
DIARI DE SESSIONS 

DEL 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
Número 37 1 Legislatura Any 1985 

de l'Exm. Sr. 
Presidencia 
Antoni Cirerol • 

1 Thomás 

Sessió celebrada els dies 2 i 3 de Maig de l'any 1985 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI 

l.-Preguntes: 
1) R.C.E. núm. 461/85, presentada peZ Diputat Sr. Josep Moll Marques, del Crup Parlamentari S ocialista, 

amb la formulaeió següent: 
«Quines iniciatives pensa prendre el Covem per tal d'assegurar el eompliment de la Llei del Con
sell Assessor de Radio-Televisió Espanyola a les Illes Balears, peZ que fa a la eonstitueió de ['es-
m ental Consell Assessor?". . 

2) R.C.E. núm. 440;85, presentada pel Diputat Sr. Sebastid Serra Busquets, del Crup Parlamentari Es-
querra Naeionalista-PSM, amb la formulaeió següent: 

«])emanam a aquesta Conselleria i més eoneretament a la Comissió del Patrimoni Historico--Artís
tic, si estan assabentats de les obres de remodelació del Palau de l'Almudaina i si aquestes s'ajus
ten a les normes de conservQció prescrites?Jl. 

3) R.C.E. núm. 460/85, presentada pel Diputar Sr. Sebastia Sena. Busquets, del Crup Parlamentari Es-
querra Nacionalista-PSM, amb la formulacíó següent: 

«Per que no ha estat sol·lieitad.a la transferencia del treballador Ricm-do Vico Sánchez, de la See
ció de Projectes de la Capdalia de carrete res, amb quatre anys d'antiquitat en el servei, qu.an 
aquest treballador havia soz,zicitat la seva trar¡.sferencia a la Comunitat Autónoma en el moment 
de les transferencies del servei i del personal d'Obres Públiques a qu.P. el1S hem referit?». 
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Il.-I nterpez.zacions: 
1) R.G.E. núm. 446/85, presentada pel Grup Parl1mentari Socialista, relativa a la problematica general 

i utilització de guies interprets, transferistes i informadors turístic a Balears. 

llI.-Mocions: 
1) R.G.E. núm. 453/85, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, congruent amb la Interpez.zació 

R.G.E. núm. 327/85, relativa a les actuacions del Govem a l'i/la d'Eivissa, en materia pressuposta
ría deIs anys 1983, 1984 i 1985. 

IV.-Dicta111.ens en Comissió: 
1) Dictamen de la Comissió d'Ordenació del T erritori sobre la Proposició de LIei presentada peIs 

Grups Parlamentaris Popular i Regionalista de les Illes, R.G.E. núm. 803/84, relativa a la Declaració 
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera com a Area Natural d'Especial Interes. 

2) Dictamen de la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts sobre el Projecte de LIei, R.G.E. núm. 
274/85, relatiu a l'Ordenació de l'Artesania. 

V.-Debat de Presa en Consideració de la Proposició de LIei presentada pel Crup Parlamentari Socialista, 
R.C.E. núm .. 314/85, relativa a l'adaptació a les Illes Balears de la Llei de Regim del Sol i Ordenació 
Urbana en relació a la suspensió de planejaments urbanístics durant la revisió, adaptació o modificació 
del Pla Ceneral d'Ordenació. 

VI.-Proposicions No de LIei: 
1) R.e.E. núm. 381/85, presentada pel Crup Parlamentari Socialista, relativa a la integració de la Co

munitat Autonoma de les Illes Balears en el COllsell de les Regions el'Europa. 
2) R.C.E. núm. 450/85, presentada pel Crup Parlamentari Socialista, relativa a la celebració de ['acte 

instit1lcional en commemoració elel Dia d'Europa. 

1.-1) 
EL SR. PRESIDENT: 

Comen<;a la Sessió. El primer punt de l'Ordre del 
Dia és el relatiu a Preguntes, i la primera la formula 
el Diputat Sr. Josep Moll Marques, del Grup Parlamen
tari Socialista, que va tenir entrada en el Registre 
General d'aquesta Cambra sota el número 461/85, 
demanant quines mesures pensa prendre el Govern 
per assegurar el compliment de la Llei del Consell 
Assessor de Radio-Televisió. Té la paraula el Diputat 
Sr. Josep Moll Marques. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Grades, Sr. President. Jo cree que la pregunta és 

molt clara, jo només voldria afegir, en aquest mo
ment, que l'hem presentada perque s'ha criticat, ja 
públicament, la inactivitat, que deia, del Consell Asses
sor i, evidentment, mentre no s'hagi constitult no pot 
tenir cap activitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar el representant dél Govern? El 

Sr. Joan Ruguet, Vice-president, té la paraula. 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Moltes gracies, Sr. President, Sr. Mol!, les iniciati

ves que pensa prendre el Govern crec que estan clares, 
i és el compliment d'aquesta Llei que crea el Consell 
Assessor de Radio-Televisió Espanyola a Balears. Com 
a primera mesura, "OS te sap que aquest Projecte de 
Llei va tenir un recurs d'inconstitucionalitat en dos 
aspeetes molt concrets que no deixa sense efecte tota 
la Llei, sinó només aquests apartats, que són una de 
les funcions que ha de complir, precisament, el Con
seU Assessor, el Govern ha presentat un Projecte de 
Llei de Modificació d'aquests dos apartats i té previst, 

per a la setmana que ve, convocar i constituir aquest 
Consell Assessor per donar-li a coneixer, no solament 
aquest Projecte de Llei, sinó que comencin a fer les 
eleccions pertinents per President, Secretari, i comen
cin a funcionar, el Govern esta fortament interessat 
que a<;o funcioni, perque creim que és una mesura 
bastant cautelar per tenir una presencia a l'activitat 
de Televisió Espanyola dins les nostres illes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula el Sr. Diputat MoTI 

Marques? 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sí, gracies, Sr. President. Perque, Sr. Vice-president 

del Govern, és evident que el Govern no ha complert 
aquesta Llei ja, perque la DisjJosiciÓ' Transitoria diu 
que la constitució elel Consell Assessor s'ha de realitzar 
en el termini maxim d'un mes a partir ·de l'entrada en 
vigor de la LIei present, que va ser dia 10 de desembre 
de l'any passat i, per tant, jo el primer que he de fer 
és celebrar que, a la fi, es convoqui aquest Consell, 
perque és una ele les obligacions que tenia el Govem, 
pero lamentablement he de posar en relleu que no 
s'ha complert la LIei, no s'ha complert el termini que 
fixa la LIei. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula el representant del Govern? 

1.-2) 
La pregunta segiient és la 440/85 del Registre Ge

neral, i la formula el Diputat Sr. Sebastia Serra Bus
quets, del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista
PSM, en relació a les obres de remodelació del Palau 
de l'Almudaina. Té la paraula el Diputat Sr. Serra 
Busquets. 
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EL SK SERRA BUSQUETS: 
uraCles, :'r. t'reSlaenl, Senyors del Govern, varem 

esser assaoenLats per una sene de persones 1 tamoe 
per gent que ananL per Lmwt varen Observar com a 
l'entraaa ae l'Allnudama s'navia fet bastant de mal 
a una ae les portes per les Obres que s'esLan tent inler
naml:nL La pregunra és saber qUlna aClllaclO ha ren
gut el liovern davant aquest mal que s'ba ter a la porta, 
a una de les portes de l'Almudama, que no cal dlr el 
seu merit arquitectónic i artístico 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar el Conseller? 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Efectivament" cree que tots 

estam d'acord amb el valor históric i monwnental del 
Palau de l'Almudaina que, com voste sap, Sr. Sena, 
esta declarat dins l'inventari del Tresor Artístic Na
cional per un Decret de 1971, i pertany com a propie
Lat, al Patrimoni Nacional, i que, com que pertany al 
Patrimoni Nacional, Lé una legislació peculiar. Les obres 
que s'estan fent o que s'estan realitzant ~,ón de remo
delació interior i de reconelicionament interior. Efec
tivament, la Conselleria, a través de la Comissió de 
Patrin10nio, va tenir coneixement el'aquestes obres, i, 
a causa cl'aquests clesperiectes ucaSlOnalS, ll1ll11ec.Üala
ment que en va tenir coneixement, a una de les seves 
reunions es va tractar el tema, i es va rel11ctre tilla 
carta de protesta al President del Palrimoni Nacional, 
carta ele protesta alla on es feia menció, precisament, 
de la elestrossa que s'havia provocat i que, lamentava 
enormement, ja que és ccmpletament i absolutament 
irrecuperable. 

Res més i moltes gracies. 

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

1.-3) 
La Pregunta segiient és la 460/85, presentada pel 

Diputat Sebastia Sena Busquets, elel mateix Grup abans 
mencionat, referent a la transferencia ele determinat 
personal d'Obres Públiques a la Comunitat. Té la pa
raula el Sr. Serra Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Quan es va fer la trans

ferencia del Serveis de Carreteres i, gIobalment, la 
transferencia del MOPU a aquesta materia, cns troba
rcm que es varen transferir 224 treballac10rs més 24 
vacants, és a dir, es va transferir la tota.litat, no no
més la transferencia, sinó els seus treballadors, la tota
litat de la plantilla més vacants, excepte un treballador, 
que és l'objecte d'aquesta pregunta. Semb1a que era 
un error burocratic, com va manifestar el Director Pro
vincial del MOPU a les Tlles Balears, i s'estava esperant 
que es rectificas aquest error burocratic a bé que en 
les noves transfen':ncies del MOPU, que s'han donat 
dia 12 d'abril del 85, es rectificas definitivament. Pero, 
ens trabam que en absolut hi ha hagut aquesta recti
ficació, ni en el Butlletí Oficial de I'Estélt ni dins el 
!listat de les darreres transferencies hi figura aquest 
treballador. Nomes per l'excepcianalitat del cas, que 
és W1 únic trebal1aelor i que, a més. duia quatre anys 
en el servei des ele l'any 81 fins a l'any 85 a les lIles 
Balears, en el servei d~ carreteres, i que abans duia 
11 anys d'antiquitat a Maelriel en aquest mateix servei, 

crelm que hi ha motÍu per fer aquesta pregunta i per
que nI HagI una resposla clara 1. conVlncenL ae que es 
el que na succelt en aLiLleS¡ caso 

EL SR. PRESJDENT: 
Pot ter ús el representant del Govern. Té la pa

raula el LonseIler c1' l1ueno!". 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
MoHes gracies Sr. l'resident. Per cortesia parla

mentana, ja que s'usa tant actualment aquesta frase, 
contestaré aquesta pregunta amb molt de gust. No 
obstant, em permet recordar a la Mesa del Parlament, 
aD1b tots els respectes que es mereix, que el punt elos 
ele l'article 147 determina que no sera admesa la pre
gunta el'interes personal, exclusiva de qui la formula o 
de qualsevol aItra persona singularitzada, etc., etc., etc. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Mesa li ha de contestar, Sr. Conseller, que, 

quan critica un elocument, s'ha ele llegír els articles del 
text legal. Gracies i continui. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Moltes gracies, Sr. Presielen t. No sé si jo encara 

no he apres a llegir. 
(Ol1leS[an[ la preglillLa, 11 Jiré, Sr. SerTa, que les 

competencies de la Consellcria el'Interior comencen 
quan han estat el'alta a la nómina de la Comunitat 
Autónoma el personal transferit. També li diré que la 
Conselleria el'Interior no ha rebut en cap moment cap 
petició d'aquest senyor per ser transferit, no obstant, 
voldria aclarir aquest punt, li diré que la Conselleria 
d'Interior es va posar en contacte amb la Conselleria 
el'Obres Públiques i Ordenació del Territori, i sembla 
ser que aquest senyor, el Sr. Vico, una vega da que va 
veure que no estava transferit va fer una petició a la 
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. 
Aquesta petició, actualment, s'esta gestionant, és tot el 
que li puc dir. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Sr Serra Busquets? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Li he de dir, Sr. Con se

llel', que dia 11 del 2 del 85, núm. de Registre d'en
trada 332 de la Conselleria d'Ordenació del Territori, 
figura aquesta petició del Sr. Vico, día 12 del 4 del 85, 
és a dir, dos mesas després, es donen les darreres 
transferencies del Ministeri d'Obres Públiques i Urba
nisme a les IIles Balears, creim que en dos mesos, ja 
que una Comissió Mixta, que és la que havia ele deli
mitar les transfCl-encics concretes, s'hagués pogut haver 
gestionat aquesta qüestió, i al matelx temps pensam 
que si era qLiestió ele rectificació per un error buro
cratic, també es poelria haver resolt. Per tant, ja que 
hi ha hagut dos mesos de temps entre Ul1é~ cosa i 1'a1-
tra, i que eles de dia 14 del 3 del 85, amb certificat del 
seu Cap, Sr. Torres, diu que aquest treball;:;dor ha estat 
adsClit des d'l del 3 del 81 fins a l'actualitat en aquest 
Servei ele Carreteres, Secció de Projectes del Servei de 
Carreteres, pensam que el Govem tenia mesos, no dies, 
sinó meso s per haver estudiat el cas, si no tenguéssim 
inc1icis d'aquestes inconcrecions, a partir el'aquestes in
concrecions el que no es volia era que precisamen t 
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aquest lreballador figuras dins la nomina de la Comu
nlLa. }~UlOnOma, espe!am que aquesta qüestió que tra
mIten es res01gui satistactoriament, perquc sí no, hau
rem lle pensar que, ares que aquest trebauador l1a estat 
membre del c01mte d'empresa í que s'ha pagat una 
serie ete rectificacIOns, que afecten una serie etc perso
nes, seria aquest l'argument pel qual vos tes no l'han 
acceptat. 

Gracies. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Sr. Serra, jo crec que li he contestat 10t el que li 

podia contestar la Conselleria d'Intenor, pero com que 
vos te, precisament, fa la pregunta a la Consellería d'In
teJrior, no li puc dir coses que no sap la Consellería 
d'Interior. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracics de les scves intervencicns. 

H.-l) 
1 passam al punt següent, que és el relatiu a Inter

peHacions. Per tractar la [ormulada pe! Grup Parlamen
tari Socialista, relaLiva él la problematica general i uti
lització de guies inLerprels transferistes i informadors 
turístics ele Balears, que va tenir entrada sola el nú
mero 446 del Re2:is ti-e Gcnera lo 

Té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el 
Sr. Joan Nadal. 

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

EL ·SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. És evident que 

els temes turístic provoquen una especial sensibilitat, 
no només en tots nosaltres, sinó en tota la Comunitat 
Balear. Enguany ens atracam ja a una nova temporada 
alta, turística, i tornam a tenir els mateixos problemes 
que tenÍem altres anys en detenninats temes des de 
fa molt de temps, i que creim que el Govern de la Co
munitat Autónoma té facultats pcr intervenir i facul
tats per intentar resoldre. 

Un d'aquests temes és el tema deIs Informadors 
Turístics. El tema deIs Informadors Turístics, que in
dubtablement té dos caires, clues vessants, una és la la
boral, i l'altra, la turística, i per tant, té dues respon
sabilitats o dues competencies, una seria 1'estatal, 
l'Administració Central, i l'altra qu~ és ¡'Autonómi
ca, l'Ad.rninistració Central en tant que la fiscalització 
deis contractes de treballs que es fan, i l'Autonomica 
quant a la problematica turística, a l'aplicació de la 
reglamentació turística vigent a aquests moments; i 
sense excusar haver d'exigir a ¡'Administració Central 
l'aplicació més rigorosa de la legislació que a ella li 
con'espon aplicar, nosaltres volem avui en aquest Par
lament, amb aquesta InterpeHació, provocar el Govern 
perque intenti, ele qualque forma, ordenar aquest sec
tor, aquest sector que és molt conflictiu, que, de qual
que forma, per part cle sis anys s'ha anat complicant 
més i més, creant unes estructures que no vull quali
fiear, pero que est~m fora de tot el joc normal de la 
contractació laboral, i que creim que de qEalque forma 
dcsvirtuen, distorsionen allo que és el turisme a les 
Illes. Ens trobam que tenim una reglamentació d'In
formadors TUr1stics antiga. un Rcglament el'Informa
dore: Turístic de l'any 64, de 31 de gener del 64, i un 
Reglament el'AQ:encie~ de Viatges, també del 64. Que 
tots dos , tan1 pI c1.'A0P-llci cs ele Vii1tges corn el r1'Infnr
madors Turístic, obliguen que les agencies de viatgc 

per a lOLS els vlaiges coLtectlUs utllltzm aH0 que el 
Keglamelu CU\geuClcs ue v lal~es QlU «correaores lle IU

nSIno», 1 en el Ketsla.ment d 1I11UrmaUors 1 unsucs, raIn.
bé, a l'arncle 'tU, crec recorLlar, oOllga que a tots CiS 

viatges hl hagi l' lntormador "1 UriStlC. Aquest keglament 
d'Agencies de VlaLges dlU, a l'artlcle 41, que "al reali
zarse los viajes cOiectivos, las agencias quedan obliga
das a uolizar ios serV1ClOS ete correos de turismo, con
tratándolos directamente o solicitándolos al grupo 
síndical correspondiente)); també diu a l'apartat 3 «en 
las poblaciones donde se crearan distintos lugares tu
rísticos se deberá, en su caso, utilizar los servicios de 
guías o guías interpretes locales». Aixó, nosaltres creim 
que no succeeix, creim que no es compleix aquesta nor
mativa, veim que s'esta tent una utilüzació de personal, 
ma d'obra estrangera sense tltulació per part ele deter
minad es agencies de viatgcs, a més de fer-se una con
tractació que creim que no segueix la normativa corres
ponent. Que és el que pot fer el Govern de la Comunitat 
Autonoma? Nosaltres creim que pot actuar i pot actuar 
en les seves facultats que li con[ereix l'Estatut i eis 
Decrets de Transfen~ncies. El Decret ele Transfercncies 
de 23 de novembre del 83, Decret 3.401 del 83, transfe
reix al Govern de la Comunitat Autónoma l'ordenació 
de la indústria turística, l'execució de la legislació de 
¡'Estat en materia el'agencies de viatge i la regulació, 
coorclinació i toment de les professions tudstíques, així 
com la regulació i admlnisLració de l'ensenyament per 
a la formació i el perfeccionament deis professionals 
del turísme. Nosaltres crei.m que és ben hora de fer 
un reglament d'Informaclors Turístics adaptat a la pro
blematica de les Illes, creim que és necessari que aquest 
reglament surtí i surtí aviat, cl-eim que la Comunitat 
Autonoma té facultats per ter un reglament d'Agencies 
ele Viatges, un reglamcnt el'Agencies de Viatges d'am
bit territorial, perque així ho preveu el Decret de Trans
fereneies, i creim que aquest reglament, que ha de 
preveure la utilització eleIs Informadors Tunstics i dels 
Guies, llevara aquesta conflictivitat, llevara aquesta uti
lització inadequada i fomentara que tant les Agencies 
de Viatges com els Informadors Turístics tenguin una 
coordinació no subjecta a interessos molt determinats, 
que fan que aquesta utilització deIs Informadors Tu
rístics surti de les vies normals de cO!1tractació. 

Nosaltres demanam que la Conselleria de Turisme 
es plantegi regular per Decret aquest nou reglament, 
t::nt cl'Infürmadors cüm d'Agencies de Viatges, i, a 
més, elemanam que la Conselleria de Turi5me, en apli
cació ele l'apartat c) ele I'article b) elel Decret de Trans
ferencies, apliqui la legisbció actual vigent, que és, en 
aquest cas, la legislació de l'Estat, i raci complir a les 
Agencies de Viatges la reglamentació actual, i la faci 
complir com s'han de fer complir, creim, la normativa 
actual, amb les inspeccions cOlTesponents. Creim que 
és necessari, crei-m él lllés, que aquesta co;¡rdinació que 
es donaria en aquest cas entre l'Administració Autonó
mica i l'Administració Central, en aquest cas, entre 
la Conselleria de Turisme i la Delegació de TrebaIl, 
evitaria que sortissin durant tot l'estiu, a la premsa, 
les constants queixes, no només de turistes, sinó deIs 
mateixos professionals, que veuen que la seva feina, 
la seva titula ció no és l.ltilitzada, és interferida pel- pcr
sonal estranger que, sense aquesta titulació, és con
tractat d'una forma que incompleix tata la nonnativa 
laboral espanyola. Nosaltres creim que aquesta labor 
és facil de fer per part de la Consellcria, i és, arnés, 
responsabilitat de la ConseIleria trem-e-la endm'ant . 
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Per aixo creim que aquesta InterpeHació és una in
terpeliacló constructIva, es una interpeHaeió de suport 
a la Consellena, creim que no és demanar alguna cosa 
que ens hag.in de dir que no, sabent que .e,ns hagin de 
mI' que no, sinó que és una InteppeaaclO que crClID 
que es un nou senyal que en ma1eria turís,tica tots 
hem d'anar coordinats i hem de potencIar a110 que es 
millar per a la indústria turística, i, en aquest cas, 
creun que és millor per a la indústria turística regla
mentar d'una vega da aquest sector i aplicar aquesta rc
glamen1ació, mentre es reglamenta aquest sector, all? 
millor és que l'aplicació de la normativa actual es facI; 
la Conselleria de Turisme és la responsable de l'aplica
ció de la reglamentació estatal i, per tant, li demanam 
que adopti les normes necessaries per tal que ~qu~st 
esLÍu les inspeccions de turisme es facm tambe dms 
la utilització de tots els Informadors Turístics i els 
Guies Transferistes per part de les Agencies de 
Viatges. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per part elel Govern, té la paraula el Conseller de 

Turisme, Sr. Jawl1e Cladera. 
IJispu::,a, Sr. Cuu"c:ilo, J'Wl lc:ülf'.~ 

minuts. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Gracies, Sr. Presidenr. Sres. i Srs. Diputats. En pri

mer' lloc, fer un ac1ariment a la Interpd-lació, quan 
xerra d'Infül"mac\Ol"S TUrlstics, els Informadors Turístics, 
segons el reglament de l'any 64, són els guies, eIs 
guies intcl'prets i els correus de turisme. Tota aquesta 
gent té lila titulació específicament reglamentada, no 
tenen res a veure amb el que es coneix com Informa
elors Turístics, que ocupen llocs de feina en els llocs 
el'oficines d'informació turística. 

Quant a allo que diu la InterpeHació deIs Guies 
Transferistes, cls Guies Transferistes no apareixen con
templats a la reglamentació vigent ni COIn a tit~lació 

ni coen a activitat independent, si bé estan recolllts en 
cls convenis coHcclÍus de les Agencies de Viatges. 

Quant a problemes respecte deIs Guíes i deIs Guíes 
Interprets, i clcixam a parl els correus de turisme, per
que a l'ambit de Balears només n'hi ha dos, i estan 
co¡'¡ocats, perquc és una pmfessió molt cercada, Guies 
practicanlCnt no en tenim cap, el Guia és aquella per
sona que acompanya grups i que només xerra espanyol, 
i a causa ele la nostra particularitat, aquí 10ts cls guíes 
són Guies Interprets, i en els arxius de la Consellelia 
de Turisme consten aproximadament 300 I?rofessionals 
titulars. Qualsevol excursió que faci una 'agencia de 
viatges ha d'anal" acompanyada d'un Guia Interpret, i 
aixo és fa, i no només es fa, sinó que curiosament, deu 
ser l'única professió alla on l'oferta esta per baix de la 
demanda, és a dir, tots els guies interprets, absoluta
ment tots els guies interprets tenen feina durant sís o 
set mesos a l'any. A causa d'aquesta sítuació, nosalc 

tres pensam que esta ben reglamentat, que no hi ha 
problernes, quant a l'assumpte de guíes interprets, més 
que un problema, que fins i tot surt de l'ambit labo
ral guant a re la ció agencies de viatges o tour-operador 
i professional, el problema és que els guies interprets 
tenen una oficina de contractació, i sembla ser que, 
segOIlS l'Estatut deIs Treballadors, aquesta oficina és 
iHegal, encara. que els guies interprets diguin, en el 

seu plce d'aHegacions, que és legal perque ells són tre
balladors «por cuenta ajena». No obstant, en aquests 
moments, hi ha una denúncia per part e1el Ministeri 
de Treball, W1a sanció, i el corresponent recurs per part 
deIs guies interprets. 

Per tant, durant la temporada d'abril a octubre, 
tots els guies interprets tenen feina, no hi ha queixes 
de la seva feina, í, a la Conselleria, no ha arribat mm 
una queixa d'un turista respecte de la incervenció d'a
quests professionals. També és ver que hi ha treba
lladors estrangers que fan feina, pero aquests trcbalia
dors estrangers no fan feina com a guies interprets, 
llavors hauriem de passar al tema ele guies transfe
ristes. 

Els guies transferistes és una profes~ió amb una 
altra tÜulació, pero que no és reconeguda pel Rcgla
ment cl'Activitats Turístiqucs, i sí esta reconeguda pel 
conveni. que firmen les agcncies de viatges i els tre
ballaclors. La missió del guia transferista o assistent 
ele grups és col'laborm- en el transport ele turistes des 
de l'airoport fins als seus allotjaments i donar-los aju
da, si en necessiten, dins els seus allotjaments. Aixo 
ho pot fer qualscvol persona que xerri l'iclioma adequat 
per entendre's amb cls turistes . 

Per tant, nosaltrcs no podem reglamentar sobre 
2..q~~ 2S t~ 1"lJ.2tt2l-;;}, p2l"C[U2. ~:n el DCC1~L-t de TrJ.n.::;[cl-~l1-

cies diu que l'Administració Central es reserva la ti
tulació ele les activitats turístiques, «las condiciones 
de obtención, expedición y homologación de los títulos 
professionales del turismo es competencia exclusiva de 
la Administración Central, y a la Comunidad Autóno
ma le compete inspeccionar las empresas y actividades 
turísticas, vigilando el estado de las instalaciones, las 
condiciones de prestación de los servicios y el trato 
dispensado a la clientela turística». La forma de sol
ventar aquest problema seria que creassim una titula
ció amb un títol no massa elevat, senzillament podent 
informar en un idioma, i sense haver de necessitar el 
coneixement que necessita el guia interpret, perque 
amb aquesta titulació nosaltres sabríem guines perso
nes són guies transferistes a les IHes, pergue avui en 
dia, tom a repetir que qualsevol persona que digui 
que és guia transferista basta que xerri un idioma per 
poder acceptar gue és guia transferista. No obstant, 
nosaltres hem tengut una scrie de reunions amb els re
presentants deIs guíes transferistes, amb una associa
ció que es titula PICA, amb aquesta associació que 
ens ha anat passant les seves queixes, respecte de la 
inggel~ncia de professionals estrangers, nosaltres eIs 
hem demanat que ens duguessin una relació ele totes 
aquclles persones que elIs consideren que són guies 
transferistes, a fi de poder arribar a un acord amh les 
agencies de viatges i tours-operadors per poder-los do
nar un !loe de feina, hem tengut tres reunions, i a la 
darrera de les reunions, ens varen manifestar que ens 
durien una relació deIs que ells consideren que són 
Guies Transferistes 

Quant a la reglamentació, nosaltres consideram 
que no podem reglamentar, perque pensam que segons 
el Decret de Transferencies qui té totes les atribl1r:ions 
en aquesta materia és la Secretaria General ele Turis
me, i ni tant sols poelem convocar les oposicions per 
treure la titulació ele guia, si no podem treure aql1f'S
tes oposieions per donar la tituJació corresponent, 1Ia
vors ens traham que no ens queda més remei que de
manar a la Secretaria el'Estat que convoqui aouestes 
oposicions pergue doni la corresponent titulació ¡que 
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amb aquesta titulació puguem recórrer a cobrir tots 
els llocs de feina que poaen sobrar durant la tempo
rada alta i que, de fet, sobren, i són ocupats, mol tes 
vegades, per guies estrangers, que no són realment 
guies, i que fan aquesta feina substituint la manca de 
guies titulars. Aixo, en línies generals és el que lí puc 
contestar, perque creim que el Decret de Transferen
cíes no d6na més de si, en aquest moment, i que do
nara més de si, aviat, quan el conflicte de competen
cies, que han presentat Catalunya i Cantabria, respec
te del Decret, es resolgui, perque aixo fara que nosal
tres sapiguem, d'una vegacla, si podem reglamentar o 
no sobre aquesta materia. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes g:¡-acíes, Sr. Conseller. 
Vol fer ús de la paraula el Sr. Diputat en tom de 

replica? 
Disposa de cinc minuts. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President. Sr. Conseller, jo comenc;:aré un poc 

pel darrer que voste ha dit, sobre els Guies Transfe
ristes. Voste ha dit, voste ha reconegut que, indubta
hlelllpnt, bi h~ illtnlsísm p e n tel tPlll~ rl¡;ls GlIíes Tnms
feristes, i és així, hi ha hagut denúncies públiques en 
aquest sentít. Voste ha dit que en el Lema d'Informa
dors Turístics, no hi ha aLur, no és cen, i sobretot sí 
hi ha una cosa que és una manca total q'Informadors 
Turístics, o sigui, hi podria haver molts més 1n10n11a
dors Turístics. Voste diu que no hi ha intiusísme, jo 
dic que sí que Iú ha intrusisme, actualment no només 
hi ha la sancíó que voste ha dit a l'A?IT, d'l.OOO.OOO 
de pessetes, recorreguda, sinó que hi ha sancions a 
vuit agencies de viatges, de 100.000 Pts . cada una, quan
tia maxíma, per utílització incorrecta d'Informaclors 
Tllrístics. Hi ha gran quantitat de guies transferistes 
estrangers, sense titulació i sense permís de treball, i 
aquí sí que podríem fer, també, una labor important. 
Voste diu que no tenen competencies, jo no ho entenc 
així, m'estranya, m'estranya que faci voste una lectura 
restrictiva del Decret de Transferencies, el Decret de 
Transferencies diu que es transfereix «Ia regulación, 
coordinación y fomento», i la regulació, jo entenc que 
és la facultat de regular, la facultat de reglamentar, i 
entenc que, en aquest cas, no ho entenc massa bé, 
pero unes vegades vos tes fan una intervretació exten
siva, avui fan una interpretació limitada elel Decret, 
voste sabra per que. Voste dill que no és necessaria la 
reglamentació deis ínformadors turístics, perque fun
ciona bé, perque no hi ha atur, jo crec que és neces
saria la reglamentació deis informaclors turístics, es 
va intentar I'any 81 i l'any 82, es varen [el' dos pro
jectes de r eglament, que es varen enviar a tates les 
agrllpacions d'informaelors turístics i que, per canvi 
de govern, no es va aprovar. Jo crec que la reglamcn
tació és una reglamentac ió ele l'any 64, és necessari 
adaptar-la, i que és necessan que aquesta reglamenta
ció s'aelapti també a les l1ccessitats de les nostrcs illes, 
a les necessitats i a les pcculiaritats . 

1 és necessari també reglamentar, i també ho po
den fer, tot el que és l'activitat ele les agencies de viat
ges c1ins l'ambit territorial de les Balears. 1. sense cap 
dubte. poden fer una labor d'inspecció, que ha estat 
sol·licitada diverses vegaeles per infor1nadors tudstics, 
a l'Administració Central, abans, i ara a l'Administra-

ció Autonomica, que és la responsable, per tant, creim 
que vostés pocten ter, tambe, aquesta labor d'inspec
ció, i aquesta labor d'inspecció pot anar als informa
dors turístics, alS guies transtenstes i a les agencies 
de viatges, creim que aquesta labor d'inspeccló, que 
voste dm que es complelX, nosaltres deim que no es 
compleix, que hi ha sortides que es fan sense, com 
són sorticles nocturnes, que esta reglamentat que es fa
cin amb informadors, com són mol tes sOl'lides que es 
fan amb estrangers, que haurien de ser Infonnaelors 
Turístics, voste cliu que no pass a aixo, jo dic que sí 
que passa, perque hi ha denúncies presentaeles, que 
sí passa, i quan hi ha una contractació que no és le
gal, una oficina de contractació que no és legal, que 
esta sancionada per l'Administració Central, pel Minis
teri de Treball, amb 1.000.000 de pessetes, perque, de 
qualque forma, es bota tot alIo que és la reglamenta
ció actual en materia i contractació laboral. 

Vostes poden fer una labor, i voste cree que, com 
que no li crea massa problemes aquest t~ma, se'n vol 
desfer, i diu que tot va bé, vos te, Sr. Conseller, sap 
que no va bé i sap que hi ha molts de problemes en 
aquest tema, i no és dient, bé, no tenim problemes, 
en cls mesos d'estiu no hi ha atur en aquest cas, per 
dir bé, ja esta bé, i ho deixem anar així. 

rn~r CJ.IlP p1 "P"rl8ITlpllt nn 11i p<; IlPl- éli'«\ (Ter CJ.l1P 
voste té una responsabilitat de reestructurar el sector 
aquest, si és un sector on no hi ha atur i Iú ha de
manda, ielo mol t millor, es poden crear llocs ele tre
ball, Sr. Conseller, ido a veure si podem anal' a aixo, 
i si hi ha demanda, anem a aixo, pero si voste pot 
adaptar i pot modemitzar el sector, creim que ho ha 
de fer, i crec que és la seva responsabilitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President. Efectivament, hi pot haver més in

formadors turístics, no guies interprets, pero li tom 
a repetir que qui dóna la titula ció és)a Secretaria 
General de Turisme, per tant, que qui ha ele convocar 
oposicions és la Secretaria General de Turisme, aixo 
és ben cIar, ho diu el Decret de Transfer~ncies. 

Quant a les sancions a les agencies ele via tges, i 
a aquesta multa d'l.OOO.OOO de pessetes, jo, en cap mo
ment. volia entrar en el tema de si aixo és competen
cia de la Conselleria de Turisme o és competencia del 
Ministeri de Treball, a través de la Deleg8ció, pero si 
insisteix tant, no em quedara més remei, i em sap 
greu, perque hi ha una gran contraelicció amb el que 
diré. L'Associació Nacional d'1nformadors Tllrístics, és 
a dir, els guies inte~í)rets, va demanar al Ministeri de 
Treball que es definís sobre l'activitat deIs guíes in
terprets, i li va contestar el Minister-i de Treball, «se
ría legal la actividad consistente en proporcionar a 
empresas o particulares servicios de profesionales que 
actuen con el carácter ele autónomos o esta el tipo de 
actividad al desarrollarse al margen del Derecho La
boral del Estatuto ele Trabajadores, no estaría afecta
da por la prohibición prevista en el artículo 43 de di
cho texto legal, rigiéndose las partes por los pactos 
que tengan por convenientes celebrar. Los referidos 
profesionales deberán estar en posesión de licencia fis
cal a figuración al régimen especial de Seguridad So
cial de Autónomos» 

Tots els guies interprets de Balears, llevat de mit-
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ja dorzena, estan d'aIta de 111cencla fiscal, escan CI'al'La 
en el rq;;11n eSpéCli;tl ue ~eguret,H ';:'OClCU, 1 Lel1en UllC! 

ueClaraclU ae pnnClpls Cle ~.;;r lreOal1aUOl'S aULunOlns, I 
son L:1V elS que JaH aqueSta relna. Yeru, es yue í:1l !l

nal COnClou 1 Q1U «no eXIsLe ln1.pcdunC:I1LO legal al"unu 
en el amono laooral para que la J-I.SOCli;tClOl1 YrOlc;SlU
nal de lnlorn1aúores 1 unsucos, GUlas, lIUlas Inlerpre
tes y Correos ae '1 unsmo ae Mallorca puedan st!guIr 
reallzancto las runclOnes de meOlaClOn que VIenen lie
sarroüando cuando los serviclOs y activlClades lurís[}
cas e ll1IOnnatIvas se presten por cuenLa propia o, 10 

que es 10 mIsmo, el régunen exrralaborab. l:'ln11at, «la 
Sub-Directora General d'Emplco», dm 2 de febrer de 
l'any 1984, «Aurora Domínguez», 

Jo no volia Locar aquest tema, perque entram a 
la dinámica d veLlre pcr que és que a aquests se
nyors, que lenell una oficina, que l'únic que tan és po
sar-se n contacl' <1mb les agencies de viatges i ofe
rir cls . ' us sel'vcis 0111 a treballadors :.lutonoms, els 
posen una multa d'l.OOO.OOO de pessetes, quan, sis me
sos abans, o W1 any abans, els havien donat aquest 
informe. Entram a "cure pel' que és que a la resta 
d'Espanya, perqut: APIT existcix a tola Espanya, no 
passa aquest Lema, entl'am a veure pe!' que és que es 
lolera dius Balears que existcsqui una oficina de con
traclació, igual que aquesta chns una central sindical; 
totes aquesLes coses son mOl( lrisLCs lld"ér-le~ Ue Ji", 
cutü- aquí, i jo 110 les volia discutir, perquE: 110 hi ha 
la part contraria, que seria el Ministeri de Treball, que 
les pugui dcfensar, i a posta no hi volia entrar. 

Quant que podem regular, nosaltres podem regu
lar sobre el que esta legislat, res més, i el que esta le
gislat són unes professions que, li tom repetir, que és 
la de guia intcrpret, la de guia transferista no és una 
professió turística, no existeix, nosaltres no tenim cap 
potestat per dir que un autocar ha d'anar de l'aero
port a l'allotjament amb una persona, pot anar sense 
cap persona, pero no pot anar a les Coves del Drac 
sense un guia interpret, i els guies transferistes, l'únic 
que fan és col'laborar a c1ur la persona ele l'aeroport a 
I'a11otjament i alla donar-los informació clins l'hotel, i 
aixo no esta reglamentat ni hi ha cap obligació que 
sigui així, perque els serveis de l'hotel, evidentment, 
poden donar tota la informació que necessiti un turis
ta, i per anal' de l'aeroport a l'allotjament, evident
ment, no necessiten cap ti pus d'informació. Li torn 
dir que nosaltres esperam que es resolgui el conflicte 
de compelencies que ha presentat Catalunya i Canta
bria, perque sera definitiu, després d'aquest conflicte, 
nosaItres sabrem que és el que podem fer sobre aquest 
tema, i jo li assegur que si donen la ¡-aó a Catalunya 
i a Cantabria, 11avors la tendrem totes les Comunitats 
Autonomes per extensió, i nosaltres actuarem en la 
via, que si és així, no tenc cap inconvenient que du
guem endavant una regulació que c1arifiqui tot aquest 
sector. 

De vegCldes, per tenir mClssa sentí t, jo eliria que 
de les responsabilítats, no poder recólTer cada dos per 
tres al Tribunal COI1S ti tucional, el1S passen aquestes 
coses que ens passen aquí. 

Gl'acies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grácies per les se"cs intervencions. Volen 

fixar la seva posició cls altres Gnlps Polítics? No. 
III.-l) 

Passam al punt scgiient. Macions. Per tractar la 

presentada pel Grup Parlamentari Socialisia, que va 
tenlr elllraCla sota el nwnero 'fJj Cle l'any oJ, congrucnc 
a la IllLerpel'laClO relall va a les aCluaClons del lIovern 
a l'Ula CI .t.lvlssa en malena pressuposIana dels anys 
191:U, lYM 1 1'115;). l'er aerensar la MOClO, re la paraum, 
pel lirup Soc1311sra, el ~r. Antom l,;osta, DipmaL 

lJlsposa, Sr. DIputat, d'un temps de cleu mmuts. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. PresIdent, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta Moeió 

és congruent amb la InterpeHació que va ser debatu
da en aquesta Cambl'a en el darrer P Ie, i, com tots 
vos tes saben, aquesta lnLerp Haci6 eia referencia a 
dos apartats distints, un era la preslo.ció de serveis a 
l'iHa d'Eivissa, i l'altre era les inversion de la Comu
nitat Autonoma a aquesta iHa. S'ha de dir que en un 
d'aquests aparl3ls va ser contestada sati~,lact6riament 
per part del Sr. ConseHer d'Hisenda el'aquesta Comu
nitat Autonoma, no així a l'aItra part, que fa referen
cia a prestació ele serveis a l'illa d'Eivissa per part 
de la Comunitat Autonoma. A més que la que va ser 
cOlJtestada favorablement, el que realment fou contes
tat VCln:n ser una serie cl'jntencions elel Govern que, 
rcalmen t, en lllolts de casos, no es poden trobar dins 
cls Prcssupost , no es po len tI' bar din ' 1::1.- Pressllp Si 
í que \cim m"; un-\ aCluació de li1 u volunLUri ta pa 
1J'U \.~~ : G", v . l I "u ' Ilu l i í h. ¡; (j:'J i b ·U~ :.;. ! ~!~ ~C ! ~ 1ro ! 
parlamenLari, 01.11 seria logic, a través ele les in er-

iOI1$ p 1- rogramcs, COlll es va fel' en aquesta . mu
nilat Aulünoma, ¡que 11, vi n e1'ést, \' spcciricmles, ada 
una eI'elles ,. clins la Conselleria corresponent. 

Per , a qu la Moció té 110 fenl cas a l'Estatul 
eL'AuLonomia, es·pecial..l11ent al que diu l'arLicle 54, apar
tal 31'. Diu aqll st article, a I'aparla 31' «la Comunitat 
Aul norna Lé ¡'obliN aci6 ti vetllar pel en I ropi equ i
libr i territor.ial, e pecialmenL entre le diver es ilIes 
qu la formen, a [ i de [el' pos ibl e la plena realitza
ció cid princip i ele solidaritat". Aquest principi és evi.
eLenL que no hi és en e l que fa l'er(:!l~ncia a I'illa el 'Ei
vissa i en prestaci6 de s ¡-vci a aquesla iII a per part 
del Govern de la Olllunital Aut ' noma. (, i bé vu ll 
cleixar ben elar, com així ho vaig fer en la InterpeHa
ció, que no és imputable aquesta manca ele sel'veis a 
l'illa d'Eivissa al Govern de la COl11unitat Autónoma, 
sí és imputable l'acció corresponent per fer que aques
ta discriminació en servei, a aquesta illa, cleixi de ser 
una realitat i passi a tenir el mateix tractament que 
tencn altres illes. Dins d'aqueixos serveis, aIla on nos
al tres entenenl que sofreix una discrimínació o un 
desequilibl'i entre i11es, pue fer referencia a alguns 
d 'clls. biblioteques, centre social, conservatori, i 1 'exem
pIe el puc ampliar amb el nombre de rersones que 
treballen a cLlela un d'ells, per donar un exemple molt 
cklr, Con . cr\1~lori , a Ma llorca. pe,- exemp1e hi lreba
llen ~ persones,;'¡ lVftnorca, 7 p rs m: . a Eivi " a . 2 
¡.crsol1cs; les specialilaLs a les IIle, a Menorca són 
dh'('r~ s , t1 M 1101' <1 laml ~, <1 Eivi$ a hi ha cluos cspc-
inlil~t ; l'esp 'ele ele bibliolequc , a Eiv issa no n'hi ha 

C¡l11 , n hi 110 ~I Mn llorCi.l, n'hi ha a M norca, 3m) 9 pe r
sonee; a Mallorca, amb 4 a p 1'son s a Menorca; IJoli 
portius, el mateix, a Eivissa no n'hi ha C8p, Ll Mallor
CLl hi treballcn una quantitat de 23 persones i amb 
una quantitat pressupostária bastant i111porta11t. Cen
tres ele Capac iulció Agraria, el mateix, a Eivissa no 
n'hi ha can, n'hi ha a Mallarcn. n'hi ha a Menorca: Cen
tres Insubrs ele Salut, el cl'Eivissa esta ti]) absolut 
el'una manera, lllolt més baixa de personal, no té la ca-

' . 
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paCItat, per tanl, d'actuació que tenen els centres que 
Hl Hu a llHa LLc lvldüUH .. d 1 eLs que 111 na a 1'111a de ivle
norca. bn KeS1UenCleS d'Ancwn::., passa el rnalelX, n III 

na a LVlallorCa, III na un ciuo a !Vlenorca, no n'jU lla 

a Elvlssa, 1 alXÜ amb un personal, a LV1a1iorca ele ¿j 

pcrsLJue", a 1Vlelwrca de b, a blVlssa cap. Liuarderies 
IntanLUs, el macelX, n'hi ha a 1V1aHorca, rl'1ü na a Lvie

norCd, no n'hl lla a Eivissa, amb quantitat també im
ponant que suposen, més o manco, unes 60 persones 
treballant en aquests temes, i a Eivissa, cap, i amb 
partldcs pressupostaries que estan de l'ordre de 70 mi
lions de Pts. Menjador d'adults, el mateix, no n'hi ha 
ni a Menorca ni a Eivissa, n'hi ha a Mallorca, paguen 
amb els pressuposts de la Comunital Aulonoma; Cen
tres del conswnidor, a Eivissa practicament no existeix, 
esta tot concentrat a Mallorca, i així en ::liversos apar
tals més. 

Sintetitzant, aixo suposa una despesa pressuposta
ria a l'LHa dc MaUorca de 1.423 miJions de PlS., de 
136.500.000 Pts, a l'illa de Menorca i de 40 milions a 
l'illa d'Eivissa, Treballen en aquesles prestacions de 
sn-vicis 256 persones a l'i11a de Mallurca, 83 a l'illa dc 
Menorca, 12 a l'illa d'Eivissa, ele les quals l1i ha 6 pla
ces que són vacants, o sigui que rcalmcnt són 6 per
sones, 

Com \'ostcs, Srs, Diputats, poelen lenir en comple, 
• ~. ; " _. _ • 1 !. 

~L1Ll~~Ld ~.::;, LLl1i:l ~lLLlLlL.IU y"UL.. HU C.') lJVL HJ.I:.UllGllU J 0 L u'-' 

.ia he dit que no es pot culpar el Govern d'haver-la 
creat, sí que té la responsabilitat donado per l'Esta
tut el'Autonomía de superar-la i ele fel- que deixi el'cxis
ti1'. 1 d'evitar, a més, una situació que es poelda do
nar en el moment que s'inici'i el procés ele traIisferen
cíes, i si tal vega da s'ha maltractat quan diu que abans 
que s'inicil el procés de transferencies, hi ha el'haver 
superades aquestes clesigualtats, l'esperit de la Moció 
s'ha de defendre així com va l'esperit, no tal vegada 
com es podria entendre el'una lectura textual el'aques
ta Moció. 1 vol elir que en el moment que es facin les 
transferencies, almanco hi ha d'haver un compromís, 
en el moment que es projectin aquests Decrets, per 
part del Govern de la Comunitat Autbnoma d'equili
brar el servei que esta prestant a totes les IIles, no 
consolidant una situaci6 que creim que és lamentable 
per una part important del terrilori de la Comunitat 
Autbnoma, que és important per a un gran nombre 
d'habitants que no té cap justificació que es manten
gui ni per la política possible que cs po! fer des del 
Govern, ni pel nombre d'habitants que té l'illa d'Ei
vissa, ni per les necessitats socials Cortes d'aquests 
serveis que té l'i11a cl'Eivissa, que només es pot justi
ficar des de la incapacitat de les persones que han 
vengut governant aquest país fins a aquests moments, 
i des, d'una desatenció que s'ha tengut des de les Illes 
Pitiüscs per aquests governants, que llomés es podria 
entendre una negativa d'aquest Govern a estalonar 
aquesta Moció des de la intransigencia, des d'una po
lítica partidista ¡des d'una política que vulgui conti
nuar mantenint una situació que és c1arament discri
minatoria per una part important d'aquesta Comunitat 
Autonoma. 1 si amb l'anterior debat de la InterpeHa
ció vos tes no em varen contestar ni una sola d'aques
tes qüestions, jo els emplac; avui que facin un exercici 
ele responsahilitat, als membres del Govern, que apli
quin una política pressupostaria solidaria per a totes 
les TIIes i que igualin o equilibrin, a través de les in
vcrsions necessanes, aquesta prestació de serveis a 
cada una d'clles. l no se 'm digui que del Pressupost 

.-. 

no (;;s iJouen treurc aquestes mesures, pero estam veient 
deci'c." cu:m el ,!ue Han tree vos (eS, u eSI.a01lI11ent ae 
rne"u.. cs ll!'~e[üS u-: ~u.l!un a CalUpOS ael t'on, que no 
han HagUt u'esperar res per tr¡;;ure 1, que no hl na Wla 
Simd¡;lU Lan grc:u com pc:r JusllIlcar aquest lJeCrel, i 
que ~l que poúen treure e1S comptes quan vostes vo
len, l[uan 111 ha la v01unta[ poHuca de Qur una volun
tat a Ic:rme o quan ni na la V01wltat oe ter alguna 
cosa que [al volLa convengui més als seus interessos 
politics. 

Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Costa. 
Pel Govern, té la paraula el Sr. Antoni Marí. 

EL SR. MARi CALBET (Antoni): 
Sr. Presiclent, Sres. i Srs. Diputats, Bé, jo he que

dat aquí complelament sorpres, perque el que ha dit 
el Sr. Costa no té ningwla cosa que es paresqui a la 
Moció que s'ha presentat. De totes formes el que li 
he ele dir és que quan es va presentar, quan vaig ]le
gir el títol de la InterpcHació que s'havia presentat, i 
el títol ele la Moció, si miram el contingut el'un i de 
l'altt'e , més em preocupa el que ha dit avui, aquesta 
persona que els parla, en el momenl de votar en con-
, . 1 ___ 1 1 "~ . _.~ " , _ . . . ' . _1:r.: ~ .. ll.' .. 1' .-. :. _ . , ~'-;11 .· ... 1 
Lid, l-dl \'L-bu.Lld U '"'"t; Ul,.:,:) 1.1116Ul. UH.lvLl.ll..<...l L...) \..l ... llA ..... v .. .A.l ..... l 

cul de la caclira, pero quan he llegit el text aquest de 
la Moció que ens han presentat, m'he presentat volun
tari per sortir. Estam d'acord que hi ha un desequi
libri, un desequilibri que, tal volta, per cleformació 
professional, jo diria que és un desequilibri crbnic, i 
no crec que puguem entrar o no hi entraré, almanco 
de moment, en detalls i en xifres, perque crec que to
tes les comparacions són odioses, i si es poden fer 
comparacions en un sentit, també es poden fer en al
tres, no sé, jo diria, tal vegada, que tenim més can-e
teres que els de Menorca i, sense cap dubte, no se 
m'ocorre pensar que els de Menorca estan discrimi
nats per aixo, pero és indubtable que hi ha un dese
quilibri, un desequilibri, pero de quan ve aquest dese
quilibri? Aquest desequilibri, sota el meu punt de vis
ta, jo supos que quan, que fa 750 any5, quan varen 
conquistar les Illes ja hi era aguest desequilibri, i pro
bablement, tots els que estam aquí presents no exis
tirem .ia, i hi haura encara un desequilibri, com hi hau
ra un clesequilibri en qüestions de serveis, estam par
lant entre Palma i Barcelona o entre Palma i Madrid, 
per raons obvies. 

Una altra cosa que m'estranya és que es parla de 
l'iHa d'Eivissa, i no es té en compte per res la de For
mentera, bé, cncara és més greu el descCjuilibri a For
mentcra, jo supos que no s'ha volgut posar Formen
tera , pero tampoc no arribara mai Formcntera als ser
veis que tenddl Eivissa, jo no crec que haguem d'anar 
a cercar culpables, perque culpables tal volta ho som 
tots. el que sí és cert és Cjue les llles Menors mai no 
les podrem igualar a l'i!la més grossa, i en aixo jo 
cree que eslam tots d'acord. 

Aauest elesequilibri, si bé tal vega da en els dar
rers 100 anys o 50 anys, a causa que tots els serveis 
Val'ell soí:rir un aV3nc; 1110lt .QT05, tal ve.9:ada aquest eles
eCjuilibri es va fer més pronunciat, ara bé, jo cree 
que des quc es va crear el ConseIl Genc l'al InterinsU
lar i els Consells Insulars, ;:¡quest clesequilibri s'ha al1at 
cOITc9:int, no tal volta com tots haguéssim volgut. pero 
s'ha 3113t corregint a poc 3 roc ; jo, CHle he format parí 

--~~~-----~~----------------.~ 
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de les Comissions Mixtes de Transferencies, quedava 
Gtstorat quan t:s llegm un aecrel, I el qu~ corresporna 
a EIvlssa I .t"ormLOnLera no hl havIa nI eqUlpamenL, ni 
servels ni persones, i amb alXO una cosa, 1 una aUra 
i una aHra, es ventar que amb les dan-eres rranste
rencles que s'han ter, alguna cosa ja eX1ste1x 1 que 
tambe s'nan anat fent cost:s, voslt: ha parlar de Centre 
Insular de Salut, que nomes hi ha 6 persones, i és ve
ntar, pero desgracIadament és que no n'h1 havIa cap, 
ni l1i llavia centre, i esperam que a final d'any, ja no 
seran 6, sinó que seran 12, pero hem de tenir una mi
queta de paciencia, jo no dic que estem satistets, tal 
volta més coses es podrien aconseguir, pero, per prin
cipi també de solidaritat amb els altres, ens hem de 
tra«ar unes línics i hem ele mirar quines coses són 
més necessaries, quins seneis, quines coses hem de 
realitzar immecliatament, i arribarem a la conclusió 
que el que teníem bastant malament era la infraestruc
tura, i per aixo, (l'aquí que la Conselleria d'Ordenació 
del Territori clediqui 330 milions de 800 que en té per 
a invcrsions en infraestructura. Que t:s compleixin o 
no aquestes inversions, tal vegada alguna quedara que 
no t:s complira, pt:l'Ó no será culpa del Govern. 

Per ultra pan, les pl-eslacions dds servicis socials. 
Aixo és Wl caixó st:nse [ons, i, per desgracia, Ji repe
tesc, per desgracia, els servicis social s sempre han es
tal els germ.ans pobres, i a mi em fa por que encara 
ho continuar::tn csscnt. Quincs compctcncies en scrvi
cis socials té la Cmnunitat Autonoma? En té alguncs, 
poques, peró en té algunes. Peró compeUcncies en ser
vicis socials, en lé el Govern Central moltes, en té la 
Comunitat Autónoma, en té el Consell Insular i en te
nen moltes també els Ajuntaments. Per aixó, a Eivis
sa, en aquesl sentit, el que hem intentat és fer pren
dl'e consciencia a totes les institucions existents a les 
Illes d'Eivissa i Formentera que és un assumpte greu 
i que és un problema, no és de la Comunitat Autóno
ma, no és del Consell Insular, no és deIs Ajuntaments, 
no és del Goveol Central, és de tots junts, per aixo 
varem crear el Patronat de Pmtecció de Salut Mental, 
que llavors es va ampliar el benestar social, i d'una 
posició que vertacleramen t si avui és lamentable, abans 
ho era molt més, perque no coneixíem res, s'han anat 
fent estudis, s'han anat fent estadístiques, tant de dis
minu'its, com de tercera cclat, com de problenútica 
economica social a la Tercera Edat, que la tenim i 
f':rossa, s'ha creat un centre de t1'actament de toxico
~ldns, s'estan creant i s'estan fent en pla experimental 
equips d'ajuda a domicili, elc., etc. 

Sabem que hi ha coses que ens fan falta, i que 
hauríem de fer, i }Jer aixo també, creim que el GoveITl 
Centrz\l encara té comretencies que ens han ajudat, 
per aixó també ens hcm posat en coiltacte amb 
l'INSERSO i coH::tborarem amb INSERSO, i, a poc a 
jlOC, crec que, a jlort d'aquests rroblemes, no tots , per
que tots ningú no els resoldrá, almanco haurem avan
yat bastant en part aqucsts problemes. Ara bé, el que 
ha dit el Sr. Costa és que no se sembla en res al que 
cliu aquÍ, i eH mateix ho ha reconegut, jo el que he 
ele votar no és el que el! ha dit. sinó el que aquÍ diu, 
i aquÍ, de veres que no sé que diu, perque abans que 
es comen<;as, que es comenci el procés ele transferen
cies, aixo em sembla molt greu, quan es va comenyar 
a reunir la Comissió Tecnica Interinsular, en alguna 
intervenció, scnto que no pugui dir per que, pero a 
moltes tenia un sentiment intern que el Grup Socia
li s ta no tenia cap prcssa que es fessin c1elegacions o 

lransferencies als Consells Insulars, quan be llegít aixo, 
el sentiment aquest que he dit abans, que no sabia 
per que, se m'ha fet molt més gros, perque el deficit, 
el desequilibri que hi ha continuara essent-hi, no no
més amb Eivissa, sinó arnb Menorca també, i si hem 
d'esperar a camen<,;ar els processos de delegacions 0' 

de trans[erencies que aquest desequilibri s'hagi corre
git, desequílibri, per una altra part, que és molt mal 
de comptabilitzar, perque el que no podem dir és que 
Menot'ca té dos ... , que nosaltres només en tenim un, 
que ens en donin un aItre. 

Sí, també podríem dir que no volem que es facin 
transferencies o delegacions, i jo aleshores demanaria, 
dar, als membres que hi ha en aquesta sala, que tam
bé són Consellers, molts, o al President del Consell de 
Menorca o al de Mallorca, si és que no volen que es 
facin lransferencies o delegacions. 

I, essent així, jo no parlaria de l'article 54, apar
lal 3r, sinó quc jo el que diria és que si hem d'espe
rar que el que cliu la Moció aqucsta sigui una realitat, 
el que podríem fer és llevar l'article 39 ele l'Estatut. 

Res més. Per aixó, nosallres votarem en conlra, el 
Govern esta en contra de la Moció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Costa, vol replicar? 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Res més ltuny 

de la mcva intenció que venir a aquest Parlament a 
fer una crítica de la funció del Consell Insular el' Ei
vissa. Aixó té el seu 11oc, alta l'exercim i l'exercitam ¡, 
per tant, no fa falta venir aquí a fer aquesta crítica. 
El que diu la Moció del Crup Socialista, elel qual jo 
S0111 Portaveu en aquests llloments, és «que el Govel11 
ele les riles BaIcars prengui les mesures per tal que, 
abans d'iniciar el procés de transferenc:es ele la Co
munitat Autónoma als Consells Insulars, es corregeixin 
els desequilibris existents entre l'illa d'Eivissa i les al
tres illes de la nost1'a COl11unÍlat, i especialment en 
alió que es refereix a prestacions ele serveis socials, 
conservatori ele música, guardcries infanlils, residen
cies d'ancians, defensa del consumidor, biblioteques, 
poliesportius i centres de capacitació agraria». 

Identic a a116 que he fet referencia jo quan he fet 
ús de la paraula en l'anterior inlervenció. Per tant, no 
hi ha aquesta dicotomia que es pretén que hi hagi des 
elel Portaveu del Govern, aquí es elemanen coses con
cretes, i res més lIuny també de la meva volunlat que 
sigui aquesta Moció un tema d'enfrontament entre 
illes, el que passa és que hem d'agafar unes dades de 
referencia per c1ir existeix aquest desequilibri en pres
tació ele serveis, i hem d'agafar l'Estatut d'Autonomia 
)1 tT S<lher a qui correspon equilibrar aqu~sta prestJció 
el e ser-veis que avui en dia esta tan deSequilibrada. 1 
nu c:s cap solució, Sr. Marí Calbet, el fet que el Con
sell Insular del pressupost que té d'Administració Lo
cal, comenci afer inversions per suplir aquestes defi
cieneies que han estat heretades i que han de sortir 
elel Prcssupost ele la Comunitat Autónoma, que per 
aixo també som ciutadans el'ella mateixa i tenim els 
mateixos drets que els altres ciutadans ele les altres 
illes. En aquest sentit va, i sí he dit que la redacció 
pot ser desélfortunada quant que no s'inici'i el procés 
de transferencies sense que ¡a estigui equiJibrat, cosa 
bélst:mt difícil, ha he de reconeixer eles eI'aquesta tri-



1250 DIARI DE SESSIONS / Núm. 37 / 2 i 3 maig del 1985 

buna, sí que també he dit ben dar quín és l'espent, 
era que qUdn S drrIOl a aquesr proces oc translen:n
eles u ue uonaclOns, 1 que nosaltres desltJam que SIgui 
COIn Ult:S aVlaC posslble, es raCl sabent que 111 na aqutst 
desequlllbn 1 es raCl amb illl compronus pcr pan ael 
Govern ae la LOlllunltat Autonoma d'equlllbrar el ser
vel que avUl en dla Ja presta a aitres IHes o els nous 
que volen crear í que, per tant, poden ser de nova 
creaCló. En aquest senIlt eonstructlU va la nostra pro
posta, í no es pot dír aquí que jo m'oblíd de l'illa de 
Fornlentera, perqué no es cert, perqué el que no se
na senós, el que sí sería ter demagogia des d'aquesta 
tnbuna sería Cllr que tots aquests serveís s'han d'es
tendre, a Inés, a l'ula de Formentera, perque sabem 
que aixo resulta ímpossible en la seva totalitat. És 
eV1dent que alguns d'ells, í a través d'Ull instrument 
que ho possibJilta, l'Estatut d'Autonomía, es podran 
ter delegaciüns a l'Ajuntament de Formentera, cosa 
que cree que s'hauria de tenir en compte per aquest 
Govern í que pareix que no hí ha lnassa ínterés a ter
ho. He de dir també que s'esta tent un poc de dema
gogia quan s'esmenta la xifra d'inversiüns a l'illa d'Ei
vissa en els plans de sanejament, perqué es diuen 800 
mllions, pero no es diuen a qui, que realment hi ha 
4.000 milions a la Comunítat Autonoma per a inver
SlUllS, dixl> l1U c;::, Jiu, i 2)'hú Jc dil.- ~(ll i C.üIT~ é:;, i s'h:l 
de dir també quines han estat les inversions a l'illa 
d'Eivissa, fins ara, perqué jo encara desconec quines 
obres ha dut a terme, en els dos anys de govern que 
j tenen vOSl-'s 11 aquesl lloc. AqucSL any acwl1ulerl 
lres pressupos L'S i, a més, en alguncs actuaclOll S cns 
d iuen el que 'a ran a I'any 86 i ens diucn qu.e fa r an 
unes grans invcrsions a f ilia d'Eivissa qu Ilosalü- s 
esperam i desiljam. no en discriminacióo de cap a ltra 
illa i que, a més, en molts ele caso .1 j<\ ho \'~I i ~ cE!' 
durant la InterpeUació, ni tan soIs hi ha uns plans o 
uns acords deis municipis que són els que han de coo
perar en una part important d'aquestes inversions i 
que, per tant, el que s'esta fent és una fuita davant 
una realitat evielent, que és que vos tes s'estan obli
dant d'una part important del territori, no només a 
l'hora de les inversions, en moltes altres coses, i ho 
estam veient avui o ahir o despús-ahir a la premsa, a 
promoció turística, quan s'esta fent una promoció de 
l'illa de Mallorca, ben forta i se n'obliden de les aItres 
illes d'aquesta Comunital, quan aixo tenia també solu
ció si hi ha la voluntat política de ter-ho. 

Aquest és un fet constant cl'aqucst Govern, que jo 
lament i que a mi lTi'agradaria que rectificas. 

Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Pel Govern, té la paraula. 
Disposa, Sr. Conseller, de temps iHimitat. 

EL SR. MAR! CALBET (Antoni): 
Gracies, Sr. Prcsidcnt. Bé, jo crec que llegim més 

o manco igual, més o manco perque jo tenc aquí una 
raraula que no és la que voste ha llegit, pero es veu 
que ho tenen de difcrent manera. 

Si vol, li pue fer, jo és que no els voldría cansar, 
pero els podria l1egir les inversions que hi ha hagut, 
només resaltant les més importants que eren a la Con
selleria el'Obres Públiques, pero també hi ha hagut í 
hi ha, i voste ho sap, inversíons de la Conselleria de 
Sanitat, de la Conselleria el'Obres Públiqucs, que hem 

dit, de la Conselleria de Turísme, de la Conselleria 
d'Interior, de la Conselleria de Cultura i de la d'Agri
cultura. Ja les viuem llegir, si no les tenen, és culpa 
seva, pero vaja si les vol, jo llavors les hi puc donar. 

Estam d'acord que hi ha un desequilibri, i que 
aquest desequilibri s'ha de corregír, pero el que jo li 
he de dir, és que hem de tenir paciencia per corregir 
aquest desequilibri, i que no podem supeditar les trans
ferencies o les clelegaeions a corregir aquest desequi
libri que, arnés, rnalgrat només sigui amb aquestes ... 
el 'aquí, és molt mal de precisar aixo, quin desequilibri 
hi ha, quines inversions fan falta? Ara mateix, voste 
sap que al Conservatori, efeetivament, hi ha dues per
sones, pero aviat n'hi haura tres i quatre, tendrem 
un nou local, probablement l'any que ve; guarderies 
infantils, .lo no sé si vosté sap que dia 19 d'octubre 
del 84 va sortir en el Butlletí Oficial de I'Estat la 
construcció d'una guarderia a Eivissa, a l'ajuntamcnt 
d'Eivissa, els terrenys, que es van cedir, per meeliació 
eI'aquesta persona, l'any 81. Estam esperant quc supo
sam que s'haura [et la subhasta i que després sera 
breu. Residencies, bé, jo no sé si la Comunitat Auto
noma té cap residencia a Mallorca, és possíble que sí, 
no ho sé, a Menorca no n'hi té cap i a Eivíssa tampoc, 
que la hi faci algun dia, jo ha voldría, no sé si la hi 
f:J.r~! l]Cl'C ~. & públic:~ . D~f~Y'!s:t del C0~:'S1..T!1:ic1c}rJ é~ ve
ritat que no hi ha gaire cosa, pero esta previst per 
enguany un inspector ele consum, no és gairc cosa, 
pero ja n'és alguna; i biblioteques, 1ambé vostc sap, 
perque ja s'ha dit aquí, que el Govern dcmanadl. a 
I'Estat que ele la partida del Fons ele Compensaeió In
terterritOl-ial d'ínversió el_e l'Estat invertís 100 milíons 
de Pts. en una biblioteca a Eivissa. Centres ele Capa
citació Agraria, jo el que li voldria dir és que, en una 
oeasió i am b coHaboració amb l'INEM, es va inven
tar muntar, jo no sé si era bé un Centre de Capaci
tació Agraria, pero en fi, era alguna cosa pareguela, 
i que només es varen aconseguir cinc inscripeions, da
vant aquest poc nombre d'inscripcions que hi havia, 
i estic parlant de temps del Consell General Interinsu
lar, es va haver de eleixar, i deis cinc, 110més un va 
venir aquí a Palma a continuar eIs cursos de Capaci
taeió Agraria, i a aquest senyor el va ajudar el Con
sell Insular i el va ajudar el Consell General Inter
insular. 1 si no hi ha un Centre de Capacitació Agraria 
va ser perquc no hi va haver prou alumnes perque aixo 
anas enelavant. Jo estic d'acorel que hi ha un desequi
libri i que aquest desequilibri I'hem ele corregir, i que 
es va corregint, i que cada any, esper que sigui més 
petit, pero així com esta presentada aquesta Moció, 
cm permeti, Sr. Costa, dir-li que no la podem acceptar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracíes, Sr. Conseller. 
No s'ln presentat cap esmena a aquesta Moció. 

Volen intervenir cls altres Grups PoIítics? 
Pel Gm]) Esquerra Nacionalista, té la paraula el 

Se López Casasnovas . 
Disposa e1'un temps de deu mínuts. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs Díputats. Som 

conscients, Esquerra Nacionalista, que el tema que 
aquí es planteja és un tema que amb molta facilitat 
pot donar 1I0c a cri teris lleugers i potser a demagogia. 
Crec que hem d'intentar racionalitzar aquest debat, no 
die que no s'cstigui rent, pero cree que les propostes 
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que aquí s'han fet, per part del Diputat Sr. Costa, són 
unes propostes que vénen amb un esperit moIt cons
tructiu, un esperit que surt de ¡'Estatut d'Autonomia, 
que ell ha ci!at, concretament, l'article 54, apartat 3r, 
que parla dels equilibris territorials en els quals estan 
obligats a potenciar el mateix Govern de la Comunitat 
Autonoma, ens podríem referir a altnos articles, com 
el 9 ele l'Estatut, que parla el'igualtat entre les Illes, 
com una promoció que ha ele fer el Govern, de conso
lidació i elesenvolupament de les característiques de na
cionalitat comuna entre els pobles de les Illes i ele 
solidaritat, sobretot de solidaritat entre elles. Pero aquí 
es planteja un tema que ve de molt enfora, que ve, jo 
diria, no certament, Sr. Marí, d'un desequilibri cronic, 
acceptar que el desequilibri és cronic és acceptar que 
no hi ha remei, que con!inuarem sempre en aquesta 
posició, i nosallres no hi estam gens cl'acord, pero sí 
entenclre que, d'enc;a de fa molts anys, en aquesl país 
no hi ha hagut democracia, en conseqüencia han go
vernal unes oligarquies, aquestes oligal-quies han let 
el que els ha clonat la gana, en profit, nonnalment, 
gcneralment dels seus interessos, i quasi mai mirant 
el profil del [Jable i, en conseqüencia, deIs seus pobles, 
els pobles de cachlscuna ele les Illes, 

I dic ayo, perque és obvi que si a les 1lles, en ge
nent!, cns hem queixat que el Govern Central ele Ma
d¡-¡d el1s discrinlJnava, també es cert que aquesla SI

tuació es domlv~1 ta11lbé en el si ele les Illes, entre les 
menors respecte de la major, i jo m'atreviria a dir, 
gosaria dir que també es elonm-a clins les propies situa
cions insulars on hi havia bipolaritzacions concretes, 
Ciutaelella-Maó, ele. Per aquest camí no anirem enlloc, 
Esquerra Nacionalista entén que si no s'inverteix aques
ta tendencia que cerca enfrontar les pobles en lloc de 
corregir les situé\cions, des d'alla on toca, és a elir, eles 
d'uns governs que no eren democratics, no farem res, 
Perque, senyors, si hi ha dCficit de carreteres, si hi ha 
eleficit de senrcis públics i de serveis socials, jo em 
eleman, quan mai les oligarquies s'han preocupat elels 
serveis públics, si e11s tcnicn possibilitats, generalment, 
cl'~lconseguir el que pretenien mitjantc;ant els seus pro
pis recursos i prou? Per que hi ha deficit, seguramcnt, 
en biblioteques? St'guramell~, les biblioteques particu
lars elels qui tallaren el bacalla durant anys i anys, 
eren prous riques perque no tinguessin necessitat 
el'anar a la biblioteca pública a consultar qualsevol 
llibre, si és realmen t que sabien llegir o que 11egien, 

Jo cree, en definitiva, que el que cal esperar de 
les institucions públiques, a partir el'ara, és una po
lítica clemocrillica, una política nova que es regesqui 
per la transparencia, per la clareelat, la solidaritat. Pero 
a<;:o implica també que el Parlament actu'i, calen unes 
inversions programades i amb criteris clars per part 
del Govern, ac;:o és el que reiteraclament s'ha dema
nat des elel bane de l'oposició dins el si el'aquesta Cam
bra, i que encara no hem aconseguit veure almanco 
cl'ul1::\ form::\ cfecti\'a i concreta. 

Els elesequilibris, ja ho he elit abans, tenen Ul1es 
causes, pero les causes no se solucionaran només mit
janc;aul inversions [m-tes ele recursos economics tam
bé hem ele rceonbr que la destrucció que far~n ele 
la natura oblig,¡ després a fOl-tes inversions, plans de 
sanejament que costen milionades de pessetes, i Zlquí 
després ens poelCrll barallar si a Menorca han arribat 
lants dc milions l a Eivissa tants d'altres, 'segura
l11ent molts més a Eivissa cn qüestió que també la 

seva costa esta molt més degradada, pero repetesc, tot 
a<;:o té unes causes. 

El Grup d'Esquerra Nacionalista va presentar fa 
un any, el 14 de mar¡;: de l'any 84, una Moció subse
güent a una InterpeHació, a la qual demanavem al 
Govern que posé s redrec; al desastre, al elesgavell en 
que es trobava el Conservatori de Música, sobretot a 
les delegacions ele les Illes Menors. En aquell mo
ment se'm recorelava que no podien votar a favor d'a
questa Proposició no de Llei, quant que al Grup Po
pular li conSlava que totes les mesures que dema
navem en aquella Proposició «ja s'han pres o s'estan 
prenint les mesures adequades», i llesgesc tectualment, 
ido bé, acabava la seva intervenció el representant del 
Grup Popular elient que «podem estar ben segur que 
el govern conservador conservara el Conservatori ele 
lVlallorca, Menorca i Eivissa», ha passat un any, con
timw tenin: el Consen'atori d'Eivissa, la delegació, 
percló, elel conser\'Lltori dos professors, dos, ara se'ns 
cliu que avial en !cnclra quatre, potser sis, bé, jo crec 
él uc és en les pcli tes coscs aIla on es no la que hi ha 
un canvi cl'aclilud, alIa on es veu que les coses estan 
cal1\iant i s'cstan arranjanl, per a¡;o el Grup d'Es
quelTa NaciOlulisla vo~ara a favor el'aquesta Moció 
subsegüent, i ho [ara perque som conscients que no 
ens poc\em alendre a la Uetra escrita ele la Moció, el 
DipUldl SI, LUSld hd Llll aCILll que 1 important no era 
que comellC;ólssin les transfercncies una vol1a s'hague.s
sin corregit ac¡uests dcscquilibris, logicament aniríem 
n101~ enrora, sinó que en el moment q_ue les transfe
rencies comcncin a ser eSlueliades, el Govern, jo diria 
que tots els membres que for111am part de la Comissió 
Mixta ele Tranferencies, tinguem en compte la siluació 
real en que es troben les 111es, en que es troba ca
dascuna ele les Illes, perquc pot resultar que l'illa de 
Mallorca necessiti un sostre competencial important en 
detenninades coses i unes inversions Íl11portants en de
termin~l(les coses, i ac;o no és en cletrimcnt de Menor
ca o Eivissa, senzillament hi ha una necessitat real i 
aquí s'ha el'intervenir, no es tracta tant el'enfrontar 
illes, no es tracta tant el'argumentar una dialéctica 
d'illes enfrontades, ele pobles enfrontats, perqué les 
classes populars, normalment tenen, generalment te
nen els mateixos interessos, 

Votarem a favor, per tant, d'aquesta Moció, per
que creim que s'ha de despertar a una acció més vi
sible del Govern clins cadascuna de les Illes, amb una 
nova política democrática era possible esperar un call
vi el'actitud, jo crec, i ho elic sincerament, que ja no 
s'ac!ua el'una manera tan barbara com s'actuava en 
temps de la Dipulació, hi ha un Parlament, i aquest 
Parlament controla o vol controlar l'acció del Govern, 
i el Govern també ha ele tenir una sensibilitat nova, 
pero la po[[tica es jut.ia i es mesura en funció elels 
fets, i en aquests moments encara els fets ens ' preocu
pen molt, crc!l11 que són molt corregibles i, en defini
tiva, pet' at;o clona1l1 suport a aquesta Moció, perque 
el CO\'erl1 es rcelrcci, el Goyern es des\.onde;,qui en 
~iquesta qües,ió deIs elcsequilibris entre illes, 

EL SR, PRESIDENT: 
Moltes g¡-ácies, Sr, Dipulat, 

El Sr. Aluns Marí, del Grup Regionalista de les 
III es, t¿ la parau la, 

Disposa, Sr. Di[Jutat, cl'un temps cle deu minuts_ 

" 
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EL SR. MAR! CALBET (Alons); 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. 
Costa, voste ha tocat o va tocar en la InterpeHació un 
tema espinós per a aquesta Cambra i un tema delicat, 
sobretot, pels que som naturals de la mateixa illa 
que vosle. Jo li he de dir que cree que compartes e la 
seva inquietud, crec no, estic segur que la compartesc, 
profundament, i vos~e també em eoneix, i jo el conec 
a vost·c , i ap que s I la compartesc, conrpartesc aq ues
ta 'i nquiet ud i de verital que m'agradaria ce rcar la 
fórmu la, no perque vo te i jo ens p sass in d'acord, inó 
p 'rque quest e ambra realment s posas en l'csperit 
que vo l aqLlesta Moció, El que passa és qllc hcm vist 
d ire rcnts intervencions scvcs a la In~erpell ació, n'hem 
vist deis membres del Govem i del Sr. López Casasno
vas, que ha fet una dissertació exemplar del que ha 
estat una eliscriminació i, aleshores, am b molta logica 
s'ha referit lambé a 1'illa de Menorca. 

C01l1 voste mateix ha reconegut, el text d'aquesla 
Moció realment és poc afortunat, jo diria que mica, 
perque si 'V tassirn él (avor eI'aquc ta Moció, el nustre 
Grup, ['(;sullaria que es,ad 'm en contra ti ' l maLeix es
perit d' ulonomi<l i eC c Liva m cl l . 1) conlra del matcix 
::trtiele 39 dI;! I'E lalul. Es va dir en la lnlerpcHació, en 
aquesta Cambra, que hi havi<l hagut una discriminació 
111':)L0¡~~"':~L, i é ~; ','c~'it~tJ i h o c0~~~p:tt'!i !1~ t0t~, C'! ql_!C' r'8~

sa é que si cles prés, qua n jo baixl d'aquest estrat, 
passa un mal lorq~lí aquí o un tormeterer, també ens 
podrb d i !' qLl' hi havlo:l discriminacions, i aquesta so
IidariL;:¡¡ que vo tI:: ha dit, de l'artiele 54, cree que en 
aquesta Cambnl L'hcm ele comparlir lots, i jo l'epe leSc 
que com a eivisscn , sen'C cap du blC, i 001 a c iu tada 
el'aquestes Il les Balear, cOl11parlesc la seva preocupa
ció, el que passa és que e ls argumen ts que VQste elóna 
per a mi, per al nostre grup no són suEicients per 
poder votar aquesta Moció favorablement, a més, el 
text, com s'ha reconegut, és molt desaEortunat i ales
hores elonarícm lloc que no es podría Eer cap transfe
r-encia de l'artiele 39 als Consells Insulars mentre 
aquests problemes que voste menciona, que alguns 
d'ells s'han resolt, no estassin resolts. 

El servei social, he sentit per part del representant 
del Govern, i pel- suposat les conec, conec les reali~za

cions que s'han fet, que no són importants, que han de 
ser més imporlanls elel que han estat, i amb aixo sí 
que faig una crida al Govern perque realment faci 
un esfon;: per fer-ho, si totes les iHes venim aquí a 
queixar-nos, realment, i sense cap dubte estam legiti
mats pel' fer-ho, de les coses que ens falten o que ens 
han fal tat his toricamen t, crec que seria dividir aquesta 
Cambra en quat re iHes diferents, i que aixo produiria 
UJ.l eEecte realment trist cn aques ta Comunitat Auto
noma. És per aix6, i amb aixo acabaré, que e l nostre 
Grup no pot clonar suport a aquesta Moció, en primer 
!lue, pd text rCdlmenl de~a[üdllnat, com el Portaveu 
Socialista ha recon eut , i en segon !loe, perquc creim 
en la paraula cid Govern, creim en el que ens va expli
car el Sr. Soler quan la Inlerpel-bció, creim lambé en 
e l que ha dit, per suposat, el membre del Govern, i 
vole111 donar UIl vot ele confian~a a aquest Govern, 
pc:rque realment [aei el que ha dit dins aquesta 
Cambra. 

Moltes gr~lcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

pqraula el Sr. Cosme Vida!. Disposa, Sr. Vidal, d'un 
temps de deu minuts. 

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

dit el representant del Grup Regionalista, que m'ha 
prececlit, el que hipoteticament podria passar si pujas 
ara, a continuació d'eH aquí, un maHorquí o un for
menterer, etc. Hi ha aquí, per parlar-vos, un pi'.:iús, i 
així ens atendrem a Formentera, pero també un ba
lear, i aixo ho dic en la meva condieió de Portaveu 
del Grup Popular balear. Dit aix6, vull el'entrada re
cordar que aquí, per la mateixa persona que avui ha 
representat el Grup del PSOE, es va dir a un me m
bre del Govem, que no hi havía ningú aquí per des
qualiEicar cls altres, que estas autoritzat a fer-ho, jo Ji 
vaig donar la r<:ló, indubtablement, aquí ningú no té 
clret a c\esqualificar els altres, i, per tant, en aquell 
moment, jo Ji vaig donar la raó, ara, jo el que no puc 
I'er és ajudar ningú que s'autoc\esqualiEica. Aixo ja 
no és feina meva, tampoe no ho vaig c!ir jo, peró a"ui 
l'hi die, en una inlervenció precedent o anterior a ia 
d'a\'ui, pcr la mate ixa persona, que també en aquel! 
cas representava el Grup del PSOE, que li havia passat 
en Ull aItre cas el que a aquells prestidigitadors que 
qU3n surten ,~ l'escenari se'ls veuen les orellcs del 
conill per tlin5 el capcll de copa, aixQ elie jo, que no 
C:S que ntlgui dir que estic completament cl'<1conl en 
aixo, pero aixo es va llegir. I aixo fa que arribem a una 
conelusió, que tots som errables, que tots ens podem 
equivocar, que tots no som més, com diria Charlot, 
qllan va clir que a aquest món, com que vivim tan 
poc, mai no poclem passar de la calegoria d'aficcio
nats, pero sí, pero sí hi pot haver aficcionats bons, 
mediocres i molts dolents, i en el cas el'aquesls senyor 
que fa jocs de mans, perque és molt difícil dir presti
digitador, po t passar que un día es vegin les orelles 
elins el capell ele copa, pero sí se li tornen a veure un 
altre dia, i un altre i un altre, al final és un «cachon
deo», i el públic acaba rient, i, pel que fa, a aquest 
cas, he assistit, hem assistit, tots els que tenim alguna, 
vaja, que estam afectats per aquesta Moció, directa
ment, com 50m els Diputats i a la volta Consellers 
elel Consell Insular d'Eivissa-Formentera, a aItres de
mostracions on també es veien les orelles elel conill 
i no [a molts de dies, i elar, avui una altra vegada, i un; 
al'ra, doncs arriba el moment que, vertaelerament, i uti
litz la [rase vertaderament, ja ho sé, amb molta fre
qi..i~ncia, peró avui vertaderament, vertaderament no 
poclrem mé~; que riure. Perque avui, avui se'ns ha dit, o 
millor clit, se'ns ha escrit una Moció, llavors se'ns ha 
dit que l'esper it és un altre, jo estic d'acord que aquest 
esperiL és constructiu, com ha dit moll bé el represen
tant eI'Esquerra Nacionalis ta, hem d'estalonar aquest 
esperit, pero senyors, si quan s'escriu una cosa, llavors 
vol dir que no s'ha el'inle rpret.ar més que l'espcrit, i 
ll~l\ ()!"s result:} qu e aquest esperi t, quan es \'a mate
rialilzar en una Moció, o millor dit, en les conseqüen
CICc. de la Muciú, llü\'lJrs resulla que n o és aquell espe
ri~ que s'ha clit aquí, en una paraula, Ul1::t cosa és el 
que es vol etir, i l'altra és el que es diu, i J.quí s'ha 
dit i s'ha cscril clarament que abans de l'iníci elel pro
eés de lransfn::':llcies ele la COl11unitat Autónuma, s'han 
ele prendrc ::tqucsles mesures, ::tixo ll::t\'ors es c\iu que 
no es \'olia dir, cl'acord, pero és que es cliuen més 
coses que, en ei, que rambé si es tenen aquestes ganes 
de p:Jr lal- U ele treure aquí b parauJa de dem::tgogia, 
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jo m'atreviria a dir, que la demagogia de xifres, de 
vega des també va sumar a110 q ue hem dit abans, per
que, dar que es reconeix que no és imputable al Ga
vern Balear actual aquest desequi.1ibri , natura lm nt . 
només faltaria aixo, pero llavors es va i es diu, en les 
xifr es d iu el que hi ha consignal per a Mallorca, 
pero a Me norca i p r a ivi a-[oormentera, i natural
ment aque tes xifres , que sún, que véncn del que s'ha 
Iransferi t, de quao es transrereixen les eompet,l.ncie , 
e tran fer cixcn el. mitjan, e ls ha eI/ap licaJ' e l Ca
"em d/a lto que vénen tr' 115( rieles , i aixo é una cesa 
e emental, per lanl, que c' digui a Menorca hi havia 
més guarderies in[ant il s, és [agic, Men rea, n aquoll 
temps i fin ba tant recenh,nenl, Cins i tOl ara, per fer 
W l él indústria han fet guardcries ¡abaraIs, a E ivissa hi 
ha hag Jl la indúsll'ia hotelera, també ho hauriem ele 
fer, l' ord, p ro en aquesla s ituació que s 'ha herctal, 
(cim guard 'ríe, infnntjLs. el que va herelar, s i n e Lic 
mal LJlformat e l 011 ell In Ldnr d I'antiga Dipuladó, 
no era prccisament com va heretar a Eivissa una re
s idencia de vells, han dit que no n'hi havía, i a Eivissa 
n'hi ha, h e retacla de la nefasta que eleim, tan tes vega
eles, Diputació, í a Menorca va ser una guardería d'in
fants, ni a una banela ni a I'altra hi havia un equi
libri amb el que es feia a Mall01' a, i en oixo h~ estam 
!ct~: C'~·] !~:r!ct:1!~~ C ~~!- d/:.1C0t~/t l i '1i~'; ~'h:l rI';) [!T;;¡ir ;::¡1 I~C 

nyor que ha representat ~lvLli el rup lel PSOE, que 
a Eivissa el Consell Insular e l fenl tOI e l possible 
per omplir aquesls buits, cIar naturalment, i ho esta 
fent, a més, i aqut ho' ha dit el representant del Go
vern en tot el que pot, amb l'ajuda del Covern, no 
nornés els pressuposts propis del Consells Insular, que 
no ho podria fer tot, per aixo hi ha alguns desequili
bris, qUé ja ón c\l idents, que hi són a Menorca re~ 
pecte d'E ivi él, i aixo no m'ho podran negar, i ho die 
amb tot earinyo i ho die amb tot respecte pel ConseIl 
Insular de Menorca, que se'ns demana el model del 
Centre de Psiquiatria i de Prevenció i Tractament de 
Toxicomanies, elel Pare Insular contra Incendis, etc., 
etc. Ciar, naturalment, ara aixo, al Consell de Menor
ca no li anam a imputar res, quan ell, per un desequi
libri anterior, esta [ent el possible per arranjar aquest 
desequilibri el'ara, aquest aixo arranjar-ho ells? no, jo 
cree que el Consell de Menorca actua perfectament en 
aqucst aspecte; pel que respecta al Govern Balear, esta 
fent tot el que pot per corregir aquests desequilibris, 
pero senyors, és el que hem dit abans, el que no es 
pot fer és via una Moció, de moIt bon esperit, pero 
in~cncionada, és posar en un compromís els Diputats 
deIs zlltres Partits que són aquí i que són al mateix 
temps Consellers del Consell d'Eivissa i Formentera, 
haver de dir no a aixo, pero haver-lo de dir d'aquesta 
manera, perqw~ no és el que volia dir, sinó el que diu, 
i amb el que diu, senyors meus, no hi podem estar 
el'acord, i, per t;:mt, jo el qlle cEc que· no es pot fer 
amb una Moció és voler fon;m- o dirigir el Govern, i a 
més 3mb una J'v!ociú que c\iu c!aramenl abal1s de l'ini
c i del procés de transferencies, que es pretén amb 
aixo? Es podria ser malpensats, i es podría dir, jo 
Crec que no, perque ja han manifestat J'esperit cons
trucliu, pero es podria dir, a veure si així ara, men
trestant no es fa cap trclIls ferencia, i Ilavors podrem 
dilo que és culpa que el Consell no va votar, ° millol' 
dit, no está d'aconl amb nosaltres, i no s'ha aconseguit 
res i, al mateix temps, h em posat en un compromís 
I'cquip de GO'v"em del Consell Insular, que és del ma
teix color polític que el del Govern, 

Per tant, el que he dit abans, tots som aficcionats, 
pero el que no hem de fer és ensenyar tan tes vegades 
les orelles i, sobretot, hem d'aprendre un pequet, per 
poder dir, molt clarament, que no és el mateix el que 
es vol dir i el que es diu, i amb el que es diu, senyors 
meus, no hi podem estar d'acord i, per tant, rebut
jarem aquesta Moció, d'un esperit tan construetiu, 
pero d/un text tan desafortunat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
I passam a la vota ció del text de la Moció. 
Em demanen la paraula. Per que em demana la 

paraula? 

EL SR. COSTA COSTA: 
Per contradiccions, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Conforme, té voste cinc minuts. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sí, molt breument, Sr. Presielent. Només per dir 

dues coses, Si realment el resultat negatiu d'aquesta 
Moció és el que ja han elit el Grup Popular i el Grup 
Regionalista. jo els he ele recordar dues coses en pri
m er lIoc, aques la Moció no congela per res el procés 
ele transfcrencies, obliga el Govel'n a fel' unes inver
sions el'una forma d.pida per superar aquestes eles
igualtats, i en segon lloc, senyors Regionalistes, se
n1'ors del Grup Populnr, vos tes no desconeixen el 
Reglament d'aquesta Carnbra en cap sentit, i vostes 
saben perfectament que si no els agrac!ava aquesta 
part de la meva Moció, o de la Moció del Crup Socia
lista , al qual jo replTsent en aquests moments, i que la 
faig com a Socialis ta i no com a eivissenc, vos tes po
drien haver presentar una esmena, que bagues estat 
acceptada pcl nostre Grup, i s'bagués pogut aprovar la 
Moció, o sigui, que el que vestes no valen és aprovar 
una Moció que els obliga a fer una política concreta i, 
a més, una política de tipus social, perque la prestació 
de serveis, eom ha elit també el Sr. López Casasnovas, 
no beneCicia certes persones, beneficia, precisament, les 
capes socials que més ho necessiten. 

Mol tes de gd.lcies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. Em demana la paraula? 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Sí, per una qüestió d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Venga. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Scnzillamcnt per dir al Sr. Cos ta que aprenguí un 

poquet j que redacti una altra Moció. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la votació. 
Si hi ha qualque Diputa! [ora de la Sala que vul

gui entrar a votar? 
Proceelim a la votació, Per tanl, les Sres. Srs. 

Diputals que votin a favor del text ele la Moció, es vo
len posar drets, per favor? Secretaria. Poden seure, 
mol tes gracies. 
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Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra del 
text de la Moció, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, mol tes grades. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 

n'hi ha. 
Per tant, queda rebutjada la Moció que ha tengut 

24 a favor i 29 en contra. 
Aquesta Presidencia decreta un descans de deu 

minuts . 

IV.-l) 
EL SR. PRESIDENT: 

Silenci, per favor. Recomen<;:a la Sessió. 
Per tractar el punt següent, relatiu al Dictament 

de la Comissió d'O¡-denació del Territori sobre la Pro
posició de LIei presentada pels Grups Parlamentaris 
Popular i Regionalista de les IHes, sota el número 
803/84 de l Registre General, i relatiu a la Dedaració 
de Ses Salines d'Eivissa i Fon11cntcra com a Area Na
tural d'Especial Inter~s. En relació a aquest Dictamen, 
no s'ha fet arribar a aquesta Pres idencia el 110m de 
cap membre dc la Comissió per defcnsar-lo davant el 
Pie, aquest Dictamen manté diverses esmenes vives 
en alguns dels seus artides, i se m'ha fet arribar, sí, 
té voste la paraula. 

EL SR. VERGER POCOVÍ: 
Sr. President, per fer unes correccions puntual s a 

l'article 2, si pareix bé a aquesta Cambra, perque crec 
que hi ha una serie de redaccions gramaticals que' 
s'haurien de canviar. 

Quan diu « El Area Natural ele Interés Especial de
nominada», pensam que hauria ele dir «denominada 
Salinas de Ibiza y Formentcra», «estará delimitada» en 
!loe de «estará delimitado de la forma que a continua
ción se describe y que viene grafiada», no «grafiado», 
«en los planos anexos». 
EL SR. PRESIDENT: 

S'accepten aquestes, si la Cambra no diu res, s'ac
cepten aquestes esmenes gramaticals, ... aquestes tres 
paraules. 

EL SR. VERGER POCOVí: 
A la part, Sr. President, a l'apartat a) de l'article 

2, quan diu "Este.-Línea de deslinde de la Z.M.T. en 
dirección sur hasta el extremo oriental», pensam que 
toca dir «occidental». 

EL SR. PRESIDENT: 
Correcte. 
Pareix que aquesta esmClla és correcta, si es con

templen els pl~U101s ele que clisposa aquesta Presiden
cia, la qual, en estucli previ a aquesta Proposieió de 
LIei o Projecte de LIei, va clemanar un Dictamen tce
nic sobre aql.!est particular, sembla que es teniJ. t;:11 
i com es descriu al Projecle de Llei, i quan arriba en 
aquest punt es veu la línia continua que ha de ser 
occidental en lloc d'oriental i, no obstant, no obstant, 
]'article 120 ens estableix que un a vegad a aprovat, po
den teni1' una Comissió per donar-li la redacció de
finitiva. 

EL SR. VERGER POCOVí: 
Dcsprés , com a esmcna tecuico-lingüística també, 

l'apartat que diu "Este.-Línia de costa hasta Punta 
de Portas, entenem que toca dir «Punta de Ses Por
tes». 1 pel que fa referi;ncia a un altre punt; també 

surt "borde de las Salinas hasta la costa, hasta 200 
metros de lugar denominado Pont de Baix», entenem 
que toca dir «Pont d'Abaix». 

EL SR. PRESIDENT: 
Es tenen en compte aquestes esmenes gramaticals. 
Pel que pertoca a l'article 1 r. de la Proposició de 

LIei, no té cap es m ena viva, per tant si volen vos tes, 
procedirem a la lectura, j si no, a la votació. Valen 
que es llegesql.li? No. Votam directament aql.lest arti
ele Ir. 

Per tant, que es llegesqui. Vol llegir, Sra. Secre
taria ~ l' article 1? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Artículo 1.-A todos los efectos previstos en la Ley 

de Ordenación y Protección de Árcas Naturales de In
terés Especial, se declara Área Natural de Interés Es
pecial el espacio denominado Salinas de Ibiza y For
mcntera, sito en los términos de San José y Formen
lera, cuyos límites se fijan en el artículo siguiente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pcr tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa-

vor cl'aquest article, es volen posar clre ls, per favor? 
P00r:-n s~'-!~~e, mol tes ~l-~cics. 
Queda aprovat per u~animitat. 
L'arlic l 2 manté c1ivcr e eSmenes v ivcs, pel que 

p '!"toca a ['apanaL a) . ón vives l'eSl11cna 359/85, del 
p OE, la 360 i Ifl 36 L elel muteix Crup P líti , per ta nl, 
pe!" cle re n a l' l' "smena 359, té la paraula e l Sr. Enrie 
Ribas . Disp sa , Sr. Dipu tat, d'un temps de deu m inuls . 

EL SR. RIBAS MAR!: 
, Molles gracies, r. Presiden. Sre . ¡Srs. Dipu tats . 

Be, despré d'aquest riu de peliles csmenes gramati. 
ca ls, vé ne n u ne esmen s que no són puramcnL ror
mals , s inó d e fons, i abans de comen<;ar i enlrar en el 
cOlHengut eI'aquestes esmenes, voldría fer une. breus 
con .idc racion g nerals que cns han dLl l a aquesl, ¡
tuae l en qL\(~ cns lrobam ara. En primer lloc, recordar 
a la Ca mbra que I'any passat es va pros n rar una Pro
po~ic i ó de LIci, p er part del nOSlre ru p, uns me os 
I11 C larel. una alLra, per par! el I Crup Regionalista i 
Popular, J que sempre hem manifes tal que no hi havia 
:lp a(any de )')roLagonismc ni que la llei que s'apro

\' s hagués de el" la nos lra, en aqu,e · t ara n construc
tiu V ~t.rem pre cnlar esm\..nes a la Prop ¡ció el L1C! 
Regiona li s la-P pu lar, unes esmcne qu " aCecLaven la 
delimil3ció i que el ixaven, prac ticamen l la de limita
c ió, ca' d'aprovar-se, n lIna area que era la que nos
:l itres propo a\'cl.n de de li mita r en la noslra Propo ició 
de Llci. ara bé,' 'h de matisar que precisamenl, en 
COlllpl s de Pl'e e n! r una ola esmena a ¡'an icIe 2), 
p I' <;t' ntavem c inc esmenes, tres que afecten la zona 
d' ivissa i dues, l. zona de Formentecl, cinc CSTllcllcS 
que permetien que se n'eslalonassin algunes, i altres 
no, que permetien que es presentassin esmen es trans
accionals a unes es menes i a les altres no, o a tates, 
i, pe!" l' nl , que pcrme ticn que hi ha <rués ros 1ures 
1
, . . b 

(aprOX lnlaC1Ó 'nl-r la qUé mantenÍl.:m d noslre Grup, 
e l Gnlp Socialista i entre la que manrenien els Grups 
Regi nali 'la i Popular. Desgraciadament, ap d'aque:;· 
tes esmune no s 'ha accep la l , no s'ba pI' du"iL lampo 
ap intcnt <!'aproximació, per parl de l Crup Regionll

liSia ni Popular, pel' la! ti'arribar a sol ucions intcrmt.'
dies, que tal vegada en alguns casos h aurien estat pos-
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lil o !>::" , 1, en UtlHl11lva, a11U que ut!!a el no:;rre !'ona
lieL! ,,11 ti UCU~L u'; .tJ!'.;:,a. t::11 "u11"luCl'a.(;!U u.; la rrupu
:.,"'!U UC Llt::!, y'l.lt:: <lL[ Ul :, üa v id "Uü::'UHUc1 L Wla IIlaJ uua 
}'cr tUulCdl' 1 HU . UHa nl<lJUU<I lJcr l-'lULC(;U', nU:;"'Ult::S 
veilIl, Ll'l::'WIlltlh, y.uc :, t::'Ld CUl1v.c:run( ell una real!-
1,iL, ca Ulla. lCdULdL HlOH l-'CUpi.1UiC, 

.u'es}l!e:., la UCli1HilaClu Y.UC reSUHa en aquesta 1'ro
P0:'lCIU ue LICi, L[uc aVUl IewJn ay'w, es una uellmüa
ClO que S1ffiplemt::Jll lnu;a una llnüi, no una lIma que 
Ucl,nlüa tl:; e"jJdlS que s 'l1aunen ae prOleglr, que va
len la pt!na ae prolegi!', smó que dellmna, per una 
banaa, elS espais que es podran urbal1ltzo.r i, per l'al
tra., t!iS espalS que mnI SI es poden urbamtzar corn si 
no es poaen uroanitzar, als mLeressats, als prOpleLanS 
tant els fa que es puguin urbanitzar com que no. Evi
dentrnent, elS Es Lanys són ben difícIls Qurbanilzar, 
pe!' 1ant, és molt normal que els interessats hagin ac
ceptat de bon grat que es declari Area NaturaL d'Es
pecial Interes, velg que s'ha canviaL el 1101n, era d'In
teres Especial, els Eswnys, pero evidentmt:nt els 110cs 
que afeclen els pl'Opietaris aquesLs sí que ha estat lm
posslble introduir-Jos en les 110stres eSJIl.enes, Pero 
aixo és un criteri, aquest criLeri no proteccionista, nos
alLres !lO pudem acceptar ele cap manera aquest criteri 
a l'hora de fer la delimüació, i per aixo hem presen
tat una s~rie d'csIuenes. 

La pnmera eSlllena, i pas J<l dirccuulleIll al gra, 
és la franja que queda compresa entre els Estanys de 
Ses Salines el'Eivissa i l'aeroport, per una banela, i en
tre les platges el'Es Codolar, pel' la part de ponent, i 
de la platja el'En Bossa, per' 'la part de llevant, per 
tant, agafa també una zona de la banda de ll1igjum 
de la platja d'En Bossa, coneguc\a, per una zona que 
és proxima él la Torre de la Sal Rossa, fins i tot la 
gent la coneix normalment pel Racó de la Sal Rossa, 
o la banda del Racó de la Sal Rossa, encara que sigui 
la platja d'En Bossa, Tant en una area com en l'altra, 
les ctues són continuitat una de l'altra, els valors eco
logics són notables, especialment boHmics, en el cas 
de la franja que queda entre l'aeroport i els Estanys, 
es caracteritza pel- ser una zona d'alta salinitat, que, 
a més, constitucix la zona 011 es proclueixen els as sen
taments d'aus que nidifiquen a l'illa d'Eivissa, és tam
bé en aquesta zona on. s'han prodult, quan s'han pro
du"it assentamcnls de flamcncs, s'han prodult també 
en aquesta zona. 

Convendria recordar que ICONA en l'estudi del 
medi físic deia, concretament, que pe!' la seva fixació 
a la Mediterrania, consideram absolutament imprescin
dible la consenació d'aquest conjunt ecologic com a 
estada importantíssima de les vi es migratories entre 
Europa i Africa, per la seva situació marginal que, tal 
vegada, les fa més vulnerables, i remarca aixo de mar
ginal per estar més vulnerables, volem cridar l'aten
ció sobre l'interes orl1itolól-!ic que tenen les zones se
güents: Platia d'Es Codolar, zona entre les Salines i 
l'acroport d'Eivissa, així mateix ho diu, llacunes semi
salvatges properes a La Punta de Ses Portes i d'aItres 
zones que ara no vénen al cas, pero que ja en parla
rem en esmenes subsegüen ts, 

lCONA proposava per a aquesta zona que ara ens 
ocupa, en aquests moments, la classificació de Pare, 
per tant, inedificahilitat ahsoluta, per a la zona de la 
Sal Rossa, practicament el mateix, proposava també 
la qualificació de Pare, i a més, assenyalé1.va la impor
tancia deIs tamarins, una planta que avui en dia esta 
en vies de desaparició, per les construccions hoteleres 

de la zona, unes construccions que s'estan fent a l'em
para d'unes lhcencies que hi hauna molt a parlar so
bre la seva legalnat. O sigui, que tant en un cas com 
en l'aUre, aquesta franja que queda entre l'Esrany oe 
Ses Salmes i l'aeroport d' Eivlssa i la Sal Rossa, la 
part de migjorn de la platja d'En Bossa, mereix que 
aquesta Cambra prengui en consideració l'esmcna, que 
l'aprovi, que l'accepti, que incorpori aquesta area mar
ginal, pero també important, fins i tot més que els 
rnateixos Estanys, a la delimitació de l'Area Natural 
d'Especial Interes de Ses Salines d'Eivissa i Formen
tera, i que així tots hi guanyem una mica, 

MoItes gracies, 

EL SR, PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr, Diputat. 
Torns en contra? 
El Sr. Alons Mad, del Crup Regionalista de les 

Illes. 
Disposa de deu minuts. 

EL SR. MARÍ CALBET (Alons): 
Cracies, Sr. President, Sres, i Srs. Diputats. Jo, 

en primer !loc, com ha fet e l Sr. Ribas, del Grup So
cialista, faria unes cOl1sieleracions prcvies a aquestes 
eSlllcnes que s'han presentat per aqucst Crup Parla-
11 le: U l<J.U, j tll'dU'C\ itiet d liil quc <tL[UL:L'\d ,,~ Llll<.t ue le" 
Lleis t~11 volta més importants que han passat per 
aquesta Cambra, en passaran e1'altres de protecció d'es
país natUl'als, pero no per la meva cO,llelició ele pitiús, 
el'eivissenc, sinó perque crec, com' es e1iu a l'exposició 
de motius de la Llei, que és una zona fonamental de 
p1rotecció, alla on el nostre Crup hi ha estat en tot 
moment el'acorel, a vegades ha tengut públicament, ja 
ho ha tengut en el seu programa electoral, i així és 
com aquesta Llei s'aprova d'acord amb els textos que 
varen presentar els Crup Popular i el nostre mateix 
Gmp. Ens hauríem de congraLular tots que aquesta 
Llei el'Area Natural d'Interes Especial, ele conformitat 
amb la Llei 1 del 84, aprovada per aquest Parlament, 
sigui ja una realitat, a pesar que hi pugui haver-hi 
discrepancies amb els diferents Crups Polítics, pero 
cree que la basc, el fonament d'aquest tema és que 
aquesta Llei quedi ja el'una \legada aprovaela, i que 
Ses Salines d'Eivissa i Forrnentera quedin aprovades, 

Com he clit abans, aquesta Llei s'3prova amb el 
text inicial d'acord amb aIla que nosaltres hem pro
m,es als nostres electors, per tant, no tenim loes per 
el1vergonyir-nos, al contl-ari, cl-eim que és guany per 
al nostre Crup aconseguir que s'aprovi aquesta Llei 
de Protecció de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. 
Les esmenes del Crup Socialista que em pareixen, per 
suposat, legítimcs, tal vo]ta resultaran en aquesta Cam- " 
bra, fins i tot, una mica pesades, perque totes vénen 
fonamenlades a estendre les arees de protecció, i ales
hores aquesta extensió e1'aquestes arees de protecció 
que afecta, eles elel nostre ]1\1nt de vista, inteTessos 
vitals i que, a més, aqueixes extensíons 56Th Ínneces
sarics, el'idcntment no poclem, corn ha dit el Sr. Ribas 
que no s'havien acceptat aquestes esmenes, sí se 'n va 
acceptar una tTansaccional , perú cap ele les que afec
ten les delimitacions, ja que aquest és el nostre pro
grama electoral, aquesta és la nostra proposta de lIei, 
i el logic és que si les esmenes són d'extensió elels lí
mi1~, no es puguin acceptar. 

Vos te ha dit, Sr. Ribas, que és ma ¡oria per edifi
car, bé, aquí es parla moltes vegades de demagúgia, a 
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mi no m'agrada massa usar aquesta paraula, perqU\:: 
crec 4.Llt: es repenr-la en aquelxa L-dlnOra, iJ<::ru tYiUCül

menL, Ulr que una L1eI Ut: prolecclO oc ;:,es ::'aimcs, 
una L1el que tUlS coneixem, pero que VOSLes naunen 
ete COJ1t::lxer tamoe el text oe la LleI ael lS4, (!ir que es 
per ewncar, alXO sí que em parelX absolula i pura de
magogIa. Alla on nI na una proteeclO, no d 'es tanys, 
sino ue plalges, de boscos, de zones vItals, íÍns ¡ LUL 
amb aquesta esmena que voste ha dit, bé, quan parla 
d'una rranja que hi. na entre l'aeroport i les pIstes de 
l 'aeroport, i jo 11 die que el nostre planol ete ueliml
taCló arriba practicament a aquestes pIstes, o sigui 
que els tlamencs poden anar-hi tranquil'lament, pOC1en 
anar-j)¡ tranquülament, i aixo, Sr. Ribas, tal vegada, vos
tes, molt legitimament també, per la seva ideologta po
lítica, penscn que anar a expropiar senyors que no fa 
falta expropiar-los és molt lícit, nosaltres pensam que 
no és verital, i lxr aixó, i sentinl-ho molL a aquesta 
esmt:na no la poclem aeceptar. 

Moltes gracies, 

EL SR. PRESlDENT: 
Molles gracies. 
Sr. Ribas, \'01 replicar ara o Havors? 
Molt bé. 
El Sr. Joan Vcn!er té la parauJa. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
GracÍes, Sr. Presielcnt. Sr. President, Sres. , Srs. 

Diputats. En primer Hoc, jo he de rebutjar aquesta de
finició que ha \'olgut fer al nostre Grup, de grup d'edi
ficadors i de grups protectors, perque és necessari 
dir, i que quedi ben dar, per tal que a una zona no 
es pugui edificar, no just hi ha aquesta Llei d'Arees 
Naturals el'Especial Interes, que permeten no edificar 
una zona, hi ha altres formes de planejament que 
permeten que a certes zones no s'edifiq ui res, en con
cret, pel que fa referencia a aquesta esmena, la 359/85, 
sabem que és una zona aglicola a prap de l'aeraport, 
alla on mai no s'urbanitzara, alla on esta pIe de pe
tits propietaris i alla On les Normes de l'Ajuntament 
de Sant J osep permeten una protecció suficient per 
pensar que no és necessari incJoure aquesta zona elins 
aquesta Area Natural el'Especial Interes. Per tot aixo, 
i sense voler estenelre'm més, nosallres rebutjarem 
aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Té la paraula el Sr. Enrie Ribas. 
En el tom de replica, disposa de cinc minuts . 

EL SR. RIBAS MAR1: 
Moltes gracies, Sr. President. Sre.~ . i Srs. Diputats. 

Bé, en primer !loc, efectivament tates les esmenes que 
hem presentar són per ampliar els límits, no podría 
ser d'una altra manera perque nosaltresja havíem pre
sentat una Proposició ele Llei que era molt més am
plia, pero, també s'ha de clir, que els límits no ens els 
hem inventat, que els límits coincideíxen practicament 
amb els que havia elaborat ICONA, i que aquí moltes 
vegaeles, en aquesta mateixa Cambra, representants de 
diferents Gntps diuen que respecten totalment els lí
mits que ha elaborat lCONA, amb aquesta area es veu 
que no, no sé si també es traeta el'un eas de desequi
libri entre illes, o té alU-es connotacions. pero de fet 

en ayu..:sc cas nú es respeCla la delImHaC'lÓ que hav13 
ter .I.vVJ.'IIl1.. r'1'1111<::1' pUHL. 1 h .... UNrl, ~I no HaVla IeL 
duna rnd.llcra UeLerml1laUa era en ares ue Cr1L<::ns Clen

tIlle", no uOVlamel1[ en oasc a SI perJ uUlcava cto-s-ccnrs 
pro. tJlt: ~ans o L1 e" HUI o ues, 4. ue alxU es un altre 
remu, lJ.ue tamoe se'n pot panar. 

'l'ema de: les t:xprOpIaClOnS, no s'ha d'expropiar 
res a I11ngu, es LraCta y. ue les Lerres que ara ma[eIX 
tenen un us agríCOla, que contmwn tenmt rus agríco
la que nan tengut tms ara, que les arees que han ten
gut una utilització forestal, que la continuin tenmt, 
uel que no es tracta es de crear expectallves especu
latlves, expectatives que són d'edificació, de construc
ció. Jo, que em perdoni el Portaveu del Grup Popular, 
si s'ofen perque etubti de la seva voluntat protccclOnis
ta, pero no és que dubti, és que es tic segur que no 
existeix aquesta voluntat proteccionista, almenys aques
ta opinió és la meya, i així ha manifest, sense cap in
teres d'ofenclre . Per que? Perque la volunlat es demos
tra en fets, i, evidentment, els fets que hi ha fins ara 
no són precisament gaire alentadors en aquesl sc:ntiL 
El 70 % de les clenúncies per inft'accions urbanísti
ques que ob¡-en en el Consell Insular, i q LlC fi os <:Ira 
el Consell Insular no les ha ates, llevat el'un cas, són 
a l'Ajuntament de Sanl Josep, un Ajuntament que esta 
governat, precisament, per persones aelscrites a partits 
o a grups inclepenclents que si no més defensen lcs 
m;:¡tcixcs ideologies que vostes. 

Hi ha obviament un cas que és ben dar, el cas, 
com he dit abans, ele la zona de l1ligjorn de la Platja 
el'En Bossa, on l'Ajuntament ele Sant Josep, precipita
ment, abans el'aprovar les Normes Subsidiaries, va 
aprovar un avan<; de planejament, i en base a aquest 
avan~ de planejament, que en el propí acord ele PIe 
constava que no podia servir en cap cas per aconse
guir llicencies, perque obviament era simplement un 
a\'an<; ele planejament, no era res més, en base a aixo, 
concedía lliccncies, lrici::l1cies que precisarnent es con
ceelien a una serie d'empreses, un deIs principals ac
cionistes ele les quals és precisament el Vice-president 
nacional d'Wl deIs partits que esta aquí representat, 
cree que aixo és una ele les coses que també s'han ele 
dir, no es pot enganar l'opinió pública, la voluntat s'ha 
ele demostrar, i s'ha de demostrar en fets. 

Quan a nosaltres ens clemostrin que existeix efec
tivament aquesta voluntat decidida de protegir les arees 
que tenen un pes específic peIs seus valors naturals, 
nosaltres els creurem, l11cntrestant no els podem creu
re simplement per les seves paraules. Per tant, mante
nim I'esmena. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Dins el to1'n de contrareplica. Conforme. 
Disposa e1'un temps ele cinc minuts . 

EL SR, MAR! CALBET (Alons): 
Gracies, Sr. Presiclent. Sr. Ribas, en primer 1Ioc, 

(!ir-lí que voste es passa una mica de to, voste parla 
d'ICONA i aquí no estam a ICONA, estam al ParIa
ment Balear, anem a concretar i posar els pun ts da
munt les is. Amb aqueíxa afirmaciú que cls límits que 
vostes proposen són els d'ICONA, sense cap clubte, no 
hi estam d'aeord. L'ús agrícola que voste diu el'aques
ta zona enlre I'aeroport i les pistes, per suposat l'ús 
agrícola hi continuará essent, el que passa. és que vos
te sap, si s'ha llegit 10. Llei 1/84 i el text de la Llci 
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que estam debatent, que sí incloguéssim aquesta zona, 
aquesr us agncola qut:clana promolt. 

Expectanves de consnucclO, aIX0 voste torna a 
dir-ho, torna a ter demagogIa, mngu no ha parlat de 
construccló, estam pananl de proteccIó, estam parlant 
de proteccIó. 

lmracclOns urbanístiques, bé, a l'Ajuntament de 
Sant Josep i a tots els Ajuntaments de les Balears, 
n'hi ha d'infraccions urbanístiques, no només al de 
Sant Josep. 

Quant a les construccions de la Platja d'En Bos
sa, que siguin d'un Vice-president d'un partit nacional, 
crec que ens estam passant o s'esta passant vos te de 
to, no sé que té a veure que un senyor legítimament 
pugui construir a una zona, legítimament, i sigui al 
mateix temps Vice-president d'un partit nacional. Vos
tes, segons es veu no saben més que atacar les perso
nes i aixo és un ... 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. J oan Verger té la paraula. 
Disposa, Sr. DipLltat, d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. VERGER POCOVÍ: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. MolLes vegades 

pareix esser que els Diputats Socialistes no volen en
tendre res. ha quedar ben cIar que en aquesLa zuna 
no s'urbanitzara, ha quedat claríssim que aixo sera 
una zona agrícola, com és ara, i com voste també pro
posa, per consegüent, per que l'hem d'incloure dins 
una Area d'Especial Interes? Per fer-la més grossa? Si 
anam així arribarem a fer de totes les Illes unes Arces 
Naturals d'Especial Interes i n'haurem wrtit. 

Pcl que fa referencia, jo he de dir que el seu 
Grup Socialista en el seu ajuntament, el Grup Socia
lista a l'Ajuntament de Sant Josep va votar a favor 
d'aquestcs Normes Subsidiaries, a les quals es con
templava que aquesta zona no estas inclosa, que estas 
tal com ara, tal conl proposam nosaltres. Pensam, se
nyors, que és perclr-e el temps moltes vegades i que 
nosaltres l'únic que hem de fer és rebutjar aquesta es
mena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Dins el torn de fixació de posicions té la paraula 

el Sr. Sebastia Seua. 
Disposa, Sr. Serra, d'un temps de deu nlÍnuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. Prcsident. De fet, el debat de l'csme

na 359 a l'article 2 ja es veu que sera el debat gene
ral, i que tothom s'haura dit tot el que té a dir dins 
aquest m-ticle 359, per aixo, modificant també un poc 
la qüestió tecnica d'aquest petit espai,. molt important, 
i passam en el debat general d'aquesta Llei que creirn 
que s'esta fent en aquests moments. Per a Esquerra 
Nacionalista, esla molt cIar 

EL SR. PRESIDENT: 
Convé que concreti la seva posició. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, sí, concretarem moltíssim. Esta molt clar que 

aquí només hi ha una posició a tenir en compte, o 
tenim present la unitat de l'espai de Ses Salines d'Ei
vissa i Formente ra o no la tenim en compte; si un 
Gnlp Polític o dos, en el seu programa electoral, deien 
que anibava fins aquí o fins alla, és una qüestió que, 
en aquests moments, creim que no és l'objecte del 

debat en aquesta Llei, sinó que el que és l'objecte del 
debat és que entenem per Ses Salines d'Eivissa i For
mentera, i quina és la situació real d'Eivissa i Formen
tera. Fins ara ens hem trobat que s'ha negat, per part 
de la majoría d'aquest Parlament, la protecció de de
terminats espais de les Illes Balears, s'ha negat i no 
importa repetir els que ja coneixem tots, Mondragó, 
S'Albufereta, Cala Agulla, Menorca, etc., pero avui ens 
trobam davant una situació nova, absolutament nova, 
políticament parlant, que és que es retallen els espais, 
i a més, a proposta ele la majoria. Per tant, en aquests 
moments, per a nosaltres esta clar que estam clavant 
un retall, una llei negativa, més que una Bei positiva; 
i és clar que a Eivissa la Iluita més important que 
s'ha conegut a través de la nostra historia contempo
rania és la Buita per a la defensa de Ses Salines d'Eivis
sa, i a Formen tera també, potser sigui la Huita social 
i popular més important que hi ha hagut en aquest 
segle. Al marge de qüestions electorals, pensam que 
les signatures, la gent al carrer, els estuelis i el resso 
que ha tengut aquest tema a totes les Illes i a gran 
part el'Europa, creim que clóna raó de sobres al tema 
que estam discutint. Ens preocupa moltíssim que en 
aquests moments es pugui elir, es pugui parlar que 
hi ha espais que no són espais importanés en aquesta 
?lrea , ]ler ;} nO~81tres ;;¡qIJe~18 ?ln'1 té lIll;] llllit1t inrli,,
cutible, i és la unitat globalment que ha presentat el 
GnljJ Parhtl11elllal-i Sucialista, i nu és qüesLió cl'á¡'ees 
marginals i eI'an:cs irnportants, aixo sabem tots que 
en qiiestió cl'orelenació del territori i en qiiestió ele la 
clefensa a la naturalesa, és un cinisrne parlar que unes 
arees són rnarginals i unes arees són més importants; 
per altra banda ens preocupa, i hem de rebutjar en 
aquesta presa de posició amb molta claredat, expres
SiOllS corn que les Normes Subsidiaries d'un Ajunta
ment ja garanteixen una qüestió o una altra, aixo sa
bem que pot ser, pero, senyors de la majoria, com és 
possible aelmetre que les Normes Subsidiaries d'un 
Ajuntament estan igual o per damunt d'un Parlament 
de les Illes Balears? És la Llei que aquest Parla
ment elebat i és la Llei que aquest Parlament apro
vara la que esta per elamunt deIs planejaments muni
cipals ele l'Ajuntament de Sant J osep; com tampoc 
no es pot dir de cap manera, perque és enganar ab
solutament, mai no s'urbanitzara aquest espai, si 
aquest espai no s'inclou no podem garantir, en abso
lut, que mai no s'urbanitzara; per tant, és evident que 
no poelem usar aquests tipus cl'arguments perque són 
falsos, i jo diria que són arguments altaments clcma
gogics i poc reals. 

Com tampoc no es pot, ele cap de les maneres, 
parlar, com s'ha elit aquí, fa un moment, que l'ús 
agrícola esta prohibit, aixo si nosaltres coneixem les 
Ileis que ha fet aquest Parlament, i si coneixem I'an
tecedent ele b L1ci d'Es Trenc i Es Salobrar de Cam
pos, sabrem que ele cap de les maneres es pot afir
mar el que aquí s'ha afirmat, aixo és una falsedat. 1, 
per altra banda, ens continua preocupant rnoltíssim 
que es digui que hi ha moltes infraccions a les Illes, 
que ele fet a tots els mUllicipis hi ha infraccions i 
que ellS hem de conformar amb petits espais, perquc 
no lenim la pretensió el'acabar, d'una vegada per to
tes, en aquestes situacions irregulars. Pero, Sres. i Srs. 
Diputats, Esquerra Nacionalista cliu no, eliu basta i 
diu que Es Trenc tenia una arca molt concreta ¡que 
Ses Salines ten en una arca molt concreta, que la co
neixem tots. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Gracies de la seva intervenció. 
l passam a la vota ció d'aquesta esmena 359/85. Per 

tant, les Sres. i Srs. Dipulats que votin a favor d'aques
ta proposta de l'esmena, es volen posar drets, per 
favor? 

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

ques!a esmena, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 

n'hi ha. 
Queda rebutjada aquesta es mena per 25 vots a fa-

vor i 28 en contra. 
l passam al debat de l'esmena 360, al mateix apar

tat a) de l'article 2, també formulada pel Grup Parla
mentari Socialista. 

Pe1' ddensar aquesta esmena, dins torn a favor, 
té la lnu-aula el Sr. Enrie Ribas. 

Disposa de deu minuts. 

EL SR. RIBAS MAR!: 
Sr. P¡-esident Sres, i Srs. Diputats. Una altra ve· 

gada, en parlar el'aquesta esmena, no perque tengui 
ganes de ficar-me amb la gent, particularment, coro 
5'], 2 "rirm/lt :lf}l1í () [lPI"f}lIP pI nostre Cnm no ho sapiga 
fer d'altra manera, crec que sobradament s'ha demos
trat que no és així, sinú perque cn';c que, en aquest 
cas, és elemental, que s'ha de dir clarament quins in
teressos defensa cadascú, i resulta que una línia coin~ 
cideix amb uns interessos, i 1'alt1'a, no. He dit abans 
que en l'esmena anterior afeetava un senyor que esta 
relacionat amb un Grup, no m'he fieat per res amb 
aquest senyo1', té tot el dret del món de sol'licitar una 
l1icencia, si la hi elonen, millor per a ell, pero, evielent
ment, no se'm pot negar que hi ha una relaeió que, 
com a mínim, és sospitosa i es dóna en molts altres 
casos, no amb aquest senyor, sinó amb altra gent. 

En aquest cas, tractam d'una es mena que afecta 
tot el massís muntanyós elel Corp Marí, qualsevol eivis
sene elels Diputats que hi ha aquí, perque se'n facin 
una iclea, que parlem del Corp Marí, ja saben que és, 
hi ha dos massissos muntanyosos que estan a ran de 
l'Estany ele Ses Salines, que formen amb Ses Salines 
una unitat geografica, a pesar que hi ha una diversi
tat de paisatge, com és molt facil ele suposar, per una 
banda, pla, a Ses Salines, i per una altra, zona mun
tan)'osa; pero, evidentment, el Corp Marí és una de les 
zones que mereixen especi::d atenció; les Normes Sub
sicliUries, que aquest és un tema que ja ha sortit eom 
si protegissin prou, jo crec que s'ha de manifestar la 
discrepáneia en aquest punt, les Normes Subsidiaries 
ele Sant Josep no protegeixen prou, al nostre entendre 
el Corp Mad, COl11 tampoc no protegeixen prou, i des
prés ho VC1ilTJ11, el Puig Fil[CÓ. Per Uila banela només 
protegeixen, COlll a zona forestal el'especial protceció, 
inedificabiliLat absoluta, la zona superior, la zona més 
alta del massís del Corp Marí, la resta queda com a 
zona forestal, logicament amb una eelificabilitat molt 
baixa, pero que en té, amb una edificabilitat que, a 
més, pot pennetrc lügicament a l'hora de fer cases 
també fer camins que poelen deteriorar notablement 
tota aquesta zona. 1 tornaré a fer referencia a l'Estudi 
deIs Medís Físics d'ICONA, i en aquest sentit em sap 
m~l contradir el que s'l1a dit abans, pero els nostres 
límits coíncic\ien, exactament, amb I'Estudi del Medi 
Físic el'ICONA. si fa rcfen~:ncia a aItres estudis 

d'lCONA, tal vegada no. En el cas del Corp Marí, 
lCONA proposava la qualificació de Pre-pare A, també 
inedificabilitat absoluta i a més afirmava que el baix 
regim pluviometric de la zona no permet destruccions 
o explotacions extensives per resultar irreversibles. 
Aixo ho deia ja fa a[guns anys, i més recentment l'estat 
de degradació ha hagut de reconeixer que és bastant 
més dolent del que tenia abans, quan es feia l'Estudi 
del Medi Físic d'ICONA es deia que l'estat de degrada
ció era baix, que hi havia una fragilitat baixa í que 
s'havia de preservar el seu alt caracter forestal; avui en 
dia, supos que diria que el seu estat de degradació és 
aIt, la seva fragilitat és immensa i que el seu caracter 
forestal, si continuam així, prompte no existira. 

Aquesta zona del Corp Marí no només és un mas
sís muntanyós, sinó que arriba fins alla on parlavem 
abans, el Racó ele la Sal Rossa, arriba fins la part de 
migjorn de la Platja el'En Bossa i, per tant, agafa tam
bé una zona on també hi ha interessos, que després 
sortiran, si és necessari en la replica, a més, jo crec 
que és convenient que surtin, interessos de persones 
també ele elins aquesta Cambra. l també hi ha elenún· 
cies dins aquesta arca, també hi ha denúncies al Con
sell Insular d'infraccions urbanístiques comes es elins 
el municipi de Sant Josep, que ni l'Ajuntament, ni el 
Cnllsell ni ningú no hi h81l f~t C'l[l C:lS 

Ja ICONA eleia que aquest era un perímetre que 
s'havia ele prutegir ele qualsevol alteració i que els 
seus valors, especialment florístics, s'havien ele preser
var. Jo no cansaré les seves senyories amb noms cien
tífic's, com he ret altres vegades, perque cree que tots 
tenin'J' accés al Diari de Sessions i és ben faeil de recor
dar si algú té interes en aixo. Pero, les Normes Subsi
diaries contemplen, les Normes Subsidiaries de Sant 
Josep aprovaeles inicialment, contemplen dues zones, 
eom a mÍnim dues zones, amb una edificabilitat massa 
alta i que pot perjudicar greument l'equilibri ele la 
zona, una a la banda ele La Xanga, tirant amunt per 
la canalada que hi ha, que va a elonar a La Xanga i 
que ja hi existeixen algunes edificacions, i una nltra 
a [a banela de La Revista, on ]'únic que hi ha ara són 
petites edificacions i alglln xalet ele nova planta que 
pot tenir alguns anys, fa alguns anys que deu estar 
constrult. Pero preeisament prop ele La Revista, i tam
bé precisament a la Sal Rossa, també en l'Estudi del 
Meeli Físic enCONA es recullen valors especialmcnt 
d'interes florístic que seria important preservar. Per 
tant, nosaltres en mantendrem també que aquesta es
mena és necessari que s'incorpo1'i a la elelimitació que 
es proposa en la Proposició de LIei. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESID-ENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Torns en contra? El SI-. Alons Marí. 
Disposa, Sr. Mari, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. MARi CALBET (Alons): 
Gracies, Sr. Presiclent. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Ri

bas, jo li he de repetir que no estic en aquesta Cam
bra per c1efenc1re in teressos particulars de ningú, si el 
nostre Vice-president nacional, d'Alian<;a Popular, ja 
que no som d'aquest Partit, pero també li die que si 
els que constrlleixen n alguns !locs com es1 a cOllstruint 
a un !loc, [os el Sr. Carrillo, jo el defensaria igual. 

Dit aixó, la zona que voste menciona en aquesta 
esmcna, que és precisament la zona del Corp Mari, 
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voste sap perfectament, d'acord amb les Normes Sub
sidiaries de l'Ajuntament de Sant Josep, aquesta ve
gada sí, que aixó no esta dins la zona, aixo és una zona 
devora Ses Salines, i la zona del Corp Marí i la zona 
del Cap Falcó, que vendra amb l'esmena que segueix, 
té una protecció amb les Normes Subsidiaries de Sant 
Josep, i repetesc que no són Ses Salines, que és una 
are a que sí esta devora la zona que es prategeix, és 
una area forestal i, que com a tal, se li dóna el mateix 
tractament en les Normes Subsidiaries, perque el que 
és evident és que aquí donar-li a aquesta zona un trac
tament dins la Llei d'Espais Naturals seria passar-nos 
una mica del carro, perque creim que no és necessari, 
creim que una zona forestal, que esta regulada per la 
Llei del Sol, que no permet la fonnadó de nudis ur
bans, que ni tan sois, com voste ha dit, es permeten 
fer camins, a no ser que hi hagi una justificació urba
nística per fer-Ios, etc., etc., té una protecció aquesta 
zona que esta devora Ses Salines, i que no són Ses 
Salines, més que suficient. 

A més, voste ha expressat amb aquesta esmena, 
C0111 ja hem dit abans, tal vol~a, opinions personals. 1 
vull llcgir exactament el que diuen les Normes Subsi
diaries en aquesta zona forestal de protecció especial 
que és I'esmena o es la gran part deis terrenys que 
vos tes han indos dins aquesla esmena. Dins la zona 
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d'Es Cavallet a la costa tins la Xanga», la Xanga voste 
I'ha mencionada, i tornant al bar d'Es Cavallet, des de 
la Xanga vorejant els pics muntanyosos, també les 
arees que compren en tor el massís forestal entl'e els 
dos Estanys, la canal fins la zona sud de la Platja des 
Codolar», aixo és el que diuen les Normes Subsidia
ries, i creim, per suposat, i hi estam completament 
d'acord amb aqueixa protecció, pero de l'area de Ses 
Salines, no diu l'area de Ses Salines, és més que su
ficien t. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Marí. El Sr. Joan Verger té la 

paraula. 

EL SR. VERGER POCOVf: 
Sr. President, Sres . i Srs. Diputats. Nosaltres pen

sam, el nostre Grup pensa que amb la protecció que li 
donen les Normes Subsidiaries de l'Ajuntament de 
Sant Josep, com a zona forestal, aquesta zona queda 
perfec tal1lent protegida, quant al que fa referencia a 
les clenúncies d'infracció urbanística, senyors socialis
tes, les duguin a les dan-eres conscqi.'iencies, no ens 
les treguin aquí. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? No. 
Disposa el'un temps de cinc minuts. 

EL SR. RIBAS MAR!: 
Sí, molt brcumcnt, Sr. President. Bé, crec que hi 

ha una cosa a que s'ha de fcr una precisió, perque 
cada vegada eslam a les mateixes, aix6 són Ses Salines, 
aixo no són Ses Salines, que són Ses Salines? Les 
in s\;il-lac ions sal inercs i l'E slcmy de Ses Salines, evi
dentmcllt aixó són Ses Salines, en un sentit estricte; 
en un scntit ample, aixo IlOlllés no són Ses Satine". Es 
a dir, l'Espaln'aclor, J'Esparvell i tots e1s illots que hi 
ha enm ig, aixo no són Ses Salines, pero a Eivissa i a 

Formentera, quan parlam de Ses Salines, parlam no 
només de l'Estany, parlam del Corp Marí, parlam del 
Puig Falcó, parlam de la Sal Rossa, parlam de la part 
de migjorn de la Platja d'En Bossa i parlam, fins i 
tot, de part del Codolar, que vostes no ho volen reco
neixer així? Són molt lliures de fer-ho, pero per a nos
altres, com per als organismes científics que han estu
diat aquesta zona i que l'han delimitada abans que 
nosaltres fessim qualsevol Proposició de Llei, qua!se
vol, aixo també forma part d'aquesta unitat, d'aquesta 
area natural que li deim Ses Salines, com li podríem 
dir d'una aItra manera, i així ja no tendríem el proble
ma de si aixo són Ses Salines o si no són Ses Salines. 

Segona qüestió, les Normes Subsidiaries si prote
geixcn prou o no protegeixen prou. Jo con ~inuu en les 
mateixes, les Normes Subsidiaries, al meu entendre, 
no protegeixen prau, tal com estan ara, pero fins i tot 
en el cas que protegissin prou, fin s i tot en aques cas, 
hipotetic, s'hauria de reconeixer que per un simple 
principi d'estabililat jurídica, esscnt que formen part 
totes aquestes arees de la ma teixa área natural, di
gucm-li Ses Salines o diguem-li d'una altra manera, 
tates aquestes arees haurien d'estar dins la delimitació 
cl'aq uesta area, eviden tment, perque són ecosistemes 
que estan relacionats un amb l'altre, i que no es poden 
separar ni desIligar. 
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d'estabilitat jurídica, que és més estable una llei cl'a
quest Parlamenl que qualsevol norma subsidiaria que 
pugui elaborar qualsevol éljuntament, nosaltres ja pen
sam que aquestes arees s'liaurien d'introduir dins 
aquesta Proposició de Llei. 

1 tercer punt, jo no he dit que defensar inleres
sos particulars no sigui legítim, em pareix molt legí
tim, el que passa és que vull deixar ben cIar, aquí, qui 
defensa la protecció d'un espai natural i qui defensa 
la protecció deIs interessos afectats, de les persones 
afectades per la protecció d'aquest espai natural, que 
són elues coses molt diferents. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol1es gracies, Sr. Ribas. 
Torn de contrareplica, Sr. Alons Marí? 
Disposa de ... 

EL SR. MAR! CALBET (Alons): 
Gracics, Sr. President. Sr. Ribas, pel que es veu 

voste des el'una postura totallll ent dogmatica interpre
ta el que són Ses Salines , jo crec que el poble d'Eivissa 
o almanco eJs votants que ha tengut el nostre Grup ho 
intcl'preta el'una forma diferent, no hi ha res més. La 
Platja el'En Bos~a, vos te dira el que vulgui, pero la P!at
ja d'En Bossa no pertany a Ses Salines, i si no, faci 
una cnquest;:¡ a Eivissa, i ti diran si pertany a Ses Sao 
lines o "i nu hi perlany. 

Les Nonn es Subsid iaries que voste diu, aqueixa 
zon;l forestal de protccció són 5 mi.lions de metres qua
dr:lts, i qued en protegits i, repetesc, no són Ses Sa
lin es. quc quedi cIar, Ses Salines són els espais civis
sencs i fOrnlL'1l1ererS, són els espais de les platges de 
Ses SCllincs i ks zones bascoses del voltant, que és el 
(¡lI C queda protcgit en e l nostre Projecte de Llei, i amb 
aixc> no facin demagogia, pcrquc vostes ha sabcn igual 
que jo. 

Voste quan ha dit estabilitat jurídica, hallrá vol
gu t dir scgurcL1t jurídica, p erque estabilitat .iurídica, 
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en fi, no sabem el que es, o clarifica ció jurídica, pero 
b é, estabilita t jurídica, almenys jo no sé el que é so 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Fixació de posicions. Disposa de deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Volem insistir en tres o 

quatre aspectes de reflexió davant aquests metres que 
per a nosaltres també són importants. En primer !loc, 
volem rer la reflexió ele la situació de saturació urba
nística a Eivissa; en segon lloc, volem fer una reflexió 
general, no només del que es consieleren Ses Salines 
pels representants el'un partit o el'un altre, o pels ciu
taelans c\'Eivissa fent una enquesta, que així sí que 
arribaríem a una siluació, vull elir, comica, bastant co
mica si haglléss im de ter aquesl tipus d'estllcli s i s i 
haguéss im de tenir en comple a 1'hora ele coneixer qui 
na és una area i quina és 1'a ltra, si haguéssim ele fer
una enquesta, realment seria molt preocupant, o per 
r efer¿ndum jo estaria molt P1TOCUp;:¡t el'aquesta con
ccpció d'orclenació elel terriLori, i aixo, que cree que 
S01!1 demacra la eles ele fa moleS anys, pero volia fer 
aquesta reflexió, perque la verital, aquesta zona ele que 
parlanl en aqlles ts mon1ents, és el sostre, és una zona 
controntanL, con1 s'ha da, es cert, pero Ulla zona que 
és sos lTe, és tant important CO l11 el nuc1i mateix ele la 
zona que elisclllim. Nosaltres hem dit abans que cn~iem 
en la unitat de l'espai, hcm dit abans que creiem que 
una llei elel Parlament ha de passar per clamunt de les 
Normes Subsicliaries d'un Ajuntament, ens preocupa 
moltíssim avui sentir que es elóna tant de valor a unes 
Nonnes Subsieliaries concretes i no a una !lei parla
mentaria a aquest nivel!, ens preocupa perque, ja cleim, 
el concepte que es té del Parlament i el concepte que 
es té cl'aplicació de l'Estatut d'Autonomía, ens preo
cupa moltíssim a Esquerra Nacionalista aquesta qües
tió, nosaltres creim que un ajuntament esta per elavall 
el'un Parlament, per dava!l d'un Govern Autonom, si 
bé som respec tuosos de les autonomies municipals, 
pero hi ha un ordellament general que s'ha ele tenir 
present i, en elefinitiva, pensam que s'estan repetint 
argumentsl del punt anterior, només es pot assegurar la 
no urbanització el'aques ta zona si s'inclou aquesta zona 
dins l'espai que en aquests moments anam a votar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabada la fixació de poslclOns, passam a la vota

ció d'aquesta esmcna, 360/85. Per tant, les Sres. í Srs. 
Diputats que votin a favor ele l'Esmena, es volen po· 
sar drets, per favor? Poden seure, moltes gracies. 

'. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
el'aquesta esmena, es volen posar elrets, rer favor? 

Poelen seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 

ha. 
Han votat a favor 25 Diputats, en contra. 28. Per 

tant, queda rebutjacla aquesta esmena. 
1 passam al debat ele I'esmena 361, també a l'apar

tat a) del mateix article 2n. 
Té la paraula el Diputat Sr. Enric Ribas. 
Disposa, Sr. Diputat, el'un temps de deu minuts. 

EL SR. RIBAS MAR1: 
Sres. i Srs. Diputats. Aquesta esmena és semblant 

a l'anterior, la del Corp M;:¡ rí. Tant en un eas com en 

l'altre, es tracta de dos massissos de característiques 
semOlants, si bé amb una dlterencia, amb una cllte
renCla que es substancial, així com abans he dit que 
el Corp Mari recentment s'havia degradat bastant, no 
és aquest el cas del .Puig Falcó, que encara avui en 
dia es conserva verjo i amb poquissimes edificacions 
i normalment, també concentrades devora Sa Canal, 
elevora el petit nucli de Sa Canal. 

Referent al Puig Falcó, els valors nalurals que es 
poden adduir són el mateixos que en el Corp Marí, si 
bé, logicament, millor preservats, i també en el cas 
elel Puig Falcó, en aquest cas s'hauria de reconeixer, 
perque cree que una cosa no lleva l'altra, que és tal 
vegada l'únic cas en que les Normes Subsielütries ele 
Sant J osep estableixen una protecció important, crec 
que seria, fins i tot, una protecció suficient, si no fos 
perque en comptes de reeluir el petit nucli urba al 
que és ara, a Sa Canal, i potser W1a mica més, s'am
plia aquesta zona consiclerablement cap al nord i cap 
a migjorn fins i tot, una vegada que va cap al nonl, 
prop ele la carre tera que va cap Eivissa, pujant a una 
canalada arnwlt, d'una forma que pot suposar també 
un greu desequilibri de la zona. En elefinitiva, per no 
cansar més amb aquest tema, perque els argumenls 
són els mateixos que en el cas elel Corp Marí, ja dic, 
la diferencia és que el nivel! de preservació de la zona 
és lTIolL millor, pero tamlJc 111 lla una Lona que es ex
cess ivet en les Normes Sllb sicWlries eJe permiss ivitat 
cl'urbanització a W1S lIoes que poden causar destrosses 
irreversibles. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Díns el torn en contra. 

EL SR. MAR! CALBET (Alons): 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats . Per no rei

terar els mateixos argurnents el'abans i per no cansar 
els que seuen dins aquesta sala, seré molt breu en 
aques ta esmena, ja que el mateix esmenant ha reco
negut que els arguments són els mateixos. jo aquí no
més he ele dir que aqueixa és una zona forestal de pro
tecció especial dins les Normes Subsidiaries, i aclarir 
al Sr. Serra i al Grup Socialista que, segons es veu, 
eIls confien plenament en aquest Parlament, i en l'au
toritat en aquest Parlament, com hi co nfi'i jo, perú el 
que m'estranya sentir és que no confíen en l'autontat 
d'un Parlament Nacional que ha dictat una Llei del 
SOl. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Verger. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
Sí. Sr. President. Manifestar el mateix que hem 

l11;:¡n ifestett él l'esmena 360 , no<;altn~<; creim C]lle amb 
aquesta protecció com a zona forestal que li donen les 
Normes Subsicl iáries és suficien t, i a posta nosal tres 
rebutjam aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. RIBAS MAR1: 
Sí. Sr. P resielent. Mol breument, només per pun

tu:llitz:¡r que nosaltres, a cap moment, ni crec que es 
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pugui desprendre de les nos tres afirrnacions hem man
tengut que no confiem en la Llei del Sol, en tot cas 
hauríem de parlar de l'aplicacíó de la Llei del Sol, 
que no depen de les Corts Espanyoles, depen, en bona 
part d'aquest Govern, encara que hagi delegat mol tes 
de les competencies als Consells Insulars, i que co
men<;ant pels mateixos ajuntaments, tampoc no apli
quen la disciplina urbanística; aquest és un tema que, 
efectivament, ens preocupa i que no perque aquí s'apro
vas en aquest Parlament, en aquesta Cambra una Llei 
de Protecció de Ses Salines, ens deixí de preocupar 
mentre els instrwnents de disciplina urbanística se
gueixen en les rnans de les persones en que estan ara. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen contrareplicar? 

EL SR. MAR! CALBET (Alons): 
Sí, gracies, Sr. President. Sr. Ribas, voste aquí no 

dóna cap argument de tipus jurídic, ni cap argument 
que se sostengui pet" si mateix, voste vol dir que les 
lleis nacionals en aquest país, en aquestes iHes no 
s'apliquen, per la mateixa regla de tres, si fos aixo, 
tampoc no s 'aplicarien les d'aquest Parlamento 

l\lÍnlt r:>C' ('Tl-;rinl,.- rrp(" n110 'llYl ,.,l1Prl' 8 nl~()lT r.l::1r , .. ...... ~, ..... '-' o·~· ..... ·~'_·, --~ '- ·l-· - -.- . _- - .1.. -" - - .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fixar la posició? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Molt breument. Estam davant un tema, el Puig 

Falcó, que reaIment no esta gaire destrossat, o alme
nys la darrera vegada que ho coneguérem no hi esta
va, no [a molts de mesos, certament hi ha unes Nor
mes Subsídiaries, pero creim que aquest Parlament 
esta discutint avui una are a d'especial interes global, 
i no que estam llevant bocins, perque ja a aItra ban
da s'estan respectant, nosaltres no ente!lem aquest 
proceelir i aquesta elavalua ció constant elel que és l'es
perit i la !letra de l'area de la discuss ió de la Llei 
d'Arees d'Especial Interes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grCtcies, passam a la votació d'aquesta es

mena 361. 
Per tant, les Sres. i Sr, Diputats que votin a fa

vor d'aquesta esmena, cs volen posar drets, per favor? 
Poden seu re, moltes gracies. 

Les Sres. i Sr. Diputats que votin en contra, es 
volen posar clrets, per favor? 

Poden seure i moltes gracies, ". 
Abstencions? No n'l1i ha. 
Qucda rcbuti:lCb l' esmen :J. que ha tengut 25 vots 

a favor i 27 en contra. 
Passam al debat, dins e'l mateix article 2n. a 1'apar

tat h), que fa l"E'fercncia 81 terme municipal de For
mentera, i hi ha dues esmenes, la 362/85 del Grup 
Parlamentari Socialista, per tant, dins tom a favor té 
la parzmb el Sr. Enric Ribas. 

SI". Diputa t, hi hal1lia possibilitat que m'agrupas
sin el dcbat de les esmenes 362 i 363? Si hi ha possi
bilitats 

EL SR. RIBAS MARI: 
Són difcrents, 

EL SR. PRESIDENT: 
Val. 
E s debat l 'esmena tota sola, 362. 

EL SR. RIBAS MARí: 
Gracies, Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. Pro

curaré esser breu. L'esmena 362 afecta una zona que 
cree que és bastant coneguda per tots els Diputats, 
que és l'Estany des Peix de Formentera. L'Estany des 
Peíx que incomprensiblement en la Proposició de Llei 
que presenten els Grups Regionalista í Popular no fi
gura dins la delimitació, i que forma part també, COl11 

s'ha parlat abans, també d'altres zones, encara que 
no hi hagi una contimütat geografica dins la delimi
tació, forma part de la mateixa unitat, del mateix es
pai natural. És una area de la qual diferents organis
mes han reconegut el seu valor, des d'ICONA, COm he 
dit abans amb l'Estudi del Medi Físic, que també s'in
clola dins aquesta dclimitació, i que, fins i tot, ho res
senyava d'una forma especial quan parlava deIs espais 
humi ts que era necessari protegir, parlava precisament, 
diu textualment «petits sortints abandonats de l'Es
tany des Peix i de la seva barra litoral», es pot dir 
que INESE també recull almanco en el seu avan<; 
que tenim la importancia el'aquesta !lacuna natural, el 
CEOT~.t '\. L2.~;'ib~ C!!1 l'Estudi d~ !c;s P ... i\· e~-·_~s !\1:1!~itirr~e~ 
Pluvials i Lacustres, ele 51 zones hunlides que recull 
a Espanya, cinc són¡ ele Balears, i una d'elles és l'Es
tanv des Peix, i ]'Inventari Obat c1'espais naturals 
protegits, també inclou J'Estany des Pe ix com espal 
núm. 25. 

L'Estany des Peix es caracteritza per tenir una 
fauna important, no tan espectacular com pugui esser 
la propia de l'Estany Pudent o de les zon es que hem 
comentat abans cl'Eivissa entre l'aeroport i Ses Sali
nes, perque basicament són insectes i linícoles, pero 
en molts de casos els insectes són endemics de l'illa, 
i propis només d'aquesta zona. La flora i la fauna, ja 
fa uns anys, quan feia el seu Estudi del Meelí Físic 
lCONA, deia que s'havia degradat, pero que estava es
tabilitzada, basicament és important, perque aquesta 
estabilitat ele la protedció i ele l'estat ecologic deis 
ecosistemes que es mantengui, és important que aques
ta llacuna quedi inclosa elins la delimitació de la Pro
posició de L1ei. 

Logieament, també, pot ser, com sempre, que hi 
hagi interessos contl-aposats, que hi hagi interessos de 
gent que tengui interes a urbanitzar la zona, són llns 
int eressos molt legítims, pero que nosallres no com
parti111 i que, per suposat, eIs interessos de protecció 
del territori, en aquest G1S, una area natural impor
tant v::m per damunt, i una mica també crec que he 
de [el" refen~ncia, c!ona¡- una mica de més consisten
cia encara al aue deia abans. que per a nosallres les 
Normes Subsidiaries ens pareix bé que pmtegcixin, 
pero no és suficient, en el cas ele Formentera, les Nor
mes Subsidial'ies, que proximament s'aprovaran inicial
ment, contemplen l'Estany des Peix, quedara protegit, 
pero aquest no és un argument perquc nosaltres re· 
tire1l1 I'esmena, pel l1laleix que hem dit aban s, si l'area 
natural és una, i aquestes petites zones que aquí pro
posmn d'introduir fonnen part d'aquesta ñrea natura!. 
han el'estar tamhé ctins la Proposició de LIei, perque 
la 11ei és una llei de Protecci6 i Ordenació el'Arces 
Naturals d'Especial Interes, i aixo, entenern que [or
ma rart eleIs seus valors ecolo[!Ícs, pais:'ltgís tics. fa u
nístics, tot el que es deia en l'exposició ce motius en 
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la Llei de Protecció i Ordenació d'Arees Naturals d'In
teres Especial, que, precisament, donen lloc que una 
area sigui mereixedora de ser inclosa, sigui mereixe
dora de ser declarada area natural. 

Per tant, aquesta esmena la mantenim i ens agra
daria que també fas acceptada pels diferents Grups; 
també, no, a diferencia de les altres esmenes. 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Torn en contra? Sr. Alons Mari, Sr. Joan Verger. 

El Sr. Alons Mari, del Grup Regionalista de les Illes. 
Disposa de deu minuts. 

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

passat de les esnlenes de l'illa d'Eívissa a les de l'illa 
de Formentera, a mi m'alegra sentir, per part del Sr. 
Ribas , que l'Ajuntament d e Formentera dins les seves 
Nonnes Subsidi~\l-ies, que és el mateix que l'Ajunta
ment de Sant Josep va fer en aquestes zones boscoses, 
indou l'Estany des Peix, i jo he de dir aquí que tot 
el que ha di! el S1". Ribas dc la fauna és molt discu
tible en el cas ele l'Estany des Peix, és a dir, jo no 
dic quc no hi hagi una parl de veritat, pero crec quC 
aquesls intercssos queden prou proLeglls, preclSameIll, 
per aquestes Normes Subsidiaries, pero és que he de 
dir que nosaltres no poelem acceptar aquesta esmena, 
ho he de dir darament, perque el mateix que he dit 
d'Eivissa, l'Estany des Peix no té res a veure ambo Ses 
Salines, I'Estany que té a vcure amb Ses Salines, í 
que té realment aqllest valor ecologíc i el'avi-faw1a és 
I'Estany Pudent, no hi ha cap connexió, cap de cap ti
pus entre l'Estany des Peix í l'Estany Puc\ent, que és 
el que indou el nostre Projecte de Llei. 

I voste em torna a parlar d'interessos d'urbanit
zar la zona, jo estic espantat, perque voldria que em 
digués qui és que té interessos en urbanitzar aquesta 
zona. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. El Sr. Joan Verger té la paraula. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
Sr. President, nosaltres rebutjarem aquesta esme

na, en primer lloc, com ja ha dit el rcpr-esentant del 
Grup Regionalista. perque aquesta zona, aquesta area 
no forma part, entenem que no fonna part de la zona 
de Ses Salines d'Eivissa i Formentera i cls i110ts inter
medis. Per una altra part, per aclarir la postura del 
nostre Grup, nosaltres som partidaris d'usar el man
co poss ible aquesta Llei el'Arees Naturals d'Especial 
Inte res sempre ql1e quan creim que hi hagi d'haver 
'-m~ prolecció, i en aquf'st C;1S pensam que en aqllest 
Estany des Peix hi ha d'haver una protecció, la pugui 
donar unes normcs de plancjament, unes normes sub
sieliáries o un pla general. 

Com ha dit aquí molt bé el representant del Grop 
Socialista, ens ha comunicat que hi ha una protecció, 
Ilosaltres ja ho sabíem, per consegüent, nosaltres no 
creim procedent que s'inclogl1i aquesta zona de l'Es
tany des Peix dins aquesta area natural el'especial in
teres 

EL SR. PRESIDENT: 
Torn de replica. 

EL SR. RIBAS MAR!: 
Sí, Sr. President. Molt breument, primera cosa, 

no vull repetir els argwnents que, a més, el Sr. Serra 
molt bé ha expressat abans, que si entram en quines 
arees formen part d'una are a natural, si ho hem de 
fer per referendum podria ser una mica complicat, 
pero crec que els estudis científics que s'han fet, els 
estudis que s'han fet per equips competents, tenínt en 
compte diversos aspectes, el paisatgístic, el botaníc, el 
fawústic, tot el que vulguem, aquests estudis, sempre, 
han detenninat que es tracta d'una area natural, si 
nasal tres la volem dividir en quatre o cinc, aixo és 
una altra historia, i ja són arguments polítics, pero 
els arguments de tipus científic, de tipus natural ens 
diuen que, realment, els ecosistemes van relacionats 
un amb l'altre. 

Tema deIs projectes d'urbanització, a mi no m'agra
daría que voste em dígués, Sr. Alons Marí, que només 
m'agrada ficar-me amb els particulars, pero abans he 
parlal d'una persona que tenia interessos a la zona de 
migjom, a la Platja d'En Bossa, que també li puc dir 
que esta i ha estat sempre a alts nivells del nos
lre partit, fins i tot, perque l'Estany eles Peix es po
gués urbanitzar, per tant, no em demani que lí doni 
clades concretes, en tot cas, aquí hi ha dos Grups Par-
1 _ J _. _ _ _ _ , _ _ _ _ __ ~ __ , _ _ • _ _ 1 _ • ~~ 
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urbanitzar, que es comprometin, públicament que allo 
no s'urbanitzara, que els dos Grups volen que allo no 
s'urbanitzi, mnb aixo em donaré per satisfet. 

1 tercer punt, les Normes Subsidiaries, una altra 
vegada, bé en aquest cas quasi quasi li hauré de do
nar la raó al Sr. Verger, és a dir si aquí del que es 
tracta és que el que hi ha esta protegit 3mb Ncrmes 
Subsidiaries, no introduir-ho dins una Proposició de 
Llei d'Area Natural d'Especial Interes, en aquest cas, 
no fa falta la Proposició de LIei d'Arca Natural d'Es
pecial Interes, perque tot el que proposen vos tes que 
quedi delimitat dins aquesta Proposició de Llei, ja 
quedara protegít i de sobres, encara més, possiblement 
encara més, en el cas de Formentera, precisament per 
les Normes Subsidiaries ele Sant Josep ¡les Normes 
Subsidiaries de l'Ajuntament de Fonnentera, de for
ma que en aquest cas no és necessari ni tan sois apro
var la seva LIei. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies. Contra replica, Sr. Alons Mari. Dis
posa de cinc minuts. 

EL SR. MAR! CALBET (Alons): 
Gracies, Sr. President. Jo crec que avornnem 

aquesta Carribra clonant al"guments que ¿"S repeteixen 
fins la sacietat, nos::lltres , el nostre Grup considera 
que ::tqlleixa ar~J no esta dins Ses Salines, consiclerJ 
que és digna de protecció i, per aíxo, donam I'enho
rabona a l'Ajuntament de Formentera per les mesures 
proteccionistes que ha tret, el que sí m'estranya sen
tíl- altra vegada que es mescli un altre senyor, que su
pos que sé de qlli s'esta parlant i, a més, voste em 
diguí que el seu partit té pressions, doncs jo li diré 
que el meu no en té cap, i el lamentab;e és que les 
pressions del seu partit arribas sin a tenne perque 
aquest senyor pogués urbanitzar l'Estany des Pe ix, i 
aixo seria el vergonyós, i m'estranya que vos te ho di
gui 3 aquesta Cambra. 

Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
.t¡ixaClÓ ete pOS1Clons. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies. L' Escany des Peix és una de les Zü

nes hllil1ldes que queden a les IHes Balears i, per tant, 
de les poques zoneS humides que queden i, per tant, 
si no hem de davaluar els aspectes ecologics d'aquest 
debat, crec que hem de tenir molt present a l'hora 
de tenir en compte l'espai que discutim, és: cert que 
es podria pensar que és un espai que té una certa au
tonomia, com a tal espai, pero, precisament, ja que 
estam avui discutint un espai general que afecta, en 
aquests momenls, Formentera, pensam que ales que 
és una zona humida, no es pot, de cap de les mane
res, cleixar-la de banela. 

En segona part, la segona part és que, senyors 
del Grup Regionalista i Popular, fins ara vostes ens 
han parlat de les Normes Subsidiaries de Sant Tosep, 
pero és que ara ellS parlen de l'avan.;: d'unes NOl-mes 
Subsidiaries, pel- tant, aixo no és seriós, perdonin. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la \ olació el'aquesta esmena. Es vota 

l'esmena 362/85, per tant, les Sres. i Srs. Diputats 
que estiguin a favor d'aquesta esmena, e:i volen posar 
drets, per favor? 

Poden seure, moltes gr~cies. 
Les Sres. i SI-S . Diputats que votin en contra 

d'aquesta esmena, es volen posar drets, per favor? 
Poden Se1.1re, molles gr8.cies. 
Abstencions, no n'hi ha. 
Han votat a [aval' 25 Diputats; en contra, 27; abs

tencions, cap. Per tant, queda rebutjada l'esmena 362. 
I passam al debat de l'esmena 363, també a ['apar

tat 2 ele ['artide 2. Per e1efensar aquesta esmena, té la 
paraula el Sr. Enrie Ribas. 

Disposa de cleu minuts. 
Silenci, per favor. 

EL SR. RIBAS MAR!: 
En aquest cas, l'esmena no és exactament l'Esta

ny Pudent, perquc l'Estany Pudent ja forma part ele 
la delimitació que propasen els Grl.lps Popular i Re
goinalista, sinó que és una franja més ampla, tot el 
voltan t ele l'Estanv Pudent, de fet, amb la Proposició 
de Llei que se'ns ' presenta aVl.li, amb l'article 2 tal 
com ens ve, la dclimitació passa per un cami que no 
passa ni a 10 metl-es, a escassos metres de l'Estany 
Pudent. L'Estanv Pudent és a Formentera el que, com 
he e1it ahans, 1; franja entre l'aeroport i l'Estany de 
Ses Salines d'Eivissa és a l'ilIa d'Eivissa, és l'únic Uoe 
on nidifiquen les aus que ho fan a l'ilIa de Formen
tera. 

A mi m'ha sorpres que no pogués [el' un petit es
for~ per presentar una transaccional, fins i tot en una 
cosa que hagués costal molt poc, la 7.ona que real
ment té més interes a l'Estany Pudent és la zona de 
mlg:Jom, és una zona que és coneguda també a For
mentera p'Es Bran, i que és una zona, lCONA en el 
seu Eslueli del Mecli Físic també la recoIlia com una 
ZOlla importanlíssima, precisament dins l'Estany Pu
dent, eom él més important, diu concre!ament «zona 
de salicornees i savincs situaela a la vora de l'Estanv 
Puelent,), exactament aixo cl-a el més important, no 
l'Estany Puelent, no l'aigua també, pero el més impor
tant cra precisamcnt la zona de migjorn d'aquest Es-

tany Pudent. LOgicament és facil suposar que si la 
delimitació es tra<;a per alla on va el camí, que és 
arran a l'aigua de l'Estany Pudent, de poc SerVlra de 
cara a preservar els valors ecologics d'aquest espai., 
per tant, la nostra esmena és precisament en el sen
tit el'ampliar aquesta franja, tot el voltanr de l'Estany 
Pudent i també, perque ho hem de dir tot, no només 
ens conformam amb aixo, sinó que igual que s'havia 
fet en el cas d'Es Trenc, considerant també que la 
zona de dunes, que les zones arenoses són zones que 
també formen part de l'area natural, i aquí se'm tor
nara elir quins interessos hi ha; doncs hi ha interes
sos, hi ha interessos, a la Platja de la Savina hi ha 
projectes el'urbanització, i aixo ho sabem tots i ha sa
ben a l'Ajuntament de Formentera, hi ha projectes 
d'urbanització no em facin elir noms, pero hi són, per 
tant, hi ha intcressos. 

Dóna la coincicl~ncia que aquesta Proposició ele 
Llei respecta tots aquests interessos, i vosU~s volen ell
cara que jo em cregui que aquesta Proposició ele Llei 
és una proposició de lIei proteccionista, ho sent molt, 
pero no m'ho puc Cl-eure, és proteccionista, sí, pero 
com he dit abans és proteccionisla d'intcressos privats 
i, 10gicamCl1l, declaren una Arca Natural tI'Especial 1n
teá~s un lloc que el'aquí uns anys estara tolalment de
graclat, pel-o mentl'estant haur~ fet Crl:ixer encara l'in
ler'::$ cspeculatiu de lots els lcrrenys que quedin, pre
C'isament, envoll:mt aquesta 70na. 

Nosaltrcs a aixo, creim que ho hem ele dir, que ho 
hcn1 ele denunciar clarament, i encara que sigui amb 
una cena elesesperan¡;:a, soHicllar, com a darrer jntent, 
que també aquesta esmena sigui aprovacla., que també 
no, com he dit abans, a pesar que les al/res no s'ha
gin aprovat, que almanco l1i hagí un detall, quasi di
ría jo, d'apro\'ar, d'aprO\'ar aquesta es mena perque la 
zona ele l'Estany Puclent queeli protegida, perquc a1-
manco a Formentera, ja que a Eivissa no s'ha pogut 
aconseguír, almanco a Formentera, ja que abans es 
parlava ele respectar l'autonomia municiIJal de l'Ajun
tament de San! Tosep, en aquest cas, rcspectem, tam
bé, l'autonomia municipal ele l'Ajuntament de For
mentera, almanco duguem una política equilibrada en
tre els ajuntaments, i ja que en un cas, perque l'Ajun
tament de Sant Toser fa unes Normes Subsidiaries, 
en el cas d'EivÍssa ens aelaptavem aIs límits que feÍa 
l'Ajuntament ele Sant Josep, en aquest cas també, 
adaptem-nos als límits que fa l'Ajuntament ele For
mentera, i en aquest cas, tractaríem el'aprovar aques
ta esmena. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de la scva intervenció. 
Toms cn contra. El Sr. Alons Marí, té la paraula. 

El Sr. Vergel'. 

EL SR. ]\L\Rí CALBET (Alons): 
Grucies, Sr. President, ni tan soIs emprat-é la tri

buna, pel-qu~ es rcpeteixen bastant cls argumen(s, i a 
mi, la veritat, cm sap mal que cada vegacla hagi ele 
parlar elel matcix, perque m'obliguen a rer-ho, i que 
cada vcgacla hagin de rebatre arguments quc, en aquest 
caso el Gnlp Socialista s'cn!esta que hi ha prajectes 
d'urh~1Jlit7:a('ió. ara, abans a Eivissa, i ara és a la Plat
.ia ch~ Ses Salines, que hi ha interessos. Bé. ido di~uí 
"osle quin proiecte c!'urbanització conei, i em digui 
cJ.:.> 'luí és, ¡1Crqllc jo no 110 sé, si \'ost!~ m'ho aclare ix 
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i m'ho diu, tal vegada ha sabré. Jo comprenc que vos
tes riguin, a mi no em fa cap gracia tot aixo, en fl, 
aixo crec que és una cortesia parlamentaria que esta 
a les mans de les persones, el riure o el plorar. 

La transaccÍonal que voste proposava, jo li he de 
dlr que p':l' pan elel nostre Gru es va e~lucliar i que 
realmenl es én'!n eh; pws i el e n.tl' -, J J1J'adament 
i honeslamenl. perclU .... · aquí parcix que els únics hon
ral i hOIlt:slo' són VOsL\::S, qua n es parla d'urbani· 
me, i jo er c que tan legi lims sóu els a rgumenls del 
nú., tre ¡'up, COITL podeD. ser ds seus. p . r qu~ 110 ano
cero. a aquesta tran accional qu \lostes pi oposen, que 
a l cap i él. la fi \loste í que fa clemag' gis aquí, dienl 
que es Ul1él area que és neNssa ria, no sell yor, nu·ca 
que és n ces aria és la que ve protegida en el PI' • 
jCC lc de Llci , é1mb el nostrc suport i r.:l del Crup Po
puiar, jLUl lS ' aqu í és nHa on Ili hu I'a r a que voste 
diu q :...:1.! s'ln tl::: pr0Legir, p ·'r és qUl:, a mé ' , incluu
re aqueo la pe lita :lona, pcrqu~ aquc!ila sí qu~ ¿s una 
pl:!li ta z na, que v le deia, hagués CflUS'1l uns pt:rju
c1kis, p\.!rjudic.:is, i hu tom s r~pet i)', ,111 b t ota la 1', 
giLirnitnl que l 'Il.C pe!' p dar d'l\l.unl aqu -la Cambl'a 
de l que implic. p ' rjudi is innt:cl!$Sari economics él 

gent d-: Forn ~nlcJ'a, a ulia illa que és moll limitad 
la supl!rfí ie i que obre ella, pe lo sup ',U els fonnen
t~¡'\~n\o.o~ .j;~ ~1:.; J~,:·i:!~ :.:!.·s C~~ pá"cr nr'¡ na1~. i P(~l· <::llpn ~u 

aquesta Cambra i aquest Grup Parlamen lari. 
Al1lb aixo vull dir que, tal vegada, hagués eslaL 

dels punts aUi 011 s'hagués pogut arribar a una tran
saccional, i no s'Jú va arribeu' r er pal't nOslra, perque 
varem considerar q LC hi llavia molles petile propie
tals que s'aL'ectaven, i que aix-O ·ra una ¡njustie,:ia so
cial, i que la prolccció exacl, Olcnt és la mateixa que 
queda ara que la quedava a la seva eSffiwa. Per aixo 
no la podem accep taro 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Verger, disposa d'un temps de deu l1linuts. 

EL SR. VERGER POCOVÍ: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Molt curt. Nos

a ltres ens adaptal'em al que diguin les No-rmes Sub
sicliMies dc l'Ajwllament de FOl'm nll!ra, l'Ajunlament 
de Formen tcra vol protegir més, dones a través de le 
seves Norme que p 'olegesqu i, ens parei¡.;era molL bé, 
aixo é.! una runció propia, precisament, de l'A 'unta
men ele Fon1l.enlera, Teim que amb la II i qu vurem 
presentar nosaltres, aquesta zona gtlcd protegida, i . 
com cle im, si l' juntamenl slima que hi ha tI'haver 
una major pmlecció, que h [ad, que a posta té les 
seve N lmes o. Wl Pla GenerCl I per poder-ha fer, nos
aItres rebutjarem aquesta esmena 

EL SR. PRESID·ENT: 
Torn de replica. 

EL SR. RIBAS MAR1: 
Sí, Sr. President. Molt breumenL Només per acIa

rir, en primer lloc, que entenem que s'esta fent de
magogia, i em sap mal dir-ho, perquc és una paraula 
que s'ha dit mil vegades ja en aquesta Cambra, pero 
almanco se n'esta fent cIarament quan es parla d'ex
propiacions, quan es parla ele perjudicats, en primer 
lloc, a qui s'ha el'expropiar? perque no s'hauria d'ex
propiar res, absolutament res, es tractaria de mante-

nir el mateix ús que l " ara maleix la tena, que a més 
aquesta terra que envOlL, i'Estany Pudent nu té usos 
agrícoles, perque és Ull.a lerra amb Wla alta salinitat, 
per tallt, 110 (;$ 1 Cl'JUllJc:llia ningú a no ser q le e ])1::1'

judigui a niveIl d'ellminar expectatives e1 'edifica ió 
que ara matl!Íx nu lri són, si es creen, evidenllUt:Dl, i 
després s 'elimillen, potSCI- que sí, que lJi llugi un pero 
judici per a algú. 

En segon lwc, jo he dil també abans, que aquí no 
es tractava de defensar els interessos de gent particu
lar que no fos legítim, el que he dit és que essent 
tan legítllTl com defensar les arees natw-als, la pro
tecció ele les arees naturals, que nosaltres estam de
fensant una are a natural per damunt elc1s interessos 
molt legítil1ls de particulars, pero pensam que aques
ta és una llei que es fa a l'empara de la Llei d'Orde
nació i Protecció (l'Arees Naturals d'Inlercs Especial, 
no el'interessos ele les persones afeclacles per aquesta 
llei. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESInENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Sr. Alons, clisposa c.J'un 

tenlps de cinc minuts. 

EL SR. MARi CALBET (Alons): 
Gracies, Sr. President. Molt breument. Jo, Sr. H.i

bas, quan vusl~ diu que hauran c1'expwpia1', jo ::I1'J. no 
havia padal el'expwpiar, el que sí li recoman, per a 
la seva c!ocumcntació, és que es llegeixi la Llei el'Ex
rH'opinció Fon;usa de J'any 1954, i així ta l vegad ten
ddl UIl oncepte del que é expropiació. Jo no ull c1ir 
que s'esLigui xpropiant cJ'acord amb la Llei del 54, jo 
el que dic és que quan s'eslan limitant un drets , quan 
'esta lün itant el soL, Sr. Ribas, d'una cerLa forma, 

s'esta expropiant, s'esta llevant un dret, i no parl de 
dret edificant, i no parl del dret a edificar, no parl 
del dret a edificar, voste sap, perque amb el projecte 
de llei l'únic que es pem1et dins aquesta Area Natu
ral d'Especial Protecció és l'explotació salinera, per 
tant, tot el que no sigui explotació salinera queda ex
pressament prohibit. 

Res més, moltes gracies. 

EL SR. PRESrD-ENT: 
Vol fixar posicions? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Nosaltres, la veritat, en el primer debat sobre Ses 

Salines, varem advertir que hi havia algun Diputat 
amb interessos en el tema, veim que avui ha abando
nat la Sala un d'ells, abans de comen<;ar, la qual cosa 
ens sembla molt bé, i ho hem de dir amb tota clare
dat, ara avui es tal1l perpIexos davaol aquesta qüestió 
de qui és qui té in ter . sos, uins pr 'ec t S e1'ur) anito 
zació hi ha, guan, si n ho hem enl's malamenl. hi 
ha interessos, j m It e1'int cl'c$ O' , p 'rqLl:; aquí Ilillgú 
no nega que s'estan discutint zones per problemes el'in
teressos, per problemes conflictius; per tant, no ens 
parlin de protecció ele l'Estany Puclent, ens parlin sen
zillament de gran s defensors el 'interessos concrets . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies ele les seves intervencions. I pas

sarn a la votació de l'esmena 363. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que estiguin a 

favOl- es volen posar drets, per favor? 
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Poden seure, mol tes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 

volen posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Les Sres. i Srs. DiputaLS que s'abstenen? No n'hi 

ha. 
Voten a favor 25 Diputats, voten en contra 27. Per 

tant, queda rebutjada l'esmena. 

EL SR. RIBAS MAR!: 
Per explicació de voto 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha 110c a explicació de vot, perque no han 

canviat vos tes la seva tendencia. 
Passam a la votació de l'article 2, que ja ha estat 

objecte de cinc debats, de les cinc esmenes determi
nades. 

PLT lant, les Sres. i Srs. Diputats que votín a fa
vor de ¡'article 2, es volen posar drets, per favor? 

Poden scure, moltes gracies. 
Lcs Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de 

I'artic lc 2, es voJen posar drels, per favor? 
.Molles grilcies, poden seure. 
Abstencions, no n'hi ha. 
Queda aprovat l'ar ticle 2, per 27 vots a favor i 25 

en contra. 
No hi ha explicació de vot, perque no ha canviat . 
Passam a la Disposició Transitoria, respecte a la 

qual, aquest~l Presillencia ... sí, voste dira. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Per una qüestió d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
.. . conceples, s i m'ho permet. El Grup Socialista, 

no ha pr s parL, igua l que el alu-es Grups, en el de
bal de J'arlic l , s in ' en el de les esmencs, i cúm que 
no ha pres parl en el debat de l'arLlcle, vol fer ús 
del seu uret de fer una ex.pl.jcació de VOL a ['arUcle. 
EL SR. PRESIDENT: 

Cree que té raó, per tant, té voste la paraula per 
explicar el seu vot. 

EL SR. I:UBAS MAR1: 
Sí, moltcs gI'Acies, Sr. PresideDL. Només 1ll0lL breu

rnen t, a n sal 1 r s en hagué agl-aclal, inC'cramen t, cns 
hagué:. (gmcla t, poder VOlar que sí aqLlcst arlicle 2, i 
fe lic itar e l Gmp Po pu lar i el Grup Regionalis ta p r 
la s va act itud obet-ta, s i s'hagués pro duYt, no die ja 
l'acccplac ió ele lol.e les nos tl' s esmenes, pero a lman
eo I'acceplació el'alguna csmcna o la pl'cscntació er es
menes tnmsaccionals, lamcntablement, aí.· no 'ha 
produi't , i ens vei m obligats a votar qu nr, ens l1em 
viSls ob ligats a votar que no a aquesl. anicle, p e en
lcndrc, pn:lCi"amClll qu la deli mita iú. lal COJ11 queda 
redactada 1lI a vega da aproval aqu est nrl¡c\c, no ser· 
VIra , n SCt'il ú ti l per pro egir lots els valan. que es 
pretenen protegír i que després se'n fa esm ent, preci
sament, en l'Exposició de Motíus. 

Mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gl-aci es, Sr. Enric Ribas. 

En relació a la Disposició Transitoria té viva J'es
mena 365, pero p el seu eont ngl.ll, em pareix a mi, que 
podríem considerar-la decaiguda , per tanl, aquesta Pre
sidencia propasaria v lar conj untamem la Disposició 
Transitoria i les Disposlcions -inals . aiu com l'Expo
s ició de MOlius, que lampoc DO lencD cap esmena viva. 
Per lal l l , les ' r es . i Srs. Diputa l qul.: votín a favor 
de La Disposició Transilol'la, Disposició Final i Expo-
sidó dI:! lOli us volen po ru- dl-ets, per favor? 

Queden aprovades per unanlmitat. 
Canelos el Dictamen d'aquesta Proposició de Llei, 

aquesta Presidencia suspen aquest Pie, que continua
ra dema matí a les 10 del matí. 

IV.-2) 
EL SR. PRESIDENT: 

Recomenr,:a la Scssió. El punt a tractar en primer 
110c sera el rclatiu al Dictamen de la Comissió d'Eco
nomía, Hisenda i Pressuposts, sobre el Projecte de 
Llei relaliu a l'Orclenació ele l'Artesania . Aquest Pro
jecte de Llei mantén vives clues esmenes, la 419 i 424. 

Deis artieles de 1'1 al 8 no hi ha cap esmena viva, 
valen que se'n procedesqui a la lectura o volen que 
se'11 procedesqui a la votació. Podem procedír a la vo
tació. 

En conseqüencia, les Sres. i Srs. Diputats que vo
L~Ú u. fu.\ Gi- d~l s ~li·~i~lc~ de l'1 ~ll S del P:-0j CC t ~ de Ll f:' i 
de l'Ordcnació de l'Al'tesania, es valen posar drets, 
per favor? 

Poden seure, moltes gracies, queden aprovats ]Jer 
unanimitat. 

Esm ena 419, del Grup Parlamentari Socialista, que 
propasa un article nou, que seria el número 9. Per de
fensar aquesta esmena té la paraula el Diputat Sr. Jo
sep Alfonso Villanueva. 

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

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President, crec que em sobraran. Sres. 

i Srs. Diputats, hem mantengut aquesta esmena, que 
es rcfereix exactament a les funcions generals que ha 
de tenir la Comissió d'Artesania de les Illes Balears, 
perque creim que el que es va dir en Comissió seria 
ratificar en aquest PIe. L'esmena que proposavem te
nia dos caracters. Un caracter de regulació més, am
pla i més concreta i per llei de les funcions de la Co
missió d'Artesania de les Illes Balears, per una part, 
i ¡'altre una intenció clarificadora de cara al món ar
tesanal, de quines eren les funcions, tates en un ar
ti el e, el'aquesta Comissió. É s evident, i no ho podem 
negar, que en el Projecte de Llei que ens va presen
tar el Govern dues de les propostes que nosaltres 
feiem a l'anicle 9 ja estaven contemplades, era estu
diar, la primera, exactament la primera i la tercera, 
era estudiar i proposar elisposicions reguladores de 
les condicions per alargar la carta de mcstrc artesa, 
i elaborar i, en el seu cas, revisar els apartats i oficis 
artesans. Aques tes dues hi eren. dins I'arti culat. 1 una 
altra, parei:-;ia que hi era, no era gaire c13ra, que era 
la segona, que és estudiar i proposar les normes re
guladores del proceclimcnt per atorgar les certifica
cions de quaJitat artesana. En aqucst mament, en el 
Projecte de Llei que ara hem votat, clins l'articulat 
deIs vuit articles que bcm votat ara, aquesta funció 
ja hi era. És a dir que tres de les flll1cions importants 
d'aques t article són ja dins la Llei. 

La quarta funció, que era emetre informes precep-
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tius, no esta recollida dins el Proj ecte oe Llei, en la 
seva tumiltar, 1 M en el que respecla a lts zunes <l'lll

teres anesanal, taltava que la L,umlSSlO u 'Anesania ue 
les 111es Halears pugues Lemr la capaCllaL ue ter mtor
mes preceptms per avamprOjeCleS de Hel i decrels 
relatlus a l'artesarua, i per proposar mesures oe to
menl ue l'artesama. 

Aquestes uues funcions i totes aquelles altres que, 
en el Keglamenl, i el Govern li vwgui clonar, varen, 
en cena manera, quedar no flXades en llei, sinó en 
promesa de fixar en decret pel Conseller d'Indústria 
i Comen;. Nosaltres confiam en el que s'ha dit a la 
Comissio, pero ens agradaria escoltar del Conseller 
d'Indústria i Comer<;: o de Comen; i Indústria que 
aquestes funcions i moltíssimes més seran les que ten
gui la Comissió Balear d'Artesailia, i que el decret que 
reguli, d'una forma detallada, aquestes funcions i la 
composició, sera un decret que, en certa manera, es
tara, ha estat comentat, cüscutit, com vulguin, amb els 
gremis, amb cls sectors artesanals, que són, en defi
nitiva, els que més han de dir en el futur desenvolu
pament d'aquesta 11ei. 

Per tant, nosaltres nO' tendrem cap inconvenicnt 
en retirar aquesta esmena, si el Conscller de Comen;: 
i Indústria ens detalla, en aquest Pie, un poquet més, 
la intenció que té de cara a les funcions de la Comis
sió el'Artesa~1ia ele les Illes Balears. Hem de dir, de 
toLes maneres, que considel-zllll que hagués estat més 
con-ccte, més clarificador, millar, en definitiva, que 
totes aquestes funcions haguessin estat a un articIe i 
no dins els articIes de la Llei, pero com que l'impor
tant és precisament que les funcions estiguin determi
nades, si aixo ens ha aclareix: el Conseller, nosaltres 
retiraríem I'esmena. 

Moltes gracies . 

EL SR . PRE S IDENT: 
Mol tes gracies, S r. Diputat. 
Pel Govern, té la paraula el ConsellcI d'Indústria 

Comen;: . 

EL SR. OLIVER MUT: 
Gracies , Sr. Presidcnt. Sres. i Srs. Diputats. Re

cordaran que el elebat que varem tenir ele totalitat, 
praeticament, es va centrar tot damunt aquest punt, 
concretament, a les funcions que havia de tenir la Co
missió el'Artesania. 

Sr. Alfonso, si aquest text, aquest Projecte de Llei 
i aquest Dictamen ara no digués cap de les funcions 
que ha d e tenir la Comissió d'Artesania, efectivament, 
jo li acceptaria aquesta esmena, pero no és així, ja 
que les funcions basiques d'aquesta Comissió sí que 
estan dins aquest Dictamen i estaven també dins el 
Projecte de Llei, i dic les b~siques, i dins la seva es
mena, que con<;trl rle ~is p1Jnts, els tres primers punts 
ja estaven reElcctits i hi estan ara, voste ho ha dit, el 
punt 1 que és ['article 5, el 2 que esta recollit dins el 
6 i el punt 3r que és la Disposició Final 2.". Per tant, 
aquesta esmena només es redueix a la meitat, on 
d'aquests altres tres punts, n'hi ha un, el següent, que 
diu «qualsevol aItra funció que li sigui encomanada», 
d'aquests sis punts, ja només ens en queden dos, Sr. 
Alfonso. El quart que parIa deIs informes previs o 
preceptius sobre decrets relatius a l'artesania i també 
projectes de declaració de zones d'interes artesanal, i 
el cinque que parIa de pro!,osar mesures al Govem 
dirigides al foment de ['artesanía. 

Dins Ponencia, dins Comissió i també en el debat 
que varem tenir la setmana passada, ja em vaig com
prometre que aquestes funcions sí que estaríen regu
lades dins el decret, i' voste pot veure ja una voluntat 
del Govern que sigui així, que queda reflectida dins 
l'article 6, quan diu «la Conselleria de Comen; i Indús
tria dictara les normes que seran elaborades per la 
Comissió d'Artesania», aquí ja hi ha una voIuntat d'a
quest Govern. 

Jo em vulI ratificar en el meu compromís que 
aquestes funcions hi són, i que aquestes hl11cions esta
ran dins el decret i que les elaborarem conjuntament 
la Comissió i aquest Govem, aquí el que cal pensar, 
Sr. Alfonso, és que Ü' voste no s'ho creu Ü' que dubta de 
la paraula d'aquest Conseller, em cüu que li detaUi totes 
aquestes aItres funcions, pero, Sr. Alfonso, aquestes 
aItres funcions de la seva esmena, únicament són dues, 
es redueixen a dues, que és la decJaració de zona d'in
teres artesanal i després poder proposar mesures í 
mesures al foment, si hem de crear una Comissió, efec
tivament, és molt logic que aquesta Comiss ió hagi de 
tenir aquestes funcions, perque si no, no tendria sentit 
crear aquesta Comissió, Sr. Alfonso, jo pens que voste , 
amb' aquesta esmena, el que vol [er és que ['ha de 
mantenir, perque l'ha de m antenir ja que va ser el punt 
on es va suscitar aquell debat, pero pens que ia que 
aquesta Llei practicament surt consensuada, alla on 
tots cls Grups Políties han fet un esfon;: pcr apropar 
volunlats, crec que voste s'hauria de remul1ar una mi
queta més, Sr. Alfonso, perque vertaderament, pens que 
no val la pena mantenir aquesta esmena, quan jo li 
die que hi haura aques! compromís per part del Con
seller que totes aquestes funcions i mol tes més, no úni
cament aquestes dues, moltes mes, estiguin dins el de
cret. 1 a més, el convid aquí que també vost,e pugui 
aportar les idees i les funcions en haver de fer el 
decret. 

Grades. 

EL SR. PRESIDEN1": 
Vol replicar? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Srs. Diputats. Em sap greu, Sr. Con

seller, que no m'hagi prestat I'atenció deguda, jo havia 
dit que si voste deia el que ha dit, retiraria l'esmena, 
no em digui que la retiri, ja Ji he dit jo aquí, ja ha he 
anunciat abans, per tant, com que ens ha confirmat 
el que ens havia dit a Ponencia i Comiss ió, l'esmcna 
queda retirada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes" gracies. 
Passam a la votació de les Disposicions Finals la, 

2a i 3a, que no tenen cap esmena viva . 
Per tant ,les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, 

es volen posar drets, per favor? 
Poden seure . Queden aprovades per unanimitat. 
S'ha proposat també, per tots els Grups PoIítics 

una esmena, inc10ure una Disposició Transitoria, aques
ta Di sposició Transitoria diu «Entretanto entre en vi
gor la normativa a que se refiere la Disposició Final 
Tercera, los b eneficios que la Administración establez
ca para la promoción de la Artesanía scn1n otor!?ados 
por la ConselleJia ele Comercio e Industria, previo in
forme ele la Comisión de Artesanía de las Islas Balea
res. s in necesidad ele acreditar la poses!ón elel docu-
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mento de calificación previsto en el artículo 4.° de 
esta Ley». Ve firmada pels Portaveus deIs quatre Grups 
Polítics. 

Per tant, la sotmet a votació. Les Sre3. i Srs. Dipu
tats que votin a favor de la inclusió d'aquésta Disposi
ció Transitoria, es volen posar drets, per favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 
I, per últim, passam a la votació del preambul o 

exposició de motius, i, per tant, les Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a favor, es volen posar drets, per favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 
Queda, en conseqüencia, aprovat per unanimitat el 

Projecte de Llei d'Ordenació de l'Artesania. 
Per explicació de voto El Sr. Sebastia Serra, els 

grups de menor a major. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Estam satisfets, Esquerra 

Nacionalista-PSM, que aquesta Llei s'hagi aprovada in
cloent mol tes de les esmenes que s'han presentades, 
tant del nostre Grup ParlallLentari com elel Grup So
cialista, i creim que s'ha aconseguit una Llei que no 
només esta consensuada totalment, cosa que és positiva 
per a la nost1'a Autonomia, sinó que, a més arnés d'es-

T _._.: ___ ." , l~. '1:. __ ~~+ ~ -.• ...,n_~+- . .",-. ,...".~ ",-, 
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nien marcats per la Llei que havia [et el Govern, d'ex
cessiva burocratització, i que, en aquests moments, pa
reix que hem intentat, o no hem aconseguit, cree jo, 
que elesaparesquin. Pero, aquesta satisfacci? ~er una 
Llei el'Artesania que s'ha aprovada per unammltat, que 
s'ha fet amb rapidesa, requereix, de totes totes, posar 
molt el'esment en el decret i en el compliment d'aques
ta llei i en l'execució de tots els aspectes del decret i 
de la mateixa Llei. Per aixo, Esquerra Nacionalista
PSM vol recordar al Govern que ho hem aprovat tots, 
ho hem treballat tots amb un esperit constructiu, pero 
tenim sis punts basics, que volem recordar a l'hora de 
fer el decret i a l'hora del compliment e::;crupolós d'a
questa LIei. 

En primer lloc, Cornissió d'Artesania de les Illes 
Balears, l'articlc 5.2 que hem aprovat no és gens clar, 
és molt ambigu, i realment una Comissió d'Artesania a 
les Illes Balears ha de ser en funció de la realitat asso
ciativa i volent enfortir els gremis i amb un participa
ció real de la gent de les associacions i gremis, i no 
substituint participació real per tecnics o per pseudo
tecnics com de vegades es fa quan es fa un Decret d'a
questes característiques. 

El segon aspecte és el mecanisme per donar la paga 
d'artesa que ha de ser agil i, a la vegada, rigorós. El 
tercer aspecte és que en aquesta Llei no hi figura, per
que aixo pensam que ha de venir en el Decret del foment 
de l'associacionisme artesa, de les cooperatives i de la 
dotació pressupostaria per fer possible que les coope
ratives funcionin adequadament. 

El quart aspecte és la forrnació artesanal, for:na
ció professional i formació artesanal en els matelxos 
tallers, que cal vigilar i cal ponderar i cal, al mateix 
temps, fomentar. 

En cinque lloc són les línies especials de credits 
per fer possible una artesania popular, igualment rigo
rosa, i el darrer aspecte és l'entrada en vigor d'aquesta 
Llei que ja sabem que entrara rapidament, pero, en 
canvi, el Decret no esta fet, i nosaltres urgiríem que 
en un mes o dos el DeCl-el estas ja en el Butlletí Ofi-

cíal de la Comunitat Autonoma i, en conseqüencia, ¡'en
trada en vigor fos molt abans del gener del 86. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies. 
El Sr. J osep Alfonso té la paraula. 

El Sr. Triay Humbert, del Grup Regionalista de 
les Illes. 

EL SR. TRIAY HUMBERT: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El 

Grup Regionalista, en la línia ja manifestada en el 
debat passat, de l'esmena a la totalitat d'aquesta LIei, 
vol manifestar que avui aquí, en aquesta Cambra, la 
seva satisfacció per poder dur avui una LIei consensua
da, com s'ha dit, ideada i que esperam pugui dur una 
sortida a l'ordenació d'aquests punts. Tal i com diu el 
seu anunciat, en aquesta Llei, crec que amb aquesta 
llei simple, un llei curta, crec que flexible, es podra 
donar una sortida important a l'ordenació de l'artesa
nia en aquestes illes. 

Hem de dir, en primer lloc, al Govern, al Grup Po
pular, la bona disposició que van tenir dins Ponencia 
1 LOITllSSIO, acceptant es menes aHernauvcs deis altres 
Grups, que han fet possibJe 110 un text alternatiu, pero 
sí un text ideat, que ha donat satisfacció, practicament 
a tOt5 els GIUpS, pero que per damunt de tot creim 
que beneficiara els destinataris finals, que són els al'
tesans. 

Com a punt més important a ressaltar, dins aqueixa 
Cambra, del que s'ha millorat, jo destacaria, primer, 
que s'ha aconseguit un preambul més racional, més 
compromes. per part del Govern en temes concrets com 
5ón el de la promoció í el de donar suport a aquest 
sector. S'inclou també la classificació d'artesania po
pular, tal i con. classifica la carta interamelicana a 
l'artesania. Com a tercer punt, la no obligatorietat de 
tenir el document de qualificació artesanal, per la 
qual cosa la Conselleria reconeix en aquesta LIei que 
tendra caracter voluntario La funció de contemplar co
marques o zones d'interes artesanal i, molt important 
per a nosaltres, la presencia activa i decisiva, dins 
aquesta Comissió, deIs gremis o associacions artesa
nals. 

Finalment, i a proposta també del nostre Grup, 
dins Ponencia i Comissió, es va fixar dia Ir de gener 
del 86 com a fita límit perque la Conselleria de Co
mel'<; i Indústria pogués donar i dictar le..; norrnes re-
1!uladores per l'extensió de la carta de mestre artesa. 
En definitiva, com he dit abans, per a tots, i per'al Grup 
Regionalista, en particular, d'una satisfacció, haver po
gut don,é1T suport a aqueixa Llei, perque amb el seu 
millorament hem aconseguit, tant a Ponencia i com a 
Cornissió i avui aquí en aquesta Cambra, una Hei con
sensuada, que és un precedent impOliant quan hi ha 
vo]untat de tots els Grups per millorar una llei. 

Per tant, agrair a tots els Grups i ... en particular 
per poder donar suport a aquesta lIei. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Triay Humbert. 

El Sr. J osep Alfonso té la parauIa. 
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EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En aquesta 

explicació de vot, volem dir d'entrada que hem votat 
favorablement tots els articles d'aquesta llei per una 
raó molt senzilla, potser el nostre Grup era el que 
havia presentat més esmenes i, a part, una esmena 
alternaitva, era el que hagués tengut més dificultats en 
certs moments a donar suport a una llei que havia es
menat d'una forma total i absoluta. Varem dir en el 
debat a la totalilat de l'esmena que no ens agradava 
la Llei, que la Llei que proposava el Govem era una 
lleí bastant insuficient i que li proposavem, altemativa
ment, un projecte que creiem que era més ample, que 
concretava més i que, en definitiva, regulava millor el 
que nosaltres creiem im.portant dins el sector artesanal 
d'aquestes illes. 

Per aixo, hem d'agrair a lots els Grups Polítics, al 
Grup Popular, al Grup Regionalista i a Esquerra Na
cionalista, el suport que han donat a moltes de les 
nostres esmenes, i, especialment, al Conseller de Co
mere;: i Indústria per la seva scnsibilitat a adonar-se que 
Hei in strumental com aquesta no era una llei d 'un 
Grup¡, sinó que era una !leí que cedint tots un poc 
podia sortir consensuada en aquest Parlament. 

Hi havia, dins l'esmcna a la totalitat i a les esme-
n es pru:cials 1 rescnlades, difcl'_ni S que cl 'onsellcr 
leía r n impOt'lanls i nasal tres que sí, nll" 

lLn projecle i un a ltre, d ifcl-cnc ies 'luan!. a la filo
s [ia, i es r ecord, el Sr.. ConselJer ti varclll cUr qu ' 
vostcs fcien un projecte que lenia una [i10soria l'obli
galori tat, bé, aixo h hem millomt, d'a 01' 1 amb vos
tes , \loste va c1ir que no era Ja eva inlcnció, i 11 ha 
demostrat, 110 era La seva intenci6, encara que la Ilctrn 
de la L'Ici ho pal'cixia, i hem a onseguit lUl p rojecle d~ 
llei que fa que la inscripció, que fa que ['al'lesü qllC 

vuJguj estar en relació amb l'Adminlslració i tenir be
neficis s'hagi d 'inscríure, pero el que no bi vulgui estar, 
s iguj aquesta inscripció totalment voluntari; creim que 
és un tema important. 

Un altre tenIa, també molt important, i que voste, 
1'. Consell · l' i Crup Popul r , també han passat p er eH, 

és Ja representaci6 dels sectors artesanals a la Comis
sió, a nosalll"es no cus acaba d'agradar, a ixí com es ta, 
perO trunbé en tenem que no podíem dw--nos-en el ga l 
a I'aigua nosal tres l ts olets, s1n6 que haV'ícl11_ ele 
ceclir tol un poco Jo ens acaba d'agrada r pcrque hi 
ha un tema, quan diu «repr-escntants imli vi luals i ins
titucionals» que no ho vcim m olt elar, i tampoc no veim 
molt cIar un aItre tema que voste va repetir en el debat 
ti pI , a Ponencia i él Comis i6, i ens agradaria, si pot 
ser, que ens ho acabi el'xplicar, la crcació d'uno Po
ne ncia, uc n ha quedal nt loc a la Ll ei, i qu , en 
cerLa manera, en5 preocupa, supós qu" sorlil'a en el 
De r t.. pe.. ns inl e ressa mol l e l tema d'aque la Po
ne ncia, perque vo te va dir que la Ponencia seria for
mad . úni amen!. i CXclL ¡vament, o basicnmcnt . pe)'quc 
hi hauria gent. de l' dm lo istrac ió o p 1 one de l'Ad
minis traCÍó, com és nornlal, basicamenl, pc:ls gremjs or
tesans, és él dir, el sector artesanal. M'agradaría saber, 
que ens explicas un poc més el tema d'aquesta Ponen
cia, que creim que és molt important, perque si és 
una Ponencia que informi o que faci docwnentació per 
a la Comissió, és una Ponencia que tendra un pes 
específic gros, "er tant, ho haurlem de tenil' un poquet 
més cIar, i aixo no ens ha qtledal dar, a cap momen t, 
excepte per explicacions, i e ns hagu '$ a~radal veure-l'hi 
més, ]Jot est;}r segur que, en aqucst ti pecte, cstudiarcm 

amb lupa el Decret, perque aquest tema de Ponencia és 
un tema preocupant de moment i, atesa la bona volun
tat que ha tengut el Consdler, cree que no hl haura 
problemes, pero l'haurem d'estudiar més. 

Una cosa que no hem acabat d'arreglar, encara que 
s'ha millorat bastant és la falta de sistematització de 
la Lleí, respecte de les funcions, ho hem dit abans, i 
no ho repetiré. De 10tes maneres, les funcions més 
importants, és ver que han quedat recoUides i hi ha 
la promesa del Conseller que dins el Decl'et lliguin la 
regula ció de la Comissió, quedaran perfectament reco
Ilides totes les aItres. 

Sr. Conseller, ens ha de recon6ixer que el tema de 
les zones d'interes artesanal és important, ens ho ha 
de reconeixer, i ens ho ha reconegut dins Comissió, i 
aquí ha quedat indos, nosalt¡-es ens alegram molt, per
que creim que els artesans també s'alegntran. 

Hi ha un altre assumpte que s'ha r eeollit que, pat
ser no tengui molta importancia, pero que nosaltres 
n'hi donam molta, que era contemplar COlIJo a el11preses 
artesanes les associadons de comercialització formades 
per empreses artesanes. Aguest tema va sa obj ectc de 
discussió, tan a Ponencia com a Comissió, i també la 
sensibilitat del Conseller Sr. Oliver va fer que es po
;;---....:~.s l~c c:C)l!i!. ... 1
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sensible que hi ha una situaciá transiloria, de vuit, 
nou, deu mesos, que s'havia de salvar, i ha proposal, 
i va ser el Conseller que ho va proposar, o sib'1.lÍ nos
aItres hem retirat l'esmena que manteníem per aixo, 
pl"OpO °a una transitoda que salva aquesta e lapa inicial. 
A Jlosaltres ens pareL' que és un exit haver aconseguit 
dios aquest Parlament, encara que s igu.i amb un llei 
i ns tnun en tal, i hem de recordar que amb les lleí ' po
lítiques i institucionals, encara és més important aquest 
exit, és un recordatori, un exit d'una llei consensuada, 
per a nosaltres consensuada, perque basicament el nos
tre projecte alten1atiu o les nostres esmenes, s'han 
recollides, per tant, no crec que tenguem res a dir, per 
al Govern, perque ha m antengut políticament un pro
jecte de llei que, si no havia sortit bé, al final queda 
bastant millor. 

Sr. Conseller, senyors del Grup Popular, nOl11és una 
cosa més, la Llei d'Artesania sera una Uei bona o do
lenta no en funció del que avui, ara, fa un moment 
hem aprovat, sinó en fundó de la política que vos tes 
apliquin en el sector artesanal, aquesta llei tendra im
portancia no perque hagim fet esmenes, no perque 
el Conseller les hagi acceptades, no perque hagi sortit 
una llei consensuada, sinó perque vostes, senyors del 
Govern, en aquest moment, o el govern que sigui, a 
un aItre, tenguin sensibilitat per la importanci:l que 
té el sector en aquestes illcs, i si hem passat per no 
establir en el preambul que hi ha d'haver ajucles cre
ditícies a foment del sector, que hi ha d'bavcr ajULles 
per desenvoltlpar el creixcment d'ap renentatgc dins 
l'artesania, etc. __ és perquc tenim el eonvf'neÍlnent que 
voSl.es tenen intenció de [er-ho; del que poden estar 
segurs és que des d'aquest bane es vigilara, molt se
riosament, l'actitud que vostes prenguin amb el sector 
artesa, que en el proxim pressupost, i abans, eIs dema
narem que hi hagi ajudes concretes i específiques al 
sector artesa, perque aquesta !lei no volcm nosaltres 
que quedi com a papel' banyat, i si no hi ha una actua
ció de política economica dedicada, dirigida al sector 
artesa, quedara com a papel' banyat, i la 'Primera llei 
consensuada en aquest Parlament no es pot banyar per 
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qua t re gotes d 'aigua, de no r ecordar-se a un pressu
p OSIS que ni ha aquest sector. 

Molees gracies. 

EL SR. PRE SIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Diputats . 
Sr. Con seller, té la p araula. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Com 

que d'aquesta Llei pareix que tots som ~on pare i sa 
mare, l'hem teta tots plegats, jo voldria explicar un poc 
algunes es menes que vaig acceptar i les transaccional s 
que varen proposar. 

L'Artesania popular, ja vaig dir dins el debat, és 
perque no I'havíern posada dins el Projecte de Llei, 
perque pensavem que una classificació era més mala de 
fer com més grups hi havia, pero no vaig tenir cap 
inconvenient que també hi figuras. Un tema que ja va 
tenir polemica en el debat ele totalitat va ser el re
gistre, alla On hi havia la discussÍó que els al tres Crups 
Polítics deien que el registre era una obligació. mentre 
que la idea del Crup Popular és que era voluntario El 
que sí és Ulla realitat és que alla on estava enquadt'at 
aquest registre, que era l'apartat c), alla on parlava 
deis req uisi ts, pareixia que sí, que el-a una ogligació, jo 
VéUg 1t1SiSLll' que nu enl Ulla uuiigdCi0, "illú yULO üyu'- S~ 
registre ¡'obria l'Administració d'ofici, és a elir, que 
una empresa artesana es considera artesana quan reu
neix els requisits a) i b) ele dins 1'31"ticle 3, i automati
cament, si és empresa artesana, l'Administració d'ofiei 
obri aquest registre, varem crem"e que amb una esm2-
na que presentava el PSM era millor enquadrar-la dins 
l'apartat 2) de l'article 3, perque així, tal vegada, fugia 
aquest cat-acter de requisit, i després també vaig dir 
que sí a una altra transaccional, del PSOE, alla on deia 
que es digués que es feia amb caracter voluntari, 
aquest registre, jo també vaig dir que sí, pero no fou 
amb caracter voluntari, perque aquest registre, és a dir, 
l'empresa artesana no depen que vulgui o no vulgui, 
quan una empresa ja és artesana, el que fa l'Adminis
tració és, d'ofici, obrir aquest registre i posar-la dins 
el registre, ara, se'm va dir, és que I'artesa així ho 
entendra millor sí es diu que és voluntari ido perque 
l'artesa ho entengui milIor, senyors, varem dir que sí, 
pero que consti que no ho és, ni era la intenció, i clins 
la Llei tampoc no s'hi despren que sigui voluntari, i 
ara molt manco amb aquesta puntualització que s'ha 
feto 

Les zones artesanes, el projecte de llei no ho deia, 
no deia pero ni que sí ni que no, una Llei no es pro
nuncia nj a favor ni en contra d'aquest punt, com 
eren les zones artesanes és d:entendre que després el 
Govern ha de poder crear aquestes zones. Molt bé. 
Varem clir farem contents l'artesa i els gremis si po
sam que es poden crear aquestes zones artesanes, molt 
bé, ido anem a posar-li, i així va succeir. 

La presencia deIs gremis dins la Comissió, a aixo 
ho dira el DeCl"et. 

Voste, Sr. Alfonso, m'ha parlat que li explicas una 
mica com funcionaria la Ponencia, crec qlJe ho ha rec
tificat, jo li vaig dir que basicament estara integrada 
per artesans, la idea que té aquest ConselIer és que 
deIs guatre qrups que hi haura, ara, dins artesania, 
dur::s persones, pensam en principi en dues persones de 
cada un d'aquests ¡rrups seran els Que formaran aques
ta Ponencia, clesprés hi haura un Secretan i hi haura 

una representació de l'Administració, pero petita. Te
nim ara que haurem de passar un període transitori, 
perque no tenim encara aquestes empreses artesanes 
ni els mes tres artesans, pero la idea és al cap de cinc 
o sis mesos que, a més, em compromet, SI és possible, 
a no esperar dia Ir de gener del 86, sinó a finals de 
setembre-octubre que estigui arreglada, i basicament 
aixo sera el funcionament de la Ponencia, que sera qui 
faril tots els informes i després els elevara a la Comis
sió, aquesta Comíssió estara integrada per aquests arte
sans, artesans que els nomenara la Conselleria, pero 
que han de ser proposats pels gremis i per les asso
ciacions, perque l'Administració aquí sí que tendra un 
pes, evidentment, més fort que els artesans. 

Un altre punt que ha estat el motiu d'aquesta es
mena que s'ha transaccionada, que s'ha transaccionada 
avui, és el que feia referencia a les empreses artesanes 
i a les associacions que poguessin fer, també, emprcses 
artesanes, aquí, aquesta ;::smena constava dc dues parls, 
la primera fcía referencia que es manlenguessin en 
vigor les carles al"lesanes que dcsprés, molt bé, el 
Crup Socialisla, va retirar, va llevar aquesta part, per
que deia que era absucd mal1tenir la vigencia d'una 
cosa que estava derogada pec decret, i el segon punt, 
que deia que també poguessin ser empre~es artesanes 
aquelles assocj,J.cions o agrupacions que cstassin Ínte
gl Ltdc~J c_~l,lu~l. VL--lllll.:.:uL, lJ~l eUl}.J1 ~::,c:::, (;U LC;)dlH . ..: .'::l, CAL ~u..

sivament. Jo amb aixo no hi estava d'acord, perque 
rompíem la ul1itat de critet"i del que és una empresa 
al-lesana, perqué si dins l'arlicle 3 dciem, que empre" 
sa artesana era aquella que reunia els dos requisits, 
després, per una altra part, deiem, tanlbé seran em
preses artesanes aquelles associacions integrades, ba
sicament, per empt-eses artesanes, aquí es rompia la 
unitat de criteri, de definició d'empresa artesana; 
pero hi havia LU1 cas, és a dir, el probkma que ens 
donava aixo és que aquestes associaciol1s, i efectiva
ment, pensant també amb l'esperit del Sr. S erra, da
munt les cooperatives i les associacions, vaig veure 
que sí, que es podia posar, de qualque manera, impe
diment, a aquestes associacions i cooperatives a I'ho
ra de poder tenir aquests beneficis per part de l'Ad
ministració, perque eren persones jurídiques distintes, 
hi havia la solució que fos, que cada una d'aqueixes 
empreses per separat demanas la subvenció, pero aixo 
era molta burocracia, únicament i exclusivament per 
aixo, perque poguessin tenir també aquests ajuts de 
l'Administració, és pel que hem presentat aquesta es
mena transaccional i, d'aqueixa manera, no són em
preses artesanes, mantenint la unitat de criteri de la 
definició d'empresa artesana, pero sí, almaI!co, poden te
nir aquest benefici de l'Administració i, per una altra 
part, també que d'aquesta manera, no ens veurem en la 
impossibilitat en la impossibilitat, perdó, Sr. Alfonso, 
el que diu l'emprcsJ artesana, no la transaccional, és 
una altra. La transaccional és aquesta que mentres
tant hn mantenim tot igual. és a dir, que aquelles em
preses que no tenguin encara la carta d'empresa arte
sana, perquc no la podran tenir, possiblcment, fins a 
1 r de gener del 86, tot queda tal com abans, és a dir, 
la mateixa situació, únicament i cxclusivament que hi 
ha d'haver l'informe preví de la Comissió. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes -gracics, Srs. Diputats, de les seves explica

cions de vol. 
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V.-
Passam al punt següent de l'Ordre del Dia, que és 

el debat de presa en consideració de la Proposició de 
Llei presentada pe1 Grup Parlamentari Socialista, d'a
daptació a les Illes Balears de la Uei de Regim del 
Sol i Ordenació Urbana, relativa a la suspensió de tra
mitació d'instruments urbanístics durant la revisió, 
adaptació o modificació del Pla General d'Ordenació. 

Volen que se 'n procedeixi a la lectura? No fa falta. 
Aleshores, torn a favor. 
Disposa d'un temps de quinze minuts . 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sres. i Srs. Diputats. Continuant amb la nostra 

línia ele trcball parlamen~ari ele controlar el Govern i 
de presentar continuament noves alternatives per a la 
seva política, i tal com irJ. varr' f",,- ;1bir Rn el j,'m'1 

de la protecció de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, 
avui en la Uei d'Artesama, él la qual s'han incorporat 
moltes de les nostrcs propostes, venc a presentar una 
Proposició de Llci sobrc un tema nou que pot com
pletar e ls mecanismes que estableix la LJei del Sol per 
garantir e! bon camÍ i la bona feina el'elaboració, apro
vació elels Plans Generals o de les figures municipals 
de planejamcnt. 

Es tracta, com eliu el seu mateix títol, d'una adap
tacJó puntual ele la Llei elel ;:'01 en un Lema concreL í 
sen se intenció de superar-lo, i en ús, logicament, de la 
competencia exclusiva que l'Estatut d'Autonomia dóna 
a la Comunitat Autonoma, en materia d'Ordenació del 
Territori i cl'Urbanisme. La Proposició ele ud té per 
objecte facultar els Ajuntaments perque durant la re
dacció d'un Pla General puguin cautelarment suspen
dre l'admissió de nous Plans Parcials o Normes Sub
sidiaries, perdó, o projectes d'urbanització, que siguin 
contraris a l'esperit o al criteri, als objectius que l'A
juntament es planteja amb aquest Pla General. I, si
multaniament, que l'aprovació inicial i, per tant, el co
mel1:~ament .ia amb aprovacions corporatives de la tra
mitació d'aquesta figura del Pla General Municipal, 
suposi ja no d'una manera cautelar i voluntaria, sinó 
d'una manera automiüica, la no admissió de les fi gu
res que es puguin presentar en contra die ció amb ell 
fins l'aprovaci6 definitiva d 'aquest Pla General. 

El mecanisme que es proposa té una gran similitud 
amb la institució, ben coneguda de tothom de la sus
pensió ele !licencies, que estableix l'article 27 de la Uei 
del Sol, i que va ser modificada quant a terminis d'a
questa suspensió per al Decrct de Plans Generals d'oc
tubre de 1981. La figura de la suspensió de !licencies 
és molt clara, l'acord deis Ajuntaments, es fa pública 
i també té aquestes dues vessants de mesura cautelar, 
d'ús discreccional i voluntari, seriosament a l'aprovació 
industrial per assegurar que els objectius del Pla no 
poden ser desvirtuats dia a día a través de la conces
sió de noves llicencies, i vessant automatica, conse
qüencia directa de J'aprovació inicial per a tates aque
!les arees del tcrritori que les determinacions que es 
propo~; in no SÓJl compatibks amb les 3nteriorment 
vigents a aquesta aprovació inicial. 

Per tant, aquí fcim ja una matisació, per evitar 
possibles males in1crprctacions de la intenció i de 
I'abast el'aquesta proposició, i és que no es tracta de 
suspendre Plans Parcial s, no es tracta de suspenclre 
projectes d'urbanitz3ció, de la mateixa manera que una 
suspensió de !licencies no susnen !licencies concedieles, 
sinó que es tracta de no admetre a tramitació DOUS 

Plans Parcials o nous projectes d'urbanització en aques
tes circumstancies. 

La necessi~at d'aquesta norma ve de la situació 
actual deis nos tres municipis i deIs nostres planeja
ments n¡mnicipals de les Illes Balears, les revisions, 
adaptacions o modificacions, segons les circumstancies 
de cada municipi, que s'estan fent a les Illes Balears, 
són sempre a partir de documents elaborats anys enre
ra amb criteris molt diferents des d'ara, amb capa
citats de creixement i d'ocupació de sol per arees no 
urbanitzables, no proporcionades ni a programes real
men~ executables ni a necessitats de la població, sinó 
que simplement eren per una part transposicions d'un 
document que tots hem criticat ampliament, pero que 
no acabarem de veure modificat, com és el Pla Pro
vincial d'Ordenació Urbana, i per altra, en les expec ti
ves desmostrades, en els interessos demostrats per te
nir una qualificació determinada de sol per als propie
taris de! terreny. A¡;;o fa que tot planejament, avui, que 
vulgui esser rcyi sat , actualitzat, d'una manera racional 
i responent als criteris moderos de l'urbanisme, qllasi 
en el 90 í molt per cent deIs casos, exigeix una reconsi
deració i una reclucció ele les seves arees potencial
ment urbanitzables. 1 a<;:6 fa que la mera inic iació del 
procés ele revisió elel planejament, la mera exposició 
pública deis criteris genera ls d'aquestes moelificació, 
aL1aplaClO, revisio provoca una carrera de preseuLacio 
de Plans Parcii1ls que tracten de consolidar unes expec
tatives que tenien í que mai no havien exercit fins a 
aquel! moment i, a més, emparats en les garanties que 
el Decret-Llei d'adaptació de Plans Generals de 1981 
els dóna en el sentit que tot Pla Parcial, la iniciativa 
privada que entra a un Ajuntament, en els tres primers 
mesos ha de ser pres en consideració, a través el'una 
aprovació inicial i, si no, els promotors tenen dret a 
rccórrer a la subrogació de la Comissió Provincial el'Ur
banisme. Aques~a garantia extra que l'any 81 es dóna 
als promotors ele Plans Parcials, creim que, a les cir
cumstancies de les nos tres illes, exigeix la contrapar
tida que els municipis tenguin la facultat de poder 
congelar, momentaniament, l'admissió d'aquests nous 
Plans Parcials, si realment es mostren contraris als 
criteris basics que aquesta adaptació i revisió tracta 
d'aconseguir. 

Aquesta situació, de carreres de presentació de 
Plans Parcials acondueix a dues situacions diverses, 
pero totes dues, creim, indesitjables, que són, per una 
part la claudicació, moltes vegades, deis municipis da
vant aquestes peticions, per la por de les conseqüen
eies jurídiques, indemnitzatories, etc ... que pugui tenir 
la no acceptació, i per altra, acondueix, no hi ha dubte, 
també a situacions contraries de resistencia deIs Ajun
taments·. a acceptar aquesta obligatorietat d'haver d'a
provar Plans contraris als seus objectius, que es tan ja, 
s'estan ja materialitzant en documents de planejament, 
i que acondueixen, com és conegut, a plets contencio
sos, !largs, costosos i que no tenen , moltes vegades, 
una solució chns el termini de la redacció del seu pla
nejamenL. 

Per altra part, la L1ei del Sol té una figura que 
vuU explicar, que és diferent de la que aquí es pro
posa, que és b de suspensió del Pla General, l'artide 
51. Aquesta suspcnsió del Pla General té una voluntat 
molt més solid::¡, molt més ele substituir un pbneja
m ent ]Jer un o.l1rc, encara que sigui amb carac:er pro
visional, a través d'una Norma Subsieliária, és una me
sura que es concedeix al Govern, el Govenl avui de la 
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Comunitat Autónoma, i que sembla una figura majar 
en compara ció als efectes que es tractin d'aconseguir 
amb aquesta Proposició, que serien d'ambit clarament 
i estrictament municipal, i sotmesos, sempre, a l'apro
vació definitiva del planejament. 

Creim que amb aques:a Proposició, precisament, 
es podria descarregar el Govern d'haver de prendre po
sició davant peticions que se li formulen de suspen
sió de planejament, que no tan soIs li creen problemes 
d'incomoditat, sinó que, a més, li creen, no hi ha dub
te, en la situació actual, responsabilitats sobre les con
seqüencies que aquestes suspensions puguin tenir a 
l'ordre patrimonial i economic, cosa que, amb aquesta 
Proposició que presentam, es donaria per resolt des de 
la perspectiva del Govern. 

Basicament, és una Proposició per refon;ar els po
ders municipals, és una Proposició que, per tant, dota 
o pretén c10tar els municipis d'una capacitat de decisió 
que és el seu propi planejament i, per tant, de defensa 
del seu propi planejament, molt més fortes que les que 
ara existeixen, i crec, per tant, que conegudes les rei
terades manifestacions de tots els Grl.lps d'aquesta 
Cambra en diferents circumstancies sobre la voluntat 
general de refon;ar i de dotar d'amplies competencies 
els Ajuntaments, crec que, des d'aquest punt de vista, 
TUJ tE'llrlr? difirllltélt<; )1<cr esser acceptada per tothom. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Govern, té la paraula el Conseller d'Ordenació 

del Territori, Sr. Jeroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente. Sras. y Srs. Diputados. Una inter

venClOn muy breve para plantear la postura del Go
bierno frente a esta Proposición de Ley del Grupo So-
cialista. . 

No cabe duda que, actualmente, la Ley del Suelo 
y sus Reglamentos, digamos, que toda la Legislación 
Urbanís tica constituye un entramado julidico bastante 
complejo, más o menos acertado, no es el momento de 
juzgarlo, pero que, desde luego, establece una serie de 
interrelaciones hasta conseguir un equilibrio entre la 
pugna constante que hay en el terreno urbanístico entre 
los intereses privados y los intereses de la colectividad. 
Este equilibrio conseguido, como explicaba muy bien 
antes el Sr. Triay, representa que a unas acciones co
rresponden unas contrapartidas, de tal forma que, en 
este juego de intereses, se consiga siempre una cierta 
armonía, la armonía que previó la Ley en su momento, 
que podría, naturalme nte, ser diferente, p ro desde 
luego equilibrad.. on e o, lo que quiero decir e que 
cualquier modificación puntual que e pueda hacer de 
estos m ec;] nismos pllcde pn)v( car una allcr",ción de este 
equilibrio y no cabe duda que la propuesta que se hace 
en estos momentos representaría una alteración básica 
e importante en lo que representa la seguridad jurí
dica de los administrados, en tanto en cuanto, posibles 
promotores de pn>jectos de urbanización, de parcela
ción, de reforma interior, etc ... , todas las figuras de 
planeamiento, que se propone actuar sobre ellas en esta 
Proposición de Ley. 

Indudablemente, las justificaciones dadas por el 
Portavoz del Grupo Socialista son ciertas en tanto que 
en el momento en que un Ayuntamiento decide proce
der a la revisión de su planeamiento, se encuentra con 

que cualquier iniciativa, tanto urbanística como eclifi
catoria, puede afectar o puede impedir que en el fu
turo pueda variarse, pueda revisarse en profundidad el 
planeamiento existente, el modelo territorial, del terri
torio, etc . .. Eso es cierto, parece lógico que el Ayunta
miento pueda protegerse contra esta posible actuación, 
que llegado el caso podría llegar a anular la efectividad 
de la reforma, y así está previsto en la Ley del Suelo, 
en el artículo 27, como también se ha explicado, la 
suspcnsión de licencias durante la tramitación de la 
modificación de planeamiento; sin embargo, la Ley del 
Suelo, actualmente, no prevé la suspensión del planea
miento, por lo menos, el tipo de suspensión cautelar, 
porque, como también ha expresado el Sr. Triay, la 
suspensión del artículo 51 tiene una finalidad esencial
mente diferente con otro tipo de actuación. 

Bien si, como decíamos, la ley de la legislación es 
generalmente urbanística constituye todo un entrama
do muy complejo, muy completo, muy estudiado, ¿por 
qué hay esta diferencia entre la suspensión de licen
cias y la suspensión de planeamientos que ahora se 
trata de corregir? Yo creo que esto no es una casuali
dad, sino que existirá una intención muy clara y muy 
razonable de los autores de la Ley, cuando marcaron 
esta esencial difel-encia entre las licencias y el planea
miento. 

¿Por qué la Ley distingue? No sé, habría que pre
guntar a los autoreS de la Ley cuál era la pretensión 
que [enían y cuáles eran las razones profundas para 
marcar esta 'diferencia, per.o a' mí se me ocurren algu
nas razones que justificarían el no tomar en cot1sidera
ción, por lo menos, en este momento, la Proposición 
de Ley del Grupo Socialista. No cabe duda que una 
consecuencia inmediata de esto es una paralización de 
inversiones, tema de candente actualidad en estos mo
mentos, en tanto lo que representa la actividad de la 
construcción dentro de la economía general del país, 
de éste y de cualquier otro; y sería una paralización de 
inversiones, no sólo de una forma directa, tenemos, en 
el momento en que se paraliza un proceso de trami
tación de una urbanizacióri en el estadio que esté de 
Plan Parcial o de proyectos de urbanización o de lo 
que sea, es una paralización ya inmediata de esta po
sible inversión que generará esta actuación, pero ade
más es una paralización psicológica, en tanto da una 
inseguridad, como decía al principio, jurídica o al in
versor, naturalmente también la da la suspensión de 
licencias, pero en otro ámbito temporal mucho más 
reducido, es decir, todos sabemos que la tramitación 
de una urbanización, desde que se inicia el Plan Par
cial, desde que se inician los estudios del Plan Parcial, 
hasta que se ha acabado la última fase del proyecto 
de urbanización han transcurrido varios años, eso quie
re decir que esta paralización de la tramitación traería 
como consecuen cia que desde un par de años antes de 
que Se inicie un proyecto de revisión, realmente el 
posible promotor de una urbanización ya vería el pdi
b'TO de que se le quedase paralizada y, por lo tanto, 
podría retraer este desarrollo, evidentemente, la situa· 
ción es muy diferente del caso de una licencia de cons
trucción, que los plazos son mucho más cortos. Pero, 
por otro lado, entendemos que existe una diferencia 
básica y no quiero adentrarme en un tema jurídico que 
no es mi especialidad, y la diferencia básica es que 
esta actuación municipal es sobre una figura de pb
neamien to cuya aprobación definitiva no le correspon
de al Ayuntamiento. sino que corresponde a un orga-



1272 DIARI DE SESSIONS / Núm. 37 / 2 i 3 ma ig del 1985 

nis.mo d iferente , y uperior, u r banísticam ente h ablan
do, en este caso, la Comisión P rovincial de Urb anismo. 
Es decir, yo cr eo que aquí es tá la ctiferencia esencial, 
ya que de ser cierta, de apl"obarse e la modificación de 
la 1 ey, resultaría que el Ayu ntamiento con un acto 
de relativam en te poca imp ortancia, como es la apro
bación inicial, p rác ticamente un acto de admisión a trá
m ite, nada má , incluso con mucho menos que esto, 
s implemente con. la decisión mUll icipa l de proceder a 
revisar el p laneamienlo y a n tes de es tablecer ningún 
t ipo de criterio para e ' ta l'evisión, ya puede adoptar 
una medida cautelar, por UD plazo de dos años, de sus
pender la tramitación de un p i aneamiento, cuya apro
bación no le corresponde. Entendemos que, no sólo 
es desproporcionad el acuerdo municipal de aproba.
ción inicial o, in Ju so, el aCuerdo simple de p r oceder 
él la 'evisión de un planeamienLo, cs desproporcionada 
la importancia de este acuerdo con la consecueLlcia que 
tiene, la automática la posibiliclad de suspcn ler, 
automáücamente, todos lo planeamienlos que se estén 
trarnitando en aquellos momen o , Si a esto le añadi
mos que estos plancamienLos, su aprobación no co
rresponde al A 'unta miento, s.ino que corresponde a la 
Comis ión ProvÍl cial el Vrbani m o al Consejo de Go
bierno, en el caso de la capital ele provincia, resultaría 
yue LiiJ 0i-g.1110, C:CrJ.'}O es l~ ~c!.-pC)r~(:iél~ r..'"!L!D.icip~!, 1_!!,_ 

banÍsticamente hablando, en un nivel inferior, suspen
dería o anularía la posibilidad de actuar de este orga
nismo superior, entendemos, yo pienso que esto debe 
de ser la razón básica por la cual no corresponda al 
Ayuntamiento esta suspensión, sino que corresponde a 
este órgano su perior en este caso el COl1sejode Go
b ierno , previsto en el artículo 51, que está por encima 
de la Comis ión de Urbanismo, creo que la diferencia 

S básica, que frente a la fac ul tad, a la potes ta d últi
ma que es de la omis ión Provin i, 1 de aprobar estos 
p lanes, sea e l Ayuntamien to, órgano i11ferio r , o sea el 
Con ejo de Gobiemo, órgano s uperior, el que p roceda 
a sta uspensión de p laneam ientos, 

Yo creo que ésta es una razón su ficien te par a que 
no se tome en consideración esta Proposición de Ley. 
No obstante, quiero aceptar y reconocer que es cierto 
que el peligro que ha planteado el Grupo Socialista 
existe y es verdad que los Ayuntamientos, en ciertos 
mon1entos, se encuentran indefensos, pero también se 
podrían encontrar indefensos los administrados y, 
como decia antes, la Ley del Suelo, toda la legislación, 
se basa en un permanente equilibrio entre los dere
chos de unos y de otros, y esto lo alteraría profunda
mente. Quizás en un estudio más profundo de adapta
ción de la Ley del Suelo no sólo a la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares, sino a los nuevos tiem
pos y a las nuevas teorías urbanísticas y a los nuevos 
modos de hacer el urbanismo, dentro de esta adapta
ción, que estarnos estudiando, desde hace ya bastan te 
tiempo dentro de la Comelleria y que, en su día, será 
sometida a la consideración ele esta Cámara, quizás 
dentro ele unas medidas mucho más complejas y den
lro de un ámbito mucho más am[)lio, podda estudiar
se alguna medida para que efectivamente los Ayunta
mientos tuvieran alguna a rma más de la que disponen 
actualmente, para poder elefenderse frente a una pre
sión urbanística, ante un anuncio de una revisión de 
plancamiento, pero entendemos que la solución adecua
da no es esta modificación puntual y aislada, por lo 

tanto, la consideración del Gobierno y la petición que 
h ace a la Cámara es que no sea tomada en considera
ción esta Proposición de Ley . 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller . 
Vol r eplicar? 

EL SR, TRIA Y LLOPIS: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, com ja he dit, aques

ta és una Proposició que tracta de refon;ar mecanis
mes de la Llei del Sol, dir que nosaltres reconeixem 
d'una gran importancia, en la seva quasi totalitat, que 
no ens proposam en absolut ni desarmar-la ni buidar
la de contingut ni derogar-la, com sembla que és la 
intenció de les propostes que el Govern ha fet públi
ques últimament sobre aquest tema. Nosaltres no par
ticipam del liberalisme urbanístic del Govern, nosaltres 
creim que, reconeguda la inc\efensió municipal, com ha 
fet el representant del Govern, per resoldre aquests 
problemes i els conflictes que puguin succeir entre l'in
teres general i l'interes particular, necessal-iament la 
Lle i ha d'abordar resoldre-les a favor de l'interes gene
ral, que és ['inieres que se suposa que defensa l'Ajun
talll pn t 

Ahir era importantíssima la capacitat de decisió 
l1lunicipal a unes Normes Subsidiaries, davani, fins i 
tot, la capacitat de decisió del Parlament de les IIles 
Balears per declarar una Area Natural el'Especial In
ieres, unes Normes Subsidiaries que en cap cas esta
ven ni tan soIs aprovades inicialment, i que, com molt 
bé ha dit el ConseIler, no els correspon als Ajunta
ments aprovar-les, sinó que correspon a la Comissió 
Provincial d'Urbanisme, com deia l'aItre dia el repre
sentant del Govem, és el Govern, el Govern és el que 
marca la polít.ica urbanística a les Illes Balears. Aques
ta insistencia ahir en aquesta dccis ió i capacitat de 
decidir deIs Ajuntaments, avui ha minvat bastant, avui 
vespre ha minvat i avui matÍ ja no té interes¡ avui 
matí ja creim que ens carregmn. el sistema de les ga
ranties jurídiques deIs administrats, que paralitzam les 
inversions i que, per tant, aquí, estam davant una nove
tat perillosa, 

Jo comprenc que els sectors conservadors conside
rin pcrilloses les novetats, pero que els sectors liberals 
les considerin novedoses i perilloses, em sembla un 
c011t1'asentit, aquest horror basic, que sembla que li 
entra al Govern just se li plantegen coses noves, cree 
que hauria de ser superat amb una terapeutica adequa
da; la mateixa paralització d'inversions, Sr. Conseller, 
suposa que un Ajuntament denegui una aprovació ini
cial i hagi d'anar a l'Audiencia Territorial i al Tribunal 
Suprem a esperar la resolució del pmblema en de
fensa deis seu~ interessos i de Is jntere~s()s deIs seus 
administrats i del Pla General que esta fent, crec que 
aquesta paralització d'inversions clóna molta més inse
guretat jurídica que establir ja, des de la Llei una 
m es ura cautelar, que marqui les regles del joc, que 
no és elefinitiva, en absolut, ni disminueix la capacitat 
de <lecisió i d'aprovació definitiva de la Comissió Pro
vincial ni del Consell de Goven1 i que, per tan t, és un 
complement, jo crec que necessari, no sé les raons 
hi storiques de per que no es va introcluir en el seu 
moment, en el 56 o el 76, pero certament és un com
plement necessari, com ha reconegut, per a la defensa 
deis propis planejaments per part de l'Ajuntament, 
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Creim que, de totes maneres, hi ha un reconeixe
roent de les raons basiques d'aquesta Proposició i que, 
si no és avui, en una altra ocasió, crec que s'haura 
d'imposar el bon sentit, i s'haura d'incorporar bé com 
a modificació control, bé dins una adaptació general 
de la Llei del S61, en ¡'ordenament urbamstic de les 
Illes Balears, 

Moltes gracies. 

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

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

A los liberales no nos asustan, en absoluto, las nove
dades, lo que pasa es que hay novedades que nos gus
tan y novedades que no nos gustan, yo creo que us
ted ha sido perfectament claro, nuestra política, na
turalmente, se hace desde planteamientos liberales y, 
afortunadamente, son esencial y radicalnlente diferen
teos de los plantcamientos socialistas, en los temas 
urbanísticos y en cualquie r' otro tema, creo que la 
diferencia es profunda y meridiana entre poner por 
encima el individuo o poner por encima la sociedad. 
y no estoy hablando de los intereses, sino que estoy 
hablanao llel lllC1IVlULlO ú Lie i~l Luic;t.:liviJad, ell e ,,(v 

se diferencian los liherales, y esto no quiere decir 
que sea una defensa ele los intereses priv3tivos o par, 
ticulares ele una persona, para eso habría que hacer 
una valoración diferente de hasta qué punto los inte
reses de la sociedad pueden estar en COluel de lcs in, 
tereses de todos y cada uno de los miembros que cons
tituyen esta sociedad, es un tema que no es objeto de 
debate en este momento, pero creo que debe de que
dar claro, porque yo no suelo utiliza.r nunca en sen
tido peyorativo, ninguna referencia a la ideología po
lítica de las otras personas, y creo que puedo exigir 
lo mismo con respecto de la mía. 

En lo que no ha habido ningún cambio de crite
rios es en la postura de la Coalición desde ayer noche 
hasta esta mañana, creo que hemos demostrado siem
pre que nuestro respeto por las competencias muni
cipales es exactamente el mismo, hay um~s competen
cias urbanísticas que corresponden a los Ayuntamientos, 
y hay unas competencias urbanísticas que corres
ponden a la Comisión Provincial de Urbanismo, o sea, 
al GobieIl1o. Se mueven en dos niveles diferentes, aun
que en algunas cosas uno está por encima del otro, 
según nos recordaba, en este momento no está n re
sente. pero podría darse, el Sr. S erra, ayer noche, 
cuando nos estaba recordando que el Ayuntamiento 
es un organismo inferior al Pa'rlamento v al Gobierno, 
inferior, naturalmente , en el plano ele vista urbaníc;tico 
~r en ciertas consideraciones, porque en otras, el Ayun
tamip.nto es perfectamente soberano v ni la Comisi.ón 
P]'(wincial de Urh;mismo ni el Consejo de Gobierno 
son ór¡ranos superiores al Ayuntamiento, por ejemplo, 
en las licencias de obras, otro caso es en el tema ur
banístico, de modo que la competencia municipal es 
esencialmente diferente, lo prevé así la lev, .!ruste o 
no Quste la Ley, pero es así. son esencialmente dife
rentes en unos temas que no en otros. deTltro del pro
pio urbanismo, dentro de la propia edificación. en de
finitiva. dentro ele la regulación que est<1blece la Ley 
del Suelo. De modo que las diferencias no han c;)rn
biado, en absoluto, Jo que pasa es que hay unas com-

petencias que son del Gobierno, son de La ComU':üdad 
Autónoma o son de la ComiSIón Provincial de Urbanis
mo, y esas competencias no pueden ser anuladas pOI 
una decisión municipal, esa es la competencia d~ apro
bar un planeamiento, no puede ser anulada pur una 
deciSIón municipal, de suspender este planeamiemo, 
esto es lo que yo estaba diciendo, y esto no tiene nada 
que ver con la competenCIa municipal; o sea que no 
se trata de que respetemos o no respetemos, aquí he
mos dicho reiteradamente, y creo que además ha dado 
muchas muestras la Comisión Provincial de Urbanis
mo y la actuación de la Conselleria de Ordenación del 
Territorio en estos temas, de un absoluto respeto a 
la autonomía municipal, a las competencias municipa
les, incluso, por encima de intereses o de opiniones 
de partido, de ideologías o de coalición. 

Que se reconozca que el Ayuntamiento sufra una 
cierta indefensión, efectivamente, es cierto, pero en 
una competencia que no es absolutamente suya, legal
mente la competencia para decidir sobre su planea
mie.nto no es única y absolutamente del AYlilltamiento, 
desde el momento que él formula los planes, pero no 
son aprobados por él, de modo que la indefensión es 
una cierta indefensión en una competencia que es par
cialmente municipal, eso yo lo he reconocido y lo sigo 
eliciendo, eso no quiere decir que la Comisión Provin, 
L.~dl '-te Ul"Lüi-U;:-,úi0 u c:l CGti ':': i-ilv, "':~1. ~:~ !2 ~-;'10~11CI"ltü, 

que tiene la competencia final y definitiva, tenga que 
hacer una cesión ele esta competencia en manos del 
Ayuntamiento que es lo que, de a lguna l'Ol-ma, resul
taría de aprobarse la modificación de la Ley, tal como 
usted la propone. Ese es el planteamiento yesO' no 
quita, en absoluto, la consideración que !"e hacía ayer 
noche, sobre que algunas formas de protección no ne
cesitan ele Wla protección especial del Parlamento, que 
es especial y anormal, porque lo normal es que la pro
tección se dé a través del planeamiento, y usted sabe 
perfectamente que la Ley de Protección de Areas de 
Esnecial Interés surgió de una situación excepcional y 
sirve para casos excepcionales, lo normal y habitual es 
que la protección a un territorio se dé a través del 
pIaneamiento, planeamiento formulado por los Ayunta
mientos, y aprobado por la Comisión Provincial de 
Urbanismo, pero eso es lo habitual, y cuando ayer se 
decía que si está suficientemente protegido en las 
Normas, no es necesaria la Ley, era porque, recordan
do la génesis de la Ley, esta Ley surgió de un caso en 
que el Parlamento consideró que las Normas no pro
tegían suficientemente. un espacio, entonces introdujo, 
natur'almente, de su potestad superior de legislar en 
este tema, pero yo creo que toelos somos conscientes 
en esta Cámara que aquello era un caso E.special. pre
cisamente, porque las Normas no satisfacían al ParIa· 
mento. Otra cosa es que las Normas, en el c.:'1S0, ayer, 
ele San José, concretamente, a ustedes les gustasen o 
no les gustasen, can independencia de que sean apro
badas o no por su grupo municipal, en ('so no entra
mos, lo que aquí estuvo defendiendo reiteradamente, 
no rrecis~unellte por parte del Gobierno, era que las 
Normas eran suficientes y no había por qué recurrir 
al Parlamento, eso no es poner y quitar competen
cias ~ll i\.vunta miento, sino que es dejarlas cada una 
en Sll sitio, en cada uno ele los casos 

Muchas gracias. 

EL SR. PR ESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. ::"onseIler. 



1274 DIARl DE SESSIQNS / Núm. 37 / 2 i 3 maig del 1985 

VO'len intervenrr els altres Grups t'O'üucsr 
.t;s4.uerra NaClOnallsra, el Sr. LUpez Lasasnovas té 

la :paraUla. 

EL SK. LOPEZ CASASNOVAS: 
~res. i Srs. Dlpurars. ni Grup d'Esquerra Naciona

lista, com és O'bVl, ues deIS seus planreJdments SOCIals, 
dO'nara supO'rt a la presa en consHleraclO d'aquésta 
PrO'posta de LIei del Grup Socialista, i 110 fara perque 
enlenem que aquesca proposta és, obviament, ben plan
tejada, des d'un punL de vista tecnic, i, wbretot, per
que és molt útil als Ajuntaments, perqué facilita la 
cessio urbanística, perqué la revisió i atlaptació deis 
Plans Generals d'Ordenació Urbana es fan per corre
gir, rectificar diferencies, en general, per sortir a camí 
a la necessitat sentida per molts municipis de les Illes 
Balears de donar resposta a les prioritats socials da
vant les expcctatives O'bertes per planejaments expan
sius que, com aquí molt bé s'ha dit ja, per part del 
Sr. Triay UO'pis, resulten obsolets al cent per cent. 

Jo diría que les conseqüencies jurídiques que es 
subscriucn per impedir que determinades actuacions 
urbanístiques es puguin dur a Lerme, actuacions urba
nístiques tendents a protegir el territori, aquest fan
tasma de les conseqüencies jurídi.ques pol ser rapida
!Tlpnl , f;'1rilment subsanat \)er una actuació del Parla
ment de les Illes Balears, quan el Sr. Serra, ahir, el 
meu cO'mpany de Grup, parlava deIs Ajunléu11ents com 
l'escaló inferior respecte al Parlament, scnsc cap dub
te ho feia parlant de la sobirania dins la. ComuniLat 
Autónoma que correspon, com és obvi, al Parlament 
de les llles Balears, per a<;o, i perque el Parlament pot 
legislar, perque té competencia exclusiva la ':::omuni
tat Autónoma en aquesta materia, pot lesislar a favor 
deIs Ajuntaments, creim que és important que legisli, 
en efecte, els interessos deIs administrats pO'den res
tar equilibrats, és un criteri del Sr. Conseller d'Orde
nació del Tenitori, respecte deis interessos socials, deIs 
interessos deIs municipis, en aquest cas, peró aquest 
equilibri, jo diria que és molt inestable i que sempre 
s'inclina a favor de les expectatives deis individus, deis 
individus pero que tenen suficient capital per tenir 
expectatives inversores i, en definitiva, es tracta d'es
tudiar fins a quin punt, constitucionalmt.nt, podríem 
dur a terme una acció a favor deIs interessos socials, i 
nO' em valen consideracions de liberalisme, quan aquí 
s'ha dit, supos que en un lapsus, que els interessos de 
la societat de vegades es contraposen als interessos de 
tO'ts i cadascun deis ciutadans, cree que tots i cadas
cun deIs ciutadans són la soeietat, senzillament. Per 
a~o entenem que s'ha de donar una resposta positiva 
a aquesta Proposició de Llei i, en definitiva, fer pO's
sible que, per primera vega da, el Parlament sigui una 
resposta positiva respecte de les necessitats d'autono
mi:::. municipal, vegi des OP l'AjuntameTlt. el ciutada 
que les instHucions autonómiques són per protegir cls 
municipis i per fer possibJc que l'acció del Parlament 
va en sentit de tots, i no en el sentit d'alguns, cO'm 
sempre es posa de manifest en aquesta. Cambra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltcs gracies de la seva intervenció. 
El Sr. Joscp M." Lnfuente té la paraula. 

EL SR. LAFUENTE LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. Sres. 1 Srs. Diputats. En de

finitiva, el Grup RcgionalisLa de les llles, quan de la 

Presidencia se'ns digui, d'acord amb }'article 122 del 
Reglament, si estam d'acord amb la presa en conside
raclO d'aquesta Proposició de Llei, nO'saltres practica
ment, hem de dir' que no; i hem de dir que no, no 
per raons de caracter filosOfic o ideologic, perque es:am 
d'acord, igual que ha dit el Sr. Conseller, que és neces
sari prendre mesures per ddensar situacions que ja 
són conflictives i que podrien considerar-se obsoletes, 
peró tenim dues consideracions fonamentals, una de 
caracter jurídic, que és fonamental, i una altra de ca
racter pragmatic o conjuntural, que també és fona
mental, per rebutjar aquesta Proposició de Uei i esti
mar que no l'hem de prendre en consideració. 

Deia el Sr. Triay que havíem d'intentar llevar res
ponsabilitats al Govern, no sé per que, i donar-les als 
municipis, i tampoc no sé pcr que, en definitiva, si la 
Llei del Sol dóna facultats decisories de consideracions 
urbanístiques de planejament, bé a la Conselleria, bé 
al Consell de Govem o bé a la Comissió d'Urbanisme, 
si estudiam' el que diu l'artide 40 de la Llei, no tenim 
perque eliminar aquestes possibililats i descarregar el 
Govern de les seves responsabilitats, no tenim per qué, 
si la Uei les hi clóna, fins i 10t, jo voldria prendre en 
c.:onsideració si realment es donas un movimcnt a favor 
de la posició municipal i en contra de la posició de 
les Comunitats, del Govern de les ComulULats, pero 
aúo no es aixl, SI agatam l'anlcle HIl.3 (le la UJllSL1LU
ció ens diu que les ComuniLats tenen les competencies 
en materia d'Ordenació del Territori, les Comunitats, 
no eIs municipis de les Comunitats, si agafam l'arti
cle 10.3 de l'Estatut, també ens dóna a les Comuni
tats, a la nostra Comunilat tota la materia de plane
jament, tota la materia d'ordenació del territori i, fins 
i tot, si miram la particularitat de la núvíssima Ud 
de Regim Local, l'artide 25 de la Llei de Regim Lo
C<1.l no parla per a res d'ordenació urbanística, exclu
sivament parla de jardins, de planejament i de disci
plines, pero no parla de regim normal, d'ordenació d'un 
territori, malgrat sigui municipal, per tant, en aques
tes circumstancies, no podem O'blidar-nos que hi ha 
un article 40, que hi ha un article 35 i que hi ha un 
artide 51, i hem de coordinar tots aquests artic1es 
d'acord amb els preceptes normals i en connexió amb 
el Reglament de planejament urbanístic, article 133, 
article 135 i article 118, ... tots aquests articles, que els 
posin en cO'nsideració i veuran com no podem elimi
nar les responsabilitats de la Comunitat, perque els 
municipis tenguin majors responsabilitats, cadascú ten
clra la seva, agafem la Uei i anem a aplicar-la el'una 
manera coherent, d'una manera efica<;:, el'una manera 
coO'rdinada. 

Si els mw1icipis tenen unes determinades facultats, 
exclusivament inicials, exclusivament provisionals i no 
definitives, les persO'nes, les entitats i les autoritats 
que tenen les facultats definitives d 'aprovació seran 
aquelles que tendran les faeultats poslerio¡-s de sus
pensió o, com a mínim, les de cari1ct 1- 'lUl erior, pero 
no mai les de caracter inferior, per tanl. I'arliclc 51 
ja ens diu, de la Uei del Sol, que és el Govern de la 
Comunitat qui té les facultats suspensories de norma
ti ves dictad es bé pel Conseller, bé per la Comissió, i 
si alXO es alXl no podem modificar puntualment, coro 
diria el Sr. Triay, sinó que hem de modificar tota la 
Llei, tota la seva organització i, per tant, com ha dit 
el Conseller, hern d'estudiar la Llei, hem d'intentar 
modificar la Llei, pero en prO'funditat, no en punts con
erets que no servirien més que per crear conflictes, si-
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tuacions difícils per als administrats i una forta in
seguretat jurídica clara. 

En segon lloc, fa quinze dies que estam discutint 
precisanlent, des del Govern Socialista, normes, reco
manacions per construir més, per donar més facilitats 
a les construccions, per donar camp o semafor verd, 
per dj r-ho de qua lclu' manera , a les po sibilitats urba
n ís lique d'ed ificacions, i ara ells d iuen que aixó re
pre enlmia completar la Llc i del SOl, no seria comple
lar la L1ei de l So l, seria en tor pir les possibilitats ur
banístiques d'unes determinades zones, per tant, nos
altres no podem donar suport al criteri ele prendre en 
consideració aquesta Proposició ele Llei. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Vol replicar ara, Sr. Triay, o ho fara al final? 
J osep Tur SelTa té la paraula pel Grup Popular. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de qvinze rninuts . 

EL SR. TUR SERRA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Tots els son

dejos d'opinió interessats en la problematica urbanís
tica reconcixen i coincidcixen a afirmar que el sector 
de 1:1 COTlst!.-~~ cc: i6 !:-~'.'CSS::' , ~.C'tT...l~!!Y! e nt, 1:1 C'ri~i f1'lf~c:, 

profunda ele tots els temps, és per aixo que, per paHiar 
i remeiar en alló possible aquesta problematica, el Go
vern Central ha clonat instruccions als seus Ajunta
m e n ts Socia lisles perque agilitzin la tramitació de lli
cencies j -p lan, llan<;:ant-se a una sorprenent política, 
no el r igid sa, sinó de suavitat amb els processos ad
m ini stral iU$ relatius a urbanisme. Dones bé, davant 
d'aquestes bones intencions, ele les quals és convenient 
no fiar-se per faIta ele mesures eficaces, se'ns ofereix 
ara aquesta Proposició de Llei que en lIoc eI'agilitzar 
el que planteja és una major complicada reglamenta
ció i una més farragosa burocracia autonomica i, en 
definitiva, més intervenció de l'Aelministració Pública 
en la iniciativa privada que dia a dia experimenta més 
desacoelemció i que, de no remejar-ho" arr1Íbarem a 
una paralització total. 

Sr. Triav, voste creu de veritat que amb aquests 
nous instrurnents de suspensió urbanística, en majar 
intenrenció i restricció, feim una llei urbanística més 
justa i incentivam la inversió privada? O, al contrari, 
el que feim és crear més angústia davant les conse
qüencies que, d'aprovar-se aquesta Proposició de Llei, 
serien principalment, i voste ho sap, una paralitzaci6 
immediata de llicencies i un recel de seguretat de l'in
versor davant la llarga tramitació que proeluiria aques
ta Proposició? 

Si amb aquestes adverses condicions hem de fer 
pragmatic i deixar en un últim terme, practiques i me
canis!11es que poden satisfcr tan soIs ::t una mÍnim::t 
clientela, el que procedeix és adaptar la Llei de Re
gim elel Sól via Ordenació Urbana a les Illes Balears, 
fent-les, si convé, en el marc general de b nostra pro
blematica autonómica, i no com ara, una modificaci6 
puntual, com insinua la Proposició que debatem. 

Per tant, el nostre Grup entén que actualment no 
hem el'entrar en aquesta perillosa burocracia que pro
duiria l'aprovació eI'aql1esta Proposició ele Llei, sinó 
que, al contrari, hem ele proporcionar una Administra
ció agil i simplificadora que, en definitiva, és el que 
ens demana la nostra Comunitat, i ja que creim que 
aquesta Proposició no aporta res nou ni alleugera el 

nostre desenvolupament en el plane jament total urba
nístic, per aixü votarero en contra. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molte s gracies, Sr. Diputat. 
El Sr. Triay té la paraula. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sres . i Srs. Diputats , l'entusiasm e municipalista 

s'ha desinflat, elefinitivament, avui, i el fantasma de la 
seguretat jurídica recorre aquest Parlament cada ve
gada que parlam ele temes urbanístics des ele l'es
querra. 

El Sr. Lafuente, amb la seva coneguda habilitat 
per fer malabarismes, no sé si en p oeler de coniU o 
sense , am beIs anicles dels Coelis, ens ha tractat elo 
convencer ele la impossibilitat jurídica de fer aquesta 
Llei, sembIava que no era aquest el problema ele les 
primeres intervencions, que, si bé jurídicament era 
possible, no agraelava, la qual cosa és bastant més rao
nabIe i comprensible políticament. 

Ahir, la dreta protegia, amb aquest entusiasme, 
am b aquest fanatisme ele ncófits en aquest tema, pro
tegia arees natw-als el'Eivissa i Formentera, definiti
v~rn ~n t, i ~n.'1..I~ e!~ Qj:-!ri~ h0 !"' (>f! ('c teixcn ~!"nb ar!!plitt~d 

de titulars, avui anam cap a la paralitzacié- total, anam 
cap a la paralització total, precisament, perque volem 
dotal" els Ajuntaments eI'un mecanisme que els perme
tin que aquestes coses· que- ahir resolíem amb aques
tes vies extraordinaries, com molt bé eleia el Conseller 
d'Obres Públiques, es puguin fer des de les vi es natu
rals deIs Ajuntaments i des de les vies natural s de la 
Iegislació autonomica que, per alguna cosa l'Estatut 
ens dóna aquesta capacitat de legislar, sense limita
cions per adjudicar funcions, competencies, figures, 
instruments nous a les institucions públiques de la 
Comunitat Autonoma. No hi ha cap legislació basica 
de l'Estat, n o hi ha cap llei general que s'imposi per 
damunt el'aquest Parlament, si vol dir que els Ajunta
ments poelen suspendre cautelarment, enfrontant les 
responsabilitats economiques que aixo els pugui supo
sar, perque no hi ha cap clisminució de les garantics 
deIs particulars, perque no hi cap afecció a l'article 87 
de la LIei, que és el que estableix el dret d'indemnit
zacions per alteració elel planejament, si la llei eI'aquÍ 
ho vol fer, i a<;:o no suposa Ilevar-li al Govern de la 
Comunitat Autónoma, que també ho poelríem fer, o al
manco ho podríem proposar a través de la Legislació 
Urbanística, no suposa en absolut llevar-li l'artic1e 51, 
que és un camp d'actuacÍó que li esta reservat de sus
nendre els p lans i de fer unes Normes Subsidiaries en 
sis mesos i enfrontar, si hi són, les responsabilitats 
Clue hi pugui haver, simplement cream una aItra figu
ra, molt més adapt::tda al tcrreny ele la problematica 
de la nostra Comunitat i deIs nostres Ajuntaments, per 
poder fer una suspensió ele llicencies més amolia . 

Jo no sé el Sr. Tur quines instnlccions deu haver 
rebut del Govern Socialista, pero jo li pue assegurar 
que els socialistes no hem rebut cap instrucció de sal
t8.l'-nos el planejament, de fer planejaments que no res
pectin els espais naturals i de donar llicencÍes iHegals, 
en absolut, si ho ha entes així, convendria que se 
li aclarís a l'Agrupació Local deIs seus municÍnis, el el 
Partit Socialista, per evitar aquestes manifestacions 
tan drama tiques que avui ens ha fet aquÍ. 

Certament, el que nosaItres proposam és un me-
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canisme progre sista, í des d'aquest punt de vista, és 
natural qu vosLe l'atenguin, el respectin, els agradi, 
vosté vol en fer una adaptació de la Llei del Sol que 
permeLi edificar cada dos mil metres el sol rústic, que 
pel'meLi disminuir les obligacions en ce sió de terrenys 
deis promotors al sol tlU"ístic, ac;o es I'adaptació libe
ral, conservadora qu vostes volen fer, logicarnent nos
al lres volero fer unes altres coses, volem consolidar el 
poder municipal, olero que els Ajuntaments puguin 
realÍtwl' aquell urbanismc que la seva poblaci6 els ha 
encomanal que facin i, per tant, se'ls donin eJs meca
nlsmes i les garanties per poder-ha fer, cerlarnent són 
alternatives, són visions di[erents d'aquesL problema, 
comprencm 'perfectament la seva negativa, no ens aga
fa de sorpresa, pero no ens embullin el fil ni ns dra
matill.in, tr icnt aquí l'atur deis ondejos i la paralit
zació total, pel'que als sOlldejos els tenen vos tes, vos
te han fet els sondejos, vo les han f t les enquestes 
i les han publicades, cosa que els agrai'm, perque les 
haguessin pogut deixar amagades i e l que diuen és la 
gran preocupació de la pobJació el'aquestes illes pels 
probLcmes mediambieutal, per les noves urbanitza
dons, per les construccions abusives, etc .... , per tant, 
jo cre que aquesta Proposició nostra, que qualque dia 
tc:ndra millor fortuna, respon bastanl més a les neces
sirars de la nostra poblac.iú y'ue els ;,t:uS ili·gUiúC¡¡tS. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen fer ús del tom de contrareplica? Sr. La

fuente. 
El Sr. Lafuente té la paraula. 

EL SR. LAFUENTE LOPEZ: 
Gnkics, Sr. Presidenl. Sr. Triay, ens coneixem fa 

estoDa, i sap que jo no faig cap mena de prestidigila
ció jurídica, en definitiva, els artic1es són aquí, voste 

ls pOL llegir i sap que les persones i les autoritat 
que enen la facu ltal d'aconseguir les a utoritzacioD$ 
'orres ponen ts no són el AjuntamenLs. Els Ajunta

meDt acmés donen autoritzacion immediates, provi-
sional5, i les autoritats finals o bé és la Conselleria o 
bé és la Comissió, pero dins el Govern, per tant, que 
voste hagi dit al principi, hamiem de llevar responsa
bilitats al Govem, hauliem d'evitar que el Govern ten
gués dificultals, hauríem de descarregar al Govern, no 
hem ni d e d escan-egar al Govern, ni evitar al Govern, 
ni eliminar la [acultat del Govern, ni les prerrogati
ves, el que no podem fer mai és donar claudicacions 
al Govem o donar peu al Govem que claueliqui deIs 
seus drets, en definitiva, si l'article 148 de la Consti
tució 1'hi elóna, i l'artic1e 10.3 I'hi dóna, hem de man
tcnil' aixo. 

No entr en la filosofia d'aquesta PropC'sició de LIei, 
no hi entr, perque no hi hem d'entrar, l'hem d'adme
tre o no, en tant que presa en consideracíó i tenint en 
compt qu, al meu en tend m, no és que si.gui un im
possib le, pero no és cohcrent que els Ajuntaments pu
guin prcndrc decisions, que siguin, que tenguin més 
r01"<;:a qu les autOI-itats que estan pcr damunt d 'ell - i 
que, en definitiva, d'acord amb la Dei del Sol, i d'acorel 
amb le Llei:> fonamentals tenen elles la faculccH de 
crear aquestes posicions, cree que nosaltres no podero 
donar suport a aquesta Proposició. 

Gdlcies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles gracies, Sr. Diputat. 
Acabat e l debat, passarem a la votació, i per tant, 

deman a la Cambra, pi-en aquesta Cambra en conside
ració la Proposició de Llei debaLuda? Les Sres. i Srs. 
Diputats que votin. a favor, es valen posar drets, per 
favor? Poden seure, fioHes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 
volen posar drets, per favor? Moltes gracies, poden 
seure. 

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

Vots a favor de la Proposiciá, 23; vots en contra, 
29. Per tant, queda rebutjada. 
VI.-l) 

Entranl en el punt següent de l'Ordre del Dia, que 
és la Proposició No de Llci, que va Len]r entrada en 
el RegiStl-e General nw.11. 381, presentada pel Crup Par
lamentad Socialista i relativa a la integr. ció de la 
ComullltaL AUlonoma de les ILles Bal ars en el Consell 
ele les Regions d'Europa. No s'hi ha presentat cap Es
mena, per tant, té la paraula en nom del Grup propo
sant el Sr. J osep MolI. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

CT SR. !-.1OI-!:.. !>.1..."'~P_QLTES: 

Gracie . Sr. President, Sres. i Sr . DipuLaLs. Jo, en 
primer 1l0c, he de dir que aquesta Proposicio -o de 
Llei qu ara tractarern esta ínLimamcnl l'clacion< da 
mb la segücnL, a toles dues hem de parlar d 1 Con-. 

seU d'Europa. A la segona, que potser per aixo hau
ría estat millor tractar-la aball , parlarem. .. parlaré del 
que és i del que vol el Consell d'Europa, en aquest mo
ment he de dir que el Consell d'Europa no soIs ha 
dut endavant, dur endavant accions de foment de la 
unítat europea, sinó que, a més, ha anat creant orga
nismes d'estudi de la problematica concreta que difi
culta aquesta unitat europea. Són organismes que, per 
una banda, elaboren possibles alternatives i propostes 
de solució als problemes concrets i, per una altra, fo
menten la concepció d'una Europa formada per un 
conjunt de regions que han de tenir la seva veu i s'han 
de poder aulagovernar. 

1 ague t és, precisament, lm dels problemes més 
evidcnt amb que es troba la COllSll'U ci d'E tropa, 
perCJue EU1'Opa sera federal o no ha sera, l'Europa um
da només és possible si s'esLructlu'a fcderalmcnl, pcro, 
a més, si ha d ser federal , ha de sup I"ar les frcnLe
res deIs estats actuals en tots els sentits. Més concre
tament, la superació de les fronteres actuals ha de fer 
poss ib le la supcració ele gravíssims problemes regio
nals, aCLLn'lulats i agreujats per la conccpció falsament 
naciona l qu es manté fins ara, equiparanL nació i es
taL Pcrque Europa sera, evidentmen l, un 'at federal 
plul'inaci n 1, i ho sera, pcrque incloud no t::m sol 
el pocs estats nacional s avui ex.istents, sinó també els 
eslats actuals qu ja s n plurinacionals i, sobreto t tam
l é, incJolll'~t I s naciol1s que avu i no tcnen -tal; fins 
que arribara un dia, que no sé si el veurem nosaltres, 
aixo s'ha ele dir, és un procés lIarg, pero estic segur 
que arribara un día que J'Europa Federal poelra resol
elre sense traltmes ni problelnes. qüestions que fins ara 
ni tan soIs ha estat poss ible plantejar. El caroí que 
manca recórrer fin s que aixo sigui una realitat encac 
ra és llarg, pero ja s'han fet mol tes passes cap a aques
ta Europa sense fronteres, que cada vegada esta més 
dar que haura de ser una Europa de les regions. 
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Les vicisituds de la historia espanyola han fet que 
nasal tres hagim estat al marge d'aquest procés durant 
moltísslms a'anys, ara, per tant, és necessari també en 
aquesta qüest ió recuperar el temps perdut, ens hem 
d 'incorporar decididam nt a les organitzacions qu~ 

fOlO nten La id a de l'Europa de les regions i estudien 
els seus prob l mes. Ara bé, sens valer donar Ol1seJl s 
a ningú, aové pOlser recomanar que aquesta decicU
da incol'p r ció i la reclIperaci del lemp perdut no 
signifiquiJl, en cap J11oment, predpitació, Is temes que 
p lanLegen s'hauran l'esLUd iar amb calma pcr tal el'evi
Lar incongruencies. r di t aixb, perque el Sr. Fraga Iri
bame, president cl'Alian<;:a Popular, deia fa poes djes 
que l'elecció del reprcsenlants espanyo ls en el ParLa
ment Europeu s'ha de [e l' per llistes n c;onals, nacio
na l, amb el concel Le de nació = estat, cvidentment, 
p~rque anil'éln a Estransbu rg a represenlar Espuuya, i 
110 cap omunltat Au tónoma; e l Sr. Fl'agt\ Tribam ho 
deia en rela ió a l'a ' pil'ació mal ¡resLada p l' la Gene· 
l'alilal de CalalLLnya que hi hngi una circunscripció 
Cl\!leLorat catalana pelo al Parlamcnl EuropclI, j jo he 
de manifestar la meya més profunda cOlTlprensió per
sonal i fins i tot simpa tia per aquesta aspiració, pero, 
evidentmcnt, seran molts els punls ele vis! a que s'hau
mn de tcnir en comple abans de poder decidir, posi
tívament, aquesta qüestió. r, si aixo és així, en el cas 
de Catalullya, igualmenl ho sera en el ca::; ele ies liies 
Balears . 

Vull clir amb aixo que no uec que el Sr. Fraga 
hibarne. es~igui massa content del suport que el Pre
sident Cañellas va elonar a la suggerencia que es crei'n 
ciJ'cunscdpcions e1cclorals pe!' a les Il!;!~, i ' )n L.!i!1 
que a l'hom ele la veril L qui haura de fer anql.les en
r loa, Il S rá e l Sr. Fr g<. Que e nSLi, pero, que ens 
congratulam. que se sentí la ven de les nos tres ilIes i 
fir~ i lOl del pape r que ja han jugat a la omissió 
d'ille de 1<1 confercnc i.a de l'cgions periferiques c:\'Eu
ropa, en aquest enlit, volem f licita r el Diputal Sr. 
Cosme Vidal, per la seva eleceió com a Vice-presidcnt 
d I'esmentacla omissió, per bé que hCm de reconci
xer que no abem amb quilla legitimaeió o lenlava, si 
é que aquí no hatlrÍem de dir ktcnlava, la repre en· 
lació ele les nosLl'es ill per pn::sentar la seVa andi· 
datura; pero, fet i fet, ens sembla positiu que la Co
missió d'IIles celebri la seva reunió de I'any que ve 
a Eivissa, i creim que, assegurant la leg;timitat deIs 
nostres representants, aquest és un camí encertat que 
ens fara entrar amb veu propia a unes in<;titucions que 
poden contribuir decisivament a coneixer eIs nostres 
problemes i a trabar-los soIució. 

La Proposició No de L1ei que avui prescntam no 
és més que la continuació conseqüent d'aquest camÍ, 
es tracta de formular l'adscl'ipció ele les riles Balears 
en el Consell de Regions d'Europa, pcrque puguem 
anar concixent millar els llostres problemes. A la reu
nió de representants d'Assemblees Legislatives Regio
nals Mec1il erranies que es va celebrar l'an)' passat a 
Sicília, vaig tenil' ocasió de transmetre ;:lls represen
tants de les regions alla presents la mc:va convicció 
personal que tots els europeus, pero potser especial
ment els mediterranis, havíem viscut massa temps ig
norant-nos mútuament i que era necessari entrar en 
una dinúmica de cooperació, crec que la nostra Pro
posició No ele L1ei no ha de ser més que la ra1;fica
ci.ó eI'aquesta voJuntat, que supos compartida per tots 
eIs gnlps presenls en aquesta Cambra, als quals de
rnan, per tant, Sl.I port per a la soHicitud d'integració 

de les Illes Balears en el Consell de les ReglOns el'Eu
ropa. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracles, Sr. Diputat. 
Valen imervenir els aHres Grups PolHics? 
Esquerra NaclOnalista, Grup 1'0pwar. Com a Go-

vern, perdó. 
Sr. President, té voste la paraula. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sense cap in

teres de polemitzar, perque com sempre les Proposi
cions No de Llei es presenten d'una manera i després 
se m'ofereix, se'ns ofereix una versió completament 
diferent, jo voldria simplement sortir i1 aquesta tri
buna per, de qualque forma, facilitar a les Sres. i Srs. 
DipuLals que s'han de vew'e en la necessitat d'expres
sur la seva opioió sobre aquesta Proposició No de Llei, 
qualqLle mica cL'inronnaeió, si 1 é, abans de clonar-la, 
crec que seria oportú agrair al Sr. Moll les seves lli
c;ons sobre el que és el Consell d'Europa i sobre aquests 
pun ts ele vis la filosufico-polítics que ens ha expressat, 
en e1s quals supos que ens permetra que no entrem 
a debatre'Is, perque no crec que sigui ni d moment ni 
ei lloc, sino qw.: el que venim aquí él LlCU¡Últ: é::. 1", P1U

posició de Llei que elI ha presentat. 
Jo pens, evielentment, que temps perdut no n'hi 

ha hagut, potser que n'hi hagi dins l'an1pli panorama 
polític espanyol. que hagim rerclLll de cara a Europa 
qualque mi a d lemp, pero jo pens que, afortuna
dament, grAdes als que han c1irigit aquesta Comuni
tat, tant e n l'etapa preoautonomica, eO I11 amb posterío
ritat, en l'etapa autonomica, Balears, en nquest camp, 
no ha perdut, absolutament maí, el temps. r ho dic, 
perque la veritat és que des de la creació de! Consell 
General Interinsular, hem estat ficats, sempre, dins 
aquest moviment; realment, quan jo vaig llegir la Pro
posició No de Llei, vaig veure una similitud molt gros
sa entre el que la Proposició de Llei ens demanava i 
una informació periodística de "El País» de día 24 de 
mar<; de 1985, .ia que, qua si practicament, la redacció 
coincidia amb les seves expressions, i aixo va ser el 
que em va motivar sortir aquÍ a donar aquesta mica 
d'informació. 

La Proposició de Llei diu, exactament, en el co
men<;:ament, "en el mes de gener d'enguany es va cons
tituir el Consell de Rcgions d'Europa", a mi m'hauran 
ele permetre que faci LU1a petita correcció, aixü va ser 
un error periodístic, és més exacte i més c::rt dir que 
el Cansen de Rej!ions d'Europa va néixer el mes ele 
genel' de I 'anv 1984, i va néixer l'any 19R4 a E., I rans
burgo concrctament elia 25 de gener, a una reunir'> .1 

la qual acudircn, practicament tates les regions d'Eu
ron:!. En aquesta reunió es va discutir, precisament a 
la S"ll elel Consell el'Europa. a Estransbu!"!!, la conve
niencia ele la crcació d'aquest Consell ele Regions. po
sat que l'únic on!:.lnisme que tenÍem d'unió era el Con
sell de Poders Locals i Regionals, i aql'est Consell 
de Poders Locals i Regionals tenia 0;1 grandíssim 
inconvenient que pocters locals n'hi ha la quanti
tat de 90.000. i Regions, a dures penes, 300.000, i ales
hores. el Consell de Poders Locals és semnrc més 1'ex
pressió de les neccssitats i de la prob1cmatica deIs 
rmc1.ers local s més bé que el de les regions, que que
den inmerses dins aquesta suma de 90.0nO; per cert, 
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que un destacat socialista d'aquestes illes, d'aquesta 
cmtaI, dina jo, va ser tes [imom, des del públ1c obser
vador, de com aquest PresIdent i el Sr. Cosme Vidal, 
que en aquest cas, des del temps del Consell General 
Intennsular, sempre ha dut aquesta representació, vo
tavem favorablement la consutució d'aquest Consell 
de KeglOns d'Europa ion, a totes les reunions pr~vies 
sempre, els únics problemes venien plantejats per part 
del (jovern Central de Grecia i de Fran<;a, que, pre
cisament, tenen un govern socialista. Peró és que la 
Proposlcíó de Llei continua dient que a la reunió re
cenl, a Wla reunió recent es varen aprovar el" seus 
Estatuts a BarcelOna, i dóna la casuantat que a Bar
celona tampoc no e5 varen aprovar aquest Estatuts, 
dóna la casualitat que a Barcelona, Catalunya va tenir 
ocasió de veure un esborrany d'Estatut que és el que se 
sotmetra a una aprovació posterior, se li va brindar a 
Catalunya la possibilitat de veure'l, a una rewlió espe
cial, per aqueixa habilitat que té quasi sempre la Gene
ralitat de fer coses a Barcelona, que pareixen més es
pectaculars que les que fan els altres, doncs bé, jo li dic 
que a Barcelona tampoc no es varen aprO\'ar els Esta
tuts, que a Barcelona, Catalunya va donar la seva opinió 
d'aquests Estatuts. Per cert, aquests Estatuts s'aprova
nm, sí Déu ha vol, a Brussel·Jes día 14 i dia 15 de juny 
de 1985, si totes les regions o almanco una majoria hi 
eSLd.ll lú¡cunl, peru ramb¿ plT casualiLaL, n::sulLa que Ba
lears ja havia procedit a aquest examen i discussiú deIs 
Estatuts i, a més, hi va participar aportant una s~rie 
d'esmenes el mes d'octubre de I'an)' passat, ~ Ulla reu· 
nió de la Conferencia de Regions Periferio,ues Mariti
mes. Les dues eSluenes, endenlés, estaven estalonades, 
a més, de per Balears, i fetes conjwltament, amb el 
suport del Govern de les Illes Canaries, ja que amb
dues esmenes feien referencia, una a superar le,; diJi· 
cultats que poden tenir les regions insular s a l'hora de 
tenir una representació, i l'altra que tots els E<;tatUls 
feien referencia constantment als que podien se!· mem
bres, les regions que ho fossin, deis pai:sos de la Co, 
munitat Económica Europea, i es va acceptar igual
ment que a tots aquests apartats digués de la Comu
nitat Económica Europea, i els pai:sos d'Espanya i Por
tugal, per si un cas, s'havia obert una porteta, per si 
el Govern Central no aconseguia dur-nos a Europa de
fini ti vamen t. 

Per tant, l'aprovació d'aquests Estatuts no va ser 
a Barcelona dia 24 de mar¡;:, sinó que sera a BrusseHes, 
si Déu ho vol, dia 14 i 15 de juny. Pero és que enca
ra hi ha més, a mi m'estranya que cm diguin aquí, a 
través d'una Proposició No de Llei que el Govern faci 
tot el necessari perque entrem en el Consen de Re
gions d'Europa, sí aquesta informació mateixa, que jo 
pens, puc anal' equivocat, que va donar peu, perque 
endemés va córrer per tot, i jo me n'alegr, va donar 
moti u que hi hagués aquest interes del seu Grup, si 
l'haguessin acabada de llegir haurien vist que diu, a 
la infonnació mateixa que es va servir a través de 
tota la premsa, que les tres Comunitats Autonomes 
Espanyoles que figuren C0111 3. promotores, diuen per 
tot, és a dir, Aragó, Catalunya i Madrid, ha són, no 
per fer, sinó que ha són en tant que són membres de 
distintes associacions interrcgionals europees, i cit tex
tualment el que diu la premsa, que endemés és cert i 
real, de distintes associacions interregion2.1s europees, 
creacles per temes específics cI'interes comú, Catalunya 
i Aragó, concretament, diu també la informació, i en
demés és cert, pe¡-tanyen a la Comunitat de Trcball 

dels Pirineus, i Madrid, a l'Associació de Regions Ca
pitals de Nació, pero continua la mtormació, peró cer
tament hi ha també altres regions que hi participen, 
perque participen d'altres assoclacions internaclOnals, 
concretament, les de tradició industrial, per cert que 
Catalwlya també hi entra, en tant que penany a la de 
tradlcio industrial, i la de ConferenCIes de Regions Pe
riferiques Marítimes, en aquesta ConferencIa de Re
gions Perifhiques Marítimes, no per casualitat, sinó 
per encert deis que duien el Consell General Interin
sular, Balears va ser fundadora, juntament amb Cana
ries i amb Andalusia i, possiblement a aquestes hores, 
també Galícia, Cantabria, Valencia i Múrcia, observa
dores que han estat a les dues darreres reunions. Per 
tant, i també perque voste tengui més informació, som, 
si és que ja existeix, que encara no és més que una 
creació damunt el paper, l'aprovació definitiva no ven
dra fins el mes d'octubre o novembre d'enguany, en
cara no se saben les dates, si s'aproven els Estatuts el 
juny, som membres d'aquest Consell de Regió Balear, 
ja, no hem de fer res per dur-la-hi, simplement apro
val' els Estatuts, perque S0111 membres de la Conferen
cia de Regions Periferiques Marítimes. 

Per tant, l'octubre o el novembn~, Sr. Moll, estigui 
tranquil, que alla estarem votant favorablement aquest 
Consell de Regions, perque per a ell lluiUlrem, per a 
eH lerem LoLa la feina necessana, per a el! assisLim a 
totes aquestes reunions, perque creim que realment si 
ens espera un futur a Europa, haurá de ser un futur 
de les regions, i no un fu tUl' deIs estats membres, per
qu'c totes les iniciatives preses a nivell d'Estat s'esta 
demostrant que no són suficientment efectives i que 
si en el desenvolupament hem d'acudir, haura de ser 
al desenvolupament regional, i mai en el desenvolupa
ment com a estat membre. Molt ens agradaria, ende
més, la seva coHaboració, que ens la poden donar, per
que aqueixes esmenes que tenim presentades a aquests 
Estatuts prosperin definitivament, i d'aquesta manera, 
amb tota seguretat, si les nos tres es menes prosperen 
dins aquest Consell Rector, dins aquest «bureau» que 
ha de dirigir el Consell de Regions d'Europa, Cana
ries i Balears tendran, alternativament, un lloc fix 
dins aquesta direcció. No sabem si aixo sera o no pos
sible, ens trobam tots soIs davant aquesta defensa, 
clavant una serie de regions d'Europa, d'Espanya que 
possiblement tenguin interes igualment en copar aquest 
lloc, l'únic que ens consola és saber que el Sr. Saave
dra, del Govern de les Illes Cana6es, sol anteposar, 
gairebé sempre, els interessos de les Illes als interes
sos ele les altres regions el'Europa i, fins i tot, moltes 
vegades, a les directrius del seu partit. 

1 ja que som aquí, aprofitaré per dir-los que nO 
taR soIs en el Consell de Regions d'Europa, supo s que 
hauran vist que també a la constitució del Centre Eu
ropeu de Desenvolupament Regional, en el Segre, hem 
donat suport, hem fet la nostra particinació i, enele
més, estam en el Comite Directiu, i igualment ho con
tinuarem fent amb tots els organismes europeus que 
ens puguin atracar a constituir aquesta Europa de les 
regions. Ha farem perque creim en ella, ha farem per
que hi han cregut aquells que ens varen anticipar i 
que ens varen obrir aql1est camí, esperam que també 
ens a iudin vostes. 1 no es preocupi del que eligui el 
Sr. Fraga respecte de la nostra participació, nosaltres 
tenim per costum defensar ano que creim i democra
tiCL1ment acceptar després dins el nostre partit a110 
que entre tots aprovam, el que digui el Sr. Fraga, en 
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aquest aspecte, només podra ser enhorabona perque 
ha defensat a110 que nosaltres creiem. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Vol replicar, Sr. Moll? 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sí, Sr. President, moltes gracies. Bé, jo he de fer 

uoa serie d'observaeions a les paraules del President, 
entre altres coses, la primera de totes, que quan jo 
he parlat d'anys perduts, com és logic, no m'he referit, 
en un tema d'aquesta magnitud, als anys de la preau
tonomia, ni molt manco, m'he referit, no ja als famo
sos 40 anys, que aquests són daríssims, sinó fíns i tot 
a molts anys anteriors, encara que el moviment deci
siu cap a la unitat europea es va produir, evident
ment, a partir de la Segona Guerra Mundial; per tant, 
no estava parlant, que quedi ben dar deIs anys de la 
pre-autonomia, ni estava parlant tan soIs de les Illes 
Balears, sinó que estava parlant el'aquest país que es 
diu Espanya. 

Jo he de manifeslar la meya sorpresa, en qualse
vol cas, que el Sr. President, avui ens doni una inior-
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la donada ja fa molt de temps, no arribarem a aixo, 
el que, com a mínim, s'ha de dir és que m'estranya 
moltíssim que una gestió tan brillant en política in
ternacional. vostes J'hagin tengüda tan amagada, resul
ta que estan fent tota una serie de coses de les quals 
ningú no en sap res, crec que aixo, com a mínim, és 
una dolentíssima política de relacioos públiques i, en 
qualsevol cas, pot estar segur que li hauríem agralL 
estar més al corrent d'aquestes activitats. 

Vu11 dir, per tant, que si volem estar al corrent, 
no és només per saber-ho, sinó també, efectivament, 
per donar-Ji suport, si voste creu que és necessario Pot 
estar ben tranquil que nosaltres, si les Illes Balears po
den tenil' un lloc permanent a un deIs organs de ges
tió o de direcció o d'assessorament o del que sigui en 
aquestes organitzaciol1s, voste podra comptar, per a 
aixo, amb el nostre suport, pero vull aprofitar també 
per acabar dient que, per favor, deixin de parlar 
d'aquest fantasma, que es veu que deu rondar dins el 
seu cap, perque continuament en parlen, i no només 
vos tes, de les directrius del noslre partít, li puc asse
gurar que nosaltres, de directrius, probablement en 
rebem massa poques, no massa, en qualsevol cas, sinó, 
segurament, massa poques i, sobretot, li puc assegurar 
que tenim una autonomia de gestió i de definició de 
la nostra política infinitament superior a la que vostes 
permanentment volen donar a entendre 3mb una ac
titud que cree, a més, que no estava absolutament jus
tiricada pcr la Prüpusició de Lki que jo avui he de
fensat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Moll. 
Sr. President, vol contrareplicar? 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Simplement aQ:rair al Sr. Mol! que m'hagi donat 

aquestes dues noticies, m'alegra molt saber que no es 
referia a Balears, quan deia anys perduts, és una 
alegria molt grossa, veure que, almanco, en qualque 

tema des de l'epoca del Consell General Interinsular 
fins ara, no s'ha perdut el temps, norma!ment no sol 
esser aquesta la seva actuació, i també que ens conso
la molt saber que no reben directrius, a partir d'ara, 
segons veim, haurem de poder dir, en lloe que tenen 
la culpa els de damunt, que la tenen vostes quau no 
vagin d'acord amb el que nosaltres pensam. 

1 quant a la iniormació, m'estranya moltíssim que 
voste digui que no s'ha rebut aquesta informació, ja 
que tant a la reunió de Saint-Maloo, que va ser el mes 
d'octubre del 83, com a la reunió de Trieste del mes 
d'octubre del 84, immediatament tot d'lUla d'haver 
tornat la delegació que hi va assistir a Balears, es va 
fer a través de la. premsa d'aquestes illes una inior
mació cOlupleta deIs temes tractats, i jo cree que si 
voste ho recorda, sabra que es va parlar d'aquestes 
dues famoses esmenes que s'havien presentat als Es
tatuts del Consell de Regions d'Europa, veig que hi 
ha qualcú que per senyes li diu que la informació 
bauria d'haver vengut aquí. jo cree que les informa
ciuns del Govern es donen aquí on correspon i en el 
moment oportú i que, sempre i quan seguesquin una 
di1'ccll-iu adequada, no té pe1' que el Govem, forc;osa
ment, venir a donar notícies aquí, estigui per ben se
gur que el dia que haguéssim entrat en el Conse11 de 
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perque la celebrassim tots junts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. President. 
El Sr. Damia Pons té la paraula. 
Disposa, Sr. Pons, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sr. President, SI-es. i Srs. Diputats. Agraesc, per 

una part, al Sr. Moll, al Grup Socialist::t l'avinentesa 
que ens dóna, a Esquerra Nacionalista, de fer una 
professió ele fe en defensa de l'ideal d'una Europa uni
da deIs pobles, per altra banda, agraesc també al Sr. 
President del Govem les precisions que ha donat so
bre la situació en que es troba la qücstió de la inte
gració de les Illes Balcars dins el Consell de les Re
gions el'Europa. 

Esquerra Nacionalista, que no és fruit d'un atzar 
historie, que no neix del no-res, sinó que ha volgut 
sempre recollir una tradició viva, del nacionalisme que 
ha existit en el nostre país, a les Illes Ba!ears, recul!, 
i té molt el'orgull a fer-ho, un ideal europelsta que, des 
de sempre, els rcgionalistes o nacionalistes el'aquest 
país han tengut com a una de les característiques fo
n;:¡mcntals del seu pensament. Se'ns ha acusat, moltes 
vegaeles, als nacion;:¡listes, de tenir una visió estrela 
deIs problemes, de tenir una visió casolana' ele la his
toria i, precisament, aquesta tradició teórica, europeYs
Id, qll~ detedam a lota una lIa1'guissima serie de pen
sadors del nostre país, ens demostra que, en aquest 
p;:¡Ís nostre, els que han estat vertaderament europeus 
han estat cls nacionalistes. I per quina raó? Perque el 
nostrc país desprovei"t d'autogovcm, marginat en 
tant coml1nÍtat, trepijada la scva l!engua, oblielada la 
seva cultura, amb intent per part de l'estat centralis
ta, de vegades diplomatic, i aItres vegades no tant di
plomatic, molt més . '" simplement la for<;a bruta, si 
ha fet falta, ens han intentat esborrar la nostra iden
titat i integrar-nos clins una Espanya, una i indivisi
ble. Per reacció a aquest intent, el nacionalisme en el 
nostre pafs ha desenrotllat l'icleal que el nostre país 
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podia viure molt més lliurement, no dins una Espanya 
centralista, sinó dins una Europa federal, dins una 
Europa deis pobles. Per aixo ens alegran que, ja que 
hem comen~t a recobrar l'autogovern, també facem 
nostre, encara que sigui en dosis diferents, l'ideal de 
caminar cap aquesta Europa deIs pobles que ha dit, 
fa un moment, el Sr. Mallo Veim, per tant, que els 
canvis histories es van produint en un sentit progres
siu i ens permetran avan<;:ar i ens permetran consoli
dar-nos com a poble, no només dins un Estat Espa
nyol, dins el qual estam inserits per imperatiu cons
titucional, sinó que també ens podrem moure dins un 
marc molt més ampli, dins l'Europa deis pobles. 

Per aixo, al marge de les precisions que ha fet el 
Sr. President del Govern, nosaltres donam suport a 
aquesta Proposició No de Llei, sobretot en l'aspecte 
intencional que vol que nosaltres, com a regió com 
a IHes Balears, siguem presents dins Europa. Nosal
tres hem defensat sempre la maxima autonomia per 
al nostre pais dins l'Estat Espanyol, pero també, i ara 
és l'avinentesa de dir-ho, volem la maxima presencia 
del nostre país rora de l'Estat Espanyol, nosaltres vo
lem tenir una veu propia, una veu de les Il!es Balears 
dins aquesta Ew-opa deIs pobles. Per aixo, m'ha pa
regut molt oportuna la cita que ha fet el Sr. Moll, 
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conec la cita exacta, peró recull la idea, hi hem d'anar 
com a espanyols, no com a catalans, bascs, gallegs o 
ciutadans de les Illes Balears, aquesta és la idea, ab
solutament oposada a la que mantenim nosaltres com 
a nacionalistes ; nosaltres entenem que han estat les 
relacions internacional s que pertanyen a l'Estat Cen
tral, pero que hi ha altres aspectes molt fonamentals, 
jo diria que més fonamentals, que fan que nosaltres 
hem de ser presents a Europa com a ciu~adans de les 
Illes Balears, sobretot i, per tant, els puc anunciar 
que, a més de votar afirmativarnent aquesta PropOS!
ClO No de Llei, durem al seu moment una Proposició 
No de Llei en el sentit que aquest Parlament interessi 
del Govern de l'Estat Espanyol que, en el moment de 
~ ¡:;Jac ~a~- ies nCdn~s cle.;türals per al Parlament d'Eu
ropa, dins aquest Parlament les Illes Balears, i no no
més les Illes BaIears, sinó les altres nacionalitats o 
territoris units per llengua, cultura i historia comunes, 
formin circunscripcions electoraIs diferenciades. Per 
tant, nosaltres deim sí al dret de les regions, deim sí 
a Europa i deim, per tant, sí a aquesta Proposició No 
de Llei, perque amb aixo no feim altra cosa més que 
recollir una tradició d'un pensament nacionalista, que 
ha estat a la vegada propi de les Illes Balears i euro
peu. 

Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de la seva intervCllció. 
El Sr. Josep M.o. Lafuente, del Grup Regionalista, 

té la paraula. 

EL SR. LAFUENTE LóPEZ: 
Gracies, Sr. President. Molt breurnent, per posar 

de manifest a la Cambra que el Grup Regionalista es
talona d'una manera total 1 'europe"isme , és a dir, que 
nosaltres des de fa estona som europelstes, i ho 
hem demos trat , perque precisament el nostre Presi
dent ha estat el paladí m és esfon;at de l'europei:smc, 
quan era President de la Comunitat. Ara bé, reglamen
tari3ment, un a Proposició No de Llei té un context, un 

context gramatical, i a la vista de les intervencions 
que hi ha hagut avui, amb el President de la Comu
nitat i el representant del Grup, del Partit Socialista, 
topam amb una circurnstancia de caracte.; reglamenta
ri, és a dir que la Proposició No de Llei diu que el 
Govern Autonómic don.i les passes necessaries perque 
la Comunitat Autonoma de les Illes formi part del 
Consell de les Regions d'Europa, si aquesta Proposició 
No de Llei digués soHicitam del Govern Autonomic 
perque don.i les passes necessaries per formar part del 
Consell de les Regions d'Europa, nosaltres li dona
ríem suport, pero diu que el Govern ha de fer el que 
ja ha fet, no té possibilitats de cap casta, per tant, 
nosaltres, amb molt de sentiment, no podem donar 
suport a aquesta Proposició No de Llei, i pregam al 
Sr. Moll que tengui la bondat de retirar-la, perque, en 
definitiva, no és congruent amb el que ens han dit 
avui, que hem escoltat amb molta satisfacció. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Lafuente. 
Sr. Moll. 
Sí, pel Grup Popular, el Sr Cosme Vidal té la 

paraula. 
Dispcs~ d'!.!!"!. te~p~ de de!.!. m!lluts. 

EL SR. VlDAL JUAN: 
Gnicies, Sr. President. Sl es. i Srs. Dipulals. D'en

trada i en primer lloc, vull agrair al Sr. Mol! la seva 
felicitació pel meu recent nomenament com a Vice
president primer de la Comissió d'Illes de la Confe
rencia de Regions Marítimes de la Comunitat Económi
ca Europea, és un tÍtol bastant llarg. I després d'agrair
li aixo, disipar-li els dubtes de legitimació sobre la 
meya presencia i sobre la meya concurrencia a aques
tes conferencies de les Regions Marítil11c$ ele la Co
munitat Economica Europea. Segurament el Sr. Moll 
ja ha sap, pero li recordarem, que el President de la 
Comunitat esta facultat per nomenar la delegació que 
l'acompanyi o que el representi en aques tes confe
rencies, aro varem comen~ar, i aquí he el'evocar el 
temps del Consell General Interinsular, quan un Pre
sident, precisament d'Unió de Centre Democratic, el 
Sr. Albertí, em va nomenar, també, per acompanyar
lo unes vegades, per representar-lo, cl'altres, i ara el 
Govern actual, el m.aleix, no sé el que passaria, i es
per que no ocorri, i per tant si hagués mai un Presi
dent Socialista, no sé si continuaria form2nt-ne part. 

Per tant, és molt clar que jo scmpre ostent, no 
detent i, endemés, aprell.c les llic;ons, i, de vegades, 
fins i tot, modestament, en donam alg"lUles, perque veig 
que al Sr. Moll, que també era en el Consell Gene
ral Interinsular, li ha qu edat ben clar aixo d'os tentar 
i detentar, jo li vaig fe r vcure en un;:¡ oC2s ió, dl diu 
que no, jo crec que sí, també, no sé si hi havia els 
mate ixos sistemes, pero hi havi a un Diari el e Sessions, 
quan va sortir alguna cosa pareguda, la d:ferencia eD
tre ostentar i detentar, pero sigui el que sigui, li as
segur que jo he ostentat sempre, i no he detentat re
presentacion s amb carrec oficial. 

De tates maneres, aquí tampoc I'acudit no és meu, ja 
['han volgut repetir, allo de les orelIes del conill, alIo 
de les orelles del conill i el capell de copa. és que ja 
és una mania de vostes, és una mania de vostes, i que 
ho faci un principiant, pero que avui, aItra vegada., 
hagi passat el mateix, i que altra vegada, després de 
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l'explicació del President del Govern, no hagin tengut, 
jo no ilina la gauarilia, perquc SUPc.s que sempre la 
tenen, pero, en n, J'encert de retirar aquesta t'roposl
ció No de Llel, ele saber disringlr, SI alUen que no ni 
ha hagut informacIó sufiClenc, que aixo ja és molt 
disculible, pero suposem que tenguessin raó, el que 
és Wla Interpel'1acio del que és una Proposició No de 
LIei, segurament no se'ls haurien tornal veure, una 
vegada més, i ho 10m a dir, per membres que ja duen 
un cert temps d'exercici parlamentari, les orelles del 
conill en el capell de copa. 

Per tant, senyors meus, s'informin, s'informin 
abans de fer alguna cosa, bé esta, aquí ho veim cons
tantment, no és que ara senyali ningú en particular, és 
a voltes també que la volant, que utilitzam tots els 
parlamellLari , sel'V ix de 1110Il, fins i tOL la que pu
guin lenir en el seu Parlil, convé anar a Ilegir, convé 
infot-mar-sc, pero. d'aixo a arribar a crcu.re ue 1 l -1 
que aparcix e n dClerminal peri.odic d'ambit nacional, 
COlll qu s'ha fcl b broma de clir o t1'idenli(icar-lo 
amb el Bolllelí Oficial d "1 Govom del P 'OE, ja és IleÍ, 
hi ha molta diferencia, per tant, no limil:in cercar la 
informació a Hegir aquest perioelic, i no es trobaran 
en un cas, jo diria, toca dir-ho, eom aquest d'avui. Jo, 
aquí sempre s'esrncnta l'epoca anterior, i jo també, de 
vega des , el que jo li dic el bellugament, en !loc del 

haver una anecdota, que tal volta la coneixen tots vos
tes, perque segurament es diu que va ser en el casino, 
pero no en el casino ele joe, sinó en el Casino Recrea
tiu' el'Eivissa, hi c!evia ser a molts altres !locs, que hi 
havia un senyor que anava llegint el periodic i anava 
dient «que bé! s'ha fet tal cosa a tal banda", clar, el 
triomfalisme d'aquell temps, «s'ha fet tal cosa a tal 
altra», i hi havia un viatjant que no sé sí per tot és 
igual, a Eivissa era de seda i lli, un viatjant catala, que 
anava dient «no, no, no perque hi he estat, i d'aixo res", 
i Ilavors, un altra cosa, «perque aquí s'ha fet tal altra», 
«no, jo he estat aquÍ, i d'aixo res», i al final, aquell va 
dir «home, pero si jo ho llegesc aquí i tal», i li va elir 
«miri, viatgi un poe rnés i Ilegcsqui un poe manco». Per 
tant, aquesta recomanació, tampoc no és per donar 
consells a ningú, pero podria anal' bé, perque fins i tot 
podría anal' bé amb allo del desequilibri que ha sortit 
a aquesta sessió, a la primera etapa d'aquesla sessi6, 
í podria anar bé, fjns i lot. pcrque e ls de!>equilibris, jo 
no és que vulgui pecal- d'!mmodestia, quau die TIl des
tia a part, hi ha un amic mcu que scmpl'e cm diu <t i 
tant a part», pero, en fL es podría donar el cas que 
aquests desequilibris, si continuam per aquest camí. 
es poguessin aplicar al nivel! parlamentari, quant als 
Grups; per tant, és correcte. 

Dit aixo, tom a repetir que el Sr. President ha 
explícat mol t clarament' tot el que s'havía fet, jo tom 
a repetir, tenc I'honor d'haver estnt present a totes 
aquestes gesLiuns, i 110 des (J'ara, no hem de deixar 
l'encert només al Govern actual. ia en el temps del 
Consell General Interinsular, o sigui des de l'any 1981. 
que vaig assistir a Creta a una d'aqueste<; reunions de 
la Conferencia de Regions Marítimes de la CEE, fins 
ara que, recent de Rhodas, i moHes gracies una altra 
vegada per la felieitaeió, v<li.!"- ser elegit Vice-President 
de la Comissió d'Illes, i en el President del Govern, amb 
tota legitimitat, supos, i donant mostres, una veQ"ada 
més, d'aquesta marginació nefasta cap a I'illa d'Eivis
sao em va cedir l'honor que fos io el Vice-president i, 
endemés, aquesta marginaeió no fos de tipus personal, 

pero, endemés, de proposar que fas, precisament a Ei
vissa, on se celebras la próxuna conl:erencía, per tant, 
jo repetese, i no em VUll ter pesat, perque, en ti, eom 
que, "n una paraula, ja cree que amb l'úruc que po
dríem fer aeudlts sobre el panIcular, el que jo dema
naría, si és que esta dins la medll1iea, si está dins el 
Reglament, que nc.:tra don. ssjm l rops a retirar 
aquesta Proposic¡ó No el Llei, perqllc si no l'bem de 
rebuljar, coro ha dil 0101t bé el Sr. Lafuenle, al qua! 
precisamcnt, i aqlú he el mmpre una 11 n9a, no se li 
sale n vcure les m'elles elel conill dios el capell de copa, 
ha dit molt clarament que una cosa era el que es diu 
aquí, i l'altra és que es domn les passes necessaries, 
quant ja s'han donat, i I'altra és el que llavor ha que
dat dedUit de I'explicaeió del President. Per tant, nos
aItres, com a Proposició de LIei, a pesar del nostre 
també caracter, com ha dit molt bé el representant 
el'Esquerra Nacionalista, europeista, etc ... , jo avui, fins 
i tot, ja m'he posal la insígnia per comen~ar-ho a ce
lebrar, a pesar d'aixo, cree jo, que podríem retirar-la i, 
finalment un aclariment sobl-e el de Fraga, molt bé, 
crcu ell que vertaderament s'ha de fer ai:d, que hi ha 
d'haver, o alll1L1nco ho han dit els periodics, pero nos
aItres cIar, lIavors ens informam, i com que estam elins 
el «lTle ti er», ens fía.m només del periódic, que també 
n'hi ha a l'altra banda, que també poclrien ser tenden
C~O ~ 05J !C~derlC!0 505 e !l ~!!! ~11~-,=-, senlit, p('r I~!!f, pJ '111r

sí poelem dir és la postura ele la Delegació Balear a 
Rhoclas, que va ser precisament fer possi ble que les 
Illes tenguessin directament, eren les iHes, no les Re
gions, les Regions Insulars tenguessin una representa
ció en el Parlament Europeu si formassin una circuns
cripció especial. Per tant, demanam i repetim que es 
retiri aixo com a Proposició No de lIei, perque en 
aquest cas, no Ji podem donar suport com a tal. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, sí. 
Disposa el'un temps de cinc minuts. 

EL SR. MOLL MARQUf:S: 
A mi em sap greu haver de constatar que aquí es 

parla de situació desairada el'un Diputat, i jo crec i és 
molt més greu que qui esta en situació desairada, si 
d'acas, és el Parlament, no és un Diputat determina!. 
Ha quedat c1adssim que a aquest Par!ament no se 
li havia donat una informació que, repetesc, tal vegada 
no és obligació clonar-l'hi, pero que sí que hauria estat 
molt convenient que el Govern ha fes. Ens diu que el 
Sr. President 1'ha designat, ha tengut la generositat, 
gentilesa, no sé quina cosa, de elesignar-Jo per acom
panyar-Io, i que no sap el que passaria si el President 
fos socialista, segurament tendra ocasió de saber-ha, 
molt aviat, a partir de l'any 87, pero el ben cert i segur 
és que en una dclegació ins~itucional com és aquesta, 
el valid hauria estat precisament que fos plural i que 
hi hagués hagut, també, representació de l'oposició, per 
tant, ai:.:O per una banda. I per I'altra, aquest nomena
mcnt o designa ció també era absolutament descone
gut, i aixo no ha sortit ni a rocles de premsa, tan sois; 
que no és la manera eI'informar el Parlament, i que 
quedi ben clar. 

Jo consicler que aquesta Proposició No ele Llei ten
dría un merit important, i per aixo m'estim més no re
tirar-la, i seria el d'explicitar el suport d'aquest Par
lament a les gestions que ja s'han fet, pel que ens hem 
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assabentat avui ,i encara haurem de dir gracies per la 
informaclO, pero que tampoc no eSlan acabades, segons 
el que: Ha UH el maLelX l'resldent, perque, en definlIlVa, 
tms que no esngum aprovaIs els .t:stamts, etc ... , etc ... , 
no sera aOsoluLament formal la pertinen<;a a aquesta 
instltuclü. A mI em sap greu que el Sr. Cosme Vidal, 
en el seu COStl1lTl, no sé si és nabilitat de trivialitzar 
sempre el debat, ens faci aquí jocs de paraules amb 
conl11S i capells de copa, perque no és el correcte a un 
debaI parlamentari, no respon, en qualsevol cas, a la 
nOSLra concepció del que hauría de ser aquest Parla
ment, fa aHusions a accions de viatjar i no viatjar, i 
justament m'ho diu a mi, que cm parei,..;: que som el 
que ha viatjar més d'aquesta casa, i em parla de si 
m'ha donat, en alguna ocasió, lli\=ons lingüístiques, jo 
procur no donar-ne de llii;ons, com a maxim, consells, 
li puc assegurar, record perfectarnent aquella ocasió, 
que la disLinció entre ostentar i detentar jo ja la co
neixia, com voste també, i la 11i\=o no me la va donar 
a mi. 

Moltes gracies. 

EL. SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Moll. Acabat el debat, passam, 

ja que es manté la Proposició No de Llei, a la seva 
votació. 

Per tant, les Sres. i Srs. VlputaIs que votin a tavor 
d'aquesta Proposició No de Llei, es volen posar drets, 
per favor? 

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

questa Proposició No de Llei, es volen posar drets, 
per favor? 

Poden seure, moltes gdlcies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 

n'hi ha. 
A favor ha tengut 22 vots, en contra han votat 27 

Diputats. 
Per tant, queda rebutjada aquesta Proposició No 

de LIei. 
VI.-2) 

1 passam al darrer punt de l'Ordre del Dia, que és 
també la Proposició No de LIei, presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, que va tenir entrada sota el 
número de Registre 450, relativa a la celebració de l'ac
te institucional en cornmemoració del Dia d'Europa. A 
aquesta Proposició no de Llei hi ha una esmena de 
substitució, 467, entrada de Registre, i U!la esmena de 
supressió, 477, del Grup Popular. 

Per tant, per defensar l'esmena té la paraula el Sr. 
Josep Mol! Marques. La Proposició No de Uei. 

Dis!?osa de deu minuts. 

EL SR. MOLL MAROUES: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. DilJutats. He 

de comen\=ar per dir que aquesta Proposició No de 
LIei sens dubte auiba una mic~ tard, per r:l.Ons de 
calendari d'aquest períocte de sessions nostre, perque 
el primer punt es pugui complir enguany, encara que, 
per altra banda, s'ha de dir que bé, en primer 11oc, 
l'aprovació de la Proposició permetn:l garantir la cde
bració d'aquesta jon1ada en anys vinents, l'acte ins
titucional que proposam podria ser, precisament, el que 
farem, espcr, a\,11i amb aquest debat, perque creim que 
sencillament podria consistir en inc10urc a l'Ordre del 
Dia del PIe més proper a la Diada, un l-'unt que per
metés aprovar una cleclaració institucional i on els dis-

tints Grups Parlamentaris es manifestassin sobre el 
tema que cada any es hxa com a prioritari del dia d'Eu-' 
ropa, i vull recordar que enguany, precisament, és un 
tema que pot semblar molt allunyat de la política, pero 
que, evidentment, no ho és, com és el fet que com a 
tema prioritari s'hagi assenyalat que enguany sigui 
l'Any Europeu de la Música. 

Avui, pero, s'escau fer una consideració més gene
ral sobre la idea d'Europa, i la vull fer dins la línia 
d'aprofundiment i explicació que se soHicita en el punt 
2.-) de la nostra Proposició No de Uei i, per tant, 
la vull fer en un to que, tal vegada, el Sr. President 
Cañellas cosiderara també que és de voler donar lli
\=ons, repetesc que no vuH donar lliyons él ningú, pero 
cree que l'escaient i oportú en una situaci6 com aques
ta, és precisament assenyalar quins són els trets fona
mentals de la institució, de l'organització de que avui 
o dia cinc, més ben dit, celebrarem l'aniversari de la 
seva fundació. I, en definitiva, crec també que són 
pocs els illencs que saben que és el Consell d'Europa, 
quins són e1s seus objectius i com va sorgir, perqu,::, 
com ja he dit abans, han estat massa anys de viw'e 
d'esquena a Europa, per poder superar aqucst ignorar 
Europa sense incentius institucionals. Nosaltres, els 
illencs, que vivim en la paradoxa de veure el nostre 
benestar en els turistes, primordialment europeus, hau
ríe m ele voler ser, sembla que ja ho volcm ser tots, bé 
va aixÍ, capdavanters de }'europei:sme él Espanya, hau' 
ríem, per tant, ele voler conCixer i divulgar els objec
tius del Consell d'Europa, encara que no sigui més que 
perque la seva realització no fara més que consolidar 
les condicions que fan possible el nostre benestar. 

Pero, no són només, ni en primer llQ{:, considera
cions economiques les que ens han indu"it a presentar 
aquesta Proposició No de Llei, és en primer lloc la con
sideració que Europa no és només un concepte geo
grafic, sinó també un concepte social, cultural i polític, 
que simbolitza una concepció de la persona humana 
radicalment progressista, qui diu Europa, diu igualtat 
d'oportunitats, salvaguarda deIs drets humans i pro
grés social dins el maxim respecte a la !libertat indivi
dual. Pero, perque aquesta concepció s'obrís carní clefi
nitivarnent va ser necessari el trauma de dues Guerres 
Mundials que varen convertir en majorilaria la visió 
que ja havien tengut molts deIs millor homes d'Europa 
de les necessitats de superar les divisions nacionalistes 
que havien estat causa deIs enfrontaments entre els 
estats europeus. Avui, els rnotius que a vegades van ser 
pretex el'aquestes guerres, ja ens semblen absurds, gai
rebé infantils, i aixo evidentment és bo, pero hem de 
pensar que fa només quaranta anys parlar de la unió 
europea encara era una utopia. No obstan: aixo, acaba
da la Segona Guerra Mundial, la idea que llavia llanc;:at 
Churchill l'any 1943 va comen<;:ar a donar fruit, i dia 5 
de maig de 1949. després d'algunes reunions prcvies, 
deu pa"isos, Belgica, Fran\=a, Holanda, Luxemburg, Gran 
Brct:tny:t, Din:tm~ll-ca, Irbnd:t, It~lia, Norclega i Suecia 
varen firmar l'Estatut del Consell d'Europa, i aquest 
és el motiu que, des de l'any 1964, aquest dia, aniver
san de la fundació del Consell d'Europa se celebri corn 
a Di::l d'Europa. Un dia especialment dedicat a fer re· 
cordar a tots eIs europeus el concepte i la necessítat 
de la unificació d'Europa, pero dedicat també a recor
dar que aquesta tasca no és facil i, per tant, dedicat a 
repassar els progressos fets i a potenciar la feina que 
encara manca. 

Des del 1949 se n'han fet, de progressos, avui ja són 
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21 els paisos membres del Consell d'Europa i que, per 
tant, assumeixen els seus objectius de treballar per la 
unió europea, de millorar les condicions de vida deIs 
europeus i defensar els principis de la democracia par
lamentaria i els drets humans. L'interessant del Con
seU d'Europa és que és una de les poque~, sens dubte, 
organitzacions que obliga assumir aquests compromis
sos d'una forma vinculant, fins al punt que si un deIs 
estats membres deixas de respectar aquests principis de 
democracia, seria el cIot de I'organització, i tots po
drem recordar que quan hi va haver la dictadura del 
Coronell a Grecia, Grecia, que era membre del Consell 
d'Europa, se'n va retirar abans que es decidís, es po
gués decidir expulsar-la, perque· ja era segur que l'ex
pulsarien. 

Dins la seva tasca de defensa i promoció deIs seus 
objectius, el ConseJl d'Europa ha anat creant premis i 
establillt símbols europeus, des del concurs de redacció 
i dibuix del Dia Europeu de les Escoles fins al Premi 
dels Drets Humans, que es concedeix cad!} tres anys a 
una activitat de caracter excepcional que hagi servit la 
causa deIs drets humants, i fins al Premi d'Europa, que 
s'atorga cada any a un municipi o a diversos que s'hagin 
destacat pel seus esfon;:os en la divulgacló de la idea 
europea. Potser val la pena recordar aquí que, fin s ara, 
hi hél h;-¡~lIt 35 ciutats europees guardonade:, amb aquest 
premi i que no n'hi ha cap, fins ara, d'espanyola, no 
estaria malaJl1ént que la primera fos un ll1unicipi de 
les nostl-es iIles. 

I, finalment, el ConseIl Eurapeu ha comenc;:at a 
fixar els símbols d'Europa, símbcils que evidentment hi 
hauran d'arrelar, pero que comencen a an-elar, en 
aquest sentir tenim, des de 1972, la Declaració de l'Him
ne a l'Alegria, de Beethoven, de la Novena Simfonia, 
com a Himne d'Europa, i la bandera, des de 1955, que 
és la bandera blava amb el centre de dotze estrelles 
d'or, i aquesta és, precisament, la bandera que en el 
tercer punt de la nostra ProposiCió demané.\m que sigui 
hissada a la fa<;ana de la Seu del Parlament el Dia 
d'Europa, s'ha plantejat el tema, segons he estat infor
mat, en una esmena de si aquesta bandera és correcta 
que sigui hissada tota sola, com es dem¿-ma a la Pro
posició No de Llei, jo he de dir, i deixar ben clar, que 
nosallres ho hem proposat així, perque fambé així es 
fa en el Congrés de Diputats, el Dia d 'Euwpa, en el 
Congl-és de Diputats només oneja la bandera d'Europa, 
es podra clír que alla només hi ha un pal, jo crec que, 
evidentment, no va contra la Constitució, ni hi pot anar 
mai, si aquí tenim dos paIs, deixar-ne un de buit, pero 
també esta ben clar que de cap manera en~rarem en un 
joc que pugui suposar que per una cosa c'aquestes no 
s'accepti é.\questa Propossició, vull dir amb aixo que, 
evidcntment, si es considera que hi ha escrúpols cons
titucionals respecte de la possibilitat que només onegi 
la b:mcter:l d'Europa, nosaltre<: no tenim inconvenient, 
i ja ho die des d'ara, en acceptar aquesta esmena. Per 
la resta, p ensam, en qualsevol cas, que no. causaría pro
blemes cOJ1stitucionals, potser em pcrmetria jo ara, al 
eontrari d'abans, demanar que fos el Grup Popular que 
retiras aquesta esmena, pero si no, repetesc que estam 
disposats a acceptar-la, en quaIsevol caso demanam el 
suport a la Propo.sició No ele Llei que hem presentat a 
tots els Grups ele la Cambra. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracics de la scva intervenció. 

Entram al debat de la primera esmena, presentada 
p el Grup Regionalista de les riles, esmena ele substitu
ClO en el p arágraf dos de la Proposició No de Llei. Per 
defensar l'esmena, té la paraula 

En vol fer lectura, per favor? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT; 
Esmena de substitució.-Substituir el paragraf nú

mero dos de l'esmentada Proposició No de Llei pel con
tengut següent; «Que el Govern de la Comunitat Auto
noma es dirigeixi al Ministeri d'Educació i Ciencia tot 
demanant que el dia lectiu més proxim a la Diada a 
totes les escoles de les nos tres iHes es dediqui una hora 
a l'explicació i aprofundiment del que suposa la idea 
de la llilÍtat europea». 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Jeroni Albertí, del Grup Regionalista, té la 

paraula. 
Disposa, Sr. Albertí, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Dipll.tats. Molt breument 

per dell1anar aquesta esmena de substitució que, con
cretall1cnt el punt dos de la Pmposició No de Llei que 
ha presentat el Grup Socialista. És a dir, en lloc de 
dir que el Govern de la Comunitat Autónoma, a través 
de la Cons~llcria d'Edueació i Cultw-a, faeí gestions pcr 
tal c1'aconseguir, bé, creim que la competéncia en edu
cació és exclusiva .del ·Govern de l'Estat Espanyol, que 
al Ministeri cl'Educació i Ciencia és aBa on realment 
es pat aconseguit· el que el punt dos demana que el 
Govern tramíti o faei gestions, i pensam que queda 
molt més clar, i és evident que per aixo anam que 
sigui acceptada l'esmena de substitució, només en 
aquest sentit, perque quedi dar amb qui ha de fer les 
gestions el Govern de la Comunitat Autonoma, que és 
amb el Ministeri d'Educaeió i Ciencia, que té la com
petencia exclusiva sobre educació. 

Res més, només era a ixo, moltes gracies. 

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

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sí, Sr. President. Evidentment aceeptam aquesta 

esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Queda acceptada i incorporada al texl aquesta pri

mera esmena. Quant a la scgona esmena, del Grup Po
pular, que també és una esmena de supressió, que 
només proposa suprimir a l'apartat 3r. l'expressió "úni
cament". Té la paraula el Grup Popular. El Sr. Gabriel 
Goclino. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sr. Pt'esident, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Parla

mentari Popular ba cregut convenient presentar aques
ta eSl11ena de supressió a la Proposició no de L1ei re
lativa a la Celebració de l'Acte Institucicnal en com
memoració elel Día d'Europa, presentada pel Grup 
Parlamen tari Socialista, perque la Coalició ha sosten
gut scmpre la importancia que representa la idea de la 
unitat d'Europa, ja que historicament, cuIturalment, 
socialment i geograficament som una part essencial 
d'aquesta realitat; pero no nOll1és en aquests aspcctcs 
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que ens interessen ideologicament, sinó amb totes les 
conseqüencies que aquest fet representa, per aixó creim 
que la fa~na d'aquest Parlament és suficientment 
grossa perque sigui compartida per la nostra bandera, 
l'espanyola i també l'europea, i en aquest cas, a través 
deIs símbols les ... d'aquestes illes arribin a tots els 
pobles que formen Europa, perque, concretant el que 
de forma general mantenia Unamu..."1o, tal vegada sigui 
necessari balearitzar un poc Europa, per tant, demana
ríem al Grup Socialista que acceptas aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Josep MolI. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sí, Sr. President, com ja he dit abans, creim que 

constitucionalment no hi ha cap objecció a fer que no
més es posi l' europea, p:::ró, evidentment, i <tixo també 
que qucdi cbríssim, tampoc no tcnim cap inconveníent 
que hi hagi l'espanyola, només faltaria aixó, per tant, 
s'accepta l'esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Corree te. Aleshores, queda suprimida l'expressió 

« única:rnen t". 
"olen !!"!t ~ !'.' erür '2!~ :;JtJ-CS Gl~p:;: 
El Sr. Damia Pons del Grup Esquerra Nacionalista, 

té la paraula. 
Per favor el Goven1 demana la paraula, efectiva

ment, no me n'havia adonat. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Tal volta, per 

primera vegada ,avui, aquí, en aquest Parlament, hem 
assistit a un debat abans i ara, on no han discutit únÍ
cament i exclusivament temes que afecten directament 
les nos tres illes, sinó que el que han discutit és la 
importancia que tenen les nos tres illes dins el que con
figura Europa. 

Jo he de felicitar, en aquest moment, aquí, el Grup 
Socialista per aquesta Proposició No de Llei, on insta 
el Govern i, per tant, insta el poble de les rHes Balears 
a celebrar el Día d'Europa, i ha fa d'una manera pe
dagógica, diría, no solament simbólica, sinó pedagó
gica, perque se'ns demana que el Govern faci totes aque
Hes gestions i que prengui totes aquelles mesures ne
cessaries perque el concepte d'Europa arribi al fons 
de cada una de les cases, i per arribar al fons de cada 
una de les cases els rnillOl"S portaveus són els filIets. 
Per tant, aquest Govern fara tates aquestes gestions 
pertinents i aquest Govern prendra tates les mesures 
pertinents per tal que es dediqui una hora que es pot 
ampliar, pero després anira a criteris deIs professors, 
om tots sabeu quan. han fet escales, pero que sí que 

s'2.proftmdit"l.i en aquest criteri de que és l'Europa, de 
que és l'Europa d les llibertats, jo diría que no cele
bram una Diada d'Europa en sentit geografic, quan 
explicarn geografía del que és Europa, sinó que el que 
celebram, precisament, és el ressorgirnent d'uns PalSOS 
que van ser sotmesos per un nacionalisme aeervat, que 
l'únic que pretenia era expandir els seus eriteris da" 
munt aItres nacions, damunt altres palsos i que, a par
tir de la II Guerra Mundial, es té ben cIar i se n'ado
nen que el que val la pena 's anal' tots junts i el que 
val la pena és que cadascú respecti totes les parts, 
perque, en definitiva, no oblidem, en conceptes mate
m~tics, la conjunció d'el mcnts form tl un eonjunt ul1i-

tari, aquesta Europa que defensa uns vaiors tradicib
nals, aquesta Europa que defensa la llibertat de l'indi
vidu SOLa el subjeclament de l'Estat, j di..ria que aqUí 
eslam tots integrats, eslam integrals, dreLes, esquerres, 
cen u 'cs, totes aquelLes p rsones que creuen en la lli
bertat de l'individu, peos, Sres. i Srs . Diputats, que no 
és oci6s recordar, precisamen l, a aquesla Cambl'a que 
el Día d'Europa, coro deiem abans, no comm emora 
l'Europa geografica ni l'económica ni la histodca, sinó 
t'Europa que rel un homenalge i aprofundiLza a 
le re! més pro[undes, e m cleiem aban s, d'aqucsta 
llibcrtat, la resta, jo diría que és ¡'anli-Ewopa, 1'Euro
pa que no creu en aquesla uuitél l u·' p~üsos, sinó 
j'Europa que creu en l'opressi6 deIs iUléldans, cnÚ' nt 
tI'un islemes poJilics moll concrets, que 'stic con vell
<.tut que cap membre d'aque I p . rlruncnL 11i es ta 
d'ucorc1, independentmcnt ele la ideol gia . Jo p ns, tam
bé, pero que aquesta esmena que el GrLlp SocialiSL ha 
acceptat del Grup Popular, tene l'ob tigació d'agraü--la
hi, perque és veH ja aquell rcfrany que dill que «elios la 
diversitat ben conjuntada hi ha Jo. uniLaLl>. Cree que, 
en aquest cas, tenir a la fa<;ana d '1 P'lr!am.ent de Les 
nostres illes, la bandera d'Europa i a la seva drela la 
bandera d'Espanya i a la se va esquerra la bandera de 
la Comunítat Autónoma, és demostrar que aquesta part 
L¡uc: é" CUlllullÍLar AUlonoma está integrada dins un con
cepte superior que ' s " . ' tal E panyol i que l'Estat 
E p. nyol esta integral dins • que t conc<::p le uperior 
que é Bu.ropa, i aquesta Proposici ' N ele Ll i, . rec
que té aquest sentil, no per la Proposició No de L1ei 
en si, sinó per la maleixa explicació historien que lla 
fct, que jo sí ti die amb l tolalmenl arinyós, ha fet 
una dissortació historica del naixcmenl (['aques l crileri 
d'Europa, i aque t criteri d'Elll-opa e l comparteix el 
Govern de les nOSlres illes, el comparteix el Grup Po
pular i el comparteix, com veig aquí, lota aquesta Cam
bra. No es preocupi que el Govem ja ha clonalles pas
ses necess~ll-les quant a la primera Propo leió No de 
LLej ,i guanl 3 aquesta farem lot el que cSligui a les 
no lres mans perque 3<;0 s igui una rcalital, no cnguany, 
sinó que engLl<tny es comenci i q I no acabi mai. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Vice-president. 
Vol contestar, Sr. MoIl? 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sí, Sr. President. En realitat no és contestar, és 

agrair poder fer la constatació que el Govenl no sem
pre parla amb el to agre amb el qual abans ens ha 
obsequiat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Té la parauJa el Sr. Damia Pons, del Grup Es

quena Nacionalista-PSM. 
Disposa, Sr. Pons, d'un temps de dcu minuts. 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Les dues Pro

posicions no de Llei tenen un to europei'sta, no iden
tic, peró es mouen dins un espai semblant i, per tant, 
prec que em disculpin si reiter algun argument donat 
ja abans. He dit, fa un moment, que Esquerra Nacio
nalista era hereva ideológica d'una tradició naciona-
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lista de les Illes Balears i que dins aquesta tradició 
nacionalista hi havia, des de sempre, la idea d'Europa. 

Tal vegada perque els nostres inteHectuals, Miquel 
deIs Sants Oliver, Gabriel Alomar Mique~ Ferra, Joan 
Estalrich, com veim de signes ideológics prou diferen
ciats, no varen poder trobar dins una Espanya centra
lista l'ambit cultural alla on obrir-se i des d'on fona
mentar la seva concepció de país, i la varen haver de 
cercar més enIla de les fronteres de l'Esiat Espanyol, 
i la varen trobar, evidentment, dins Europa. Per aixó, 
aquest europe'isme va unit des de sempre a la nostra 
tradició cultural i ideológica, i ens en sentim con ti
nuadors. 

Per tant, aquesta unió d'afirrnació nacionalista a 
les Illes Balears i aquesta afirmació d'Europa consta
tam que es produeix també a les altres nacionalitats 
de l'Estat Espanyol, el pensament polític de Catalu
nya esta imbuIt de la idea el'Europa com ho estan 
també altres teórics del naciomdi sme en el País Basc 
i Galícia. 

Pcr tant, ens sembla molt be, que ara, que hem 
recobrat un autogovern, ara que tenim un Parlament 
que representa les Illes Baleal'S, la iclea d'Europa si
gui cstalonada afirmZltivament, no només per una ac
ció de l'Executiu, sinó que sigui el Parlament com a 
181 qu e acon:!i c!ol1:lr-li 1111anim e sunort a la Proeposi
ció no de Llei presentada pel Grup Sccialista. Ens 
agrada, Lalllbé, que ,"1 Dia J'Europa, la scva commc
moració i, a més a més, l'abny de fer an-elar la idea 
d'Europa davalli a les escoles, es faci una pedagogia 
europea i es comenci a explicat- als r-uturs ciutadans 
de les Illes Balears quina importancia té la idea d'EL1-
ropa i quina transcendencia tendra per al futur del 
nostre país estar, no marginats, com hem estat fins 
ara, sinó plenament integrats dins els temes europeus. 
Per aixó, ens sembla molt bé que aquesté'_ commemo
raeió del Dia d'Europa, aquesta labor pedagógica ten
gui també un aspecte simbolic, que sigui la bandera 
d'Europa onejant, en solitari o acompanyada, aixó ens 
és absolutament indiferent, a la fa~ana d'aquest Parla
mento 

A nosaltres ens agradaria que arribas prest el día 
en que fossim vertaderament ciutadans d'una gran Eu
ropa, d'uns Estats Units d'Europa. no d'una manera 
més o manco formal, més o manco simbólica, com és 
ara, sinó que aquests Estats Units d'Europa fossin una 
vertadera entitat política, económica i social, perque 
no,<;altres entenem que podríem pe¡'fectament defensar 
el lema «Europa, patria nostra». Peró al marge de de
sitjos suhjectius, de nosaltres, nacionalistes, hi ha el 
fet objectiu que aquesta Europa, i per aixc. també vuIl 
aquí afegir una precisió que tenia escrita, pero que 
consicler oportuna després de sentir les paraules del 
Vice-president, Sr, Rllguet, que aauesta Europa que 
ara proposam corruuemorar 0, milIor dit, acceptar en 
forma simbólica i divul¡!ar-la, no és un producte ahis
toric, és un producte fmit sobre lot de les circums
tancies d'una segona Guerra Mundial, després d'aques
ta guerra, és evident que els eUl'opeus se'n varen ha
ver el e temer, a la forca, que les clivisions d'Europa 
aconcIui'en, sinó a la destrucció, sí a la impotencia 
d'Europa clins el concert internacional, per aixo, dins 
aauesta Europa alTasada de la post,guerra, la idea 
d'Europa, Que tenia darrera tolé} una llanruíssima tra
dició de filosofs i estadistes i pensaclor~- polítics va 
comen~ar a donar nasses per convertir-se en una rea
litat, La idea d'un Parlament Europeu és una idea que 

--

té segles d'existencia, perque, posem per cas, si no re
cora malameuc, 1 any 10;)u IN Huam renn Ja va expo
sar la wea d'un 1'arlament huropeu. rero, nosaures 
velm que aquesta .t.uropa que se'ns propasa ara és 
una EW'opa dlvldlda, 1 a aquesta Europa nosaltres no 
la pOdem acceplar, ens semOla molt be que clins aques
ta ~urofla 111 lengwn cabuda elS regll11S democrallcs, 
ara be, pensem que estam defensant l'absurd, en cer
ta manera, tambe, d'una Europa que només es redueix 
a la sevameltat, i recordem que una persona tan poc 
sospirosa com el General Marchall, en el seu dlscurs 
d'liarvard de l'any 1947, va proposar uns plans d'aJu
da, uns plan s de construcció d'una Comumtat Econó
mica Ew-opea que arribas des de l'AWmt1c fins als 
Urals i, evidentment, el general Marchall no era cap 
simpatitzant del món comunista, el que tenia cIar és 
que Europa s'havia d'aixecar en bloc o que, contraria
ment, no s'aixecaria. Mentre que, amb aquesta Euro
pa que tenim ara dins les mans ens trobam amb ab
surds com aquest: si avui Kant i Kafka fossin vius no 
poclrien ser ciutadans d'aquesta Europa, llerque nosal
tres, pe! fet d'haver nascul a Konigsberg (1 a Praga, els 
hauríem exclosos, mentre que tenim, dins aquesla idea 
el'Europa, Wl element, jo diria, no massa europeu com 
pllgui ser la República Turca, és a dir, que ens plan
te,gem Clue hi ha una s ~ rje de contradiccioll<;, Olle no ,~

al tres volem una Europa global i creim que din~ aques
La idea eUl-opelsLa hi cap molL més yue l'Eurapa Oc
ciden lal, l'Europa e<tpitalista, l'ELll'Opa de les clemocra
cies parlamentaries, d'aCOl-d, pero Lambé hi ha una al
tra Europa que no estadl. representada, precisament, 
en aquesta bandera, i crec que dins aquesta Europa, 
nosaltres, ciutadans de les Illes Balears, hi hem d'apor
tal' la nostra própia veu, com he dit ab"ns, i no hi 
hem d'aportar, precisament, la nostra balearització, 
sinó la Lradició cultural, lingüística, histórica que ens 
uneix, des de fa segles, a Europa, nosaltres no som 
europcus des d'avui, som europeus des de sempre, 
perquc precisament el nostre país, concl'etament, els 
pai'sos de parla catalana sempre han estat molt més 
wli ts a Europa que aItres palsos ele terres endins, 
dins aquesta tradició i dins una tradició d'un naciona
lisme europeista, nosaltres ens congratulam que una 
persona com el Sr. Moll, que precisament ha viseut 
en el país protagOlústa del desastre de la II Guerra 
Mundial i que avui és el maxim defensor, aquest país, 
ele la idea europea, ha.gi dut aquesta Proposició en 
aquest Parlament, el felicitam i li donam plenarnent 
suporto 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles gracies, Sr. Pons. 
Acabat el debat, procedirem 
T(~ VQ,<;te la paraula. 
El Sr. President ele la Comunitat té la paraula. 

EL SR CAÑELLAS FONS: 
Pcrcló, a la darrera intervenció del Portaveu, Sr. 

Moll, rn'h::t paregut que havía fel una referencia que 
se l'havia lractat amb acritud, per part del Govern, jo 
voldria, abans ele procedir a la votació, fer-li constar 
que, en absolut, a cap moment hem tengut intenció de 
tractar-lo amb acritud, lamentam que, a vegades, dir 
que dos idos fan quatre pugui ser o pugui causar 
moJ.~stjes a qui pensava que feien cinc, pero, sense 
cap duble. en absolut, el Govern vol trac1ar mai amb 
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acritud ningú, si aquest ha estat el sentit que li han 
donat a les nos tres parauJcs, llimarem lOles les aspn:
ses, pensam de lOles tormes que el dolt; i l'agre és 
una cosa que va un poquel a gust i, de totes manen:s, 
Ji asscbTUr, pel nostre partit, que a nivel! nacional ha 
tengut l'habllitat de crear un subgrup parlamcnlari 
que es diu i es titula ja iamosament "el sin acritud», 
nosaltres hi eslaríem plenament inclosos. Percloni si 
és aquest sentit que li hagi pogut donar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pol contestar, pero em permelra que aquesta Pre

sidencia també es congratuli de la cortesia parlamcn
tari~ entre vos tes. Parli. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracies, Sr. President. Jo volia també agrair les 

paraules del President i voliil pOSilr en rellcu unil COSil, 
que quedi mol1 clara, a mi em sembla absolutament 
legítima l'acritud a un debat parlamentari, vull dir que 
ni vos tes ni nosaltres no ens hem de llevar la possi
biJitat de ser, alguna vegada, agres, el que m'ha sem
blat poc oportú és que ho fossin, precisament, avui, 
que jo crec que no hi havia cap motiu; molt bé, tal 
vega da no ha estat el Govem, pero, en qualsevol cas, 
el partit que Ji ha donat suport, el seu Portaveu, que 
és quí li dóna suport, ha estat d'una ironia que ciar, 
jo li hauria de contestar que, segons em diuen els 

companys elVlssencs, quan parla tant de conills, a vCu
re SI ha estat un coniJl o una pech-a blanca, sembla 
que c1iuen els ca.;;:adors él Eivissa, em pa¡-eix que avui 
coste ha trobat moltes pedres bhmques i molts poes 
cOllills. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de les seves intervencions. 
No, Sr. Vidal, no Ji puc donar la p:lraula. No Ji 

puc donar la paraula, per cap motiu. 
(Rialles) . 
Ni per contradiccions ni per res. 
1 passam, senyors, a la votació de la Proposició 

de Llei que hem elebatut, respecte de la qual hem de 
dir el següent: el paragraf primer ha estat acceptat 
íntegrament, el segon ha estat substitult i al tercer 
s'ha introdult lllla modificació llevant-li una paraula. 
Abans de procedir a la votació, volen flue es proce
elesqui a la lectura del text clefinitiu? No. Aleshores, 
Sres. i Srs. Diputats, anem a procedir a la votació, les 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta Pro
posició No de Llei, es volen posar drets, per favor? 

Queda aprovada per unanimitat. Poden seure. 
Pos en coneixement deIs Srs. Diputats que el pro

xim dia 22 el'aquest mes se celebrara un PIe Extraor
dinari. 

Bones tardes o bon dia i mol tes grades. 
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