un, 1 grau de prote ció, que 
ecrtamenl el grau de proLeeeió ele la zona pr tegida és 
Úpl im, és s uficienl, i un ltre és la delimitad' de I'cs
p i, que ereim que en aquests tre punls concrel no 
1)' s ta. 1 UlL segon aspec e, que jus tificaría, en qualsevol 
('..:1.5 , fins i Lot, amb una coincidencia exact', de le. de
Jimitacion de la Proposició de L1ci i de la Norma Sub
sidiaria, .ill ~ Ufiearia la cva presenLació aquí. és donar 
una cstabilital a la pI' Leceió és bcn sabut que les 

==-=== 

Normes Subsidiaries, si bé hi ha, generalment, una 
absolució pels Ajuntaments de la necessitat de respec
tar·les en el seus Plans Generals o Normes Subsidia
ries, la Norma Subsidiaria aprovada en el Consell de 
Govern l'agost del 83 no vincula directament els Ajun
tarn.ents a les seves determinaCÍons proples del muni
cipi, cosa que no succeeix amb una llei del Parlament 
de les Illes Balears, a través de la figura creada d'Area 
Natural ú'Especial Interes. 

Per altra part, la figura d'Area Natural d'Especial 
Interes suposa l'obligatorietat de redactar el Pla Espe
cial de Protecció, obligatorietat, que d'altra manera, no 
existeix, existeix la discreccionalitat, proiJablement la 
voluntat, pero no aquesta obligatorietat, establerta per 
llei, que el Govern posi en marxa, en un termini prefi
xat, el Pla Especial de Protecció de l'Area Natural. 

Jo crec que l'inventari d'ICONA s erveix , com ha dit 
el Portaveu del Grup Regionalista, i que pot ser tret 
aquí a cola ció en defensa el'aquesta Proposició de 
LIei. Una de les coses que fa l'inventari és fer una ana· 
lisi punt per punt ele les condicions de tot tipus que 
incideixcn elamunt l'espai i també de quins són els pe· 
rills que atempten contra la seva supervivencia, i que 
diu l'inventari d'lCONA sobre quin s són e:ls perills de 
rarea de l'Albufcreta) Diu que cls perills són la urba
nització de les vorercs, i les voreres són les interiors 
i són, claríssimament la barra litoral, i aquestes vore
res que esL~.\;en en pCl-ill d'urb::mització, realment hem 
de considerar que, avui per avui, estan en rcalitat d'ur
banització, i estan en realitat d'urbanització, a través 
d'aquestes, tantes vegades esmentades, obres que nos· 
al tres considcrarn. iHegals, i eIs tribunal s tendran la dar· 
rera paraula, que realment donen legitimitat a la reno
vació i ampliaciÓl d'una ciutat de vacacions modestíssi· 
ma i que, endemés, com és sabut, els seus antecedents 
urbanístics són d'absoluta precarietat i que, per tant, 
no partia d'uns drets prefixats i predeterminats, sinó 
més bé de tot el contrari, i per aItra part, no oblidem 
que no és el tema, en tot cas, definitiu, perque les 
obres no ocupen la totalitat de la barra litoral que 
continua, en gran part, en perill de posterior edifica
ció i urbanització. 

Esta clarissimament establerta quina és la tipolo
gia d'aqucsta area natural com a zona humida i quins 
SÓI1, rcalment, els valors de tipus ecologic que obliguen 
la seva defensa, ho diu el caUllcg d'lCONA, estam d'a
cord amb els seus inventaris, és la seva avifauna. Jo 
voldria fer aquí una reflexió que fins ara no s'ha fet 
sobre el que significa com a recurs turístic, com a 
rccurs economic l'avifauna de les badies de Pollen<;a 
i d'Alcúdia, perque moItes vegades ens delxam enlluer
l1ar per recursos de tipus immobiliari, per edificacions, 
per places hoteleres i, tal vega da, ha feim en detri
ment i en sacrifici de valors, fins i tot, des del punt de 
vista economic, més solids que aquestes mateixes ins
taHacions. L'avifauna de les badies de Pollem;:a i d'AI
cúdia> mouen uns coHectius de visitants cada vega da 
més importants, coHectius de visitants que ocupen par
cialment, ajuden a mantenir obert durant la temporada 
d'hivern instaHacions hoteleres de la badia de Pollem;:a, 
visitants qualificats, visitants científics, altres vegades 
aficcionats a l'ornitologia, que tenen, fins i tot, les se
ves propies guies en angles sobre com han de fer els 
recorreguts i els seus punts d'observació d'aquestes va
luoses qualitats naturals, des del punt de vista omito
lógic, que es donen en aquella zona. Crec que seria, 
rcalment, de poca visió afavorir qualscvol actuació, 
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rcalment, que es pot situar a qualsevol área, elins Wla 
amplissima area turística, que té molL d'espai disponi
ble encara per edificar, pcrmetre obres que, sensc cap 
extraordinari valor o incremcnt ele la nquesa de les 
no tn':$ ilI ·s, posin n per¡¡] a~IUl!S LS a lors natw-als, Vá
lors Jl< lurals qw.: ·l .. un bligats a ll'lanlcnil' p r si roa
t ixos , pero que, elldcrncs, SOn recurso LUJ'íSlic, ón 
recursos que es poden, a través u'e ludis, e nv 'rtir en 
pesse lcs, es pouell con c1'lir en r onda, dI! la maleixa 
maucra qu' el COJ1scll d'Oruenacló del 1'errilori o UC: 
TuJ"i 1I1l! en conjunL del Govcrn , 1 que nosaltres mol
tes vcgacles compartim, impulsen, afavoreixen la cons
trucció de camps de golf i instaHacions que conside
n:ll qu~ poden ajudar a cretlr una oferta turística com
plementaria, uc pod n ajuclar a treure sectors de la 
demanda luds lica que per ara no han vingut o no vénen 
a le lllcs Balears, cree que seria realment desgraciat 
simultaniament, per a uns bungnlows de realment poca 
categoría i que, a més, I'únic que fan és anar a renovar 
totnlment, com he dit anteriorment, uns edificis que no 
ten en el suport d'una lliccncia definitiva, cree que seria 
realment' lamentable no veure que aquestes actuacions, 
que necessiten aquesta protecció que la Llei d'avui ofe
reix, posen en perill aquests recursos molt més estables 
i molt més permanents. 

Nosaltres creim que s'ha de donar suport a aques
ta Proposició del Grup d'Esquerra Nacionalista, per
que completa la feina feta, la feina iniciada pel Con
sell General Interinsular i pel Govern de" la Comunitat 
Attlonoma q ue, en la part prolegi.da, no posam en abso
lut en discussió. Creim que la nost.ra feina, efectiva
mcnL, no és la de bombers, pero COIU sap molt bé el 
P rLaveu d 1 Grup R egionalista i Pres ident del Consell 
ele Ma llorca, i, per lan l, Presiclent el'UD Consell que ha 
posai en murxa un gran serve i d' ·,'Uncí' !'incendís, si 
e l Eoc sc'ns a traca, ' n!c que í, que el Par lament, en
cara que no sigui la seva fein::t definitiva o habitual o 
la seva feina logica, sí que ha de col'laborar a apagar 
aquest foc, quan aquest foc posa en perill aquests es
pais de valor especial. 

Moltes gracies. 

EL SR. PR ESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Obri el tom de replica. El Sr. SebasWl Serra té la 

par aula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. En primer lloc, una humil 

r ectificació, si és que nosaItres hem dit que no ens ser
veix el cataleg d'leONA, res m és enfo ra de la nostra 
intenció, si és que ho hem dit, jo dubt que ho haguem 
dit, perque a les nostr es notes estaven moIt clars les 
lluites, els estudis, el caHl.leg, el primer inventari d'es
pais naturals de protecció especial fet per ICONA rany 
78, l'avan<; nacional de zones humides actual de l'Estat 
EspanyoI i el conveni de RAMSAR de promoure la con
servaci6 de zones humides del Bolletí Ofjcial de l'Es
tat de 20 d'a;gost del 82. 

Per tant, crec que no se'ns pot dir, de cap de les 
maneres, el que se'ns ha dit per part del Sr. Albertí, 
Portaveu deIs Regionalistes. Pero, volem dir un parelI 
de coses més. Vole.m dir un parell de coses més, i que 
creiem que eren obvies, avui matí s'han entregat en 
aquest Parlament, i no ha havíem dit perqu.e tots els 

Grups ParlamcnLaris ho saben, i suposam que tols hu 
tencn ben assumlt, s'lIan presenlar avui matí, aqui, 
3.000 sigualures (kmananl la protccció c:fica-.;:, concreLil 
ue la zona de l'Albufere ta . 3.UOO' signalures rccollides 
el temps del Cünsell General Interinsular que no havicn 
estat enlregaues, en aquell momc:nl, perque es conside
rava que la prvlecció, en principi, scmbl~'.\ia asseguca
da, peru que s'han entrcgades en el mornent en q LIé 
hi ha unes obres i en el moment, com diu J'escrit ele 
presenlació ele les signalurcs, en que els padanwnLaris 
de les Illes Balears tenim l'oporlw1itat ele la prolecció 
definitiva, de la proLccci0 dica¡;. Per uUll, pensam que: 
en aquests moments és mol! clara la qüestió; la gent 
d'Alcúelia i de Pollen<;a té molt clar quins són els valors 
paisatgístics, els valors naturalístics, té molt clara la 
problematica economica, exposada una mica pel nos
tre Grup i un poc pel company, pel Sr. Triay, pero, al 
mateix temps, creim que s'esta entrant en unes vies 
demagogiques impressionants; nosaltres, Sr. Albertí, 
avui, no hcm vcngut amb cap intenció d'evitar que 
vostes votin aquesta qücstió, hem vengut amb la con
vicció ele debatre en scriositat, pero vcníem amb la 
prcvenció que vos te, avui o ahir o depú~-ahir va fer 
unes declaracions que han sortides avui a un cliari local 
on voste cns pontifica que eJ seu mode! territorial és 
el que s'imposa a les Illes Balears per elamunt elel Go
vern, per damunt del Grup Socialista, per elamunt elel 
Grup d'Esquerra Nacionalista, cns pontifica i ens diu, 
el que jo dic és el que es fa, i avui diré que no, perque 
aixo esta protegit, i ens ha alegrat molt saber, elcfiníti
vament, que potser estaloni la iniciativa ele Sa PW1ta 
ele N'Anler, suposam que sera ver, suposem que no 
torni arrera, com altres vegades ha tornat anera. 

Pero, el que és evident, el que és evident és que 
nosaItres nqui hem vengut amb aques! tema que vostl; 
ja havia dit públicament, i vos te no s'estranyi si nos
altres aquí entram, no a tirar unes fletxes gratui'tes , 
sinó unes fletxes reals, pero si el Grup Regionalista, 
i li dic amb tota sinceritat i amb tota clareclat, és, un 
grup seriós que intenta arribar a una majoría, en aques
tes iIles, no ha d'actuar segons les flctxes que es puguin 
tirar en aquest Parlament, sinó que ha el'actuar segons 
la justesa de les propostes que es presenten, i aixo és 
la seriositat política, la seriositat política no és, en abso
lut, si aquí se'ns ataca, no aelmetre els 2.racs i, ende
més, el nostre atac, ho cregui, havia estat un atac molt 
suau i, endemés, cercavem i cercam que vostes reflexio
nin i que sigui aquesta Cambra el lloc de reflexió i 
no reunions previes les que sempre ens delimiten el 
vot, ha cregui, estam molt contents amb la postura 
regionalista a Sa Punta de N'Amer, moIts satisfets, hi 
estarem amb Es Trenc, j cercarem que tant vos tes 
com el Grup Popular estalonin i anem a la protecció 
real i efica~ deIs espais natural s de les illes, cregui que 
el que volem és la postura constructiva, no la destroc
tivn, i no volem ofendre ningú, i ho eregui, i vos te, en
demés, sap que en el Consell de Mallorca és la nostra 
habitual manera de ser, i voste sap que quan atacarn 
decididament és perque estam en una postura de des
esperació, quan veim que unes raons i una pressió po
pular i uns estudis estan desatesos. 1 no ens digui tam
poc que el Consell de Mallorca ha actuat amb eficacia 
en aquest tema, en el Consell de Mallorca hi ha hagut 
denúncies de la suposada iHegalitat d'aquestes obres a 
la barra costera de l'Albufereta, i el ConseIl de Mallor
ca, que sapiguem, no ha actuat. 

Gracies. 

-~ 
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EL ,s.K. PRESIDENT: 
Vol ter ús de contrareplica? 
Disposa, Sr. Diputat, a'un temps de cinc minuts. 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Bé, jo crec que 

conve que digui quatre coses. En primer lloc, Sr. Serra, 
jo no he pontificat, voste fa demagogia quan diu que 
jo he pontificat, jo he dit, a una pregunta de si real
ment es feia l'ordenació del territori del Grup Popular, 
que nosaltres ens limitam a defensar el nostre pro
jecte, i no he dit res més, No he pontificat res, De 
manera que si jo sé que voste ve aquí a votar que sí, 
i voseé sap que jo venc aquí a votar que no, ja esta, 
jo crec que aixo ho sabíem abans de venir aquí, jo 
sabia que voste votaria que sí perque 1'ha presentada, 
i que el Grup Socialista li donaria suport, i jo ja ho 
sabia que votarien que sí, i no per aixo hem de sortir 
un poc per altres coses, que crec que no són qlieslions 
el'aquL Segona, jo li he fet una observació, pero COl11-

prcndra que no vot que no perque voste m'ha clit a 
mi que no sé que, li he fet una obscrvació per una 
manera de fer les coses dins el Parlament, jo no li vot 
que no perque voste ha dit que el Consell de Mallorca 
s'inhibia, no; jo he donat les raons per les quals volam 
que no, hc donat les r~lOns, senzillament, perque 1'es
pai que recomcma lCONA está protegit, i si l'espai que 
recomana lCONA esta protegit, i tots estam d'acord en 
que el cataJeg enCONA quasi quasi és la Biblia en 
Ordenaeió de! Territori i conservació dels paisatges 
d'aquesta illa, doncs si esta protegiL, esta protegit, i si 
esL pwtcgit, no tenim per qu;: tornar-lo a protegir, per
que hi esta, aixo és l'argument nostre que entrara o no 
dins la seva acceptació com a argwnent, l'argument 
nostre és l'espai que recomana lCONA esta protegit, i 
nosaltres ho acceptam, perque ja ho acceptarem des 
que teníem responsabilitat de Govern a través del Con
seU d'Orelenació del Territori, que l'Albuiereta s'havia 
ele protcgir, i jo ho aclmet, fins i tot, donant la raó al 
Sr. Triay, que ha estat, per pressions de l'esquerra 
d'acord, i ha estat pel que sigui, pero la realitat és que 
avui esta protegil jj no m'aplic cap merit, sinó que dic 
que esta protegit, i que redundar en una protecció, quan 
aquí hem abundat toLs que volem fer un catalcg i apro
var, d'una vegada per totes, els espais, crec que en 
aquest moment no és l'hora el'entrar a rectificar un 
espai que, a més el'estar en els catalegs d'lCONA, va ser 
perfectament acceptat per tota la Cambra, perque si no 
haguéssim fet el que férem en Es Trenc, quan es varen 
aprovar I'agost del 83, tothom ho va acceptar, si no, 
hagués passat el que va passar en Es Trenc, en canvi, 
com ha dit molt bé el Sr. Triay, crcu qua esta ben 
protegit el que esta protegit, i jo accept el seu raona
ment, creu que no basta, nosaltres ereim que sí que 
basta, aíxo és la diferencia substancial; el Sr. Triay 
eliu jo cree que l'espai esta ben protegít, la protecció 
és optima, pen'j no basta, un argument que jo reco
nesc que ell creu que no basta; nosaltres deim l'espai 
que recomana lCONA esta ben protegít i per a nosal
tres basta, ja esta, no hi ha més diferencies d'una cosa 
i de l'altra, no hi ha res més, i jo li repetesc que jo 
no he pontiifcat, ,"oste llegesqui el diari, i he dit sen
zillament que el nostre Grup es limita a clefensar el 
rnodcl cl'Ordenació del Tcrritori que tenim, i, a vega
eles, ha aconseguin i a ve!!aclcs no, Ens hem limitat a 
defensar-ho l r~s més, ni l;e pontificat ni be fet res, el 
que passa és que quan parlam cl'orclenació del terri tori 

i de protecció del paisatge, sempre rep les castanyes el 
nostre Grup, i no ens sap gens de greu, no ens sap gens 
de greu. Estam disposats a continuar-les rebent, el que 
sí 11 vull dir, amb tois els meus respectes, a tothom, 
que a mi les 3.000 firmes que han, dutes aquí, que no 
són d'ara, em pareix molt bé, pero que nosaltres ens 
movem per altres coses. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Grup que no ha intervengut en el debat, vol 

fixar la posició? No. 
Passam a la votació. En conseqücncia, aquesta Pre

sidencia demana, pren la Cambra en consideració la 
Proposició de LIei del Grup Esquerra Nacionalista de 
eleclarar com a Area Natural el'Especial lnteres l'AI
bufereta de Pollen<;a. Les Sres, i Srs, Diputats que vo
tin a favor d'aquesta presa en consideració, es volen 
posar urets, per favor? 

Poclen seure, moltes gracies. 
Les Sres, i Srs. Diputats que votin en contra d'a

questa presa en consideració, es volen posar drets, per 
favor? 

Poden seure, mol tes gracies. 
Les Sres, i Srs. Diputats que s'abstenen? 
No n'hi ha. 
Han votat a favor 25 Diputats, han votat en contra 

de la presa en consideració 27 Diputats, Per tant, no 
es pren en consicleració aquesta PrQposició de LIei, 
V.-l) 

Passam al punt següent, Proposicions no de LIei. 
S'ha retirar la número 277/85, i en queden vives dues. 
V.-2) 

La 315, presentada pel Grup Parlamentari Socialis
ta, relativa a les sessions públiques ele la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme. No s'hi ha presentat cap esmena, 
6 hores abans, Té la paraula, en nom del Grup pro
posant, el Diputat Sr. Triay Llopis. 

Silenci, per favor. Silenci, per favor. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de dtu minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. PresidenL Sres. i Srs. Dipu

tats. El Grup Parlamentari Socialista presenta avui una 
Proposiciú no de Llei que té per objecte elemanar que 
la Cambra es pronuncii en rclació que el Govern aelopti 
les mesures pertinents per tal que les sessions de la 
Comissió Provincial el'Urbanisme i de les Seccions 1n
sulars siguin públiques. 

La LIei elel Regim del SOl, en el seu articIe 4, fa 
una declaració molt citada, pero que cree que per la 
seva importancia, mereix ser aquí reprocluida, cliu "a, 
la formulació, tramitació i gestió del planejalllent urba
nístic, els organs competents hauran d'assegurar la ma
jar p3riicipació deIs intercssats, i, en particular, els 
dret.s el'iniciativa i informació per part ele les corpora
eions, associacions i particulars". Creim que és una de
claració normativa, carregada de sabiduria i que obliga 
els poders públics al seu desenvoluparnent i aplicació 
generalitzat, 1 ens trobam que, mentre els Ajuntaments 
estan obligats i practiquen una total publicitat en rela
ció a les decisions urbanístiques, la Comissió Provincial 
el'Urbanisme culmina cls processos d'aprovació dins uns 
c1eb3ts secrets. En.o trobam que així C0111 els Ajunta
ments han el'aprovar inicialment i provisiGnalment, pú
blieament Plans Generals, Normes Subsic1iaries, Plans 
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ParClélls, estudis de detall, de . , la C0J111SS1Ó 1'rovi!1cwl 
et'Uro<tl1l:,me ta les aprOVaClUl1S detll1Jll\ic:, CllllS una, 
no (j,re c¡andestlllllal perque :'ena eqwp<tralLOr a Ule
gaIndl, pero sí CllllS un aosolu[ secn::l¡!:>lue l 1alla ete 
lransparencia. 1 al\.I, fins i LOt, ni ha un ca", enCal-a, que 
fa mes palpable aquesta dlterenClLl ete lractament, i es 
que els AJunlamel1ls que tenen l'aprovació clefll1itiva 
ads projecles d'urDanització i ds A.lunlamcnts que pcl 
seu lamany, en el cas de les I1ks Balears, l'Ajuntament 
de Palma, per ser capital c.le pwdncia o :e111r més de 
50.000 habitants, que tenen assignada l'aprovació defi
nitiva ele Plans Pan.:ials, hu LlIl Jins la lll¿S absoluta 
pub[¡cltat, menLrc que la Comissió Provincial d'Urbanis
me'. reaIitza aquestes mateixc s aprovacior,s, quan són 
de la seva competencia, en sessions reservades i se
cretes. 

El Decret de la Comuni t;:tt Au ton o n1J. de les IIles 
BaIcars que regula la composició de la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme no hi prevcu, i no és ;:tquí I'objec
te avui el'aquesta inLervenció discutir aqucsts aspectes, 
pero sí elur-los com a argumentació él favor de la nos
tra Proposició, no preve u la presencia de I'oposició a 
la Comissió Provincial d'Urbanisme i les Seccions In
sulars , ni a l'oposició parlamentaria, a nivell de Co
munitat Autonoma, ni de l'oposició deIs Consells 1n
sulars, a caela un d'ells. 

Creim que és una composició insatisfactoria, pero 
encara consideram més greu el fet que, al marge de 
no participar directament a les ctiscussions o en els 
debats, hi hagi una greu elificultat per coneixer, a ve
gacles fins i tot els acords que es publiquen oficial
ment passat lIarg temps, sinó també les argumenta
cions, les posicions dels membres representants d'Ajun
taments, de Consells 1nsulars, persones nomenaeles, 
designades per la seva reconeguda competencia, fun
cioJluris i polítics ele la COJ"l'l unilat AUl0J10ma, ctc. 

reim que és imprescilldiblc cuneixcr, pl'ecisamenl, 
aq ueste argumentaciol1s i ])osi iUD p ¡-que cl'ells cJe
penen, en gran me ura, importants dccis.ions que afec
ten l'ordenació territorial de les Illes. El s assmnptes 
arriben a la Comissió Provincial d'Urbanisme infor
mats pcl que se'n eliu la Ponencia Tecnica, que té una 
eleliberació, també secreta, i que ve a ser l'organisme 
que eme!, en pareHalisme a l 'Administració Local, el 
denominat informe tecnic i jurídico Per tant, és un or
ganisme que té per funció vetlar pel compliment de 
la lIei i deIs reglaments urbanístics, de vetlar pe! com
pliment deIs PIans i de les Normes de carácter i d'am
bit superior. La Ponencia Tecnica, per tant, han de 
pensar, es dedueix de les seves directes funcions que 
li estan assignades, fa uns informes tecnics, i la Co
missió Provincial d'Urbanisme, les Seccions 1nsulars o 
el Pie fan, per tant, uns acords que, a partir d'aquest 
informe tecnic, prenen unes c1esicions de carader po
lític, ignorant moltes vegades els informes de la Po
nencia Tecnica que els han estat sotmesos. Basta re
cordar, com a anecdota, l'anterior decisió sobre Cala 
Mondragó a les Normes Subsidiaries de Santanyi, la 
modificació del Pla General de SóIler, etc. Creim que 
precisament perque, en ús d'aquest dret a la informa
ció i a la participació, és important coneixer el detall 
i les argumentacions que motiven aquestes divergen
cies, aquestes discordances entre l'informe de les Po
nencies Tecniques i les decisions de la Cornissió Pro
vincial d'Urbanisme 

La Comunitat Autonoma de les Illes Balears, el 
poble de les IIles Balears, com ha demostrat una en-

qucsta realitzada pd Go\ern, per la Consdleria d'Lco
nOlll1d 1 1-llSenU.t, :,c¡nb¡a ser, es Wla comunHat sensI
ble 1 preocupacla pels prOb1ellWS lUCllla,nO¡enLals 1, e,,
peCJaüllcnL preucu}Jada, pCIS prODlem<:s c['orucnacio ter
ritonal 1, com l1em cllt Ja rellcradamenl llCS d 'aquesla 
Tribuna, a<;o és realment ben natural, perque som un 
arxipdag íragil sobre el qual cls imp3ctes tcrriwnals 
i els impactes, sobrctOl, sobre el litoral són especial
mcnt penl1osos, i, endem és, perque la nostra 3cti\'itat 
cconomica general es l'acti\'itat turística, i l'activIt3t 
turistica és una acüvitat que du amb ella unes apcten
cie::. i Ull conSUlll furt de lcniLori, cl'espai i prccisa
mcn t d'espais d 'especials valors naturals, és logic que 
amb aquestes circumsUll1cies la població en sigui espc
cialment sensible. Nosaltres tracLam d~ sintonitzar 
amb aquesta preocupació que aquesta enquesta ha po
sat damunt la taula, que ja era coneguda, pero que 
ara esta més quantificada, i creim que amb aquesta lí
nia afavoriria la lransparencia le les deci sions, les pos
sibilitats de participació amb aquestes decisions, que 
les sessions ele la Comissió Provincial el'Urbanisme f05-
sin públiques, i aquest és l'objecte ele la nostra Pro
posició. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Sr. Conseller té la paraula_ 

EL SR. SA1Z GOM1LA: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Sr. Porta

voz del Grupo Socialista, me llama la atención since
ramente, que si las reuniones de la Comisión Provin
cial de Urbanismo son tan secretas, o no sé cómo ha 
dicho, casi clandestinas, o algo así, cómo está usted 
tan bien enterado de lo que pasa dentro de ellas, YO 

creo que es que no son tan secretas, yo vuelvo a de
cir lo que he dicho antes, no hay que hacer demago
gia y no hay que emplear expresiones que puedan lla
mar a confusión a quienes nos están escuchando. Una 
cosa es que no sean públicas, y otra cosa es que sean 
secretas, son dos cosas esencialmente diferentes. 

Bien, yo creo que us ted ha man jacl , y voy a ser 
muy breve en mi respuesto, ha manejado dos térmi
nos, que son muy atractivos hoy en día, como es el 
término de la transparencia y el término de la parti
cipa ión, son ml.l atractivos y se prestan, por ello, a 
un m anejo demagógico fácil, y creo que llemos de 
huir el ste manejo. Y, ciertamente que lIsted, en el 
fondo, lo ha dicho laramente, no está buscando ni 
la transparencia ni está bu 'cando la parlicipación. o 
que stá usted buscando es la participación de la opo
sición en las Comisiones Provinciale tle Urbanismo, 
con cuya actuación está en desacuerdo. Porque claro, 
si está usted diciendo que de lo que se trata es de 
sintonizar con esa preocupación del pueblo, que la ha 
demostrado en encuestas recientes, de sintorllzar con 
esa preocupación por los temas ambientales o los te
mas de preservación de nue tro territorio, de conser
vación de espacios, ele )irnltación ele urbanizaciones, 
etc., eso no e re uelve con que las Comí iones de Ur
banismo sean públicas, esto se resuelve por lo Que us
ted piensa que tendría que ser una actuación diferen
te de la Comisión, eso sí que es cierto,nero no se re
suelve COn que sean púhlicas, va a ser ¡mal, o es Que 
acaso piensa usted que porque sean públicas, los acuer
dos van a ser diferentes, ese es uno de los grandes pe-

• 
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ligros que ciene el que sean públicas las reuniones de 
la \.X)JllJslón de Urbanismo. Lo qu podría OCUlTU" que 
ias personas que en este momenLO <leLUan en clla y se 
mamflestan, que n s n lodos p l'sonaJes políticos del 
Gobierno, si n q ue hay otros tJpo de representantes, 
nO se produjeran con la JlllSma libertad con lIue e 
producen en estos momentos, y ]ue s po ibie que 
lOS acuerdos ueseu diferen Les , porque de a lguna ma· 
nera en la loma de decisiones, en u opinión, es tu ie
s n más pencti,en les de lo que piense o pueda pensar 
la gente que I s es u ha que de lo que de verdad es
tán pensand O creen que es lo bueno. 

o reo que la transparencia .:!> absuluta y lotal 
d sde el momcnto que los resuJtado de la Comisión 
de UrbanismO Son públic s y son sometidos a impug
nación, a pos ible recurso de impugnación ellos, y la 
participación ciudad. na; precisamente, en materia dc 
organismo, la Ley del ue la pr 'v ', perf(; lamente la 
participación ciudadana y la !',r:evé a través de la jn
fOl-mación pública de lo planeamicn t , que después 
se resuelven en la Comi '¡ón de l'banis01O. De modo 
que la participación, evidenlemente, no se resuelve 
siendo públicas las Comisiones, porque no podrían 
participar, salvo que usted pretenda un l-égimen asam
bleario en las Comisiones de Urbani smo y no creo que 
sea esto. 

De modo que no por esto va a i1ab~r más parti
cipncióll y no por esto V3 a babel' má tran 'pa ren ¡a. 
Yo creo que de lo que e lraUl e dc que 'C n rica
ces y que las personas que ,stán ahí r pn; ntadas 
que, repito, no son 610 políticos de l Gobicr"no, lengan 
abso luta liberlad para poder em itir su pinión. Y, por 
otra parte, si lo que a usted le preocupa es lo que 
pensamos los políticos o las opiniones que sustenta
mos, evidentemente, aquí hay una Cámara en la que 
sí se nos pueden pedir explicaciones y sí hay una trans
parencia absoluta. Por lo demás, no creo que sea vá
lida la comparación con las sesiones plenarias de los 
Ayuntamientos, de las Corporaciones Locales, son esen
cialmente diferentes. Estamos hablando, en estos mo
mentos, de una actuación, de un órgano ele Gobierno, 
colegiado, pero no olvide, y yo creo que esto es lo 
que ustedes no quieren reconocer, que la política de 
Urbanismo del Gobierno es responsabilidad del Go
bierno, aunque la ejerza a través de un órgano cole
giado, pero es responsabilidad del Gobierno, y por 
esto no hay participación de la oposición, es del Go
bierno; la misma razón habría para que hubiera esta 
participación de la oposición o para que fuesen públi
cas cualquiera de las actuaciones que hacemos cual
quiera de los Consellers en la labor ejecutiva de cada 
día, no hay ninguna diferencía, el que unas resolucio
nes en materia urbanística se hagan a través de un ór
gano colegiado, como es la Comisión, no quiere decir 
que no sean actuaciones ejecutivas del Gobierno, por 
Jos mismos motivos o por más motivos, porque ahí sí 
que realmente no salen a información pública poste
riormente, tendrían que ser públicas pues todas las 
entrevistas, todas las visitas que recibe el ConseIler 
en, su despacho, también sería inler ·sante saber qué 
es lo que pien 8n cada una <le las p rsonas d , cual
quier color polít ic y 1 que dicen en sus entrevistas 
con I onseJ1ers, también ría interc. ante para la 
transparencia, pero a nadie se le ocurre, es que por 
el camino de hacer públicas las Comisiones de Urba
ni smo acabaríamos pOl1 que la actuación elel E iecutivo 
tendría que ser en medio del Borne o en medio de la 

plaza de toros para que pudiera entrar y estar presen
te quien fuese. 

Sr. Triay, yo creo que usted es perfectamente cons
ciente que lo que está proponiendo, además de no te
ner ningún precedente, es absolutamente absurdo. La 
responsabilidad en materia urbanística es del Gobier
no, yeso ya lo tuvieron ustedes en cuenta y subyacía 
en el fondo del recurso que interpusieron contra la 
composición de la Comisión de Urbanismo, que for
malmente estaba puesto por falta de un informe, pre
ceptivo del Consejo de Estado, pero que en el fondo 
lo que pretendía era una mayor participación, y no ol
vide que digo y repito que la responsabilidad es del 
Gobierno y, evidentemente, en las Comisiones de Ur
banismo, hay una mayoria de personas del Gobierno 
o afines al Gobierno, nombradas por él, o como usted 
les quiera decir. Pero eso no quita que no haya otros 
estamentos que, en el caso concreto de las Islas Ba
leares y en todas las Secciones Insulares, son ele un 
color político diferente al del Gobierno" con lo cual ni 
siquiera puede decirse que no exis te la oposición. Bien 
sea a través de Consells In sulares, bien sea a través 
de representantes de Ayuntamien tos o a través elel 
Ayuntamiento de Palma o a través de representantes 
ele la Administración del Estado, que no olvidemos, 
en estos momentos, es socialista, sí hay representación 
de la oposición en todas las Comisiones de Urbanis
mo, y en t(l'ias las Seccio,1es Insulares y, por supues
to, en el Pleno ; es decir, que no esta tan indefensa como 
u sted dice. Hay representación, lo que pasa es que 
esto no es óbice para que la responsabilidad sea, absolu
tamente, del Consejo de Gobierno, yeso éS lo que pa
rece ser que ustedes no admiten, ustedes quisieran te
ner una mayor participación, y yo lo entiendo, entien
do perfectamente que usted quiera tener mayor par
ticipación y que, además, esté en desacuerdo con la 
actuación que tiene la Comisión de Urbanismo, y que 
si está conforme, su 'ac tuación es conforme o no con
forme con los criterios de la Ponencia Técnica, con lo 
que usted quiera, yo entiendo que usted esté discon
forme con la actuación, y tiene unos medios donde ac
tuar, unos medios que no necesitan, en Rbsoluto, que 
tengan que ser públicas las sesiones de la Comisión. 

Nada más. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Vol replicar? 
Disposa d'un temps de cinc rninuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sí, gracies, Sr. President. A mi la paraula dema

gogia no m'agrada, és una paraula que ja ens la tiram 
a la cara a cada sessió, francament, un cerca renovar 
el vocabubri pcrque si no, aixo arribarem a rcsoldre
ha tot amb dues-centes o tres-centes paraules, i entre 
54 Diputats, cree que hem de varia r el lexic habitual. 

Pero, de tates maneres, no hi ha dubte que jo 
tam bé comprenc que el Conseller d'Obres Públiques 
no vulgui que hi hagi un coneixement del que es diu 
i del que s'argumenta a la Comiss ió Provincial d'Vr
banisme, el que passa, que na ha compartim, la llei no 
prohibeix que siguin públiques, la lIei parla que hi ha 
d'haver participació, que hi ha el'llaver canals d'infor
mació, i ha diu clarament "per a les corporacions, as
sociacions i particulars», i creim que a més tot el me
canisme d'aprovació del planejament urbanístic és un 
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mecanisme transparent, és un mecanisme obert, és un 
mccanisme de quorums especiaLs, C:S Ull mecanisme 
d'exposlcions pÚDliques, i dc:spn:s, tot es Umca cLins 
una reunió aquí on toL a<;u es perd i aquí on, eiee
tivament, bi ba alguns rcpresentallts que poden par
ciallnent informar, pero nasaL tres no demanam a<;o, 
ni demanam avui majar participació a la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme, perqué no es ¡'ob jecte d'aquesta 
Proposició no de Llei, el que demanam és que, DO 

l'oposició, el pobLe, que la iniormació, que els mitjans 
de comunicació, que els interessats, que és el que diu 
la Llei, puguin tenir una inlonTIaciá directe de que és 
t:l que alla dins passa, i el representant de l'Ajunta
mcnt tal que 'és el que diu alla dins, i el Conseller, 
que ha estat desigual pel seu Consell, quin paper fa, 
i que aquestes persones de reconeguda competencia 
que han estat nomenades que fan, que clcfensen, si 
hi van o no hi van, perquc les informaciCins no poden 
ser més desalentadores, absencia sistematica ele la per
sona ele reconeguela competencia a la Secció de Ma
llorca, interessos urbanístics directes que li impedei
xen participar a moltes ele les decisions a la persona 
de reconeguela competencia de la Secció Insular de 
Menorca, competencia absolutament inedita del repre
sentant, de la persona de reconcguda competencia pel 
Consell, per la Secció Insular d'Eivissa, membre 
d'aquesta Cambra, i que no hem sabut mai, a cap deIs 
molts debats de tipus urbanístic que aquí se celebren 
q uines són les seves opinions, perquc nosaltres li pu
guel11 avalar, con1 a mínim, moralment, aquesta reco
neguda competencia, simuIU\l1iament, és evident que 
hi ha irregularitats a les sessions, que hi ha falta de 
preparació, falta de docurnentaeió de les persones que 
hi assisteixen, tot a~ó, efectivament, cree que millora
ria molt si les Sessions fossin públiques. 

Voste s'ha 1ralt un poc, a un d~terminat moment, 
ha retirat dtpidament el tema, 'a¡;o que les persones, 
si les sessions són públiques, no s'hagin de produir 
amb la mateixa !libertat d'expressió i d'opinió que si 
les sessions són privades, reservades o com les vuJgui 
elir, amb la pamula més elegant que trobi, crec, fran
cament, que diu molt poc a favor de la democracia, 
si es produeixen amb tata llibertat, se suposa, els Re
gidors, els Consellers, amb llum i taquígraf, no veig 
per que, per molt que hi hagi representants de l'Ad
ministració de l'Estat i deis diferents estaments, etc., 
per que aquesta Ilibertat ha de resultat coaccionada, 
en absolut, per unes sessions públíques, com són nor
malment tates les deIs organismes que, essent, efec
tivament, una facultat del Govern aquestes aprova
cions definitives, vostes han volgut que hi hagi aques
tes representacions, vostcs han volgut que hi hagi bat
les, vos tes han volgut que hi hagi Consellers, per que 
les tanquen si la Llei no els impedeix, en absolut, ni 
tan ~OlS fa falta que facin cap Decret, basta que fa
cin una circular dient que a partir d'aquest día es 
convidaran les persones que sigui, que s'anunciara al 
diari a la Sessió de la Comissió Provincial d'Urbanis
me. 

No hi ha precedents. no hi ha precedents, Sr. Saiz, 
Sr. Conseller d'Obres Públiques, certament, ja és hora 
que facem precedents, en lloc de copiar, que ens co
pi'in, tenguem un poc la iniciativa, rompem aquestes 
traves que quan s'analitzen fredament no se'ls traba 
cap justificació. Creim, certament, que és una alterna
tiva, una més, que proposam, ens l'apuntin, que la C<>
missió Provincial d'Urbanisme estaria molt bé que fos 

pública, la parlicipació s'incrementaría, la transparcn
cia seria molt més grossa j, prenint les mateixcs deei
siuns que pugui prenclre el Gover n, almenys !es pren
dria en coneixement generalitzat ele la població, deIs 
seLlS r eprcsentants i deis mitjans ele coml:nicació. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies. 
Sr. Conseller. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. No voy a 

intentar rebat.i.r, nuevarnente, sus argumentos, porque 
el Sr. Triay se ha repelido exactamente en Jos mis
mos argUl11cntos y yo creo que es obvio, y usted sabe 
perfectamente que la acción del Gobierno no es pú
blica, eso lo sabe perfectamente, y le repito que las 
Comisiones de Urbanismo y cualquier Olra Comisión 
o acluación ele cualquier Conseller o de cualquier car
go o de cualquier órgano de la Administración, por 
los mismos mOlivos, tendrían que ser públicas, la 
transparencia se produce con Jos hechos, con las con
secuencias, con los resultados, y ahí es donde se ve la 
actuación, y aquí, para los que estamos sometidos al 
control parlamentario, tenemos esta Cámara, y para 
los que no lo están tienen otras instituciones donde 
tener que dar cuenta de sus actos. Pero yo quisiera 
puntualizarle, nada más, tres pequeñas cosas. 

Primero, me llama la atención, sinceramente, me 
ha llamado mucho la atención que usted echase en 
cara las posibles vinculaciones urbanísticas que tenga 
la persona de reconocida competencia en la Comisión, 
en la Sección Insular de Menorca, y que le obligan 
frecu entemente a tener que ausenlarse por ser incom
patible con los temas que se tratan, cuando usted sabe, 
perfeclamente, que el representante de los Ayunta
mientos de Menorca, socialista, está exactamente en 
las mismas condiciones, yo creo que, prudentemente, 
podría usted haberse callado. 

En segundo lugar, no he hecho marcha atrás, en 
absoluto, cuando he hablado del tema de la posible 
presión psicológica que pueela representar para algunas 
personas el que sean públicas sus actuaciones o sus in
tervenciones, no me he echado atrás, creo que era un 
tema que no es esencialmente importante, pero que 
valía la pena mencionarlo. Evidentemente, nos produ
cimos públicamente porque para esto estamos ocupan
do un cargo público, los Consellers, los representantes, 
los alcaldes, los representantes de Consells Insulares, 
pero no por ejemplo los representantes de la Adminis
tración que son simplemente funcionarios, yesos nO 
tienen porqué, son funcionarios y están cumpliendo 
una misión funcionarial, no de políticos, por lo tanto, 
no es el sistema. 

Y, en tercer lugar, no hay precedentes, evidente
mente, no sólo no hay precedentes, ni los va a haber, 
y espero de la sensatez de esta Cámara, que tampoco 
este caso constituya un precedente, pero es que hay 
exactamente precedentes de todo lo contrario, y para 
que no ponga usted cara de sorpresa posteriormente, 
me estoy refiriendo al Decreto de constitución ° de 
organización por el que se crea la Comisión de Urba
nismo y Medio Ambiente 'de la Comunidad Autónoma 
de Madrid, que si no estoy muy equivocado, está re
gida por socialistas, en los que dice, así claramente, 
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«constituyendo la Comisión», el Preámbulo «constitu
yenao la Comisión que se crea un órgano ejecutivo, 
inclwdo en la Administración Autonómica y adscrito a 
una ele las Consejerías», este es el caso, «no sería», fí
jese usted, no sólo el público, «no sería congruente in
corporar al mismo una representación de pleno dere
cho de los municipios de la Comunidad», y en la ex
plicación que da el Sr. Mangala, previamente, para 
esta explicación dice «porque ello supondría, de hecho, 
introducir en un órgano administrativo un factor de 
representatividad que sólo incumbre a la Asamblea de 
Madrid". De modo que en la Comisión de Urbanismo 
de la Asamblea de Madrid, única y exclusivamente, es
tán representados, única y exclusivamente, las Conse
Herias de la Comunidad Autónoma y las personas ele 
reconocido prestigio que el Consejo de Gobierno quie
ra nombrar, no hay absolut31nente nadie más. Posible
mente, de estas reuniones no se filtre absolutamente 
nada de lo que ocurre dentro de ellas, de las nues
tras, creo que ha quedado perfectamente claro que se 
sabe toelo en el exterior. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Esquerra Nacionalista, Grup Popular, Grup Regio

nalista. 
Esquerra Nacionalista té la parauIa. 
Sr. Lópcz Casasnovas, disposa d'un tcmps de deu 

minuts. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Esquerra Na

cionalista és obvi que davant una proposta que signi
fiqui augmentar el nivell d'avan¡; cap a una democra
cia progressista, cap a la democracia avan<;ada que 
diu el Preambul de la Constitució, obviament ho vo
tara a favor, ho estalonara. 1, endemés, pensam que 
malgrat que la tactica aquí empraela pel ConseHer 
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, ha estat 
de reducció a l'absurd, de elur el terreny a uns lÍmits 
realment exagerats, creim que no és, en cap moment, 
la manca de preceelents el que ens pot fer tornar arre
ra, sobretot, a un Grup que, eles de perspectives el'es
querra i des d'una concepció participativa de la de
mocraCIa, creim que aquesta proposta el'obrir les 
Comissions d'Urbanisme a la presencia, a l'obertura 
cap un públic, és absolutament nccessaria i més en
cara si teniln en compte els momen ls actual s que viu 
la Comissió d'Urbanisme elins cadascuna de les Illes, 
a les Seccions, i alIo que esta succeint. 

Dic a<;o, perque entenc que la transparencia no ha 
ele molestar ningú, entenc que si es fa una política ur
banística enfara de qualsevol pressió clientalista, en
fora de qualsevol pressió de grups d'interessos con
crcts, no hem elc tenir cap impeelimcnt que les coses 
quedin cIares, que la premsa, com a representació de 
l'üpinió pública, que el ciutadil pugui accedir a co
neixer que opina, que pensa cadascú deIs que allil 
dins, dins cada Secció, clins la Comissió Interinsular, 
manifes ten les seves opinions. 

Dic a90 perque, pcr una banela, és cert que les 
Comissions d'Urbanisme no tenen un component de 
representativitat, en aquests moments, que d'<11guna 
manera, crec que sí que haurien de tenir si tenim en 
compte que eIs interessos, per exemple, de cadascuna 
de les IHes s'han de fer, s'han c!'executar, s'han ele 

gestionar des de cadascuna d'elIes, com diu l'articIe 
39, si no m'equivoc, de l'Estatut d'Autonomía. No em 
negara el Sr. Conseller que la composició de la Secció 
Insular de la Comissió Provincial d'Urbanisme a nivell 
menorquí no reflecteix la majoria que hi ha dins l'illa 
de Menorca, com probablement tampoc no entra dins 
els seus propósits donar aquesta representativitat 
quan la gestió urbanística a nivell de les Illes se la 
reserva, i és discutible, pero no és en aquests moments 
contrargumentable, el Govern de les Illes Balears. 

Jo vull dir, que quedi ben cIar, que a la gent, al 
ciutada li interessa saber que pensa el representant de 
l'Administració Pública de I'Estat sobre un tema que 
afecta al model urbanístic de cadascuna de les Illes, 
perque voste ha estat, i jo he estat, a reunions en que 
un representant del Ministeri d'Agricultura deia, con
cretament, raHava que no podia estalonar les propos
tes que feia el representant, en aquell moment, del 
representant elel Consell Insular de Menorca, represen
ta llts, els tres representants que té el Consell Insular 
de Menorca dins la Comissió, davant nou nomenats 
pel Govern de les 1I1es Balears, perque eleia que les 
platges que s'anaven a cleixar com a urbani~zables 
tenien clara vocació urbanitzabJc, com és possible que 
un representant d'ICONA digui a¡;o elins la Comissió 
Provincial d'Urbanisme, Secció Menorquina ? Jo crec 
que a¡;o al ciutada li interessa saber-ho, i crec que un 
regim de publicitat a les sessions evitaria determinats 
disbarats que es donen dins aquestes reunions. 

De quina manera és possible que representants, 
tccnics qualificats, com aquí s'anomena, ele reconegu
da competencia, fent salt, passant per elamunt del que 
diu l'informe tecnic concretament damunt unes Nor
mes Subsidiaries d'una població menorquina que té, 
en aquests moments, tot plegat un terme municipal 
de 3.000 habitants, acceptin i votin a favor un augment 
previsible de població lins a 75.000 habitants? Com és 
possible que un tecnic qualificat voti a favor contra
venint ¡'informe tecnic donat per la Ponencia Tecnica 
de la Comissió? Jo crec que a~o és interessant que 
se sapiga, és interessant que la gent ielentifiqui qui és 
qui, el que es diu alIa dins i el que es fa. Que que
di cIar que sabem que no hi ha precedents, que quedi 
clar també que el Grup d'Esquerra Nacionalista esta 
a favor d'una democracia avan~ada, i per a:;o ens 
preocupa enormement que les Comissions Provincials 
d'Urbanisme no siguín obertes al públic, com ens preo
cupa també, Sr. Conseller, que les Comissions de Go
vern de Consells Insulars, que les Comissions Perma
nents deIs Ajuntaments, segons la Llei de Bases de 
Regim Local no siguin, tampoc, públiques, i ens preo
cupa també que ]'a!calde president el'una Corporació 
Municipal tengui, en aqaests moments, o tindra a 
partir" de dia 23 la prerrogativa el'atorgar llicenci es , 
cIar que després sempre hi ha recursos, etc., etc. 

Quins problemes poden ¡-epanar la publicitat de 
les sessions? Estam empegue'its de la presencia de per
sones que estiguin lligades a l'ecologia, als municipis 
afectats per les decisions que prengui la Comissió 
Provincial, i no parl de persones amb interessos pri
vats concrets, perque aquests sí, Srs. i Sres. Diputats, 
aquests sí que hi són presents dins les Comissions de 
qualque manera o, si no hi són presents, i en podem 
també donar mostres fefaents, estan en els passadis
sos esperant que surtí aJgun Conseller per poder par
lar amb ell i per poder saber com va la marxa ele la 
Comissió. Sincerament, en nom elel Grup Esquerra 
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Nacionalista, donarcm suport a aquesta Proposició No 
de Llei del Grup Socialista, perque la creim basica per 
corncn<;:ar una nova política, per comen~ar a excrcir 
elrets fonamentals, recollits a la Constitució, com el 
elret a la participació, com el dret a una majar lliber
tat ele tots, en funció el'una informació vera:;: del que 
esta succcint dins cada organisme que té facultat eleci
soria sobre temes de radical importancia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pe1 Grup Regionalista de le::. l1ks, 1t~ la paraula 

el Sr. Aguiló Fuster. 

EL SR. AGUILó FUSTER: 
Sr. President Sres. i Srs. Diputats. Comen<;aré la 

meva interven ció client que em preocupa molt l'expo
sició que ha fet el Sr. Triay, ja que pareix que si les 
sessions del PIe, de la Comissió Provincial no són 
púbJiques, aBa n hi ha transparencies, aixa jo cree 
que TI s'ajusta a la veritat; i no s'ajusta a la veritat 
p erque, com ell be ha c\it, alla exis leix una Ponencia 
Tccnica. rep,re entada p ' 1' homes de reconeguc\a valua 
que repr enten les lnsti uciorl , o sigui, la majoria 
d 'In titucions i CoHegis Professionals, j quant a l PI , 
hi ha la LIei que ja regula exactament quin es Institu
cions han d'estar representades i el nombre de perso
nes que les han ele representar, i no trobam el del 
mateix color polític, el que vol dir, que nosaltres 
creim que a través el'aquestes persones de reconeguela 
valua, des deIs batles i regidors deIs Ajuntaments, alla 
on ha tengut l'exposició al públic el temps de 45 dies, 
30 dies, el temps que regula la llei, els Plans Parcials, 
Projectes d'Urbanització, el que siguí, jo cree que ja 
el poble en si ha estat ben assabentat 1 ha pogut 
xerrar a través de les aHegacions a favor o en contra 
d'aquell planejament. 

Per tot el que hem dit, i a més les exposicións que 
ha clonat i les raons que ha donat el Conseller d'Orde
nació del Territori, nosaltres no podem donar suport 
a aquesta Proposició no ele Llei, per tant, el nostre 
rebuig és aquest. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Serra Tur, del Grup Popular 
Sr. Tur Serra. 
Sr. Diputat, disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. TUR SERRA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La Proposició 

de Llei que avui ens ocupa comenc;a dient que per 
assegurar la transparencia de les decisions de la Co
missió Provincial d'Urbanisme, bé, la transparencia de 
les decisions de la Comissió Provincial d'Urbanisme 
que a tots ens interessa i ens preocupa queda assegu
rada a través de tots els Grups Polítics que integren 
aquesta Comissió d'Urbanisme i que, com tothom sap, 
queda constituida pels municipis, el Consell Insular, 
la Comunitat Autonorna, el Ministeri d'Obres Públiques 
i Urbanisme, l'Administració de l'Estat i les persones 
designades per la seva competencia. La participació 
queda, a més, garantida, no soIs a través de la infor
mació pública i deIs plans, sinó també mitjanc;ant la 
publicació de les seves resolucions i l'oportunitat d'im
pugnar-les en el terminis legalment establerts, Ara bé, 

quc aquesta integració i aquesta participació no Siglll' 
fica, en mode algun, que les scssions hagin de ser 
necessariament públiqucs, la doctrina seguida fins ara, 
tant en les narmes reguladores del regim local com 
aulonorniqucs com de l'Aelministració Central, és que 
les Cumissions no són públiques, i no ho són perque 
els seus processus Ll'estucll, cll1allsis, Inlonl1ació, relle· 
xió i, en definitiva, la resolució elels seus acords, han 
de realitzar·se en un ambient sossegat, tranquil, distes, 
molt distint del caracter obert i espectacular de les 
session,<, plcnanes, que comporten, eil ;.¡lguns casos, 
un3 m::1jor can'eg::l emocional. Com exemples el'aquesta 
actitud, podríem citar l'article 63 del Reglament del 
Parlament Balear, d'aquest Parlament, que e~tableix, 
taxativament, que les Comissions no seran públiques, 
i l'article 70 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, recentment 
aprovada, reguladora de les bases de regim local, re· 
recen tIllen! aprovad:l, com die, establcix igualmcnt que 
les sessions ele la Comissió de Govern no són públi· 
ques, i el Sr. Diputat sap, que a eliferencia de la 
Comissió Provincial d'Urbanisme, on estan integrades 
representacions de tots cls Grups PoJítics, a les Co
missions ele Govern, de la Llei aprovada pel seu ma
teix Partit, els regidors són nomenats lliurement pel 
batle, que té, entre d'altres atribucions, com ha dit 
molt bé anteriorrnent el Sr. Diputat López Casasnovas, 
té entre d'altres atribucions, fins i tot, la d'atorgar 
llicencies. 

Per tant, el nostre criteri és que encara que les 
sessions de la Comissió Provincial d'Urbanisrne no són 
púb!iques, es manté, no obstant, la participació i la 
transparencia de la seva gestió, i pel contrari, }'assis
tencia del públic no contribuiria a aconseguir els re
sultats satisfactoris que sempre s'ha proposat aquella 
Comissió. És per aix.Q, que el nostre Grup votara en 
contra d'aquesta Proposició de LIei. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Triay, per que em demana la paraula? 
Per contradiccions. Disposa de cinc minuts. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracies, Sr. PresidenL 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor, silencio Pot comen~ar. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Certament, aquí el que s'esta discutint no és cap 

problema jurídic, les Comissions no tenen per que ser 
públiques, ni tenen per que ser reservades, perque no 
hi ha cap prohibició ni regulació sobre aquest caracter 
de les Comissions Provincials d'Urbanisme, a cap llei 
ni a cap reglamento Nosaltres el que defensam aquí és 
una opció política, i és que les Comissions siguin pú
bliques, i logicament els partits de dretes poden votar 
que no, perque no els interessi, perque alla dins es 
diuen coses que val més que no se sapiguen, per mil 
raons. Les Comissions del Parlament no són púbJiques, 
no, pero els mitjans de comunicació hi poden anar, ha 
diu el Reglament, una esmena, que no siguin públi
ques, pero que hi puguin anar els mitjans de comuni
cació, seria una gran passa. Que pensaríem si els Ajun· 
taments deliberes sin en el PIe sobre els instruments 
urbanístics a porta tancada? Seria considerat un retro-
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ces gros respecte de la transparencia que la transpa
rencia no vol dir ignorancia, una cosa és la ignorancia, 
i una aItra Ja transparencia, la lTaL1Sparencia no impe
deix coneixe1' e1s acorcls i veu1'e'ls publicals en el 
But lletí Oficial de la Província, la lransparencia supo
sa coneixer directament, o tenir aquest dret, les argu
mentacions, els debais que alla es fan per cada una 
de les persones. També és cert el que diu el Conseller 
d'Obres Públiques, que altres Comunitats han elegit 
altre tipus de configuració de la Comissió Provincial 
d'Urbanisme, el Conseller d'Obres Públiques va optar 
per la fórmula tradicional de representacions d'Admi
nistració Local, altres Comunitats, supos que el seu 
Partít, el seu Grup a l'oposició haura fet valer les 
seves argumentacions, si és que hi discrepava, han 
optat per un organisme molt més de Govern, pero el 
fet és que aquí tenim una Comissió Provincial d'Urba
nisme constituIda per una representació d'Administra
cions Locas, i que aquestes Administracions Locals no 
han decidit cap tema urbaníst ic a porta tancada, i la 
nova Llei de Regim Local, que ara se'ns ha esmentat, 
ja definitivament eslableix el caracter del Pie com a 
competencia per a l'aprovació deis instruments urba
nístics, ple que és públic i que, arnés, necessita el 
qu6rum de majoria per poder prendre aquestes deci
sions, per tant, totes les garanties que existien estan 
refrendades per aquesta nova decisió. A part, la Comu
ninat Autonoma de Madrid té els seus problemes, entre 
al tres té l'avantatge o l'inconvenient, supos que l'ayan
tatge é~ nostre, que no és una Comunitat d'illes, que 
no esta sotmesa a un procés de transferencies als 
Consells Insulars i que, per tant, hi ha unes fiaures 
jurídiques representatives polítiques que alla no ~enen 
existencia, que li permeten prendre unes altres de
cisions, el C0l1se11er d'Obres Públiques o ei Covera 
hagués pogut decidir, sota la ' seva responsabilitat, que 
a les Comissions Provincials d'Urbanisme no hi entra
ven els Conse11s Insulars, 11avo1's, crec que hagués -estat 
difícil atrevir-se a una elecisió d'aquest tipus, cosa que 
aItres Comunitats no ten en aquest problema. 

Jo no recrimin en absolut, pero crec que s'han de 
coneixer les raons que les persones que són promotors 
urbanístics, que tenen interessos directes s'abstenauin 
o s'absentin durant la votació o la discussió d'un t~ma 
en el qual estan directament afectats, ac;o no ha estat 
objecte de recriminació, pero crec que ac;o és objecte 
per coneixer quin ti pus de selecció i quins tipus de 
valor, quins tipus de merits ha valorat el President 
de la Comissió Provincial d'Urbanisme, en el seu cas, 
o el Conseller d'Obres Públiques, segons la figura en 
la qual hagi fet els nomenaments, per fer-los, i crec 
que ac;o s'ha de con2:ixer. Vam demanar, en el seu 
dia, quins eren els merits que avalaven determinats 
nomenaments, i vam dir que els merits s'havien justi
ficats davant la Conselleria d 'Obres Públiques, un 
exemple més d 'aquesta falta de transparencia que de
manam de la Comissió Provincial d 'Urbanisme i de les 
decisions urbanístiques; no conec cap batle socialista, 
Sr. Conse11er d'Obres Públiques, que sigui promotor 
d'urbanitzacions, si n'hi ha qualcun seria interessant 
coneixer-ho per conCixer aquestes afirmacions que ens 
ha fet, comparant directament professionals de la ur
banització, no tan soIs de l'urbanisme amb la repre
sentació de la figura del batle amb l'exercici de les 
seves funcions. Crec que és una pedra mala de tirar, 
Sr. Conseller. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de les seves intervencions_ 
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del 

Territori té la paraula. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracias, Sr. Presidente. Voy a ser muy breve, no 

tenía pensado intervenir, pero creo que estoy obligado 
a contestar al Sr. Triay. Por lo visto es usted contu
maz, y no. vaya intentar repetir todos los argumentos 
que he dIcho antes, lo que sí le puedo decir clara
mente es quien es el alcalde, evidentemente, el repre
sentante de los Ayuntamientos de Menorca, el alcalde 
de Mahón, el Sr. Borja Carreras tiene intereses urba
nísti~os, como persona particular y como profesional, 
y aSl lo ha manifestado en el interior de la Comisión 
de Urbanismo y ha tenido que ausentarse reiterada
mente porque se estaban tratando temas que le afec
taban, 'yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, 
me parece lógico, en estas islas, quien más quien me
nos, de alguna manera tiene alguna relación con inte
reses urbanísticos o algo así, pero lo que pasa es que 
usted ha dicho que no tenía ninguna, que no existía, 
y usted ha pretendido poner en tela de juicio la cali
dal del representante o de la persona de reconocido 
prestigio nombrada por el Conseller o por el Consejo 
ele Gobierno, no recuerdo en este momento exacta
me~te de qu~en es el nombramiento, en base a que 
tel1l~ estas mIsmas connotaciones, simp~emente he pre
tendIdo ponerle de manifiesto que otros las tienen de 
modo que no es un caso singular el de los repre~en
tan tes nombrados por el Consejo de Gobierno. 

Por otra parte, y nada más para terminar, yo creo 
C!ue no se le pueden aceptar, a usted precisament, los 
argumentos que ha dado, en cambio, acepto perfecta
mente los que ha expuesto antes, como ya ha dicho 
el representante del Grupo Popular, que se ha referido 
a los mismos, yo acepto todos los razonamientos que 
ha expuesto el representante de Esquerra Naciunalis
ta, porque, evidentemente, él propone una for~a de 
actuación, con la que nosotros obviamente estamos 
en desacuerdo, pero que posiblemente si él estuviese en 
el poder, o su Grupo tuviese la responsabilidad del 
Gobierno en algún momento, podrían aplicarse, no han 
ten~do la oportu,nidad de hacerlo, pero quizás podrían 
aplrcarlos, estanamos en desacuerdo, pero sería una 
postura honesta. Lo que no acabo de entender es que 
u sted, representante del Grupo Socialista, que está en 
el poder, en otras instancias no apliquen estos mismos 
ét:gumento,s y estas mismas razones que están expo
menda, mas concretamen~e , ¿por qué las reuniones del 
Consejo de Ministros no son públicas? También inte
resan mucho a toda la gente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, passam a la votació. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a 

favor d'aquesta Proposició no de LIei, es volen posar 
drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 

valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 

n'hi ha. 
A favor, 25 vots; en contra, 27. Queda rebutjada 

aquesta Proposició. 

'. 
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V.-3) 
1 passam al darrer punt, que és la Proposició no 

de LIei presentada pel Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista·PCM, relativa a la creació d'una Fonoteca. 

Té la paraula el Sr. Sebastia Sena Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. No pateixin, Sres. i Srs. 

Diputats, que farem via. 
Dia 8 de man,: varem presentar aquesta Proposi

ció No de LIci, de creació d'una Fonoteca, sí, faré via, 
pero caUin, per favor. .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Varem presentar aquesta 

Proposició no de LIei, de creació d'una Fonoteca, pero 
que des del mes d'octubre hi havia un funcionari, 
tenim entes, que s'encarregava d'una Fonoteca, pero 
aquesta FOnoleca no estava oberla, aquesta Fonoteca 
eslava transfel·id. per J'Admillslració entral, hi havia 
un fon de di es, aparclls tecnics, i, en definitiva, 
pensam que aquesta Fonoleca, p ensavem dja 8 de 
ma~, i continuam pensanl, que s'hauría eI'obrir urgent
ment amb un horari regular, que al mateix temps 
s'havia de divulgar la utilització d'aquesta Fonoteca a 
la població, nosaltr s de si tjaríem que hi hagués Fono
teques a totes Lcs Illes i dins cada illa a diverses 
poblacions, pero es compta amb la de Palma, i, per 
Laut, ens re ferim a aquesta. Aleshores, volíem, volem -
que es divulgui entre els escolars, entre tota la pobla
ció, que tengui el lllaxim de materia l discogrMlc, tot 
el material diseografj~ produi:t a les lIles BaJears, o a 
instancies de grups ele les Illes Balears, i que també 
tengui un fons discografic important. 

Posteriorment, a la prcsentació d'aquesta Proposi
ció no de LIei, amb molt bon criteri, el Govern va fer 
ja una serie d'activitats, ha fet una serie d'activitats 
a la Fonoteca. Pero nosaltres mantenim la Proposició 
no de LIei, perque entenem que si bé hi ha un funcio
nari que se'n cuida una mica, dic una mica, perque 
a moltes hores sembla que no hi és, si bé és ver que 
s'han fet algunes audicions, nosaltres cntenem que a 
part d'aquestes audidons públiques, a part de la pu
blicitat que se 'n pugui haver fet en els mitjans de 
comunicació i a part d'haver-hi un funcionari, cal, i 
és per aixo que presentam la Proposició, i pensam 
que es votara, perque és una Proposició no de LIei 
molt tecnica i molt positiva, que es concreta en aixo: 
horari regular, que l'horari regular sigui el mateix 
que el de la Biblioteca Pública i de I'Arxiu de Mallor
ca, que estan en el mateix edifici, que, a la vegada, es 
divulgui sobretot entre la població escolar la utilitza
ció d'aquesta Fonoteca i també entre la població en 
general i que, per altra banda, hi hagi una atenció 
específica en el material discografic prodillt a les Illes 
Balears, i també que el fons discogratlc general sigui 
ampliat. També voldríem afegir a Rixo. que ens sembIa 
bé que les ,audicions que s'han c~mens:at ·continuln i 
que ens semblaría una' urgencia, no ho deim a la 
Proposició, pero suposam que el Govern ho entén per
fectament, que hi hagi més unitat a la Casa de Cultura, 
és a dir, que la Casa de Cultura no funcioni amb com
,partiments, separats; el . Saló d'Actesj l'arxiu, la Biblio
teca, fa Sala d'Exposicions i la Fonotc;:ca, sinó que hi 

hagi una certa unitat perque, repetim, en el carrer 
Ramon LIull es disposa d'un instrument cultural im
portantíssim, i pensam que encara no compleix la fUll

ClO que podria complir. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. 
El Sr. Conseller té la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
President, jo intervenc com a Diputat, no com a 

Conseller, entenc, i consider que no hi ha lloc a accep
tar aquesta Proposició no de LIei, ja que tots aquests 
quatre punts que voste manifesta, Sr. Serra, s'estan 
duent a terme, hi ha una programació que arriba fins 
dia 7 de desembre, la Fonoteca esta en marxa, estam 
pendents d'una serie de detall s d'ordre tecnic, ha ele 
comprenclre que es va transferir el mes de la gestió, 
el mes de setembre, que no es va transferir amb totes 
les condicions necessaries, entre elles, personal, que 
s'ha de dotar de personal; tampoc no es va transferir 
quant a la gestió amb el material discografic necessa
ri, d'aquí ve que en els pressuposts d'enguany, del 85, 
ja hi hagi una dotació específica per a aquesta Fono
teca, hi ha una atenció especial a la discografia balear, 
fins i tot, amb donacions que ja han comeu((at; per 
tant, entenc que no hi ha cap d'aquests quatre punts 
que no es faci, sinó que predsament s'estan fent i, per 
aquest motiu, entenem que aquesta Proposició no de 
LIei senzillament ha éstat un xupa-roda en les realitza
cions que ja s'anaven produint. 

Res més i moltíssimes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups? 
Sr. Serra? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Bé, molt breument. El 

darrer, fins i tot, ofensiu. 

EL SR. PRESIDENT: 
Contradiccions. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Proposició no "', és a dir, la Proposició no s'ha .. ' 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, per favor, que s'esta produint un poc 

de desordre dins aquesta sala. En aquests moments, 
té la parailla el Sr. Serra per contradiccions, cinc 
minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Bé, perdó, pero és que no marxava del tot alIo. 

Sr. Conseller, en primer lIoc, la Proposició no de LIei 
va ser presentada molt abans que vos tes obrissin la 
Fonoteca i molt abans que vos tes programassin audi
dons almanco a niveU públic, ahnanco, dues setmanes 
abans. Ara bé, el tema no és aquest, i no és de prota
gonisme~. El tema és el funcionament real de la Fono
teca en aquests moments, nosaltres crejm que aquesta 
Pr0posició No de L/ei és positiva, en tant que delimil~ 
una serie de qüestions molt senzilles, si voste diu: 
coro ha dit, que funciona nixí com nosaltres e ls d~ 
manam. llevat ele les dificultats nonnals i raonableS, 
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entenem que queda aprovada, que no fa falta que es 
voti en contra, s inó que aixo queda totalment assumit, 
que és una qüesli6 que vostes ho posaren en marxa 
o ha tenien previst, i vare ro coincidir, perfecte, vull 
dir, llila coincidencia que fins i tot ens alegra; ara, 
jo el que Ji voldri.'l dir ' s que, entenem nosaltres, o 
anam ben equivocats o pentura hi va voste, que no 
esta oberLa en ¡'horari de la Casa de Cultura, i que 
o és que e l funcionad no compleix adequadament o és 
que DO és oberta aixi com toca i, en segon lloc, que la 
divulgació que se n'ha fet no només és de ter audi
cions, sinó que llosaltres el que proposam és divulgar 
entre la població escolar i la població en general de 
la utilització del serveis de la Fonoteca, que és moIt 
distint que fer audieions cada quinze dies o cada mes, 
perque la gent pugui escoltnr. Per tanto entencm que 
voste i nosaItres eoineidim en gran part, pero nosal
tres concretam un poe més el funcionament d'una 
Fonoteea. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. 
No volen intervenir? 
El Sr. Felix Pons del Grup Socialista. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Entenem que no és aconsellable que els debats es 

produesquin amb pressions ex ternes a la consideraeió 
i l'interes que mereixen els temes debatuts, i creim 
que als moments relativament finals de les sessions 
es produeix una nerviosisme impropi de la dignitat 
d'aquesta Cambra, fins al punt de trobar-nos, com en 
aquest moment, en que un membre del Govern dema-

na la paraula, resulta que no la demana com a mem
bre del Govern o inlervé com a Diputat, és a dir, en 
nom d'un Grup Parlamentari, es bota l'ordre d'inter
venció eslab len dius aquesta Cambra, i entram en una 
situació realment, cree que poe edificant, respecte del 
que ba de ser el bOll ordre dels debats parlamentaris. 
Demanaríem que es Lengués en compte aixó per part 
de la Presidencia, en ordre que sigui quina sigui la 
durada de les sessions, l'Ordre del Dia, si s'ba de 
tractar, es tracti amb el temps i la dignitat que reque
reix aquesta Cambra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia comparteix íntegrament el cri

teri del que s'acaba d'exposar. 
Senyors, acabada aquesta sessió, anam a passar a 

la \lotació, acabat aquest debat. 
Per tant, les Sres . i Srs. Diputats que aceeptin 

aquesta Proposició no de LIei, es volen posar drets, 
per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i ~rs. Diputats que votin en contra, es 

volen posar drets, per favor? 
Moltes gracÍes, poden seure. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 

n'hi ha. 
Vots a favor, 25; vots en contra, 26; abstencions, 

cap. 
Queda rebutjada aquesta Proposició no de LIei. 
Es dóna per acabat aquest PIe, i pos en coneixe

ment deIs Srs. Diputats que la próxima sessió d'aquest 
Plenari tendra Uoe dia 2 de maig a les 17 bares de 
l'horabaixa. 

Bon vespre. 
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