
DIARI DE -SESSIONS 

DEL 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
Número 60 1 Legislatura 

Presidencia 
de l'Exm. Sr. Antoni Cirerol 1 Thomás 

Sessió celebrada dia 23 d' Abril de l'any 1986 
a les 17 hores 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

. .., . SUMARI 

Any 1986 

l.-Preguntes: 
1) R.C.E. núm. 629/86, presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila i Pans, amb la formulació següent: 

«Com pensaresoldre el Covern la contradicció que representa el tet que s'estiguin venent lliure
ment arts de cafa, la utilització de les quals esta prohibida»? 
És el cas de les anon:enades "Xarxa Japonesa» i les "Lloses». 

2) R.C.E. núm. 633/86, presentada peZ Diputat Sr. loan Nadal i Aguirre, amb la tormulació següent: 
«Continua essent Director del Centre de Vela de Cala Nova el Sr. Nadal de Uhler i si no quan tou 
dimitit o cessat»? 

3) R.C.E. núm. 621/86, presentada peZ Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons, amb la tormuZació següent: 
«Quin criteri ha seguit el Covern a l'hora de determinar la compasició dels Consells Insulars de 
Cl1fa»? 

4j R.C.E. núm. 638/86, presentada pel Diputat Sr. Sebastid Serra i Busquets, adrefada a la Conselle
ria d'Ordenació del Territori, amb Za tormulaáó següent: 
«Quines mesures ha pres aquesta Consel1eria respecte deIs atemptats ecologics que s'han produ"it en 
el terme municipal de Campos»? 

5) R.C.E. núm. 639/86, presentada peZ Diputat Sr. Sebastid Serra i Busquets, amb la formulació se
güent: 
«Quins criteris d'Ordenació del Territori tan que sigui possible l'asfaltat d'un camí a Ses Covetes 
en el terme municipal de Campos»? 

-.. .. ------------~-----------------
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ll.-Proposicions No de Llei: 
J) R .C.E. núm. 767/86, presentada pels Crups Parlamentaris Popular i Regionalista de les !lles, rela

tiva a la problemiltica del Port d'Eivissa. 
2) R.C.E. núm. 738/86, presentada pel Crup Parlam ent(l1'i Socialista, relativa al Pla Especial de Pro

tecció d'Es Trenc Salobrar de Campos. 
3) R.C.E. núm. 534/86, presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a la 

Creació d'llna Ponencia per a l'elaboració d'una Proposició de Llei de Boscs. 
4) R.C.E. núm. 543/86, presentada peZ Crup ParZamentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a les 

Inspeccions Tecniques de Vehicles i derogació del Decret 5/86 de la Conselleria de Comen; i lndús
tria. 

5) R .C.E. núm. 628/86, presentada peZ Crup ParZamentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a les 
ac/uncions sobre el toment de l'ocupació i l'impuls del treball juvenil. 

1.-1) 
EL SR. PRESIDENT: 

Bones tareles. Prec silenci als Srs. Diputats. 
Comenc;a la Sessió. El punt primer és el relatiu a 

Preguntes. Tractarem, en primer lloc, la que tengué en
traela en el Registre General el'aquesta Cambra amb el 
número 620 de l'any 86. La formula el Diputat Sr. Ra
mon Orfila Pons, elel Grup Esquerra Nacionalista-PSM, 
i demana al Govern en relació a la venda lliure d'árts 
ele ca';:a. Té la paraula el Diputat Sr. Ramon Orfila i 
Pons. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Graci s, Sr. Presiden!. És un fe denuncial l'epeti

de vega de per Ol'ganismes com són e l GOB que e 
venen IliUl:eme nl arlo de ca.c;a prohibi-des, com són les 
lIoses, - le xarx japone e i d'allre . Per ac,:Q, dema
nam al Govern qu~ pel afer per lal de resoldre aques
La onlradicció que es enin arts que s'empren. per 
ca~',,· species pI· legides. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Govern té la paraula el Conseller d'Agricultura, 

Sr. Joan Simarro. 

EL SR. SIMARO MARQUES: 
Sr. President. Hi ha tres tipus d'arts, unes que te

nen unes finalitats cinegetiques, que necessiten una 
autorització previa, són els casos concrets de xarxes 
per a la ca<;a de tords, recIamsde perdius femelles, etc. 
Hi ha un aItre tipus d'arts que es poden utilitzar amb 
finalitats científiques, concretament és el cas de les 
xarxes japoneses i la ca a de cOr,l iU amb xarxa, vaja. 
Aquestes necessiten una autorització especial, pero es 
poden vendre 1. no es poden utilitzar per ca~ar, oamés 
per a ~jns cieotífics, j després 11i ha UD altre tipus 
d'arts, que s6n totalment prohibil , com una certa llosa 
perca<;ar ocells insecrívors, j aquestes estan persegui
des. No hi ha auloritzaci6 i cada vega da que es fa una 
inspecció o hi ha una genúncia, es produeix la retirada 
i la san ció correspon n t. . . 

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

" .. ' .' ;. -" . ''' . '.' ' . -' , 

EL SR. ORFILA PONS: 
·sC':St:. Pté·sidetit·. jaU' puc'asséglirat. ·Sr. Conseller, 

que es venen, en aquest moment, aquestes lloses que 
s'empren per cw;:ar ropits, es venen a Menorca, i la 
majoria deIs cac;aelors saben a quins llocs es poden ven· 
elre. Després, pens que vos tes tenen un servei de guaro 
deria forestal, que també s'ocupa de ca<;a, que hauria 
d'actuar en 'aquest sentit, fent inspeccions més freo 
qüents i, en el cas de les xarxes japoneses, intentar 
comprovar molt millor si s'empren o no per a usos 
científics, ele fet, a Menorca s'estan venent per a usos 
no científics, perqu~ no es demana cap autorització, no 
es demana cap certificació que s'hagin d'emprar per a 
aquest ús, i res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Estic el'acord. Vol dir que aquestes reVlSlOns s'es

tan fent, es poden intensificar, i també demanam la 
coHaboració o del GOB o de les institucions que hi 
hagi privades, en defensa d'aixo, que facin les denún· 
cies corresponents . 

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

Diputat. 

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

Sr. Joan Nadal i Aguirre, i demana en relació a si con
tinua essent Director del Centre de Vela de Cala Nova 
el Sr: Nadal de Uhler. Té la paraula el Sr. Nadal. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President. Sr. Conseller d'Educació i Cultura. 

A 'Ejnals de l'any 85, bem assistit sorpresos a tota una 
serie d'lnfonnacions que stlrtien a la premsa sobre 
una serie d'irregularitats del Cala Nova. Arrel d'aques
tes in-egularitats de sortir a la premsa, presenta la di
missió el Sr. Nadal de Uhler, de :Director General d'Es
ports,i surten a la premsa diverses informacions, unes 
que diuen que el Sr. Nadal de Uhler torna a ser Direc
tor del Cala Nova, unes altres del Conseller que diuen 
que. no és Direc:tor del Cala Nova; unes despré!¡ que el 
Sr. Nadal de Uhler presenta la dimissió del Cala Nova, 
unes al tres del Conseller que ?iu gue no pot presentar 
la' dimissió del Cala Nova, perque no és Director del 
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Cala Nova, i, realment, a part de tota la informa ció que 
surt a la premsa sobre les greus irregularitats del Cala 
Nova, que esperam que el Govern, així com va dir la 
premsa que pensa arribar al fons del tema, hi arribi, 
demanam quina és la situació real del Sr. Nadal de 
Uhler, si va presentar la dimissió, si va ser cessat i si 
va ser cessat, si va ser cessat per les irregularitats 
que li imputa la premsa personals seves. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar, Sr. Conseller? 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, moltes gracies, Sr. President. Sr. Nadal, jo, als 

seus comentaris previs a la pregunta no hi tenc res a 
dir en aquest moment, sinó que em supeditaré exclu
sivament a la seva pregunta. Li he de dir que el Sr. 
Manuel Nadal de Uhler, Ex-director General de De
ports, en aquell moment, va abandonar voIuntariament 
i definitivament la Direcció de l'Escola Nacional de 
Vela Cala Nova dia Ir de mar<; del 1986. Moltes gra
cíes. 

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

EL SR. NADAL AGUlRRE: 
Aixo, Sr. Conseller, vol dir que després que pre

sentas la seva dimissió com a Director General d'Es
ports, voste el va tornar confirmar en la seva qualítat 
de Director de l'Escola Cala Nova, ja que l'Escola Cala. 
Nova havia estat transmesa a la ConselIeria, crec re
cordar, dia 13 de maig del 85, i si realment el varen 
ter cessar per les irregularítats que hi havia hagut en 
el Cala Nova, no pareix que té massa sentit que se'l 
de ix as tornar prendre possessió com a Director del 
Cala Nova. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar, representant del Govern? 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Sr. Nadal, l'Escola Na

cional de Vela Cala Nova no ha estat transferida a la 
Comunitat Autónoma ( .. . deficiencies de so ... ) 

Sr. Nadal, li he de dir que l'Escola Nacional de 
Vela no ha estat transferida a la Comunitat Autónoma, 
i manco el mes de maig, sinó que el que s'ha trans
ferit ha estat la gestíó de l'Escola de Vela Cala Nova, 
día 6 d'abríl. El ConselIer d'Educació i Cultura, amb 
posterioritat, a la dimissió de l'Ex-director General de 
Deports, no ha realitzat cap nomenament del Director 
de l'Escola de Vela Cala Nova en la persona del Sr. 
Manuel Nadal de Uhler. 

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

Diputat. 

1.-3) 
La Pregunta següent és la que formula el Diputat 

Sr. Ramon Orfila i Pons, i demana al Govern sobre la 
composició deIs Consells Insulars de Ca~a. Té la pa
raula el Sr. Ramon Orfila. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Gracies, Sr. President. La creació deIs Consells In

sulars de Ca¡;a, tal i com s'ha publicat en el BOCAIB 

de 10 de febrer, ens preocupa, especíalment peI que fa 
a la seva composició. Quins criteris ha seguit el Go
vern per determinar-la? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. ConselIer d'Agricultura, vol contestar? 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, Sr. President. EIs criteris que s'han seguit han 

estat tenint en compte el Decret de Transferencies de 
I'ICONA, i ja que no s'ha desenvolupat la Llei de Con
sells Insulars, s'ha seguit un criteri anaIeg de com 
estava constitu'it anteriorment aquest Consell de Ca<;a, 
ja que funcionava bastant bé. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Grades, Sr. Presjdent. Peos, Sr. Conseller, que té 

poc sentit que els represenlants, per exemple, de les 
societats de ca~dors i deIs vedats de ca~a que estan 
dins aquests ConseUs Insulars de Ca!ta, siguin elegiLs 
pel President del Consell Insular de Ca!ta i no triats 
per ells mateixos. No veim tampoc enlIoe cap repre
sentant de societats proteccionistes, conservacionistes, 
com és el GOB, que tendrien també molt a dir en aquest 
tema. I, finalment, no entenem com casen les emfMi
que declara ions qu han fet de forma continuada ig
niJicats membres del Govern sobre el pap r a jugar 

' p 1 Con e l! lnsulars . pilars ba j s de I'Autonomia, 
bl'a~os executor . de la política a cad. iIla, i el f l que 
Presi leol i Vice-presidcl1t de ada e n eH In ular ele 
Ca~a siguin membres de la Conselleria d'Agricultura i, 
obviament, fora de l'illa, en el cas de Menorca i d'Ei
vissa. Un organisme assessor, Sr. ConseIler. no pot ser 
constitult només per escoltar alló que vol sentir el Go
vern, asessorar no vol dir fer d'escola ... Trob realment 
desgraciada aquesta- composició i demanaria al Govern 
si esta disposat a eanviar-la, a reconsiderar-la, moIt 
més tenint en compte que, si, com ha dit el Conseller, 
valen seguir el mateix criteri que s'havia seguit abans 
de ser tnmsferida aquesta competencia, recordi que els 
que presidien el Consell Insular de Ca<;a, en el cas de 
Menorca i d'Eivissa, eren els Delegats del Govern, no, 
obviament, un Director General que no fos ciutada de 
les illes menors, en aquest caso 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, Sr. President. Jo crec que s'ha de tenir en 

compte, fonamentalment, el que és el Consell de Ca<;a. 
El Consell de Ca<;a és un organisme vinculat a la Con
selleria, i la seva missió només és, com diu aquí, d'as
sessorament i de consulta. Per tant, jo crec que els que 
s'han d'assessorar i han de consultar són els mateixos 
sectors interessats, i en aquest cas, estan representats 
els ca<;adors en les dues vertents, com a ca<;adors pro
fessionals i com a vedats de ca<;a. 1, arnés, aquest 
nomenament no esta fet pel President del Consell, esta 
fel pel President de la Federació d'ells mateixos. "Por 
el Presidente», al final, si ha llegeix bé, "por su Presi
dente», sí, pel seu President. Diu, si m'ho permet, li ho 
llegiré concretament: «Dos representants del vedat de 
ca<;a de l'ambit d'actuació concedits pel President d'a
quells» -del vedat de ca<;a, dos representants de la 
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societat de ca<;adors, clcgits pel Prcsidents d'aquells. 
Vol elir que estan representant els mateixos sectors. 

El GOB, concretamen~, pot ser convidat, i ha estat 
convidat anteriormenl a formar part com a persona 
amb veu, pero no amb vot, i enelemés, li he de elir que 
precisament són els ca¡,:adors i els propietaris de \'e
dats els que són més ecologistes amb aguest sistema, 
perque s'hi vcn~ila la seva propia subsistencia. Parl deIs 
professionals, vaja, deIs vertaders aficcionats, que són 
els que formen part el'aques:es assoeiacions, i aquests 
són els que defensen fonamentalment els seus inte
ressos. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes graeies, Sr. Diputat. Moltes gracies, Sr. Con

seller. 

I.-4) 
Passam a la Pregunta següent. La formula el Dipu

tat Sr. Sebastia Serra i Busquets en relaeió a mesures 
preses per la Conselleria sobre possibles atemptats 
ecc,logies en el terme municipal de Campos. Té la pa
raula el Sr. Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Des que aquest Parla

ment va aprovar la Llei ele protecció el'Es Salobrar i 
d'Es Trenc en el terme de Campos, la CoriselIeria ha 
fet un Pla de Protecció que ha estat a informació pú
blica molt poc temps, pero hi ha estat, i que, de fet, 
avui, es debatra més endavant aquesta qüestió. Pero, 
durant aquest temps en que elesprés que el Parlament 
aprovas la protecció d'Es Salobrar i d'Es Trenc i fins 
que es posi en marxa aquest Pla de Protecció a nivells 
moIt concrets, segons nosaltres s'han produ'it una se
rie d'atemptats ecologics importants a la zona de pro
tecció, i els concretarn: trailers i camions treuen are
na de la cantera de Sa Barrala, també en treuen del 
pinar de Ses Covetes i de la cantera que hi ha devora; 
al pinar de Sa Rapita, exaetament el mateix, s'han ta
llat, aproximadament. 85 savines molt recentment i que 
són de les poques que queden i de les poques que hi 
ha a Mallorca; a la Font Santa hi ha vertits a un es
tany d'Es Salobrar; es fan excursions indiscriminades 
amb cavalls per tota la zona de elunes, i eotxes i motos 
ele manera indiscriminant entren per camins i pistes de 
tota aquesta zona declarada ele protecció pel Parlament 
de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. Per 
tant, demanam, aquests atemptats que es cometen dia 
a dia i que es cometen a la zona de dunes i a tota la 
zona de protecció, quines mesures ha adoptat la Con
selleria, perque suposam que n'esta assabentada. 

EL SR. PRESIDENT: 
En nom del Govern, té la paraula el Consellcr cl'Or

denaeió del Territori, el Sr. Jeroni Saiz Gomila. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. President. Sr. Serra. La seva intervenció ha 

estat molt més ampla i molt més concreta, al mateix 
temps, que la pura pregunta, a la qual jo cree que li 
he de contestar en aquests moments. Efectivament, del 
Pla d'Ordenació en parlarem després, encara que d'una 
altra forma diferent. Quant als atemptats ecologics, 
com voste diu, la Conselleria d'Ordenació del Territori 
ha tengut eoneixement d'un, oficialment, que és el ver
tit de material s procedents d'excavacions denunciat per 
un agent del SECONA, i transmes per la Conselleria 

d'Agricultura a la nost1'a. Comprovat que aquesta aCli
vitat, evielentment, es tava en contradicció amb la Llci 
de Protecció e1'Es Salobrar i Es Trenc, en el seu re
gim urbanístic transitori, aixó constitueix una fé1I~é1 
el'indisciplina urbanística i, com a tal, COITcspon la 
scva actua ió i <In ' ió posterior, i hi 1101 Il ,a I'Ajun
lamenl de aropos i al onsel l Tnsu lar. En aqu t s n. 
lil, la Con ' n ria ha posal en cOlJcixcl1lent de le du·s 
insti lucjon el Iet , >J 0/1 ¡un L ele les dcnúncies, i pero 
que aclua om COlTlo! p 11 el' orel amb les v om
petencies. Quant a la resta que voste ha clit, extrac
cions el'arenes, passeig ele cavalls j de cotxes, etc., no 
és un tema., que sigui competencia de la Conselleria, 
crec que l'extracció d'arenes, lCONA, i de la tala de 
savines tenia coneixement també, i ha actuat pel seu 
compte el'acorel amb les seves competcncies, una direc
tament, obrint el seu expedient, pel que fa a la tala de 
savines, que és una competencia seva, directa, i, pero 
bé, jo cree que ha estat així per una informació verbal 
que he tengu t del Conseller, com die, no és competen
cia nostra i, quant a I'extracció el'arenes, també hi ha 
una regulaci6 él través de mines, qu é la que regula 
les possib les e,'traccions o no ex ll-accions eI'arenes, 
com a tal activitat minera de que es lra tao 1 aque ta, 
fin i tot, em fa l'efecte que la competencia per auto· 
ritzar o no aUlorilzar aquest s exlraccions no és tan 
soIs ni de la Comunitat Aulónoma, sinó que la té con
servada encara l'Administració Central, segons es va 
informar aquí en aquesta Sala de Sessions amb referen
cia a una extracció d'arenes devora Ca'n Picafort. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, Sr. Canseller, mol tes gracies per les 

seves intenrencions. 

l.-S) 
Passam a la Pregunta següent. La formula el 111 a

teix Diputat, Sr. Sebastia Serra i Busquets, en reJació 
al possible asfaltat d'un camí a Ses Cave tes, en el tcr
me municipal, també, ele Campos. 

Té la paraula el Sr. Sebastia Serra i Busquels. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Reccntment, i em sem

bla que clía 1 el'abril del 86, ens trobam que l'Ajunta
ment de Campos envia unes maquines dins Ses Co
vetes a eomen<;ar un intent el'asfalt a un camí, carrer, 
etc., que nosaItres entenem que significa mol tes coses 
al mateix tem'ps. Primer, é un nsfaltal qu n . egueix 
l'aprovat inicialment per l'Ajuntament de ampos, 
C),uant que havia le lenir claveguenlm, ajgües ¡que, 
senzillament, es comen~a ra [alLat i les 01"e1'es; per 
altra banela, es provoca un conElicte amb b propietat 
privada quant que una serie de propietari enteDen 
que es vol a Caltar una zona que és se va i que no és 
expropiada ni hj ba cap Upus I'expedient i que, pe!' 
tant, s'intenta planificar j, ele e t, j, enviar les maqui· 
nes, de ret s'envien., ja dic, a parlir de comen!;am nt 
d'abril del 86 i, endemés, un problema per <1 nosaitres 
encara molt més greu és amb quina situació jurídica 
i urbanística queden una serie de solars adjacents a 
aguest earrer que es comenc;a a asfaltar. De fet, aixo 
es produeix en el mament en que la Comissió Provin
cial d'Urbanisme havia tornat a l'Ajuntament de Cam
pos el seu Pla el'Ordenació, posterior, per tant, a día 
27 de mar<; del 86. Conseqüentment, nosaItres entenem 
que estam davant unes situacions irregulars que poden 
significar l'iniei d'uns processos urbanitzadors a Ses 

-
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coveLes ' i, per altra bMda, amb C'onflictes amb pr pi -
tal privada i amb la mateLxa a sociació de , ~e'ins de Sc~ 
CoveLes, En conseqüenda, vol m s bcr quma és .la ~ l 
luació jurídica, poliLi a i l'acLuació de, la onsellena 
d'Ordenació del errilori en aquest sentll. 

EL SR. PRESIDENT: 
~r. Conse11er, té la paraula. 

EL SR. SAIZ GOMILA: . 
Sr. PI' sidcnl. Sr. Sena, jo ree qu.e vosLe mateL" 

ha donnt les pautes de la res pos a, perq le m'ha estat 
parlant eI'uD su posa problema, ~Lle unes obres q~e fa 
l'AjuntamenL no 'ajusten. al ProJccte que eH maLel~ ha 
pl'ova nosa ltres 10 tel1un la tutela de les acluaclOn . a , . ' 

municipals, h.i ha autonomia i 111 ha uns CaImns per 
poder acluar quan un Aj,untament no el .senvo lupa les 
obres di,. c{)rd amb 1 ProJccle que ha aplovaL Pero~ n 
és c()mpeLlwcia l'aquesta Consell. ría. l ~i. a m' , 111 ha 
p .oblemes de lipus civil amb les pl"Opletals deb~ ler
rel ys, mol l. mane és compeLtmcia de 1~ C~n~cllena. . 

. Quins criteri ['Orclenae ió del Ternlon tan que 5 1-

gui pussibJe? amés un c riteri moJ~ si~pl . Ses Co: 
vetes urbéll1í ticamcnt padanL. constL ;ue lxen un nucll 
urba: i diDS d'un l1ucli. urba. l'Ajun"lamenL po l. ~pr?VaT 
projccles de dotaci de l"veis, supos q ~LC alXO s -1 
pl.'oje te que ha aprovat, que permet a fa.1 al', dotar de. 
Lots e ls erve'is a 1m nu.c1i urba. Com qu en aque·t. 
momenlS és un nu.c:t i u rba, Ses" Cave Les. cree que aquesl 
es L'ÚIlic eriteri d'Orde.naci e1'1 Teni tori, pero, en qual
sevol ca ,Ll és Ul a competencia nostn.l," II ab o lu"L, 
nj té, Ii vu l) recordar, res a veure, per 5'1 un ~< ha 
pensava, amb la Llei de Protecci.6 el'Es Trenc, Ja que 
aquesla. zona d.e S C vete la excl,osa, pe lO tanl, e 
rege ix per 1<1 seva normativa urbaníst ica normal. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conse11er, moltes gracies, Sr. 

Diputat. 

II.- l) 
1 passam al pu nl egüent el )'Ordre del Dia, qu 

's '1 .-e latiu a Proposicions no de Llci, per lractar en 
pril1'ler !loe la que va tenir en trada el1 e l Regi Lre e
neral a.mb el núm.ero 767, formu lada conjun tament pels 
Grups Parlamentaris Popular i Regionalista de les Illes, 
relativa a la problematica del Port d'Eivissa. . 

No s'ha presentat cap es mena a aquesta Proposl
ció no de Llei, segons acrediten els Serveis Administra
tius de la Casa. 

Per defensar aquesta Proposició no de Llei té la 
paraula el Sr. Marí. Sr. Antoni Marí Calbet. Es divi

'. deixen vostes el temps, perque tenen un temps de 10 
minuts per fer la defensa. Intervé voste com a Govern? 

EL SR. MAR1 CALBET CANTO N!): 
No, com a Diputat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ido, aleshores, jo crec que ... 

EL SR. MAR1 CALBET CANTO N!): 
Pero, per una qüestió d'ordre? Hi ha una esmena 

d'addició ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Es vol posar dret, per favor? 

EL SR. MAR! CALBET (ANTONI): 
Sí. Hi ha una esmena d'addició, 1 JO el que dema

naria es que es llegís la Proposició no de LIci. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ara mateix se 'n procedira a la lectura. Sra. Secre

taria, vol procedir a la lectura de la Proposició no de 
LIei? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«EIs Grups Parlamentaris Popular i Regionalista, 

en ús del dret que els confereix el vigent Reglament 
d'aqueixa Cambra, en atenció a la soHicitud que els ha 
fet el Pie del Conse11 Insular d'Eivissa i Forrnentera, 
mitjan¡;ant I'acord adoptat en data 14 d'abril del 1986, 
presenten a la consideració del Parlament de les Illes 
Balears, la Proposició no de Llei del contengut literal 
sesüent :» 

Aquí hi ha una esmena d'addició. És un afegit 
-em diuen els servicis de la Cambra- que diu: «El 
Parlament de les I11es Balears interessa que el Govern 
de la Comunitat Aut.onoma es dirigeixi a l'Estat del 
Govcrn Espanyol soHicitant: 

A) Retirada de totes les tanques i barreres que 
separen actualment la ciutat del Port i que impedeixen 
el lliure accés al mateix, sense perjudici que acotin les 
zones del mol! necessaries per garantir les operacions 
de canega i descarrega de barcos, així com que es re
guli I'aparcament de vehicles als llocs autoritzats. 

B) Derogació immedia ta de qualsevol taxa o quo· 
ta per a l'accés i estacionament a la zona portuaria de 
vehicles propietat deIs vei"ns deis carrers de la ciutat 
qué miren al Port. 

C) En tot cas, reconsideració de les noves tarifes 
fixades, del Reial Decret núm. 2546/85, de 27 de desem
bre, relatives a preus pels portuaris en general, aplica
bles al Port d'Eivissa, atenent l'expressada peculiari· 
tat del mateix i les negatives conseqüencies que la seva 
implantació suposaria per a l'economia insular». 

EL SR. PRESIDEN1': 
Moltes gracies, Sr. Secretaria. 
Ara, té la paraula el Sr. Alonso Mari. 
Esgota voste el temps, Sr. Diputat? 
Deu minuts. 

EL SR. MARí CALBET (ALONSO): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El tema que 

ens du avui a aquesta Proposició no de Llei conjunta
ment presentada pel Grup Popular i pel Grup que jo 
aquí represent, estic convenc;ut que sera una Proposi
ció de Llei que sera acceptada unanimement per aques
ta Cambra, no només pels Grups que li donen suport, 
sinó per tots els Diputats i per totes les Diputades 
d'aquesta Cambra. 

Em referiré, concretament i breument, el que s s.
piga, a cadascun deIs punts d'aquesta Proposició no de 
Llei. En primer 110c, la retirada de tanques i barreres 
és un tema que jo, vostes tots coneixen, supOs, el Port 
di Eivissa i la ciutat d'Eivissa, i el Port i la ciutat han 
estat sempre units. Jo qualificaria de vergonyós que 
existeixin dins la ciutat d'Eivissa unes barreres que di
videixen, no només el Port, sinó la mateixa ciutat, el 
barri de Sa Penya, el barri de Sa Marina. Aquest és 
un tema espinós, que va comen<;ar l'any 1972, amb el 
l'eglm anterior, i que fins i tot va provocar enfronta
ments del poble d'Eivissa amb els funcionaris del Mi-
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nisteri d'Obres Públiques, fins i tot, cree r ecordar, que 
el mateix batle d'Eivissa estava al front d'aquesta ma
nifestació en contra que el Parí es tandls als ciuladans 
de la ciutat d'Eivissa. 

Crec, endemés, i \'ostes estaran d'acord, que aixo 
és un ag ravi comparatiu amb la resta ele ciutac\ans 
d'aquestes illes, que veuen que els seus ports no tenen 
barreres, i, per tant , ni t enen barreres, ]1i tenen valles, 
ni tenen res que hi impedeixi l'accés, pero segurament 
a la ciutat d'Eivissa el t erna és molt més greu, ja que, 
com he dit abans , la ciutat i el Port són exactament 
una mateixa cosa. 

El punt b), jo m'atrcviria a qualificar que ciuta
dans que viuen en el mateix port, que tenen I'entrada 
alla dins, que han de passar a casa seva o que hi te
nen un negoci, i que se'ls impedeix l'entrada, en cotxe, 
per suposat, no només l'aparcament, sinó fins i tot 
l'entrada, m'atreviria a qualificar aguest terna, quasi, 
d'inconstitucional, ja que, si tots els ciutadans som 
iguals davant la Llei, és evident que a un senyor que 
visqui al Port i que tengui alla la seva entrada o que 
tengui alla el seu negoci, no se li pot privar l'entrada 
al Port. O sigui que aixo, realment, és una aItra clara 
discriminació entre els ciutadans que viuen al Port 
d'Eivissa i els ciutadans que viuen a la ciutat d'Eivissa. 

Quant al punt c), a mi m'agradaria llegir breument 
una pregunta que va fer el Diputat eivissenc del Grup, 
Socialista al Congrés de Diputats, Sr. Jaurne Ribas 
Prats, que diu el següent, i crec que aquesta Pregun
ta, el Sr. Ribas Prats, tal vegada, si no hagués estat 
amb el grup del Govern, l'hagués poguda fer també 
com a Grup Parlamentari en el Congrés, com una Pro
posició no de Llei i ens hauria estalviat moltes moles
ties, la pregunta deia el següent: «La especificidad del 
Puerto de Ibiza, fácilmente constatable por el hecho 

. que se inician en el mismo seis calles del barrio de La 
Marina y es zona. de' paso obligado para los habitantes 
del barrio de La Peña de la ciudad, sufre una trans
formación profunda desde el aúo 1972, por estas fe
chas -continúa diciendo el Diputado ibicenco--, con 
el fin de descongestionar el tráfico allí existente, que 
entorpecía las maniobras de carga y descaflga de los 
buques, se cierran todos los accesos. Los comerciantes 
y vecinos de la zona, que al principio gozaron de fran· 
quicia de paso, han visto como aúo en aúo se imponían 
restricciones al paso de vehículos, instalación de terra· 
zas y ocupación de superficie, al mismo tiempo que 
aumentaban las tarifas para este tipo de servicios. Re
cientemente «-.. . Jaume Ribas-» y en virtud de la 
entrada en vigor de la Orden de 14 de febrero de 1986, 
que desarrolla el Real Decreto 2546/1985, de 27 de di-

iembre, el a umen to de las tarifas supone un 1.400 % 
pa ra e l paso de au tocar es, un 560 % para los turism os 
y f urgone ta y un 70 % para la ocupación de su perfi
cie. Ante esto h ec110s -fin a liza diciendo e l escrito del 
Diputado Jaime Ribas- fonnula al Gobierno la si
guiente Pregunta: ¿Piensa aplicar algún tipo de boni
ficación en las nuevas tarifas para los comerciantes y 
vecinos obligados a pasar por la zona portuaria de 
Ibiza?". 

Cree, Sres. i Srs. Diputats, que el que diu el Sr. 
Ribas és absolutament cert i que realment la pregun
ta, i el Grup Socialista cree que estara d'acord amb 
el Sr. Ribas , és exp ressiva del que passa al Port d'Ei
vissa. Pero, endem és, vull donar unsexemples, i no 
fer-me rnassa extens , de les tarifes que s'han aplicat, 
eIs greus p erjudicis que aixo causa a l'economia insu-

lar i, per suposat, a tot el tema de transports turístics, 
:>obre tot, de mercaderies i de passatgers en els ports 
gener alment de Balears, no només d'Eivissa i Formen· 
lera en aquest caso 

Per exemple, hi ha tar ifes com la C-5, que són em
barcacion s de lleure, que resulten augmentades en un 
50 %, hi ha tarifes com la E-2, que és ocupació de su
perfície, que resulten augmentades en un 70 !lO, i hi 
ha tarifeS com la E-4, que són serveis diversos, que re
sulten incrementades en quant itats exhorbitants i sem
pre, abans, per suposat, de l'aplicació de l'IVA. Cree, 
Sres. i Srs. Diputats, que aixo és un tema que el Go
vern Central no s'ha plantejat clar ament, segurament 
perque desconeix la problematica de les Illes, i que no 
és qüestió només de pagar imposts, sinó, almanco, 
que tenguem, en aquestes illes, un tracte més o manco 
¡'gua l, jo no vull dir exa lamenl igual, a l que tenen e l 
a ltres lIoes d'Espanya. Sj aques l incr emenl ele tariCes, 
~n ¡loe de f'er -. e a l ' p rts e fes in, p r xemplc, a 
R -Df o a les au lopistes, seguramen l <lixo hagués es
tal impopular, pero com que s'ba fel, precisament , als 
ports, que és I'úni e <le és natural que lenim llosalLres , 
no només <, iVlssa j Form ntera , s inó tates Je Illes. 
eh? rec , Sres. i Srs . DipU'lars, que amb j que 'ha 
dil és suficient perque n aquesta Cambra hi bagi u na
nimitat en elonal' supon a aq uesta Proposki6 n de 
L1ei, i q ue I Govern ele la Ñaci6 reconsideri aque les 
postures, ens llevi les barreres i ens abarati, almanco, 
o ens llevi els costos de la insularitat, que jo cree que 
ja són prou sense que ens augmentin un 1.200 % les 
tarifes portuaries . 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Grup Esquerra Nacionalista. 
Coro a Govern té voste la paraula. No? 
Per favor, jo he demanat al Sr. Alonso Marí si es

gotava el temps, els deu minuts, i m'ha dit que sí. 
Li queden, aleshores, tres minuts, el Sr. Antoni 

Marí pot fer ús de la paraula. 

EL SR. MAR! CALBET (ANTONI) : 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Després del 

que ha dit el Diputat que m 'ha precedit, no em resten 
moltes coses a dír, només, tal vega da, recalcar alguns 
aspectes, més prompte anecdotics, i tal vegada, posar 
algun exemple. 

És indiscutible que el Port i la ciutat d'Eivissa va
ren néixer junts, i han viscut amb harmonia des del 
seu origen, varen néixer junts, perque un sense l'altre 
no podien existir. Aquest Diputat que eIs parla va néi
xer a un edifici que estava constru!t dalt d'una roca 
que era l'antiga entrada del port púnic, tant port com 
ciutat han format sempre un element único 

Els primers conflictes comeneen a sorgir a la de
cada del 60, quan es concedeixen unes concessions per 
a un port esportiu i es comen<;a a omplir la badia d' Ei
vissa i es guanyen al voltant de 400 metres de terra 
disminuint-Ios, és clar, deIs miralls d'aigües de la Ba
dia d'Eivissa. Hi va haver moltes protestes, no hi fe
ren cas, llavors varen voler fer unes sitges per emma
gatzemar ciment, allí, la gent va tornar protestar, es 
va aconseguir que no es fessin. A l'any n, de sobte, co
meneen a sortir, es posen unes barreres i eomencen a 
sortir valles i tant per l'entrada com per tots els car-
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rers que donen al port, o bé siguin blocs de ciment o 
siguin tubs de ferro, es posen obstacles per impedir la 
circulació deIs vehicIes. Hi va haver moltes protestes, 
com ja s'ha dit abans, peró, no eren temps propicis, 
aquells, per protestar o perque les protestes que feia el 
poble es tenguessin molt en compte i, també he de re
coneixer que en aquells temps allí on només existia 
un moll, que és el moll de migjorn, allí on es feien to
tes les operacions de dlrrega i descarrega, tant de mer
caderies com de viatgers, tal vega da, sí, alguna mesu
ra era necessaria, pero avui ens trobam que, a més 
d'aquell mol!, se n'ha constrult un altre, que és el 
mol! de tramuntana, allí on es descarreguen els com
bustibles i la major part de les mercaderies, perque 
és el moll allí on atraquen els «rol-ons». Se n'ha: aca
bat de construir un altre, que és el mon de ponent, 
allí on es fara servei d'excursions marítimes i el ser
vei de viatgers a Formentera. Aleshores, creim que to
tes aquestes barreres ja no tenen cap raó de ser, he 
de recordar també que quan es va aprovar el projecte 
de construcció del moll de ponent, el darrer que s'ha 
constrult, gracies a les gestions que varen fer el Con
sell Insular i l'Ajuntament d'Eivissa, es va aconseguir 
que es modificas el projecte i que I'Úllic tros de la Ba
día d'Eivíssa que ens queda sense barreres són aquests 
dos-cents me tres que ocupa aquest mon de ponent. 

Jo els posaría l'exemple, no sé que pensaria el po
ble de Palma si de prompte aquí, a l'entrada del Pas
seig de Sagrera, li comenc;:assin a posar barreres i a 
tots els carrers que donen al Passeig Marítim els tañ
eassin amb pilots de ciments o amb barreres de ferro 
o amb el que volguessin, i que els vehicles no pogues
sin passar per allí, que la gent que viu al Passeig Ma
rítim no tingués més remei, si volia entrar-hi, entrar
hi amb un taxi, perque al seu cotxe no el deixen pas
sal', o, almanco, depen de la bona voluntat del funcio
nari que esügui de guardia en aquen moment a les bar
reres, perque el deixi passar o no, pagant o sense pa
gar, i només es reserven unes places als propietaris de 
negocis, perque puguin entrar les mereaderies als seus 
negocis. Jo em pregunt, que pensaria el poble de Pal
ma, estaria content d'aixo, creu que aixo seria just? Bé, 
dones, nosaltres pensam, crec que pensam el mateix 
que pensarien els de Palma. 

És per aixo que demanam, que presentam aquesta 
Proposició no de Llei. Aixo és el que afecta el punt a) 
i el punt b). Quant al punt c), crec que ja ha estat 
exposat pel Diputat que ha parlat abans, crec que 
aquesta cosa no només afecta el Port d'Eivissa, sinó 
que també afecta tots els Ports de les Balears, és a 
dir, que hauria de ser extensiu a tots els Ports de les 
Balears, perque el mateix que afecta l'economia d'Ei
vissa, afecta la de les altres iIles, pero que hi ha una 
de les tarifes, no totes, no parlam de les tarifes que 
han tengut un augment d'un 7 o d'un 8 %, que ho con
sideram normal, parlam de les tarifes que han tingut 
Un augment d'uns 500 o d'un 1.000 o d'un 1.500 %, en
tre les quals es troben ['entrada d'autocars, de cotxes, 
I'entrada de creuers turístics i l'entrada de viatgers i 
les taxes sobre les embarcacions de lleure. 

Creim. i ho esperam, que tots els Grups d'aquesta 
Cambra estaran d'acord amb nosaltres, no és una rei
vindicació que tengui cap matís polític, és una reivin
dicació, jo ja diria, quasi quasi histOrica per a nosal
tres, i quant al de les tarifes és per a tots els Ports de 
les Balears, perque l'economia de totes les rlles no en 
Surti mol t perjudicada. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Esquerra Nacionalista-PSM, té la p ar au

la el Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Bé, en primer lloc hem de 

dir que, per a Esquerra Nacionalista-PSM, ens alegra 
que aquest tema es dugui al Parlament de les IIles Ba
lears i, endemés, ens alegra que es dugui com a un 
recurs, entenem nosaltres, una mica a la desesperada, 
ates que les diverses administracions que configuren 
l'Estat Espanyol sembla que: no se n'han preocupat 
prou i sembla que hi ha un cert embull de competen
cies o, més bé, diríem nosaltres, un cert descuit res
pecte de certes competencies que entenem que haurien 
de ser deis municipis, deIs Consells Insulars i del Go
vern de la Comunitat Autónoma, en tot caso 

Per aixo, hem de dir que hem estudiat el tema, i, 
evidentment, hem de donar raó, en gran part, a les 
exposicions que s'han fet fins ara, si bé, el text escrit, 
presentat en aquest Parlament és un text un poc con
fús i és un text, una mica, potser, massa general. Pero, 
si que Esquerra Nacionalista-PSM dóna raó a una série 
de qüestions, peró també volem fer constar un parell 
cl'objeccions que tenim a la forma amb que es pre
senta aquest tema. 

En el primer punt, volem dir darament que sí, que 
ho veim cIar, que votarem que sí, pero també ens de
manam, coneixent mínimament la ciutat d'Eivissa co
neixent Vila, ens demanam a veure si és factible' una 
regulació de l'aparcament de vehídes als llocs autorit
zats suficient pels molts de vehicles que hi ha en aques
ta zona, és a dir, deim que sí, pero també veim que 
l'Ajuntament o el Consell Insular hauría de fer una 
proposta concreta al Govern de la Comunitat Autonoma 
i al Govern de l'Estat Espanyol, perque, d'alguna ma
nera, fos factible aquest primer punt, del qual com
partim l'esperit i votam que sí, pero veim que, d'al
guna manera, així com esta expressat és un poc abstrac
te i ho veim poc factible des del punt de vista. tecnic, 
segons la nostra consideració, pero com que aquí no 
discutim un projecte tecnic, sinó que discutim una qües
tió de tipus polític, obviament, Esquerra Nacionalista
PSM votara que sí, perque entén que afavoreix el poble 
d' Eivissa. 

El segon punt és elemental, és tan elemental que 
no comprenen com l'any 86, en el mes d'abril hem de 
discutir aquesta qüestió, derogació de taxes o quotes 
per a l'acc~s o estacionament a la zona portuaria de 
vehicles propietat deIs velns dels carrers de la Ciutat 
que miren al Port, aixo és una qüestió completament 
anacronica i que és obviament surrealista i, per tant, 
és dar, que no només s'ha de votar que sí, sinó que 
s'ha de denunciar als responsables, perque aquesta S1-
tuació discriminatoria, com s'ha dit per aquí, obvia
ment, podria ser fins i tot anticonstitucional. 

I respecte del darrer apartat, és evident que expres
sat tal com s'ha expressat i escrit tal com esta escrit, 
és una proposta correcta, es parla que hi ha d'haver 
unes quotes, unes tarifes inferiors i es parla del De
cret 2.546 del 85, de 27 de desembre del 85, pero, nos
altres aquí sí que volem, voldríem, que hi hagués hagut 
un aclariment un poc més gros per part deis Grups pro
posants d'aquesta Proposició no de L1ei, se'ns ha par-
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lat d'augments espcctaculars, d'augments molt impor
tants, pero volem clir que nosaltres , és clar que rc
butjam tot tipus cl'augment incliscriminat i tot tipus 
d'augment de quotes i tarifes que només van per am
pliar, eviclenment, els doblers estatals , scnse cap tipus 
el'estueli previ i sense cap tipus d'analisi ele la realitat 
i, evidentment, amb aixo volem fixar una posició cla
ríssima; tenim un cert embull que aquest debat encara 
no ens ha resolt, almenys a aquest Portaveu el debat no 
li ha resolt aquest dubte, nasal tres estam en contra deIs 
3ugmcnts que hi .ha hagul a tot tipu. de tarifa que 
implica que perjudica les e la s popu lars, qu per
jucüca la gent que té ul1.a activital eeonomica o la g 'nl 
gil lé, el'alguna manera: u na cmbareaci6 petita o mit
jan era, pero evitlentmen l e l nostrc Crup ParJam nla
ri esta el'acorel amb els augm nls en cls iols el e luxe, 
amb els augments en els sectors, diguem, més potents 
de l'economia de les Illes, de l'Estat Espanyol i de tot 
el món. Per tant, és un tema en el qual tenim una certa 
reserva, voldriem que se'ns h agués a larit, perque, en 
teoria, hi estam d'acorc1, I ero elesprés, l'aplícació prac
tica d'aque ta rebalxa d tarifes é un tema que també 
voldríem, volelríem aclarir un po més, perque nos al
tres entenem que se requereix un estudi concret per 
demanar a veure quines tarifes s'han de davallar. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats, Esquerra Naciona
lista-PSM en els dos primers punts ho té molt clar, si 
bé al primer urgeix a J'Ajuntament o Consell Insular 
d'Eivissa que estudiln el tema amb la maxima celeritat 
i amb el maxim rigor i realisme, i respecte del tercer, 
voldríem veure en aquest debat una mica més de llum 
per a un suport que desitjam, perque creim que glo 
balment Ji hem de donar suport. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. Josep Al

fonso Villanueva. 

EL SR ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En 

principi, ens alegram que s'hagi dut una Proposició no 
de Llei, encara que la forma en que s'ha duta ha 
estaL un tan t e lranya, a l final ha acabat bé, perque, en 
p rimer 110 , no se abja a qui anava dirigida i, cn 
segon lloc, bé, una co a curi sa, que el Crup Parlamen
tad le Coa.lició Popular i el Gnlp Regionalista agafiJ1 
le competencies eLel Consell Insula r de Mallorca, relÍ
rant un escrit, d'Eivissa, perdó, retirant un escrit pre
sentat pel Consell Insular d' Eivissa, jo no crec que els 
Grups el puguin retirar, pero, bé, així ho diu l'escrit i 
no té més importancia. 

De totes maneres, entrem al tema que interessa, 
que és aquesta Proposició no de Llei presentada pels 
Grups Popular i Regionalista. 1 anirem per punts. El 
primer, el punt 1, encara que la reelacció, com ha dit 
el representant del Grup Esquerra Nacionalista, és una 
redacció un tant estranya i molt poc aconseguida, té Uf, 

cert sentit en la forma de retirar les tanques i barreres 
que separen l a ciutat d'Eivi sa, sense perjudici que 
s'acotin les zones del moll necessaries per garantir la 
seguretat elel port, em pareix que és una proposici6 a 
la qual, en principi, se li por donar s uport, tot i amb 
aixo, tot i amb aixo, bem de dir que aquest tema po· 
dria baver estat, suposam, resolt, sense baver-lo de ell~~ 
en aquest Parlament si l'Ajuntament d'Eivissa i el Con · 
seU Insular d'Eivissa haguessin agafat l'operativa qu'ó! 

el Decret de Taxes c1óna a aquests organismes per con
certar aquestes qüestions i, sobretot, si també l'Ajur 
tament cI'Eivissa no hagués fon;:at a una situació ml', 
tensa tancant certs carrers. En aquest aspecte, encara 
que Ji donem suport, hem de dir que la comparació, 
molt poc aconscguida, amb el Port cJ'Eivissa amb e~ 
Port ele Palma, en aquest aspccte crec que no s'havi2 
el'llaver fet aquí. El Port c.l'Eivissa , com \lastes saben j 

molt millor que jo els eivissencs, és un cul ele sac, no 
és una via important de circulació, per tant, del que 
es tracta és que puguin entrar en el port, i és evident 
i ningú no ho ha dit aquí, que en aqueix port hi poden 
entrar a peu, i la tendencia del moelern urbanisme é<¡ 
que aquestes zones siguin zones peatonals; un altre 
tema és, i s'havien d'haver centrat per aquí, els auto
cars que van amb vialgcrs o aquests vehicles que han 
d'anar a c\escarregar, <1ixo és un aItre tema i, a posta, 
en aquest senlil, de llevar aquestes tanques i barreres 
per aixo, cqui libranl la eguretat elel moll, en aixo li 
donarem suporto 

El segon tema ja és un tema que, aquest sí que no 
entenem per que el cluen aquí, ens podrien dir quines 
gestions ha fet el Consell d'Eivissa? Ens podrien dir 
quines gestions ha fet en aquest tema de taxes d'esta
cionament i d'entrada l'Ajuntament d'Eivissa? Ens hu 
podrien explicar? Perque la Llei i el Reglament ele Taxes 
diuen que aquests serveis especials són serveis concer 
~ats entre les distintes administracions i els intereso 
sa ts, hj ha hagu I aquests conce.rts? Se n 'ha parla!? 
$'ha disculit? No ha abem. Jo pen qu é una de les 
rl claracioDS que s'baurien de fel" aquí. A posta, . J nos· 
tr~ rup, en aquest lema m entre aixo 110 quedi per 
fectament aclarit, no hi entrara. 

I e l punt tres, aquesl, aque t ja és, jo no vuJl di' 
q ue hi hagi ca! punt qu faci gra ia, pero aq lCSt en h . 
r demanen que es lIev in lotes les tariEes fixades pel 
RC'ia] DeCl-et 2.546 o treme cls erv "1S por!llaris en gc
nel'a l. Seria moIt curi6s, scria molt uno que e f 
aix) , perque, per x -mple, Ics larifes de mercaderie i 
es llevas ' in le d I Oecret augmentari 11. en un 20 %, 
i suros que aixo 110 ha c\cmancn, llpOS que ct 1 s !<.1Ú 
fes de mercaclcries no ha demnnen, 1 erquc allgmcnla 
rien en un 20 % j e lleva\'éI el Decre l aque 't, J s lax~ 

cl'aquest Ocel" ' 1. En segon JI e, h em tcngut la mole tia 
d'cstlld'iar el te¡na un poquel serio am nI, j est.udiar-lo 
comparat amb l'aetuaci6 quc fa el Covem, qu esta 
suportat pel Grup Popular j qua i sempr , no sempre. 
pel Grup Regionalista, i r su fta que en el Pl'ojecte dE 
Llei del Govern de la omuniLat Autbnoma de Taxel. 
per als Ports de les Illes Balears, el 90 % de les taxes 
establcrtes en el Project de Llci eI · 1 Govem de I ~ Co 
munilat Autónoma per a l Porl. de Ciutadella, Cala RaL 
j ada, etc., ele., po ports mol t meny I eti ts, de moll 
manco qua li tat que cls que estam dient, resulta que 6n 
idcntiq ue o sup riors les propostes pel Govern de la 
Comwlitat Autón ma, acord del Govern ele la Comuni· 
tat Aulonoma, Projecte de Llei presentat en el Parla 
ment que les que estan previstes, és a dir, les esta· 
blertes al Decret 2.546; només n'hi ha unes que no he 
són, són més baixes, ha hem de dir tot, aquí nosaltres 
no ens enganam o no volem enganar ningú, les d'em 
barcacions esportives, realment el primer any són més 
baixes amb elues distincions, el segon any són més 
baixes, i el tercer any s'i'gualen i unes són més aItes 
La proposta del Govern la poden veure, si s'haguessu> 
molestat, hi ha hagut un membre del Govem que n'ha 
parlat, per tant la deu coneixer, el Sr. Diputat del Gru~ 

1 
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Regionalista, la proposta del Govem la pot veure, és a 
aquest Parlament i hi té accés qualsevol Diputat i, 51 
volen, les anam mirant. 

La tarifa d'entrada i estada de vaixells és exacta
ment igual a la prevista, és la mateixa. La tarifa de 
cabotatge, la G-l, cabotatge i exterior és també exacta 
ment la mateixa. La tarifa G-2, atracament, és exao 
tament la mateixa. La tarifa G-2, atracament C exacta
ment és 5 Ptes. manco, 5 Ptes. manco sobre 90, alguna 
cosa éso La tarifa de viatgers per blocs és igual. La ta
rifa d'entrades al Port, tant d'origen nacional, com ini
cial estranger, és igual. La tarifa de passatgers, D, E i 
F, és un poc majar, molt poquet, no val la pena, molt 
poquet, la que proposa la Comunitat Autónoma. 1 la ta
rifa que és distinta, ha hem de dir, és la d'embarca
cions esportives, perque la Comunitat Autónoma fa dues 
distincions, cosa que el Decret no fa, una és la tarifa 
G-l i una altra la tarifa G-2. La tarifa G-l és més baixa, 
és la meitat més baixa, l'any 86, i l'any 88, quasi i'gual; 
en canvi, la tarifa G-2 és l'any 86 2 Ptes. rnés baixa, i 
I'any 88, és 1 Ptes. més alta. Es refereix a una tarifa 
en base, és a dir, d'amarrament en base o en pas, exac
tament, les tarifes, els descomptes són exactament 
iguals. 

Per tant, els serveis que donen, tant d'emmagatze
maments i aixó, són iguals, i l'únic que regula la Co
munitat Autónoma, punt per punt, i no regula el De
cret aquest perque és a carrec de cada organisme, són 
els serveis especials, d'electricitat i aigua. Per tant, és 
curiós, és curiós, como a mínim, curiós, que el Grup Po
pular proposi a aquest Parlament per aprovar unes 
tarifes per als Ports de les IHes Balears, els Ports com
petencia de la Comunitat Autonoma, propasi unes ta
rifes que totes, totes són igual s o un poc superiors, 
manco una, la d'embarcacions esportives, és curiós que 
el Grup Popular proposi que a nivel! deIs ports nacio
nals aquestes tarifes es rebaixin o es llevin. A mi m'agra
daria que el Govern es posas d'acord amb el seu Grup 
per tal de propasar el mateix, com a mínim, si no, .<;¡i 
aixo s'aprova, poden estar segurs que les tarifes per 
a Cala Ratjada, Ciutadella, etc., aixo, no podran, vostes, 
votar am b el seu Govem. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per que em demana la paraula? 
No hi ha torno 
Com a Govern? Com a Govern, sí. 
Com a Diputat ha esgotat el tom. Com a Govern, 

si vol intervenir, per qüestió incidental, la pot obrir. 
Aleshores, Sres. i Srs. Diputats, passam a la vota

CIO d'aquest text. No hi ha intervenció. Fa'cin el favor 
d,e lIegir l'artic1e 156 del nostre Reglament i sabran vos
tes les nornles a utilitzar i el camÍ a seguir. 

Per qüestió d'ordre. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Com s'ha dedui:t de la nostra intervenció, demanam 

votació separada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Com? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 

Votació separada per a cadascun deIs punts . 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, senyor. 
Queda perfectament clar el text d'aquesta Proposi

ció no de Llei ... 
Per que em demana la paraula? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Una qüestió d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Venga. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
El nostre Grup entén que hi pot haver molts de 

Reglaments, aquest que tenim és molt desgraciat, se
gons veim, perque aquí hi ha hagut tantes contradic
cions que nosaltres ens veim quasi incapacitats de votar 
certs aspectes, perque creim que tant el Govern com 
els Grups que han posat aquesta Proposició no de Llei 
haurien de poder contestar les contradiccions que aquÍ 
s'han fet, si no, aquest Parlament perd absolutament 
la seva viabilitat i la seva veracitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Em permeten que els faci una observació? Sr. Ser

ra, li con test jo. Aquesta Presidencia considera: en pri
mer lloc, la Proposició no de Llei esta publicada; en 
segon lloc, els temes que vénen a aquest<l! Cambra han 
de venir perfectament estudiats per vosses merces; en 
tercer 110c, la Proposició firmada pel Grup Regionalista 
i pel Grup Popular, pel que fa a aqueta Presidencia 
que ha d'emetre, tainbé, mi vot, com vos tes, esta c1arís
símament expressada, perque demana, al punt primer, 
la retirada de valles i barreres, en' el punt segon, dero
gació de qualsevol taxa o quota per accés i estaciona· 
ment dins la zona portuaria, i al punt tercer, reconsi· 
deració d'un Reial Decret; són tres punts que estan 
claríssimament especificats, i aquestes contradiccions 
són senzillament argumentacions mútues que s'han do
nat respectivament per vostes. Per tant, jo consultaré 
amb la Mesa, pero, en principi. Sr. Conseller ... 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Si pot ajudar a aclarir la situació, jo demanaria 

la paraula en nom del Govern, crec que hi tenc dret, 
com a ConseIler ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Voste té dret a demanar la paraula per qüestió in

cidental, i queda oberta, i amb el darrer Diputat que 
ha parlat tendran vostes el dialeg respectiu. Té voste 
la paraula per dir el que vulgui. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Em perdoni, jo pentura no podré donar una exhaustiva 
informació, perque no estava prevista la meya Ínter
venció en aquests moments sobre la proposta de taxes 
de les activitats portuaries en els ports de la Comunitat 
Autónoma. Evidentment, jo no tenc les dades ama, 
com les tenia el Sr. Alfonso, pero sí puc dir una serie 
de coses que són claríssimes. 

Precisament, per un mandat estatutari, els ports 
que té la Comunitat Autónoma que varen ser transfe
rits, són els que no tenen activitats comercials, s'ha 
¿'entendre els que no tenen activitat comercial en un 
sentit profund de la paraula, perque naturalment tOt5 
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els ports tenen una miqueta el'activitat. Conseqüen t
ment, els ports de la Comunitat Autonoma, basicament, 
I'activitat que tenen és esportiva. Per aixo, amb l'cstueli 
ele les taxes de la Comunitat, precisamen t, es va pro
curar baixar J'activitat esportiva en aquestes, perque 
eren les que venien més exagerades i les que, per a 
llsuaris deIs ports ele la Comunitat, tenien més impor
t~\l1cia. 

De la part comercial no en parl; efectivament, com 
ha dit abans el representant del Grup Socialista, la 
nova LIei o la nova regulació de les tarifes portuaries 
ha representat, no sé si amb valor absolut, pero bas
tant adequadament una baixa de les tarifes comercials, 
la pujada ha estat a aItres bandes, pero cree que és 
evident que l'esperit de la Moció que han presentat els 
Grups Popular i Regionalista no té res a veure amb 
aquest tipus de tarifes, basicament han estat parlant 
elel que preocupa a Eivissa, el que ha creat aquesta 
preocupació a nivell popular, aixo no ha estat més que 
una Proposició no de LIei reflectint un sentit popular 
que era, per una banda el tema de l'accés i aparcament, 
voldria dir que basicament és un problema a E'ivissa, 
perque hi ha aquesta limitació, perque és I'únic port de 
Balears que té aquesta limitació tan drastica de l'accés 
i de I'aparcament, i que es cobren aquestes tarifes 
d'accés i d'aparcament, als aItres ports no es cobren, 
per tant, si hi ha una regulació general de les tarifes, 
una possibilitat de cobrar-les, - si fa falta, a la resta 
practicament no s'aplica, per una handa, i per altra 
banda, les embarcacions esportives que són les que 
s'han explicat, que representaven un augment molt 
fort. Les nostres, evidentment, hem fet una separació, 
una distinció basica, les nostres tarifes, segons que si
guin de temporada o no, per una raó basica, perque 
s'ha procurat protegir i disminuir en relació 3mb la 
proposta de l'Estat les tarifes per a la població perma
nent de les Balears i, en canvi, mantenir unes tarifes 
bastant més elevades per als transeünts que els turis
tes, de les embarcacions deIs quals estava parlant abans 
el Sr. Serra, els iots de luxe, que aquests que es poden 
aturar, un, dos, tres dies, poden pagar unes tarifes ele
vades i ajudar a mantenir el cost deIs serveis del port. 
En canvi, com a contrapartida, dins de l'equilibri gene
ral, s'han baixat les tarifes per a gent que té habitual
menl la seva embarcació i, a més, la gent que té les 
embarcacions a porl de l'Administració Pública, que 
no són precisament p rts deportius privats, i, per tant, 
són, normalment, el'un poder adquisitiu menor. 

Aquesta és, jo crec, la nostra proposta, sense entrar 
en discussió profunda, perque no és el moment ni tenc, 
naturalment, les dades ama, crec que és essencialment 
diferent que la que ha aprovat l'Estat per als seus 
ports i, a més, no tenen res a vcure els plantejaments 
comparatius que ha fet el representant del Grup Sacia
lista, crec que estava ben clar a quines taxes es referia 
la Proposició no de' LIei presentada. 

Maltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Sí, té la paraula, disposa d'un temps 

de cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Moltes gracies. Sr. President, Srs. Consellers, Srs. 

Diputats. Sr. Conseller, moItes gracies, m'ha donat la 
raó. Na puc dir res més. Només que la Proposició té 
tres parts. La segona xerra de les taxes de vehicles, 

la tercera, la tercera és el que jo li he refutat. 1 és cert, 
Sr. Conseller, que les tarifes d'embarcacions esportives 
cl'aquests parts són un poc més baixes cls dos primers 
anys, els dos primers anys les de la Comunitat Aulo
noma que les de l'Estat, els dos primcrs anys. Al ter
cer any s'igualen moll, i a la mitjana són més altes. 1 
voste sap que per tenir aquesta tarifa, ho sap perque 
ho diu la seva LIei, supos que l'ha llegida, que han 
d'estar un any, han de ser contractes d'un any. Voste 
ho sapo 

Bé, a part d'aixo, que voste em digui que els ports 
de la Comunitat Autonoma no són comercials, bé, cm 
dira, Sant Antoni no és comercial? Porto Colom no és 
comercial? Sant Antoni és un deIs ports ele contenidors 
importants, més que no Eivissa. Porto Colom no és 
comercial? Ciutadella no és comercial? No arriba res a 
Ciu tadclla. Bé. 

Aixo, supos que cadascú sap perfectament que els 
parís de la Comunitat Autonoma no són eminentment 
eomercials, com el Port de Palma, pera són també una 
activitat comercial. 1 que no tenguin res a veure, Sr. 
Conseller, jo no sé si tenen res a veure o no, pero el 
que vostes han fet, excepte amb aquestes tarifes, que 
als tres anys s'igualen, de mitjana, el que vostes han 
fet, si no tenen res a veure, no sé d'on ve que hagin 
copiat lletra per lletra, lletra per lletra, en el 90 %, el 
Decret de l'Estat. Si aixo és no tenir res a veure, bé, 
tots els Srs. Diputats ho poden dir. Té, i molt a veure, 
perque vas tes han agafat el Decret de l'Estat, i com 
voste va dir a Menorca les tarifes eren ridícules, i és 
ver que eren ridícules, per tant, s'han intentat actua
litzar, vostes ho plantegen a dos anys, l'Estat ho ha 
plantejat més aviat, amb tota una quantitat de des
comptes que en certs casos suposen el 100 % d'aug
ment, el 80 en embarcacions esportives, i, sobretot, les 
embarcacions esportives petites, de petit calat, vas tes 
també ho proposen, amb grans descomptes, i vastes, 
supos que si s'ho han estudiat, els membres del Go
vern, i els que han fet aquesta Proposició també ho 
saben. Tota la resta, Sr. Canseller, torn a dir el mateix, 
que el Grup Popular, si aprova aixo, haura d'aprovar 
la supressió de les seves taxes quan arribin a aquest 
Parlament. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per que em demana la paraula? 

EL SR. MAR! CALBET (ALONSO): 
Sr. President, és una qüestió d'ordre, per contra

diccions. Ja que el Sr. Alfonso s'ha referit a la dero
gació, al punt c) d'aquestes tarifes, i a la Proposició no 
de LIei, nosaltres no hem parlat de derogació, .sinó que 
simplement hem parlat de reconsideració. El Sr. Alfon
so ha fet una mala defensa del GDvem Central, crec que 
s'ha equivocat en quasi tot, a ell tal vegada no li ha 
paregut clara l'exposició que s'ha fet des del Grup Po
pular i des del Grup Regionalista, pero a nosaltres, sim
pJement, ens ha paregut que es dedicava a tirar pilotes 
fora, a comparar malament els parts d'Eivissa i de 
Palma i, en fi, cree que ha estat una actuació realment 
lamentable parlant d'un tema al qual no hi ha lIoc. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Li he donat el tom per contradic

cions a aquell senyor. 
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EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
A posta li puc contestar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Contesti. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Li he de dir que no he interpretat malament, he 

posat en contradicció un Govem i un Grup que pro
pasa una cosa a aquest Parlament com a Projecte de 
Llei i en propasa una altra com a Proposició no de Llei. 
Contradicció que ha quedat palesa, clara i transparent, 
i voste no ho ha sabut desmentir. Jo crec que voste no 
s'ha estudiat les tarifes, jo he de creUl-e aixo, per tant, 
la seva argumentació no em val, perque m'ha de reco
neixer que el més important de les tarifes són les de 
tarifes de viatgers regulars i aquestes no augmenten, i 
les tarifes de mercaderies, i aquestes disminueixen. Per 
tant, quan es parla de tarifes, s'ha de matisar molt bé. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, acabat aquest debat, aquesta 

Presidencia posa a votació la Proposició no de Llei di
vidida en tres parts. 1 deman a la Cambra: Sres. i Srs. 
Diputats que votin a favor del primer apartat d'aquesta 
Proposició no de Uei que fa referencia a la retirada 
de les valles, es valen posar drets per favor? 

Queda aprovat per unanimitat . 
Poden seure, mol tes gracies. 
L'apartat segoll, relatiu a la derogació immediata 

de qualsevol taxa o quota per accés i estacionament. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 
posar drets, per favor? 

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

volen posar drets, per favor? 
No n'hi ha. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
El resultat de la votació en relació al segon apar

tat és: a favor, 29 vots; en contra, cap; abstencions, 18. 
Queda aprovat. 

1 el tercer apartat, que fa referencia a la reconside
ració del Reial Decret 2.546/85 de 27 de desembre, les 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets, per favor? 

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

valen posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
No n'hi ha. Ah! sí, quatre. 
(Rialles) 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Encara hi somo 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt agut, molt agut, Sr. Serra. 
Resultat de la votació quant al tercer apartat: a 

favor, 25 vots; en contra, 18; abstencions, 4. 
Queda aprovada la Proposició no de LIei. 

II.-2) 
Passam al punt següent. 
És també la proposició no de LIei que va tenir en-

trada en el Registre General amb el número 738 de 
l'any 86, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
relativa al Pla Especial de Protecció d'Es, Trenc-Salo
brar de Campos. 

Vol fer lectura de la Proposició no de Uei, Sra. 
Secretaria? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«El Grup Parlamentari Socialista, considerant que 

el Pla Especial de Protecció de l'Area Natural d'Espe
cial Interes d'Es Trenc-Salobrar de Campos, que el Go
vern té en tramitació, divergeix de l'esperit de la LIei 
General d'Arees Naturals d'Especial Interes i no desen
rotlla la voluntat de protecció integral que va confor
mar la redacció i aprovació del Parlament de la Llei 
de DecIaracaió d'Es Trenc-Salobrar de Campos com a 
Area Natural d'Especial Interes, presenta la següent 
Proposició no de Uei: 

El Parlament de les I1Ies Balears manifesta que el 
Projecte de Pla Especial de Protecció de l'Area Natural 
d'Especial Interes d'Es Trenc-Salobrar de Campos, apro
vat inicialment pel Govern el dia 6 de febrer d'enguany, 
no res pon als objectius perseguits per les LIeis 1/84 i 
3/84 d'aquest Parlament, ja que no estableix satisfac
toriament les mesures urbanístiques que han d'impedir 
la desaparició o aIteració i assegurar, per tant, la res
tauració i conservació deis valors naturals singulars de 
flora, fauna, sol i paisatge que les varen motivar. Per 
salvar la greu discordanc;a entre ·1::1s objectius de pro
tecció que la' ud es propasa i el!) negatius resultats 
que per a I'espai natural d'Es Tren-Salobrar de Cam
poI es poden derivar de l'aprovació del Projecte de Pla 
Especial, el Parlament insta el Govem a reelaborar l'es
mentat pla amb un esperit de maxima atenció a la vo
luntat conservacionista del ParIament nítidament ex
pressada per la LIei.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Per defensar la Proposició no de LIei, en nom del 

Grup proposant, té la paraula el Sr. Joan Francesc 
Triay LIopis . 

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

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

El 1984, fa quasi ja dos anys, el ParIament va legislar 
la declaració d'Es Trenc-Salobrar de Campos com a 
Area Natural d'Especial Interes. La LIei va encarregar 
al Govern dues funcions concretes: una, elaborar un Pla 
Especial de Protecció, una altra, dictar les disposicions 
necessaries per a l'aplicació i desenvolupament de la 
Uei _ A vui, j a no en exercici de la . fa cuita t legi sla tiva, 
sinó exercint el nostre dret al control del Govern, venim 
aquí a debatre el compliment d'aquestes obligacions. 

Que succeeix des de l'aprovació de la Uei? No vull 
repetir aspectes ja esmentats a una oportuna pregunta, 
que el Diputat Sr. Serra d'Esquerra Nacionalista ha 
plantejat, intensificació d'extraccions iHegals, tales in
controlades, es rebleixen estanys, s'accepta a tramit 
per la Comissió Provincial d'Urbanisme un camp de 
golf i un centre social dins l'Area Natural d'Especial 
Interes: massa accions incontrolades. Massa, perdonin 
J'expressió, massa manfotisme per part del Govern en 
relació a una area a la qual el Parlament, precisament, 
ha volgut i vol que sigui protegida, que sigui restaura
da, que sigui conservada. I aquest desinteres, aquest 

~--------------~~~ 
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interes en buidar la Llci de contingut es fa cspecial
ment pales al Pla que el Govern sotmet a tramitació. 
Un Pla que, com a mínim, hem de dir que és poe res· 
pectuós amb la Llei, que més bé es planteja com a un 
enemic de la Llei a la qual vol eontrarestar. No es pro
posa el que hauria de ser la seva feina, que és ajustar 
a un territori concret, al tenitori d'Es Trenc-Salobrar 
de Campos, unes determinacions que la Llei jo. vol, 
que són les de sol no urbanitzable d'especial protecció, 
i ajustar-les a les seves característiques, als seus trets 
concrets, sinó que pretén, i ho diu d'una manera ex
pressa a la documentació, pretén arribar a un acord 
entre el Parlament i l'Ajuntament, pretén terceretjar 
a una decisió jo. presa, pretén fer unes gestions i unes 
funcions que aquest Parlament entén, Srs. Diputats, 
que no li ha encarregat mai al Govern. Perque la Llei 
ja ha definit, cIarament, damunt aquest tema, quins 
són els interessos generals, la Llei ja ha decidit cIara
ment quins són els interessos legítims, en aquest mo
ment l'únic que queda de la feina del Govern és donar 
compliment, com correspon a un organ executiu, a 
aquesta voluntat de la Cambra expressada en forma de 
Llei. 

Perque si el dubte que es planteja és que és un sol 
no urbanitzable d'especial protecció i, per tant, quines 
són les mesures que el Govern ha de prendre per donar 
un adequat compliment a aquesta determinació, no 
hem de menester anar massa enfora, el Reglament de 
Planejament, amb el qual es desenvolupen els plane
jaments urbanístics ho diu molt cIar, dins les arees 
d'especial protecció s'hauran d'assenyalar les mesures 
a efectes de conservar, millorar i protegir sol, flora, 
fauna, paisatge, etc., medi ambient natural o aquells 
elements que hagin de sofrir qualque tipus de degra
dació, que hagin sofert -perdó- qualque tipus de de
gradació, jaciments arqueologics, i aquelles arees que 
s'hagin de destinar a cultius o a explotacions agr~.ries, 
ramaderes o forestals. Entenem que res d'ac,:o és el 
que fa el Pla Especial, el Pla Especial a amplíssimes 
arees del territori permet la introducció de nous usos, 
de noves instaHacions que res tenen a veure amb la 
voluntat de protecció que crec que, d'una manera prou 
difícil i prau laboriosa va arribar a aquest Parlament. 

Podríem fer una relació minuciosa de quines són 
les deficiencies de tipus tecnic que la documentació 
que el Govern ha tramitat, esta tramitant, pateix, pero 
ja ho han fet altres entitats, ja ho ha fet, d'una ma· 
nera molt cIara, el Consell Insular de Mallorca, jo vol 
dria aquí dir quines són les principals raons que jus· 
tifiquen que el Grup Socialista vengui aquí, avui, a 
demanar que el Parlament es declari contrari, que el 
Parlament declari que el Pla Especial que el Govern té 
en tramitació és contrari a l'esperit de la Llei aquí 
aprovada. 

En primer lloc i com a terna fonamental, hem de 
dir que el 40 % de la superfície de l'Area Natural d'Es
pecial Interes, que té aproximadament unes 1.400 hec
tarees, i, per tant, aquest 40 % és superior a unes 500 
hectarees en xifres rodones, s'exclou completament de 
les determinacions del Pla Especial, no mereixen cap 
determinació al Pla Especial que el Govern tramita. 
Es dóna plena llibertat perque el Pla General del mu
nicipi sempre que ho posi sota un retol de sol no ur
banitzable d'especial protecció d'Es Trenc-Salobrar de 
Campos, pugui autoritzar tots aquells usos i activitats 
que vulgui, no hi ha limitació. Crec que no és aques
ta, en absolut, la voluntat i la lletra de la LIei, perque, 

pensem, Srs. Diputats, que si la permissivitat de les 
arees que el document del Govern considera de maxI
ma protecció o de protecció, és molt alta, és molt 
gran, quina no sera la permissivitat, quins no seran 
els tipus d'actuacions que directament o indirectament 
es permetran a través elcl Pla General del municipi que, 
com és sabut, no és cap secret, en el cas concret d'Es 
Irenc, ha estat absolutament contrari a l'opinió i a la 
resolució i a la Llei el'aquest Parlament. 

Sobre aquesta amplíssima zona, de més del 40 % 
o d'aproximadament el 40 % de l'Area Natural d'Espe
cial Interes, la febre del golf ja hi ha arribat, és la-

.. mentable que aquesta versió balear contemporzmia de 
la febre de 1'01' americana, no tan soIs pretengui abs
tenir-se a tot el territori, sinó que fins i tot en aque
lles limitadíssimes, comptadíssimes i de superfície dins 
el conjunt ínfim, dins el conjunt elel que són les Illes 
Balears, arees afectaeles per decIaracions d'aquest Par
lament, també s'hi hagin d'autoritzar i de permetre 
aquests tipus d'instaHacions que, vulguem o no, trans
formen seriosament, I'ecologia, el paisatge, la terra de 
les arees a que afecten. 

Es preveu una zona de serveis a Ses Covetes, de 
gran tamany, sense cap tipus ele determinació, ni es
tetica, ni volumetrica ni d'impacte ambiental de les in
i'raestructures que s'hagin ele fer ni amb precisions 
concretes en re1ació amb el seu abocament d'aigües re
siduaIs o el seu prove'iment d'aigua potable. Les instaHa
cions agraries, cosa que segurament el Sr. Conseller no 
acceptaria a cap Pla General que ha de passar per la 
Comissió Provincial d'Urbanisme que ell presideix, les 
instaHacions agraries s'autoritzen sense limitacions, 
sense eletalls, sense conelicions. 

La barra litoral que va ser un deIs ternes més de
batuts en aquest Parlament, sobre si afectava o no 
afectava els antics Plans Parcials, i segur que tots els 
S]"s. Diputats ho recordaran, la 'barra litoral apareix 
contradictoriament dins la elocumentació, per una part 
hi 11a uns planols d'informació, en e1s quals hi ha una 
barra litoral, re1ativament ajustada a la realitat física, 
per una altra, als pEmols de determinacions apareix 
cIarament retallada i convertida en zona agrícola-ra
madera a la qual la permissió d'usos és més alta. 

Creim, per tant, que tots aquests aspectes real
ment erosionen, burlen l'esperit de la Llei d'aquest 
Parlament. Arnés el'aixo, hem de fer necessaria men
ció a l'iHegal termini de quinze die s en lloc d'un mes 
que s'ha donat a la informació pública. Podem com
prendre que hagi estat un error, pero si hagués estat 
un error, s'hauria d'haver esmenat just que va ser de
nunciat per entitats interessades, per tant, com que no 
va ser esmenat, com que no va ser modificat, hem 
d'entendre que hi ha una voluntat decidida, hi ha ha
gut una voluntat decidida, que no hi ha dubte que amb 
aquest debat d'avui, amb el debat del Consell Insular 
de Mallorca i amb les aHegacions que hem preconitzat 
o redactat, haura resultat fallida, pero hi ha una vo
luntat decidida, per part del Govern, de passar sigiHo
sament sobre el tramit d'informació pública i de par
ticipació ciutadana. 

Per tant, no tan soIs es pretén buidar de conten
gut la Llei d'aquest Parlament, que era clara en el sen
tit de voler una protecció integral i de posar els ins
truments perque el Govern la fes realitat, l'executas, 
sinó que, a més, aixo es fa amb el que en castella es 
diria «con alevosía», amb traldoria, incomplint aque
Hes garanties mínimes que ten en els ciutadans i les cor-

, 
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poracions per poder defensar els seusdrets. No tan 
soIs no se Ii dóna la maxima difusió, que seria exigi
ble en aquest tema, sinó que, fins i tot, es retalla la 
mínima. Perque, Srs. Diputats, ere que podran com
partir ('opioió gu la protecció d'Es Trene, la Llei 
d'aquest Pal"lament és, a la vegada, filla d'aquest Par
lam nt, pero també és fi lia del carrer, és nIla de la 
participació ciutadana, filla de les manife tacioDs po
pulars. 1 que, per tant, és moH 1I1e.s greu aquest insis
[cnl retall arbitrari que fa el Govem de les garanCies 
mínimes deIs ciutadans, deIs seus drets consagrats per 
la Llei de SOl, article 4t, a la participació i a la coHa
boració a la redacdó deIs planejaments. 

Per tant, les crítiques a l'actuació del Govern i les 
crítiques al contengut del document que el Govem ha 
redactat motiven que presentem aquí una Proposta de 
Resaludó en dos punts, un primer punt que planteja 
una declaració del Parlament amb el sentit de consi
derar no ajustat a l'esperit de les Lleis 3/84 i 1/84, 
d'Arees Naturals d'Especial lnteres i d'Area Natural 
el'Es Trenc, el Pla Especial que esta en tramitació; i 
un segon punt, conseqüencia de l'anterior, pel qual el 
Parlament insta el Govern que dins la filosofía, dins la 
nítida voluntat proteccionista d'aquest Parlament ree
labori aquest Planejament amb les maximes garanties 
i assegurant la maxima difusió i participació. 

Nosaltres esperam, jo esper que el vot favorable 
permeti, el vot favorable deIs Grups Parlamentaris, 
deIs Srs. Diputats permeti reconduir aquest tema pel 
qual tanta feina, no diré tant hem Huitat, perque tal 
vegada la paraula a vegades resulta ja buida a causa 
de tanta repetició, pero pel qual tanta feina, com a mí
nim, hem fet, els Diputats d'aquest Parlament, i que 
crec que cap de nosaltres no ens sentiríem satisfets 
que a través ele Disposicions d'ambit inferior, a través 
de disposicions de tipus reglamentari, com s6n els pla
nejaments, tipus decret, es pugui buidar la voluntat 
del Parlamento 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la parau[a. 
Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. SAIZ GOMlLA: 
Gracias, Sr. Presidente. Perdón. Sras. y Sres. Di. 

putados, creo que la intervención del Portavoz del 
Grupo Socialista, al hacer la presentación de esta Pro
posición no de Ley, me obliga a intervenir, a pesar 
que no es costumbre del Gobierno, ni va a ser en este 
caso, interferir la voluntad parlamentaria de control 
del Ejecutivo, pero creo que aquí se han vertido unos 
co~tenidos, se han vertido unas expresiones que re
qUIeren una respuesta y una toma ele postura por par. 
te del Gobierno. 

Voy a dejar ele lado las últimas manifestaciones 
que ha hecho el representante del Grupo Socialista en 
relación a las manifestaciones populares, yo quiero re
~ordar.le que ha habid~ manifestaciones populares de 
oda tIpo, y que el Goblerno, en este caso, se está com

portando, o procurando hacerlo, al menos, y, por su
puesto, rechazo ya desde ahora cualquier expresión de 
mala voluntad de Gobierno, de alevosía, de «manfotis. 
me», de traición, de desprecio a la Cámara, etc., etc., 
creo sinceramente, Sr. Triay, que son unas expresio
nes que podía haberse ahorrado perfectamente y ha-

--

bría expuesto igualmente su opmlOn, la que le merez
ca, que me parece muy respetable la que le pueda me
recer el Plan Especial de Ordenación, pero 110 e tos 
juicios de valor sobre la voluntad del Gobierno. Creo, 
francamente que sobraban los Juicio de valor y so
braban las expresiones como las que ha puesto usted 
de manifiesto. Es decir, que aq uí, la voluntad del Go
bierno, la actuación del Gobierno es con respecto a la 
Cámara y no a las manifestaciones populares, porque 
fue la Cámara la que le encomendó claramente el man
dato de redactar un Plan Especial de Ordenación, con
forme a las ideas proteccionistas, que usted dice, uná
nimemente asumidas por la Cámara o por los señores 
que votaron esta Proposición, este Proyecto de Ley, 
esta Ley, en definitiva. 

Yo, desde luego, quiero dejar bien claro que no 
acepto, en absoluto, esta acusación que se ha hecho, 
de mala voluntad y de desprecio del Gobierno, que no 
haya querido, otra cosa es que no lo haya logrado, 
pero, por lo menos, ha pretendido asumir fielmente la 
voluntad del Parlamento. Y, por otra parte, creo que 
con los errores propios de toda obra que se pueden 
corregir, creo que lo ha conseguido, y tampoco puedo 
aceptar la acusación de que este Proyecto vacía de 
contenido la Ley y se aparta esencialmente de lo que 
con la misma se pretendía. 

Y le quiero recordar algunas cosas que en el trans
curso de los numerosos debates que ha provocado en 
esta Cámara, tanto en Pleno corno_en Comisión, la 
discusión de la Ley, se han vertido por aquí, por unos 
y otros grupos, y nunca se ha llegado a un acuerdo. 
Y yo quiero recordar que ya en su día lo puse de ma
nifiesto, que no había acuerdo entre cuáles eran los 
objetivos que de verdad se perseguían al votar la pro
tección d'Es Trenc, mejor dicho al votar, porque era 
lo que se estaba votando, no a la urbanización d'Es 
Trenc. Era no a una cierta urbanización, se transfor
mó no a la urbanización d'Es Trenc y posteriormente 
acabó en sí a "la protección eI'Es. Trenc. 

Había dos posibilidades, había dos enfoques que, 
incluso, en los únicos documentos técnico-científicos 
que se mencionan en el Preámbulo de la Ley, que son 
dos informes de lCONA, existen opiniones contradicto
rias en los propios informes de lCONA, entre quienes 
pretendían una conservación a ultranza d'Es Trenc, in
cluida la playa, quienes pretendían una conservación 
que prácticamente sólo se conseguiría poniendo unas 
barreras y diciendo cerramos a todo el acceso por 
completo, y quienes pretendían que debían conservar
se ciertos valores ecológicos, debían conservarse cier
tos valores paisagísticos y debía conservarse el uso li
bre de una de las pocas playas vírgenes que quedan en 
Mallorca, que no debía ser objeto de la presión urba
nística en los terrenos posteriores. Se hablaba concre
tamente, recuerdo las expresiones del informe de 
lCONA, del uso social de la playa, frente a la protec
ción, expresiones de lCONA que, al redactar las Nor
mas Subsidiarias propuso y defendió, y así aceptó el 
Consejo de Gobierno, en las primeras Normas Subsi
diarias del año 83 propuso que en estos espacios pro
tegidos se pudiesen ins talar los servicios necesarios 
para el disfrute libre de estos espacios, mientras que 
en otros posteriores informes, recordaba que estos ser
vicios son los que precisamente deterioraban alguna 
parte de estos espacios. Esas contradicciones, lo ad
vertí y lo puse de manifiesto cuando se aprobó la Ley, 
que en su momento, el día que tuviera que plasmar-
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se esta protección en un Plan Especial, en medidas 
concretas, volvería a surgir esta profundísima contra
dicción que hay entre los proteccionistas d'Es Trenc. 
Hay dos tipos absolutamente distintos. Aquí se estu
vo hablando y se empleó como argumento la posibili
dad de que turÍsticamcnte debía de poderse presumir 
de que quedasen playas vírgenes en Mallorca, que de
bía de poderse ofrecer este di sfrute, y, mientras, ba
bía gente que estaba diciendo, y se ha visto en algunos 
de los informes, se propone que basta los usos cientí
ficos y de investigación sean restringidos, está claro 
que había otra opinión, que er8, que debía de proteger
se a ultranza y cerrarse. Por eso, nosotros hemos di
cho, en el Plan, entre los objetivos elel Plan ,se elice 
que está la protección d'Es Trenc y, al mismo tiempo, 
armonizar esta protección, y somos conscientes de que 
la Leyes proteccionista y elebe de protegerse y enten
demos en qué medida, en qué forma debe de proteger
se, quizás nos hayamos equivocado, eso será momento 
de discutirlo, porque no se trata aquí de discutir el 
conjunto de todas las alegaciones que creo que no es 
el momento, en esta Cámara para discutir las alegacio
nes, sino que será en su momento, y el Consejo de Go
bierno podrá tomarlas en consideración, si o no, to
das, en parte o algunas, porque, evidentemente, por 
eso ha salido a información pública y para eso se han 
pedido los informes oficiales. 

Pero lo que sí es evidente es el objetivo que in
tentaba conseguir esta protección, pero intentaba al 
mismo tiempo respetar unos derechos legítimos del 
Ayuntamiento, y no son unos derechos, precisamente, 
de explotación, sino que son unos derechos a poder 
obtener lo necesario para poder cumplir su obligación 
con respecto a estos espacios naturales, que quiero re
cordar también que se ha alegado, usted apenas ha he
cho mención a ello, a .este Plan, que no preveía la ges
tión y también se- dijo aquí, por varios Grupos, que 
la gestión no podía conseguirse por la vía de esta Ley 
ni por la vía de un Plan de Ordenación de la Ley del 
Suelo, sino que tenía que haberse conseguido median
te una declaración de parque natural, por ejemplo, o 
algunas de las figuras de la Ley de Protección de Es
pacios Naturales del año 75. Son las figuras que ha
brían permitido una gestión eficaz de esto, y no lo per
miten esos planes. Espero que si en el futuro, esta Cá
mara nos aprueba un Proyecto de Ley que presentare
mos en su día de Ordenación Territorial que prevé un 
nuevo tipo de Planes de Ordenación, en esos sí se con
templa y podrá adaptarse éste, sí se contempla la ges
tión, en los Planes de la Ley del Suelo no está contem
plada, recuerden, Sres. Diputados, que era una Ley ex
clusivamente urbanística y se pretendió así, que fuese 
urbanística para no entrar en posible inconstituciona
lidad con respecto de la Ley de Espacios Protegidos, 
competencia que se reserva el Estado. 

Entonces, entre los objetivos se ha propuesto el 
Plan Especial, hacer compatible estas protecciones dis
tintas, esos distintos conceptos de proteccionismo, y 
quiero recordar que el espacio d'Es Trenc está forma
do fundamentalmente por un área esencialmente arti
ficial, como son Ses Salines, aunque sea una zona hú
meda, un área natural, que es Es Salobrar, de un con
tenido geo-físico absolutamente diferente de la parte de 
playa, dunas, barra litoral de las playas, y unos terre
nos agrícolas que circundan estos espacios y que, ade
más llegan, y así se dijo claramente, llegan hasta unas 
carreteras muy alejadas de los espacios que requerían 

una especial protección o una protección en primer 
grado, como puedan ser la barra litoral y Es Salobrar, 
y llegan precisamente porque se pretendió que la de
limitación estuviese basada en límites o bien naturales 
o bien accidentes perfectamen te identificables como 
eran las carreteras, pero confesado aquí cluramen te 
que estos suelos agrícolas no tenían ninguna diferen
cia con los que estaban al otro lado de la carretera, 
ni requerían ninguna especial protección ni por ellos 
en sí mismos ni por la distancia con respecto de Es 
Salobrar o de la playa, sino que estaban incluidos por
que había que buscar un límite de delimitación que 
fuese claramente identificable, y las dos carreteras, o 
una carretera y un camino de acceso a la finca de Su 
Barrala, así lo eran. 

Por eso, cuando el Plan Especial prevé que en es
tos suelos agrícolas, porque hay parte del suelo agrí
cola al que se le da una protección especialísima, es 
el suelo agrícola que circunda Es Salobrar y que, evi
dentemente, no puede tener una explotación normal 
como otro cualquiera, en estos suelos agrícolas, en el 
resto, se les propone, no lo que quiera el Ayuntamien
to, lo que quiera el Ayuntamiento dentro de un suelo 
agrícola que debe de estar especialmente protegido, 
agrícolamente hablando, porque está incluido dentro 
del Plan de Transformación del IR YDA, y precisamen
te esta es la protección que le da, y el resultado ele 
esta protección debe de ser aprobado por la Comisión 
de Urbariismo, no queda al abedrío del Ayuntamiento, 
y precisamente cuando se presentó el Plan a la Comi
sión de Urbanismo, una de las deficiencias que se le 
puso para subsanar, era que no había previsto en gra
do suficiente esa protección especial de este suelo agrí
cola, no le había dado una característica de suelo es
pecial, que le proviene, precisamente, por ser objeto 
de transformación del IR YDA. Entonces, esos suelos, 
esos, que son los marginales a la zona de protección 
son los que tienen un tratamiento puramente de agrí
cola, el resto, los que bordean los espacios a proteger 
tienen un tratamiento especial. 

Creo que sobre la protección que se da a la zona 
de Ses Salines y Es Salobrar podrá haber pequeñas 
discrepancias puntuales, no pongo en duda, ya he di
cho de antemano que las alegaciones y los informes 
están siendo estudiados para, en su día, someter al 
Consejo de Gobierno las modificaciones que crea la 
Conselleria y que en su día adopte el Consejo de Go
bierno como convenientes y necesarias, básicamente 
hay acuerdo en esto, ya digo, menos alguna alegación 
que dice que en esta zona tendrían que hasta restrin
girse el uso científico y de investigación. El tema pue
de surgir en la playa, si debe de restringirse el uso de 
la playa o debe de autorizarse el uso de la playa para 
los bañistas. 

Yo, sinceramente, sinceramente, creo que en este 
Salón de Sesiones no se propuso conscientemente, ni 
expresamente ni claramente que se tuviese que limitar 
o llegar a prohibir el uso de la playa para los bañistas, 
entonces, en el Plan de Ordenación se procura que este 
uso sea compatible con el no deterioro de la zona de 
dunas, la playa no son sólo dunas, la playa tiene un 
tramo, el Estany, que es sensiblemente horizontal don
de se puede disfrutar de la playa y detrás están las 
dunas . Se pretenden introducir limitaciones a los usos 
de la zona de dunas, pero no de la playa, incluso a li
mitar los accesos de acuerdo con el informe de ICONA. 
ql,Ie. prevé, que en una zona central se restrinja al má 
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ximo, se ha procurado alejar los accesos y las insta· 
laciones de servicios, precisamente, para que la afluen
cia de la playa se aleje, se ha podido comprobar que 
el público que acude a la playa se circunscribe alre
dedor a poca distancia de los accesos y de las instala 
ciones de servicios, al alejarlos, unos y otros, de esta 
zona central de la playa, la que da el nombre a Es 
Trenc, por donde era la antigua salida natural, del dre
naje natural de Es Salobrar, y de aquí le viene el nom
bre de Es Trenc, precisamente, donde rompían las du
nas en caso de fuertes lluvias, en esta zona es donde 
se ha alejado cualquier acceso y servicio para procu
rar, sin una prohibición absoluta, procurar que en esta 
zona tenga el mínimo acceso. En la otra, se hacen li
mitaciones a los usos, pero, evidentemente, no se pro
hibe, porque entiendo, y lo digo de corazón y sincera 
mente, que no era la intención de la Cámara prohibir 
el acceso y el uso de la playa por los bañistas, creo 
que no lo era, si era así, a mí me gustaría que hubie
ra un acuerdo expreso de la Cámara en este sentido, 
y no tengan ustedes la más mínima duda de que el 
Gobierno así lo aceptaría. Mientras no lo haya, yo creo 
que legítimamente podemos entender que no era esta 
la intención, porque, perfectamente, y en esto coinci
den todos los informes, se puede seguir utilizando la 
playa por los bañistas, sin que ello vaya en deterioro 
de los valores ecológicos a proteger. 

Por lo tanto, yo no puedo aceptar en absoluto que 
se haya vaciado de cont.enido, que el Plan pueda con
tener imperfecciones, lo admito, es un plan nQvedoso, 
los servicios técnicos que lo han realizados, es el pri
mer plan que se hace en este sentido, se ha sometido 
a información pública, no admito que haya sido una 
equivocación, entre otras cosas porque no me compite 
a mí fijar el plazo, los servicios jurídicos me dijeron 
que el plazo que correspondía era de quince días, ten
ga usted la seguridad de que si éste es el problema, 
no se hizo en absoluto con ocultismo ni con deseo de 
que pasase desapercibido, se dió la máxima publicidad 
a través de todos los medios de comunicación, a los 
que se les facilitaron incluso planos, y salieron publica
dos en distintos periódicos en el momento en que el 
Consejo de Gobierno aprobó este Plan Especial, se ad
virtió que salía a información pública, creo que todo 
el mundo estuvo perfectamente enterado y, además de 
salir publicado en el Boletín Oficial, concretamente, 
también salió en la prensa anunciado de una manera 
expresa. El anuncio de la información pública, además 
de la publicidad que generosamente habían dado los 
medios de comunicación al hecho de que había sido 
aprobado. De modo que no se ha llevado con ocultis
mo, en absoluto, y la prueba está en que ha dado a 
todo el mundo tiempo para presentar sus alegaciones. 

De todas formas, es propósito de la Conselleria 
proponer al Consejo de Gobierno, cuando le proponga 
las modificaciones que indudablemente se van a pro
poner modificaciones, porque creo que sería además 
de pedante, estúpido, pensar que el Plan es perfecto, 
el Plan es perfectible, y Cl-eo que se van a introducir 
las sui'icientes modificaciones para que resulte razo
nablemente correcto, la propuesta, por supuesto, será 
de que se dé una información pública de uno, dos, 
tres meses, los que ustedes crean necesarios, no se va 
a perder por falta de información pública, se va a per
der por falta de una coincidencia entre la gente que 
desea proteger Es Trenc, en qué forma desea que esté 
protegido, ese es el meollo de la cuestión, yeso es lo 

==¡z ' 

que va a ongmar que, en cualquier momento, sea cuál 
sea el Plan Especial que se haga, habrá opiniones en 
contra, y no digo ya por supuesto los informes nega
tivos del Ayuntamiento de Campos, que, por supuesto, 
al partir de la base que no debe realizarse no los tomo, 
en este sentido en consideración, en otro sentido, sí. 
Estoy hablando de la propia gente que desea la pro
tección y que tiene ideas distintas sobre cuál debe ser 
esta protección. Si a esto le añadimos, al no aceptar 
que el Plan Especial vacíe de contenido la Ley o se 
aparte de la misma o no cumpla los objetivos de la 
misma, añadamos que en Plan no está elaborado, sino 
que está en proceso de elaboración, y dentro del pro
ceso de elaboración está el sometimiento a información 
pública, el estudio de las alegaciones y la aceptación o 
no de alegaciones, entiendo que no es procedente, en 
este momento, tomar ningún acuerdo la Cámara en el 
sentido de decir que se elabore un nuevo Plan o se 
reelabore el Plan, evidentemente eso es lo que está ha
ciendo el Consejo de Gobierno cuando estudia las ale
gaciones. 

Por lo tanto, encuentro que no es el momento pro
cedimental oportuno para presentar una Proposición 
no de Ley en la que proponga al Gobierno que reela
bore un Plan que en estos momentoS' se está elaboran
do y no está definitivamente aprobado, creo que no 
es el momento y por esto, yo, honestamente, rogaría 
al Grupo Socialista, y habida cuenta que asumo, y asu
mo absolutamente toda la crítica que se está haciendo 
al Plan, y después intentaremos, con las contradiccio
nes que he dicho que están presentes, intentaremos que 
el Plan sea lo mejor posible, eso es evidente, no hacía 
falta esa sesión, pero está perfectamente en' su derecho 
el Parlamento al realizarla, pero yo creo que sería pru
dente, por parte del Grupo Socialista retirar esta Pro
posición no de Ley. En caso de no hacerlo así, por las 
razones antedichas, por el fondo y por la forma, yo 
tengo que rogar al resto de los Grupos Socialistas que 
voten en contra. 

Muchas gracias. 

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

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Perdón, al resto de los Grupos Parlamentarios. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ya se ha entendido. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller d'Obres PÚ

bliques, si a qualque moment he dit que la Cambra va 
aprovar unanimement la Llei d'Es Trenc, jo crec que 
no ha he dit, pero si a qualque moment ho puc haver 
dit, no hi ha dubte que m'he equivocat, per majaría su
ficient va aprovar, pero la majoria que la va aprovar, 
crec que sí, que podem insistir que la va aprovar amb 
una clara voluntat proteccionista, amb una voluntat de 
protecció integral, com havia donat lloc a debats pre
vis a l'aprovació i tramita ció de la Llei els debats que 
va provocar la protecció d'Es Trenc. 

Sobre la voluntat del Govern, certament, que el 
Grup Socialista i aquest Parlament pot entrar a jutjar 
i a fiscalitzar quina és, especialment quan es fa, com 
en aquest cas, damunt un document concret, damunt 
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una proposta documentada, damunt un Pla Especial, 
que el mateix Conseller ha fet aquí un loable acte d'au
tocrítica, i ha admes que, precisament, per ser el pri
mer, per les raons que sigui, pot tenir c1efectes que la 
seva esmena exigeixi necessariament una nova informa
ció pública. Per tant, damunt aquest document i ara, 
n aques l moment , és quan prccisam en t l Parlament, 

s i ho cr u 0 1'01'1(1, p ro nosallre creim que sÍ, s'ha de 
pronunciar, perqué j en aquesl Parlament no s'hagués 
dul aquesta Propos ició, si el 0nsell In ular de Mallor
ca no s'hagués p'lanlejat una crílica roda a la Proposta 
del Govern, cerLamenl hagué sim arribat tarel si hagués-
jm espera t que el Govcm aprovés el s ti Pla Esp ial 

pel- dur aquí, «a loro pasado» el t ma, elesprés d'haver 
sorlil a l BUllleti Oficial de la COillunitat Autonoma. 
Per tant, l'oportunitat hi és, i la motivació també hi éso 

No insistiré perque el Conseller les fa seves a 
aquest tiplls de dcl'iciC:m.cies que scgurament eH ja lJ'és 
absolutament con sci nL, que té aquest Pia Especial, 
quant que no determina, no detalla, no compleix e ls re
quisits mlnims que e l mateix Con -eller i la mateixa Co
missió Provincial d'Urbanisme i els seus serveis tecnics 
clCigirien a qualsevol Pla General ele municipi O a qllal
sevoL promotor pdval damunt un terdtori e1'aque te 
caracteris tique , quanl al Lipus d'edificacions que s'hi 
poden fer, als usos que. '11i poden fer, en aque tes ar es 
d'equipament, exactament amb quines condicions, amb 
guines infraes true tures s'h i poden realilzar, pergue el I 
que no h'¡ ha dubte, almaneo per part del Grup Socia
lista, és que no es va delimitar amb la voluntat que 
una part substancial, quasi la meitat, fos de prés exc1o
Sil j considerada sense cap valor, e 'va delimitar con-
ideran L que aquesta parl adjaeen t és una parL neces· 
aria per (l la p l'oLeceió de )'cspai, que és una part que 

fa ele roatalas, al voltant, que allla i que, per Lant , cLóna 
garanties ele cOl1servació ecologica i, per aixo, no ' s 
desdenyabJe ni és, en absolut, coherent amb I'e peril ele 
la LI 1 ni amb la lletra de la L1ei el fel que e renun· 
i'i eles del Pla E p cial a lola determinació. Perque 

una pm1. d'aquC;-.5la area, r. Conseller. fectivament es tá 
afectada pel Pla ele Tran formació amb reguiu cl'inte
xe nacional, una altra part n esta afectada per aque -
la area i, a pe ar de tal, manca ele tota Umilaci6, pre
ci ament, la part acljacenl a la Colonia de Sant Jordi, 
aquí 00 ja hi ha inieiative també plan t jades docllJucn
taclament per fer 111staHacjon esp rlives, que ree qu.e 
ningú no va pensar mai, quau vam aprovar la L1ei d'Es 
Tre nc, que dins 1 esperit el'aquesta Cambra hi cabien, 
que elins les arees prolegicles d'Es Trenc o de Sa Punta 
de N'Amer, de la qual en p0drem parlar un aItre elia, 
s'h i pogucssin fer in taHacions de camps de golf, 
s'hi poguessin fer usos i centres socjals el'aq1.lest lipu ' 
que suposen una transformació imporlant e1'un e paí 
ecologicament fragil. 

Per altra part, el tema de la gestió, certament que 
aqui es va dir, no é si ho vaig dir,.i ,pero ho podria 
compartir, que la gestió d'aque tes arees no ren previ
sibles per la via urbanística, per é que precisament 
aixo confirma que l'esperit e1'aquesta Cambra no era 
que s'introdulss.in usos urbanislics, arees e1'equipament, 
~rees de noves infraestructuxes dins aquest ector, sinó 
que del que es tractava era de manLenir, de potenciar, 
de restaurar els valors naturals que 11i ha alla, pero re
sulta que vostes, el que ens planlegen són coses absolll
·tament diferents, hi duen uns equlpaments, hi duen 
unes infraestructures noves, que ni plantegen, q uasi di
ria, que ni projecten ni valoren ni se sap qui les gestio-

nara i amb carree a que. Voste introdueix uns usos, la 
possibilitat d'uns usos lucratius importants, tot aixo, 
efectivament, transtorna aquestes previsions del Par
lament. 

cmbla que Ii pl-eocupa la meva menció a les ma· 
nifeSla iuns popular eOI11 un d Is molors, om un dcls 
impul o que va tenir la lramitació (I'aque t PI' jccl 
ele Lle i el eu dia , el'aquesta Proposició, CI'CC, r . On-
eller, que Muria de superar I i lea que la participa

CIO e una él que s'ha de 10] rar o que s'ha de so· 
frir, la participació a tots e ls eus ambit , des de la 
legítima manif laei fins als cr:ils, fins a lOlS tiPtlS 
d'acl uacion ' cíviques, és LUl a obligació eva, del eu 
Govern, perque és obligaci.ó de tots e ls poders públics 
haver-Ia d'impu.l ar i de fomentar, per lant, cree que 
no faig més que fer honor a la verital, j amb a ixo no 
de leg itim, e n absolul , aqu t Parlamenl, dil' qu aque
ta L1ei ele Protecció d'Es Trenc és filLa c1'aquesl Par
lamenl i ' f jJ1a de la participació popular j que, per 
aixo, aquesta participació s'ha ia de fomentar a l !TI a
xim, moll més del que voste ba dilo 

P r alLra part, crec que e l seu sel-Vl IS tccnics 
s'han equivocati que haurien d'haver esm enat la seva 
equivocació que segLl r que n'eren conscient dies des· 
prés d'haver- e proelu'it i que, per tant, si les modifi
cacions que el G vem estableix al Pla Especial d'Es 
Tren , amb I'impuls que l'aprovació, si és que s'apro
va, i si no 'aprova, de.! fel d'haver-se debatul aquí, 
aquesta Proposició segurament sera rebutjada pe] Co
vern, e per que s doni ul1a participaci6 molL més am
plia, que es cOill]Jleixi.n mol! més rigoro amenl eIs elrcts 
mÍDims deIs ciuladans i de le corporacions i que tam
bé es faci així amb l'altre Pla E'peciaJ que esta. en 
aqu est moment en tramitació. 

Per altra parl, n em sal' cap greu reconei~er ~ 
agrair al Sr. Conse l1er d'Obres Públiqu s el seu espe
riL obert en aques! tema, i e. tic segur que, erectiva
ment, des) ré. d 'aquest debat, I Pla Especial e1'Es 
Trcnc pOl 'e r ,I'una altra manera. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Voy a ser muy breve, pero qUISIera puntualizar 

dos o tres ele las afirmaciones del Portavoz del Grupo 
Socialista. En primer lugar, decirle que a mí no me 
preocupan lo más mínimo las manifestaciones popula
res, en toelo caso, le preocuparan a usted, que parece 
que basa sus actuaciones y sus intervenciones en ellas, 
a mí no me preocupan, las comprendo, no las consien
to ni las admito, las comprendo, me parece perfecta
mente, pero yo, lo único que quería dejar claro aquÍ 
es que los impulsos que han guiado al Gobierno a la 
hora de redactar este plan, no eran las manifestacio
nes populares, sino que era la Ley aprobada por el 
Parlamento, creo que es el mínimo respeto que se debe 
al Parlamento, que representa precisamente al pueblo. 

En segundo lu.gar, ha puesto usted patente otra 
contradicción que yo no había mencionado antes, que 
era referente a los usos lucrativos, que usted dice que 
los usos lucrativos perjudican la protección, nueva 
contradicción, cuando hay otros informes de grupos 
ecológico-científicos importantes y considerados en el 
ámbito de nuestras islas, que en sus informes prop<r 
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nen, precisamente, o proponian en su día y critican de 
este Plan Especial que no se hayan previ to suficiente
mente los usos lucrativos qu puedan compen al- con 
las limitacion que por otra part se imponen. ¿Ve 
usted? Es una nueva contradicción sobre lo qu se en
liende p r la protección, usted piensa que el que se 
prevea cua lquiel" uso lucrativo es malo para la protec
ción, y hay otro que dicen que lo qu es malo para 
la protección es que no e prevean suficient usos lu
crativos que comp n en y que puedan hacer que esta 
protección sea realista. Com ve us ted, sigue habiendo 
clarísima con Lradiccion . S en s1.o. 

P r I demás, ya para referirm implerl1enle al 
tema de los límites, yo quisiera recordar y en tocio 
caso, hacer una ro nción al Diario de St:siones de la 

ámara, cuando aquí e pretendió en una enmienda 
de l Grupo Popular, en la que se pretendia que la zona 
de olchón, e 'ta zona agríco la-colchón, que admito per
fecLamente que debe rodear las áreas que requieren 
una especia l p rotección, conc r taro llte las áreas hú
medas y la ba rr'i. litoral, que esta zona de colchón tu-
i s una e nclmra un iforme a lo largo de todo Plan, 

porque parecía en jus ticia que debía de haber sido as!. 
la respue ta fue que no podía ser porque la limila io
ne , los límites deb ían ven il- dade por accidentes na
tLIl<\les, en este caso, las can- teras. Y por eso, en al
guno casos, e ta ranja colchón ti ene UDa anchura s
ea amente de 10 n etros, y, ell olros tiene má de 500 
metros, esa es la razón por la qu entiendo, y creo 
que es legítimo cnl nd · d o a 1, porque, r pi o, son ' pa
labras pronunciada, no era en este Salón, precisa men
le, e discutió en otro Salón, porque se discutió n 
Comisión con competencia legislativa, se dieron slas 
ju tiricaciones precisamente, Entonces en tiendo que en 
estas zonas, mucho. má a lejadas del á rea a proteger 
que la úni a razón de que c lén incluidas es que están 
antes de UTla ciel-la arrua, s í e les puede dar un lra
tam ien to agríco la imiJa!' al que tienen al otro lado de ' 
la carretera, yeso no desmerece en ab olu to la olun· 
tad de la Cámara. La volun tad de la Cámara era crear 
una zona colchón, pero, de alguna manera, había que 
delimitar esta zona colchón. 

En cuanto al uso de actividades, tampoco pienso, 
lo pi n O ase y 10 r ep ito, como he dicho antes, sal

vo que la Cáman.l lo expre e de una manera lara y 
expresa, que no s puede limit ar el acceso a la playa, 
v ve que us ted no lo ha so lenido en este momento, 
e n lo cual m ra·1 i rico en que la Cámara piensa real
mente, o al menos usted, como Portavoz de su Grupo, 
piensa que debe de protegerse Es Trenc, pero no pro
hibir el uso del acceso a la playa. Pienso, por otra par
le, que es ta zona a pJ-Ol ger, amplias, amplísimas, 
Como e e ta zona, rnuy amp lia, y esto fue objeto de 
di cusión también y de debate cuando sc hablaba de 
la pos ible u ti lización de una de las f igura de la Ley 
del año 75, qué figura debía de }lab rse mpleado, y 
Se manejó y e tuvo en uenla la gran amplitud de 
eSla zona, el que quepan a iras u os, concrelamente, 
delrá ele la zona de es Covetes, siempr, todos 
los grupos proteccionistas, siempre habían sostenido 
que era la zona ideal y adecuada para ubicar unas zo
nas de servicios, e incluso se pensaba, y se ha llegado 
a decir aquí que era el posible escape de desarrollo 
turístico de la gente que, en lugar de la urbanización 
proyectada en la zona ele Ses Covetes, debiera d ha
cerse en la zona de Sa Barrala, debiera de haberse 
construido detrás de Ses Covetes, para, de esta forma, 

poder permitir el uso de la playa -sin estropearla. Ese 
fue un argumento que también se ha mantenido den
lr d , esta Cámara. 

Puede que tenga usted razón. no se lo quiero ne
gar, en que tendrían que deCinirse más las caracterís
ticas arquitectónicas de lo serv icios a ubi al; allí de
trás, pero que sea U11 zona adecuada para ubica,- ser
vicios, sí. Usted d ice que es inadmisible un campo de 
golf O no un campo de golf. Yo no é si se pen aba 
o no se pensaba, realmente, eso seria ntrar demasia
do en la men l de los Sres. Diputados, en lo que se 
pensaba, pero creo qu sí se admitía el que cabían al· 
gunos usos dentro de esle espa io, repilo, algunos u sos 
que penn ilieran L1ll a~ rovechami ento económi.co que 
jusliflcase La protección ele otros de una manera inte
gra l, y, desde Juego, podría decirle que muy posterior
mente por personas del ParLido Socialista o por per
sona de l P< rlid So i li la le relevancia, aunque no 
mi "mbro de e la ámara, me ha acabado de confe
sar, al estudiar posibles usos de esta zona que, quizás, 
con el ámbito de esta Ley nos habíamos pasado. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Sí, per que em demana la paraula? 

EL SR. TRIA Y LLOPIS : 
Sí, demanava la paraula, Sr. President, pe!" un torn 

de replica, perque consider que el debat que ha obert 
el Govern no esta acabat encara en aquest punt, cosa 
que esta en mans de la Presidencia, si ho considera 
oportú. 

EL SR. PRESIDENT: 
La Presidencia, mantenint el principi d'equilibri, i 

atesa la transcendencia del tema, li dóna una interven
ció, pero també la donaré al Sr. Conseller per tancar-Ia_ 

Té voste cinc minuts per fer la seva explicació. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
No necessitaré tants de minuts, Sr. President. 
VoJia, s implemel1l, ma lisa r una expressió que crec 

qu molL habilmenl el Sr. onseller d'Obres PúbJique 
ha tergiver al de le meves paraule _ Jo, de cap ma
nera, no he di que tO\5 els uso lu ratius siguin con
trads a la preserva ió de l'espai el'Es Trenc-Salobxar 
de Campos, J que he dil és , o el que pens, el que val
dría ma lisa¡' i deixa¡- ciar, é que hi ha LISOS lucraLius 
que realmen l poden a ll erar , com cOllsider que és el 
g 1 , el medi natural i , per tant, les condicion q ue es 
lracten de protegir i que no s'baurien de permetre i 
que no e tan, en absolut, prohibils. 1, per la resta, 
embla que a l Sr. Consell r el ubconscient l'ha dela

lal quan ha dil que les manifestacions «ni la consien
l ni la adrnil ", upos que no ha volgul d ir a~o, pero 
li ha ortit d'una manera molt natural. Li voldria dir 
que jo, personalment, no podria tal vega da assegurar
ho de tot el meu Grup Parlamentari, pero no és que 
guii Ja meya activil< l parlamentaria en ba e a les ma-
11ifestac ions popu lar . bre aquesls teme de protec
c ió del m edí natura l i de l'ecologia, sinó qu particip, 
em cOlls ider plenamcnl inle rat i, per tant, solidad 
d'aqueSles manifes tacion ¡, pcr lant, )'express ió 
d'aquesta parlici pació ¡-vica extra-padamcntaria i la 
me a aclivHat en aquest Parlamenl, con ¡der que foro 
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men part de la mateixa ideologia, del mateix ideari 
del mateix tipus d'actuacions. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente, no pensaba hacer uso de este tur

no de palabra que me concede, no tengo el prurito de 
tener que terminar todos los debates, por ser miem
bro del Gobierno, en absoluto, pero bien, creo que o 
no me ha entendido el Sr. Triay o no me he explica
do bien. Y quizás la expresión «ni las admito », qui
siera decir «como que no las admito», quiero decir 
que usted ha empleado una expresión, no recuerdo 
exactamente qué palabra había dicho, pero que venía a 
decir, más o menos, que al Sr. Conseller le preocupan 
las manifestaciones y no le queda más r emedio que 
admitirlas o consentirlas, como un término, digamos, 
en un sentido peyorativo, yeso es lo que yo quería de
negar. No es que no las admita, quiero decir que en 
este caso no estamos obrando como consecuencia de 
una manifestación popular, sino como consecuencia de 
un mandato parlamentario. He sentido yo respecto a 
las manifestaciones, y en este caso, ni las admito ni 
las dejo de admitir, no tienen importancia ni tienen 
influencia en relación a la ' actuación que tenemos que 
tener. Ese era el sentido exacto de mi expresión, que 
quería que quedase bien claro porque, en absoluto, ,se 
pudiera interpretar mi palabra concreta de no las ad
mito en el sentido de que no las admito. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Queda tancada aquesta qüestió incidental. 
I deman als altres Grups, valen intenrenir? 
Grup Esquerra Nacionalista, el Sr. Damia Pons 

Pons. 
Disposa de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Creim, Esquer

ra Nacionalista creu que protegir Es Trenc ja no és un 
element que s'hagi de debatre, protegir Es Trenc és 
un imperatiu d'una llei aprovada per aquest ParIament, 
organ de maxima representació elemocratica de les 
IIles Balears. Per tant, el debat, entenem que s'hauria 
d'haver centrat, creim que s'ha centrat bastant bé per 
part del Portaveu del Grup Socialista, sobre si el Pla 
que ha dut endavant el Govern respecta tant l'esperit 
com la lletra de la LIei. Nosaltres entenem que no 
respecta ni tan soIs la lletra i ja no diguem l'esperit. 

Es Trenc ha estat protegit, no exactament per pres
sions i manifestacions populars, sinó per un acte de de
cisió lliure i sobirana d'aquesta Cambra. Esquerra Na
cionalista considera que el dret deIs ciutadans a mani
festar-se lliurament per temes que són de preocupació 
coHectiva és tm dret legítim i democratic, pero ja que 
aquí hi ha uns certs precedents de, citar a vegades, al
guns poetes, nosaltres, en materia de manifestacions, 
recordaríem uns versos de Machado, que diuen: "A dis
tinguir me paro las voces de los ecos». Nosaltres en
tenem que les veus en defensa de protecció d'Es Trenc 
varen ser veus que, d'una manera lliure, espont~mia i 
generades per despreocupats ideals, desprovei"ts ideals 
de tot element crematístic, es varen manifestar d'una 

torma massiva i popular en elefensa de la salvació de 
la protecció d'Es Trcnc. D'altres manifestacions, ge
nerades a través d'una demagogia irresponsable, per 
part de determinacJes majori es o determinats batles 
que han intoxicat el seu poble en lloc d'informar-lo 
degudam ent, nosaltres, d'aques tes manifestacions, fran
cament, creim que no són precisament veus, són ecos 
que, en definitiva, han estat manipulats, instrumenta
litzats per uns senyors que no són les vivors no ja ele 
les Illes, ni de Mallorca, ni tan soIs del seu poble, són 
homes de palla de determinades multinacionals, i hi 
tenen interessos , creim que francament, ni tan soIs le
gítims. 

Hi ha, hi podria haver, i s'ha dit aquí, un argu
ment pseudo-jurídic, en contra el'aquesta Proposició no 
de LIei, aixo esta en tramitació, deixau¡ que aixo arribi 
al final, feis les aHegacions pertinents i després el Go
vern atendra, o no atendra, aquestes aHegacions. Nos
altres entenem que aquest Parlament esta per contro
lar i controlar puntualment, dia per di a, l'acció d'aquest 
Govern, i quan aques t Govern ha incorregut d'una ma
nera flagrant en la vulneracíó de la lletra i l'esperit 
de la Llei de protecció d'Es Trenc, aquest Govern ha 
de ser objecte el'un control parlamentari i el'una recon
venclO parlamentaria que significaria l'aprovació 
d'aquesa Proposició no de Llei. Tant és així que un 
organisme, alla on no precisament els nacionalistes i 
els socialistes hi tenen majoría, si1)ó on hi té majoria 
la dreta, com el Consell Insular de Mallorca, ha ten
gut a bé aprovar una desqualificació global d'aquest 
Pla, per tant, aquest Pla esta mal fet, va en contra de 
la LIei, perque introdueix tota una serie d'elements 
que vulneren la ielea d'un espai natural protegit. A un 
espai protegit no hi pot haver vials innecessaris, no hi 
pot haver un ús agrícola descontrolat, no s'hi pot ca
c;ar, com podem protegir, com diu la LIei, determina
des especies si donam carta blanca perque els cac;a
dors o els escopeters, ja, hi entrin i facin dcstrossa 
per alla ded'ins? Vosle creuen que aixo és protegir? 
Aixo no h é , no rodem donar un accés completament 
lliure en aques ! e'paj, que vol dir aixo que no hi pot 
entrar ningú? No. V 1 dir qu aquest accés no ha ele 
permetre una pre encia massiva i descontrolada que 
degradi vegetaci , que pe,·torbi la vida de la fauna que 
hi ha, etc., i ja no digu m de la jmatge d'un camp de 
golf, perque aixo ja és r ea lmenl ab rrant, una zona sa
linitzada que té problemes d'aigua, ara resulta que ens 
apuntam al mite de 1'0r de California, un or que ha 
d'omplir les arques, no de Mallorca, sinó de determi
nats especuladors que cerquen l'aval de les institucions 
d'aquest país, i que nosaltres, que sapiguem, no hem 
sentit cap veu d'aquesta Conselleria d'Ordenació del 
Territori, que s'aixecas en contra, sinó més aviat hem 
vist viatges i valoracions bastant optimistes i bastant 
complices d'aquest projecte de convertir un gran es
pai de Mallorca en un camp de golf. 

Entenem que Campos necessita que hi hagi la pro
tecció deguda a Es Trenc, perque així ho ha acordat 
l'organ de maxima representació de les Illes Balears, 
que és aquest Parlament. 

Jo els voldria recordar, senyors del Govern, ja que 
vostes s6n responsables de l'objectiu al qual es diri
geix aquesta Propo ició no de LIei, que va tes són 
aquí presents, o 11i haurien de ser, que ja és una al
tra cosa, per defensar el patrimoni coHectiu deIs po
bIes de les Illes Balears. La Constitució estableix que 
el medi ambient és un valor que ha de ser defensat, 
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nO és una cosa que esta a lliure disposició de qualse
vol Gov ro per ser degradat i destrult. 1, sobretot, 
quan sobre un detenulnat espai lú ha una Uei que és 
clara j inequívoca, j que, per tant, vostes han de r . 
pectar plenament. Nosaltres entenem que aguest Pla 
que ban elaboral, i veim aquÍ a debats i ve a c1ebat 
aquí aque la Proposi i6 n d L1ei del Grup So ia lista, 
per un lnf rm Lan poe s spHós com e l del onsell de 
Mallorca, que ja I 'ha de qualificat , q ue vOSLe no han 
ac luat bé i que, n con ' eqüencia, amparant-nos en la 
idea qu aquesta tramitació ha d'arribar fi os al final 
d'una manera lliUl-e, com si no passas res, aixa és fran
n ment impresentable. Aquesta tramitació ja no té sen
tit, creim que era una vulneració de la LIei i, per tant, 
aquesta Proposició no de Llei té un pIe sentit i ente
nem que ha de ser votada per aquesta Cambra la idea 
d'aturar aixa i tornar a comem;:ar afer Pla d'acord 
amb la lIetra i l'esperit de la Llei d'Es Trenc. 

D'aItra banda, entencm que la qüestió de la pro
tecció, p er part d'aquest Govern, i remetent-me a certa 
intervenció que ha fet el Sr. Conseller, hauria de ser 
vertaderament energica la protecció, i hauríem de fre
nar determinades actuacions municipal s i de pseudo
incontrolats que actuen i pressionen damunt aquesta 
zona. No pot ser que un Govern ignori la destrucció de 
paisatge, que toIeri extracció d'arenes, que toleri la 
destrucció d'uns determinats espais naturals i, sobre· 
tot, la qüestió deIs famosos incontrolats de Campos, 
vagin vos tes alerta, perque determinades persones que. 
han tengut actu.acions molt sospitoses en aquesta ma
teria, fins i tot, les veim avui en dia' que ostenten una 
Direcció General dins aquest Govern. No dic noms, 
per cortesia parlamen taria. 

El que no es pot fer, finalment, entenem, és, amb 
l'excusa que no hi ha acords entre els Grups, fer la 
lectura per negatiu, d'acord, nosaltres voldrÍem un 
pare natural, no és possible, no ha estat aprovat així 
per aquest Parlament, pero voldríem la protecció que 
aquest Parlament ha establert. I tots sabem el que vol 
dir protecció, vol dir que els arbres puguin créixer, 
que les especies, que la fauna es pugui desenvolupar, 
que aquest espai es mantengui i que determinades zo
nes que han estat degradades fins i tot es recuperin 
com a espai natural. No ens diguin, no ens tornin treu
re la idea que vos tes volen protegir Es Trenc i harmo
nitzar, nosaltres d'harmonies, ja anam ben servits, per
que aixa pareixeria una LOAPA ecologica, quan es par
la d'harmonitzar una cosa pareix que se l'ha de fer 
entrar en degradació i en destrucció, que vol dir har
monitzar? Vos tes no han d'harmonitzar res, vostes 
han de complir la LIei, i punto I aixo és al que vostes 
es resisteixen d'una manera flagrant a complir. Ha 
sortit el tema que faran una Llei ¡i'Ordenació Terri
torial, aixa en un context, diríem, d'un Govern preo
cupat, ens felicitaria, amb un Govern que, fins i tot, 
quan té una LIei que l'obliga, es nega a complir-la, Ji 
hem de dir, Sr. ConselIer, que ens preocupa profun
dament , perquc aquests anuncis de LIei d'Ordenació 
Territorial, ele modificacions ele Llei del SOl, sabem 
exactament per on van, crear els instruments legals 
per posar el territori d'aquestes illes a disposició d'una 
especulació massiva. 

Nosaltres, per t ant, defensam aquesta Proposició 
no de Llei, i entenem que és necessari que el Govern 
sigui desautoritzat, que aquest Pla de Protecció, de 
pseudo-protecció, s'aturi irnmediatament i tornin co
men<;ar, i no facin cap miracle ni res de l'aItre món, 

es limitiri a complir 
voluntat majoritaria 

MoItes gracies. 

la LIei, es limitin a respectar la 
d'aquest Parlament. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula el 

Sr. Miquel CIar i LIadó. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. CLAR LIADO: 
Sr. President. Sl·es. i Srs. Diputats. L'article Ir de 

la LIei 1/84, d'Ordenació i Protecció d'A.rees Naturals 
d'Especial Interes del Parlament Balear, estableix que 
la seva finalitat és l'ordenació, conservació i protecció 
de les esmentades arees. Particularment, el teme con
servació entes segons la seva accepció, consisteix en 
la gestió de la utilització de la biosfera que produeix 
e l major i sostingut benefici per a les generacions ac
tuals i, a la vega da , mantengui la seva potencialitat per 
tal de satisfer les necessitats i les aspiracions de les 
generacions futures. Conser'var és, per tant, gestionar, 
sense gestió adequada no hi ha conservació, ni tampoc 
protecció la voluntat del Parlament Balear, en decla
rar p er la Llei 3/84 la zona d'Es Trenc-Salobrar de 
Campos com a Area Natural d'Especial Interes, és que 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears ordeni, 
conservi i protegeixi aquest espai natural, considerat de 
primeríssim interes per a aquesta, per la qual cosa 
també, la Comunitat Autonoma ha d'ocupar-se de la 
seva ulterior gestió. L'adequada, ordenació territorial i 
urbanística d'Es Treric-Salobrar de Campos s'ha d'acon
seguir a través del Pla Especial de Protecció a que fa 
referencia ¡'article 5 de la LIei 1/84, complementat 
amb el corresponent Pla d'Ordenació de la platja, tra
mitat segons la Llei de Costes del 1969. 

Altrament, si no existeix gestió ulterior de l'espai, 
aquesta ordenació no conserva ni protegeix. El Govern 
Balear ha redactat el Pla Especial de Protecció d'Es 
Trenc-Salobrar de Campos, en el qual es contemplen 
ordenan ces d'usos, es dissenya el sistema de sensibili
tat a l'ambit del Pla, es donen unes directrius per la 
redacció subsegüent del Pla d'Ordenació General de la 
platja i se justifica la no procedencia de cap estudi 
econamico-financer. Aquest Pla Especial, el del Govern 
de la Coalició Popular, sense perjudici de les deficien
cies que es descriuen a continuació, només pot ser 
útil quan l'ordenació parcial de l'A.rea Natural ja no 
es tramiten simultaniament amb el Pla d'ordenació de 
la platja, no permet una visió global de l'ordenació. De 
tot el que hem dit, es pot concloure que amb aquest 
Pla especial el Govern de Coalició Popular pretén com
plir un tramit exigit per l'artide 5 de la Llei 1/84 per6 
que, de cap manera, no es protegeix ni es conserva Es 
Irene-Salobrar de Campos. 

En aquest marc, cal entendre les aHegacions al Pla 
Especial en qüestió, que es poden resumir a tres: 1".
Zonificació normativa . 2.a-Ordenances Generals d'Usos. 
I 3.a-Ordenances Particulars d'Usos. A la primera, zo" 
nificació normativa, es preveuen quatre espais, que 
són: Es Salobrar, la platja i la franja litoral, la zona 
agrícola i la resta de l'ambit. Com es dedueix, s'hauria 
de suprimir la zona denominada «resta del pla», per in
cloure el seu ambit a la zona a'grícola ramadera d'es
pecial protecció, excepte la zona dunar i boscosa, ad
jacent al terme municipal de Ses Salines que hauria de 
ser inelosa a la zona de franja litoral , pern1etcnt l'ús 
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agrícola als seus diversos espais que en l'actualitat te
nen aquesta des tinació. 

La zona d'aparcamenl, denominada Sa Rapita, sem
bla ubicada sobre un sistema dunar, per la qual cosa 
hauria de desplac;:ar-se uns 200 me tres a l'interior, per 
situar-la a la zona agrícola posterior. 

Respecte elel segon punt, que són les ordenances 
generals d'usos, són correctes les ordenances el'ús rcs
tringit i dues delimitacions de grau segon. La quarta 
categoria d'usos es denomina usos sense limitacions, 
que s'ha de suprimir, ja que l'obligació d'aquest Pla és 
donar les condicions d'edificació, en tot I'ambit del 
Pla, sense remetre-les al Pla general d'Ordenació Urba
na de Campos. 

En el tercer punt, ordenances particu)ars d'usos, 
són corree tes amb les zones naturals d'Es Salobrar, 
s'ha de preveure el cas de tancament de l'explotació 
de les actuals salines, en tal cas, les ordenances a apli
car haurien de convertir-se automaticament amb les 
d'Es Salobrar, a la franja litoral han de prohibir-se les 
actívitats cinegetíques, l'establiment pel restaurant exis
tent ha de supeditar-se a la decisió deis poders públics 
ele la seva compra o no. 

M'agradaria insistir que és positiva la declaració 
continguda en el Pla referent, que seran els 6erveís 
competents de la Conselleria d'Obres Públiques i Or
denació del Territori, els que formolen el Pla d'Orde
nació General de la pla'tja, peró hauria d'efectuar-se 
una segona exposició pública del Pla Especial de Pro
tecció. L'ordenació de la zona de serveis no s'efectua, 
així com tampoc la deIs aparcaments, així mateix s'ha 
de permetre l'ús de les antigues cases, de les posses
sions ubicades al Pla, per exemple, Sa Barrala, etc., 
que comporlin la seva restaurac ió i qu no sllposin 
una rnlnva deIs objectius de preservad d'aquell , fin 
i lot , es tudianl-,se mecanismes per a la recupe.ra i6 
d'aquest patrimoni arquitectonic rural. ,. absol L1ta
ment necessari -regular en el Pla Especial el cost de 
les obres, d'instaHacions, per exemple,excessos, apar
caments, infraestructura, aigua potable, sanejament i 
depuració, recollida de residus solids, i d'altres. AixD 
és conseqütmcia de l'article 10 de la Llei 1/84, que com
porta la Comunitat Autonoma habilitar fons al res
pecte. 

Per tot aixo, s'estima la necessitat d'una nova re
dacció del Pla Especial, on es reculli l'esperit d'aques
ta exposició que connecta amb els acords del Consell 
Insular de Mallorca, així com deis treballs i estudis 
efectuats per Unió Mallorquina d'aquesta area a pro
tegir. 

Cal remarcar que, no essent, de momenl, contem
plada pel Govern Balear la oecessitat de la gestió de 
rArea n atural el'Es Trenc-Salobrar de Campos, aquest 
Pla E pecial es converteix en inst rument negaliu p er 
a Campos i per a Mallorca, que e limita a pl'Ohibir, 
sense contrapartida alguna, obres, instaHacions, com
pra de terrenys, subvencions que puguin contrarestar 
les restriccions, per aItra part, necessaries per a la 
conservació de tan important espai. 

Finalment, si la Comunitat Autónoma, a través del 
seu Govern, té les facultats i els deures establerts en 
els artic1es 8, 9 i 10 de la Llei 1/84, ha d'exercitar-los 
amb prudencia i, a la vega da, amb fermesa per a acon
seguir l'ordenació, conservació i preservació per a la 
nostra generació i les futures, de l'Area Natural d'Es 
Trenc-Salobrar de Campos, de manera que el poble ele 
Campos pugui obtenir els millors beneficis possibles. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Joan Verger 

PocovÍ. 
Disposa, Sr. Diputat, el'un temps de deu minuts. 

EL SR. VERGER POCOVl: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats . Hem 

xerrat aquí de molts esperits, ha arribat un moment 
que no he sabut si era a un cementiri, i jo vull dir la 
verilat, quin era l'esperit ele la Llei? No era la flora, 
ni la fauna, ni el sol ni el paisatge, l'esperit de la lleí 
era prohibir una urbanització, i si Es Trenc-Salobrar 
de Campos hagués estat, per exemple, un element pai
satgístic singular dins el Pla provincial, avui no esta
ríem xerrant de la LIei 3/84, i aixo ho sabem tots els 
Diputats d'aquesta Cambra. S'ha dit aquí que s'ha de 
protegir la flora que amb aquest Pla Especial no es 
protegeix, etc., etc., senyors, Es Trenc-Salobrat de Cam
pos fa molts d'anys que no té Pla Especial, si fas així, 
si fas el Pla qui ha de protegir, en aquests moments, 
ja no hi hauria ni flora, ni fauna, ni dunes, ni platja, 
ni res. Per consegüent, aquí, el que s'ha fet, és malta 
demagogia. 

El Pla Especial de Protecció fet pel Govern prote
geix, ja ha dit el Conseller que és millorable, ja ha dit 
el Conseller que vol recollir aHegacions, dones, se
nyors, si és millorable, si vol recollir aHegacions o vol 
tornar ter exposició pública, jo cree que és una bona 
notícia per a tots, i aquest Pla sera millorable. Pero 
també s'han de dir tates les coses, completes. Aquí 
s'ha afirmat que l'informe del C1M havia estat apro
vat pe! CIM, i és ver, pero no s'ha dit de quina forma, 
perque hi va haver un Grup Parlamentari, el nostre, 
que es va abstenir, perque hi havia punts d'aquelI in
forme tecnic, als quals donavem suport, i d'altres que 
ens semblaven autentiques barbaritats. Torn repetir 
que aquí, l'objectiu i I'esperit era prohibir la urbanit
zació, per consegüent, per tata la resta, pens que és 
innecessaria aquesta Proposició no de LIei, que nosal
tres rebutjarem, i esperam que el ConseIler faci bon 
ús de les aHegacions, com aquí ens ha manifestat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Passam a la votació. 1 

deman a la cambra, Sres. i Srs. Diputats que votin a 
favor d'aquesta Proposició no de LIei, es volen posar 
drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. ¡Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Queda aprovada la Proposició no de Llei, proposa-

da pe1 Grup Socialista, per 29 vots a favor i 19 en con
tra. 

Aquesta Presidencia decreta un descans de deu mi
nuts. 

11.-3) 
EL SR. PRESIDENT: 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«La precaria situació deIs bases a les IIles Balears, 

delmats per nombrosos incendis i amena~ts per acti-

< 

'. 
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vitats sovint agressives que han propiciat tales abusi
ves i descontrolades exigeix una actitud decidida en la 
seva defensa per part deIs poders públics de la nostra 
terra. Aquesta exigencia es fa encara més palesa pel 
fet que la nostra Comunitat Autonoma, d'acord amb 
l'article 10.7 de l'Estatut té competencia exclusiva en 
materia de monts i aprofitamcnts forestals. Només 
J'acció deIs nostres poders públics pot fer possible un 
replantejament global de l'actuació política forestal i 
corregir-hi actuacions dissortades que han abocat a Wla 
situació de perill manifest que pot dur a la desaparició 
irreversible d'un deIs recursos escassos limitats en que 
comptam a les Illes. Urgeix disposar, d'altra banda, 
una via normativa de protecció i foment ele les espe
cies forestals autoctones ates que constitueixen part 
integrant fonamental del medi natural de les Illes Ba
lears. A hores d'ara, les especies autoctones, cas de les 
alzincs i ullastres, manquen el'una protecció suficient, 
fet que permet la scva degradació o destrucció. Els 
poders públics de la Comunitat Autonoma no disposen, 
ara com ara. d'una legislació que permeti harmoniLzar 
eficar;ment el desenvolupament d'unes activitats eco no
miques forestals i la protecció i pervivencia de les mas
ses vegetal s autoctones. 

Per tot aixo, prcsentam la següent Proposició no 
ele Llei: El Parlament de les Illes Balears aCOl-da que 
es constitueixi una Ponencia amb participació de tots 
els Grups Parlamen1aris encanegada d'elaborar una 
Proposició conjunta de la LIei ele Boscs de les Illes 
Balears». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltcs gracies, Sra. Secretaria. 
Pel Grup proposant i per defensar la Proposició no 

de LIci, té la paraula el Sr. Ramon Orfila i Pons. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Sr. President, Sres. ¡Srs. Diputats. Aquest Parla

ment esta ja acostumat a escoltar, de forma relativa
ment freqüent, com es plantegen qüestions que trac
ten de la protecció de zones considerades el'interes eco
logic o paisatgístic, per a les quals, amb molt bon cri
teri, és cert que una protecció puntual, més o manco 
eficar;, pero que tendeix a aillar-Ies, a considerar-les de 
forma limitada i forr;osament circumscrita a un espai 
concre1. Hi ha qüestions, pero que fon;:osament s'han 
d.e considerar en la se va globalitat si es vol ser efica<;, 
SI es pretén plantejar-Ies ecologicament de manera aele
quacla. 

La preocupació pcls boscs, per l'impacte que l'ac
ci~. humana hi produeix, és general a tota Europa, els 
palOs centro·europeus s'alarmen davan! l'amcna~a de 
de trucció que repre enten nous fenomens com pot ser 
la pluja acida; la UNES O clama p r aJ manLenimenl 
deIs bos de ud-america i del món sencer, que no 
dubla a qualificar de pulmons que Pan p sible la vida 
a la tena. Tots som conscients de la intensitat de l'im
pacte de l'actuació de l'home damunt deis boscs, i que 
escau, el'alguna manera, cercar noves formes que facin 
possible el seu manteniment. ÉS, de fet, el temor de 
destruccions irreparables alIo que fa aparcixer l'acti
tUd ele conservació, ¡les destruccions irreparables ame
nacen constantment els boscs, l'explotació deIs quals 
corre el ri s c d'intensificar-se de forma constant. 

Quants d'incenchs forestaIs es donen cada any a 
l~s Illes i que signifiquen pel que fa a perdua cl'hec
tare es de bosc? Quants projectes d'urbani tzació inci-

.:;;,,-

deixen a les zones boscases de les Illes? Com es re
gula la tala que ha fet possible la presencia en eIs 
boscs de quantitats immenses de brancatge sec que 
els converteix en un polvorí. Que es fa per impedir 
l'eliminació progressiva elels boscs d'alzinars i ullas
tres? Sel1se fer catastrofisme podem afirmar, sense 
cap dubte, que la situació deIs boscs a les Illes és 
preocupant, i que é., hora ja de prenelre mesures que 
facin possible una gestió racional d'aquests. Diferent 
departaments universitaris elaboraven ja el setembre 
del 1980 una proposta per a una racionalització de 
l'ús ele la tena i deIs recursos naturals als PaIsos Ca
talans, proposta que incloIa la necessitat de promul
gar Ileis que garantissin la conservació -citaré tex
tualment- <da com,ervació permanent de la zona 
forestal en la seva extensió actual tal com la tenen 
alguns estats europeus industrialitzats i densament 
poblats, adequant, a més, l'antiquada legislació esta
tal a les exigcncics d'unes noves situacions que res 
tenen a veure amb les que detonaven quan es va pro
mulgar la vigent «Ley de Montes» del 1957". 

És fonamental comptar amb una legisla ció pro
pia que, partint del fet insular que marca el nostre 
territori de forma diferencial, contempli la gestió dels 
boscs d'acord amb les especials circumstancies que 
ens envolten. Com eleia abans, la gestió del patrimoni 
natural no pot consistir únicament en la simple selec
ció el'unes zones privilegiaeles .que, sota el nom de 
parcs, paisatges protegits o qualsevol altra, són con
servades més o menys inalterables, · sinó que s'ha de 
prendre en consideració la totalitat ele les trames de 
sistemes naturals que travessen el territori sencer. És 
evident que la legislació no recull, ni fer-hi aprop, 
aquests principis, sinó que molles vegades conté sim
ples declaracions d'intencions, com la defensa elel 
medi natural, etc. És una legislació antiquada, poc ade
quada a les circumst~mcies actuals de les Illes, la «Ley 
de Montes» no és fonamentalment una llei proteccio
nista, sinó que va adrer;ada a la gestió deIs espais fo
restals, abordant temes que van, des de la regula ció 
de la propietat deIs boscs fios a les indústries fores
tals. Jo diria que és una llei pensada per zones on hi 
ha amplíes extensions de boscs de propietat estatal o 
comunal, pero aquest no és, evidentment, el cas de les 
Illes on practicament la totalitat de les terres fores
tals, elIDO % en el cas de Menorca, esta en mans de 
particulars. 

Necessitam una LIei de Boscs que no ignori, que 
no ignori que un bosc és molt més que una reserva de 
llenya, la defensa de l'espai forestal és avui una exigen
cia, no tan soIs des d'un punt de vista de protecció i 
conservació de la natura, sinó també per garantir unq 
explotació racional de la llenya com a font irrenuncia-' 
ble de primeres materies. Una llei que posi l'.emfasi en 
la gestió ele la conservació deIs boscs, i no únicament 
en la seva explotació, explotació que, repetesc, ente
nem com irrenunciable, pero que a les Illes no pot 
estar en primer tenue, encara que s'hagi de racionalit
zar de forma convenient. Necessitam una llei que con
templi el mantenimcnt de l'actual superfície deIs boscs 
d'alzines, com a no reduible, igual que han fet a altres 
zones el'Europa, com és a Sui'ssa. Necessitam una Llei 
que tengui en compte els impactes urbanístics que tan
ta importancia tenen a les Illes i que la « Ley ele Mon
tes» no preveu. Una llei que no entengui la repoblació 
com una recuperació rapida deIs boscs, sinó que tengui 
en compte d'altres factors, també importants . 
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La nostra principal reserva forestal de la nostra 
area és el pinar, pero és també la principal reserva 
d'incendis forestals, ja que porta en si mateixa una Ha
var d'auto·destrucció EIs elements combustibles són 
nombrosos i escampats, pinyes, noques, resines i l'oreig 
és elevat per ser uns boscs poc compacte, cosa que con· 
verteix els pinars en més favorables encara al foco Es
sent, endemés, la qualitat de la llenya deIs nostres pi
nars, tan baixa, les tales solen fer-se de forma descui
dada, abandonant en pIe bosc tot el brancatge que fa 
nasa per treure el pi pelat, augmentant així el perill 
d'incendis, i fent molt més difícil encara la recuperació 
posterior del pinar. Les autoritats f.orestals es troben 
impotents davant aquest fet, perque reconeixen les de
ficiencies d'una llei forestal que no es va fer, logica
ment, pensant en nosaltres. Fa ben pocs dies, la prem
sa de Mallorca denunciava la tala a la zona d'Es Trenc 
d'un centenar de savines centenaries, tot lamentant-se 
que no fossin considerades especies protegides, malgrat 
es trobin en franca regressió. Són tres-cents anys per 
créixer i tres minuts per ser destrults, i no podem cul
par ningú, no hi ha problemes legals per acabar, si es 
vol, amb tates les savines o amb totes les alzines de 
les Illes, s'ha de tenir en compte tot a<;o a l'hora de 
fer una llei que reguli l'aprofitament forestal, i que 
defineixi quins boscs són susceptibles de ser explotats 
i de quina manera ho han de ser. 

Resumint, aquest necessari desenvolupament legis
latiu s'ha d'adequar a la realitat de les Illes, i hauria 
de tenir en compte, d'una banda, l'acceptació del bosc 
com una font irrenunciable de materies primeres, pero 
limitant-ne l'extracció segons unes opcions que no com
prometin la viabilitat del bosc en el futur. 

D'una altra banda, admetre que els boscs, aIguns 
almenys, poden tenir valors estetics, pedagogics i de 
protecció del medi superiors ' al va10r de la llenya 
que se'n pot treure, i que, per tant, haurien de ser 
especialment respectats pe! procés d'explotació, con
templant especialment la protecció de les especies 
autoctones com poden ser l'ullastrar i la deIs boscs de 
més difícil recuperació, com són l'alzinar i el savinar 
que sabem que necessiten cents d'anys per consoli
dar-se. 

Sera, si aquesta Cambra així ha aprova, una eina 
més en la defensa d'un medi ambient cada vegada més 
castigat i la demostració que l'administració esta dis
posada a fer alguna cosa més que actuar quan ja és 
irremeiable, en cas deIs incendis forestals, sinó aportar 
també les necessaries mesures preventives, adequades, 
a¡;o sí, a la nostra realitat. 

Permeteu-me que acabi citant aqueH gran poeta 
que fou Miquel Costa i Llobera: «Arbre, mon cor t'en
veja, sobre la terra impura, com a penyora santa duré 
jo el teu record, Huitar constant i densa, reinar sobre 
l'altura i alimentar-se i viure del cel i de llum pura. 
Oh, vida! Oh, noble sort! Mon eor estima un arbre més 
vell que l'olivera», quan Europa seneera es lamenta 
d'haver acabat amb tants de boses, no canviem nos
altres la sort de tenir arbres per la dissort d'aquells 
que han construits deserts. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Aquesta Proposició no de Llei té una esmena pre

sentada pel Grup Parlamentari Socialista. 
Per defensar l'esmena, té la paraula el Sr. Antoni 

Garcias. 

== 

Vol fer lectura de l'esmena, per favor? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Esmena de substitució. Substituir des de «acorda", 

per «instar el Govern ele la Comunitat Autonoma que, 
en el termini de tres mesos presentí un Projecte de 
Llei de Boscs». 

Motivació: Per considerar que el sistema de Ponen
cia conjunta no és l'adequat. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Nosal

tres hem presentar aquesta esmena, perque ereim que 
és una esmena constructiva, una esmena que pot ser 
acceptada per tots els Grups, ates que si fessim una 
ponencia conjunta, nosaltres creim que faltaríem un 
po e, fins i tot, a l'esperit de I'Estatut, pcrquc l' ~slatut, 
i el nostre Grup creu, que les Ponencies conjuntes han 
de ser per desenvolupar Lleis d'una importancja, coro 
poden ser les que en aquest moment 'estan descnvo· 
lupant en ponencia conjunta, Consells Insulars i Re
glament del Parlament, per aixo creim que la millar 
fórmula i, pentura, més rapida, seria que el mateix 
Govern presenti un projecte en tres mesas sobre la 
Llei de Bases. 

Nosaltre cre im que mnb aque la fórmula agiliCa· 
rien un tema que per a nosaltres és el'una gran impor· 
t~mcia i, en poc temps, el poclríem discutir .en aquest 
Parlament, amb un text basic, sabent quina és la iclea 
del Govern obre aqu st tema. 

Per tant, després c1'baver exposat aquí el nostre pa
rer c1aJllunt I'csmena, vull deixar constancia, ja que 
hem omptat amb el President, de la nostra posició so
bre la PI" posici.ó. 

Nosalll'e estam d'aeonl amb aquesta Proposició i, 
n més, vo lddem afegir que, jo crec que a la Propo i
ció, quan xcrram de bo es, xcrram de boscs j garri
gue , p r cree que és un lema important aquesta ma
tisació, perque hi ha molles garrjgues a les nos tres IIIes 
que no són considerades, fins i tot, pel mateix ciutada, 
que tenen un valors ecologics rnolt imporlants, pentu
ra, per bocs, només s'enten, 1110ltes vega des I'alzinar 
i es deixa tot el que siguin garrigu es que en lotes les 
especies vegetal s que hi ha, que a molle a!tres zones 
de tots els voltants, fins i tot, del món no es troben. 
Per aixo, quan xerram de Llei de Base creim que té 
una matisació, fins i tot, posar llei de boscs i garri
gues, aixo és un tema que si es veu al projecte que 
es presentí, ha podrem anar a discutir. 

Després, com deiem, la degradació, i ja ha clit el 
Sr. Diputat representant d'Esquerra. Socialisla que la 
degradació de totes aquestes zones de bases i de gar
rigues és constant i és un perill. Hem de pensar que, 
en aquests moments, a les nostres illes, un 30 % de 
mitjana, només són boscs i garrigues, tata la resta són 
ten- ' s de COJll'CU o, en aq uests darrer any, estan pas
Sanl les matejxes garrigue a ser terres per ser m-bao 
nitzabJes. Per aixo, quan més aviat pugu D1 fer una 
llei pcr intentar regular aqueste especificitat que le· 
nim aquí, ja que, com ha dit el Sr. Orfila, la Llei de 
Monts no és valida, perque si s'ha fet per unes grans 
extensions i per treure una rendibilitat, fins i tot, en 
aquestes gran s extensions de terrenys, sí que aquí po
dríem fer una pratecció d'aquestes garrigues i d'a
quests boscs. Endemés, crec que amb una llei d'aquest 

tipus, amb una llei reta pel Parlament, encara que crey 
que també seria la primera experiencia, la primer,! 
experiencia que com a Comunitat Autonoma no cree 
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que n'hi hagi cap, donaríem una Jo~a a tot 81 que 
és la protecció del Ilostre medi ambiento 

Per tant, sense dir res més, crec que és una llei 
que pot ser molt positiva i, com més aviat pugui ser 
duta en aquest Parlament, com més aviat la puguem 
discutir, més aviat tendrem una eina per a la defensa 
de la nostra naturalesa. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per acceptar o rebutjar l'esmena, té la paraula, pel 

Grup Esquerra Nacionalista. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Sí, Sr. President, gracies. Acceptaríem l'esmena que 

ha proposat el Grup Socialista. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, volen intervenir els altres Grups 

Polítics? 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula el 

Sr. Pere Gon<;al Aguiló. 
Disposa de deu minuts. 

EL SR. AGUILú FUSTER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Re

gionalista voldria poder donar suport a aquesta Pro
posició no de Llei presentada pel Grup Esquerra Na
cionalista-PSM, pero creim que amb aquesta esmena 
que ha acceptat, d-e~\'irtua totalmen.t l'esperit d'aquesta 
Proposició no de Llei. Perque sabem que existeix una 
Llei de 8 del 6 del 57, que es denomina Llei de Re
glament de Monts, la qual dóna detalladament la com
petencia plena al Conseller perque, en qualsevol mo
ment pugui fer una resolució aprovada després per 
Comissió de Govern per protegir totes les especies que 
s'hagin de protegir. 

Per tant, nosaltres no veim que hi hagi aquesta 
pressa que diu l'esmena del Partit Socialista, que el Go
vern presenti aquest projecte de llei en un termini de 
tres mesos, creim que pot estar bastant més, i sabem 
que el Govern té intenció de fer-lo. I ara bé, si el Partit 
Socialista de Mallorca creu que el Govern no sera ca
pa<; de fer-Io, té el dret o l'oportunitat de poder pre
sentar una Proposicié de Llei determinant la Llei que 
ell vulgui fer. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Andreu Mes

quida. 
'. 

EL SR. MESQUIDA GALMÉS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El r.ostre Grup, 

el Grup Popular, anuncii d'entrada que no donara su
port a aquesta Proposició no de Llei presentada pe! 
Grup d'Esquerra Nacionalista. No li donara suport, no 
Pt"rque nosaltres creguem que la Proposició de Llei no 
sigui bona, sinó perque creim que és innecessaria . Nos
altres creim que aprovar aquesta Proposició no de Llei 
per dur al Parlament una !lei, endemés, amb l'esmena 
que s'ha aprovat, presentada pel Grup Socialista, de 
presentar una Llei de Boscs dins el termini de tres 
mesos, nosaltres creim que és innecessaria, nosaltres 
creim que seria una duplicitat. Tota vegada que a ni
vell central tenim una llei, la Llei de Boscs, del juliol 

-

del 57, que creim que, discrepant del que ha dit el 
representant del Grup d'Esquerra Nacionalista i del 
Partit Socialista, creim que sí és una llei proteccionis
ta, i creim que sí és una llei que protegeix els nostres 
boscs. 

La Llei de Monts del juliol del 57 estableix el cri
teri i els mecanísmes de protecció, foment i control 
deIs boscs espanyols. A les muntanyes de propietat par
tícular que a les Illes Balears representen el 95 % de 
la superfícies forestal, l'administració ha dut un con
trol deis aprofitaments realitzats a les finques, és a 
dir, a partir de l'entrada en vigencia d'aquesta Llei 
s'han controlat totes les tales, per tant, no es pot impu
tar a aquesta llei la destrucció deIs boscs, sinó a acti
vitats legal s o iHegals que han ocasionat la mínva del 
nostre patrimoni forestal. 

Així , ido, í reconeixent que la llei té un compo
nent clarament productiu, no és manco cert que tant 
el control d'aprofitament com la protecció deIs boscs 
en el seu aspecte productiu es pot dur a terme a l'em
para de la legislació que vigeix, emprant la via regla
mentaría per a la protecció de les especies i masses 
forestals. En poques paraules, es poden aconseguir per 
via reglamentaria els mateixos objectius que els que es 
persegueixen amb la nova llei, per exemple, la protec
ció de dues especies com el garballó i la murta, s'ha 
aconseguit per aquesta vía. 

La Llei de Monts, i permetran vosses merd:s, que 
els llegeixi un petit extracte de dos o tres paragrafs 
d'aquesta lleí, nosaltres creim que sí protegeix total
ment les nostres especies. Aquí diu: «Los particulares 
dueños de fincas pobladas total o parcialmente» -i 
!lavors fa la relació de totes les especies, esmentarem 
les que a nos al tres ens interessen aquí, que són con
cretament pins i savines, les ano mena, a part de ano
menar-ne d'altres, com són «sauces, tejos, tilos y otras 
especies forestales, y otras especies forestales que, en 
lo sucesivo, determine el Ministerio de Agricultura». És 
dins aquest apartat que diu: «Las futuras especies 
forestales que determine el Ministerio de Agricultura» 
actualment hem de tenir en compte que aixo cap dins 
la Conselleria d'Agricultura que té assumides totalment 
i completament les competencies per desenvolupar la 
Llei de Monts i el seu Reglament. Per tant, nosaltres 
creim que amb una resolució de la Conselleria d'Agri
cultura, que passi a través del Consell de Govern es 
poden protegir les especies que es creguin convenient, 
de fet, amb una Ordre de 18 d'octubre del 67 es va 
protegir la palmera. 

També parla, aquesta !leí, de les finques particu
lars, diu que «los dueños de las fincas referidas en el 
artículo anterior que deseen realizar en ellas aprove
chamientos maderables o leñosos, tendrán que solici
tarlo de las Jefaturas de los Distritos Forestales», con
cretament, la Conselleria d'Agricultura, «haciendo cons
tar en la instancia el lugar o lugares de la finca en que 
se pretende localizar el aprovechamiento de maderas o 
de leñas y la cuantía del mismo», i !lavors també parla 
í diu que per a la realitzacíó de podes «en las especíes 
forestales protegidas» es necessitara «previa solicitud 
y autorización», i llavor també diu que per procedír a 
la tala d'aquestes especies que s'hagi demanat per 
tallar, hi haura d'haver «un previo señalamiento y mar
queo en pie de los árboles que hayan de ser apeados 
y el reconocimiento final de los disfrutes». 

Per tant, nosaltres creim que aquesta L1ei de Monts 
protegeix totalment les nostres especies, podem prote
gir a través d'ella l'alzinar l'ullastrar, basta, com he 
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dit, una resolució de la Conselleria d'Agricultura que 
vagi a Conse!l de Govem i que s'estableixin les normes 
tecniques per les quals s'han de protegir aquestes es
pecies. Endemés de tot aixo, aquesta !lei estableix tam
bé les ajudes pertinents i les subvencions necessaries 
per repoblar els boscs, tan per a repoblació forestal 
com per a la protecció del mateixos. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Diputat. 
Em demana la paraula, per? 

EL SR. ORFILA PONS: 
Per contradiccions. 

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

EL SR. ORFILA PONS: 
Molt breument, per una banda agrair el suport 

anunciat a aquesta Proposició no de Llei per part del 
Grup Socialista, i lamentar, en canvi, la postura con
traria expressada pels altres dos grups. 

Tot a!lo que impliqui un major compromís del 
Govern amb la defensa del medi ambient és automa
ticament rebutjat pel Grup Popular i, moltes vegades, 
per part del Grup Regionalista, que també li dóna 
suport. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, silencio Deixin que el Sr. Diputat s'ex

pressi. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Que es digui aquí que la «Ley de Montes» actual

ment vigent protegeix suficientment els boscs de les 
Illes és indubtable que esta succeint en aquest mo
mento Ignora qualcú que en aquest moment es proce
deix a tales d'alzines de forma massiva a algunes zones 
i que no hi ha cap dificultat per part de l'Administra
ció perque aixó es Paci? O la Llei no serveix o no s'apli
ca bé j, en aquest cas, la responsabjlitat és del Govem 
Autonómic. 

No estam d'acord, de cap manera, que sigui neces
saria la Llei per la duplicitat de que ha parlat el 
representant del Grup Popular, l'Administració, que 
hauria de controlar aquests aprofitaments forestals 
particulars, no ho fa de forma suficient, i la prova 
d'a<;o és que s'han hagut de crear, fins i tot, organis
mes com aquesta Societat Forestal que, de qualque 
manera subtitueixi, impedeixi que les conseqüencies 
d'aquestes tales poe controlades incideixin de forma 
negativa damunt e! bosc. La voluntat de defensar el 
patrimoni coHectiu del poble de les IIles és el que ha 
impulsat el nostre Grup a presentar aquesta Proposi
ció no de Llei, vostes no troben sentit a aquesta pro
posta, esper que quan s'adonin de la importancia de 
la defensa deIs nostres boscs no sigui massa tard per 
clefensar-Ios de ver. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItcs grades, Sr. Diputat. 
I passam a la votadó. 1 deman a la Cambra, Sres. 

i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta Proposídó 
no de Llei, tenint en. compte que ha estat acceptada 
l'esmena del Grup Socialista, es volen posar drets, per 
favor? 

Poden seure, moItes grades. 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra es vulen 
posar drers, per favor? 

Poden seure, moltes graCles. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Per tant, queda rebutjada la Proposició no de Llei 

que ha tengut 21 vots a favor i 24 en contra. Rectific, 
a efectcs del Diari de Sessions, són 22 vots a favor, 24 
en contra i cap abstcnció. 

IIl.--4) 
Passam a la Proposició no de Llei següent. Que és 

la que formula el Grup Parlamentari Esquerra Nacio
nalista-PSM, que va tenir entrada en el Registre Gene
ral amb el número 543. Sra. Secretaria, vol procedir a 
la lectura d'aquesta Proposició no de Llei? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
"Proposició no de Llei. El Parlament de les Illes 

Balears insta el GO\ ern de la Comunitat Autonoma 
que: 

l.-Les inspeccions tecniques de vehicIes (ITV) 
siguin una activitat a desenvolupar pels sectors pú
blics de la Comunitat Autónoma. 

2.-Sigui derogat el Decret 5/1986, de 25 de gener, 
de la ConseIleria de Comen;: i Indústria del Govem de 
la Comunitat Autonoma de les IIles Balears.» 

EL SR. PRES'lI)ENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Per defensar la Proposició no de Llei té la paraula 

el Sr. Sebas.tia Serra i Busquets. 
Disposa de deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Certament, som davant uns 

deIs temes que han passat una miqueta desapercebuts 
davant certs sectors d'opinió pública de les Illes Ba
lears, pero que per a nosaItres té una, importancia, crec .. I 
que grossa i que, de fet, estam davant un plantejament 
que pot hipotecar e! futur d'una serie de problemes 
derivats d'una cosa tan normal i quotidiana com és 
tenir un vehicle i haver de passar una inspecció tecnica 
d'aquest vehicle de forma obligada i de forma regular. 

Hem de dir, per comen<;:ar, que e!s serveis d'ITV, 
segons les nostres dades, l'any 85 han fet a Palma 29.045 
inspeccions, a Menorca, 4.489 inspeccions i a Eivissa 
6.389, que ens dóna un total de 39.923 inspeccions l'any 
85. Peró, al mateix temps, a causa de la nova legisla
ció de l'Estat Espanyol i d'obligat compliment a les 
Illes Balears i, endemés, el'obligat compliment dirigit 
pe! Govem de la Comunitat Autónoma i també pels 
Consells Insulars d'Eivissa-Formentera i Menorca, a 
través de les competencies que ha delegat el Govern 
Autonom a finals de l'any 85, fa que l'any 91 ó 92 eS 
prevegi una revisió obligada de 260.805 vehicles, entre 
les diverses instancies que es dediquin a aquesta revi
sió de vehicles. Per tant, estam parlant d'un problema, 
com deim, de present, peró sobretot, un problema de 
futur i d'un problema que pot ser especialment impor
tant en els anys que vénen, i un primer interrogant 
d'Esquerra Nacionalista-PSM és per que s'ha transfe
rit aquest servei als Consells Insulars de Menorca i 
d'Eivissa i no s'ha transferit, i que nosaltres sapiguern, 
ni tan soIs consultat al Consell Insular de Mallorca 
aquesta política, aquest tema, crec que important j 

cree que transcendent? 
Pero, al mateix temps, ens trobam davant un Con" 

junt de decrets i clavant un conjunt de polítiques coP: 



DIARI DE SESSIONS / Núm. ' 60 / 23 d'abril del 1986 1821 

eretes que es tenen per part del Govern de la Comu
nitat Autonoma, que ens duen a culminar amb el De
eret 5 de 1986, de dia 23 de gener, de la Conselleria 
de Comen; i Indústria, que, d'alguna manera, desen
volupa les seves competencies que l'Estat li va trans
ferir, i, a part d'aquestes transferencies als Consells 
de Menorca i d'Evissa-Formentera, ens trobam que des
prés ja plan teja el tema amb globalitat i, d'alguna ma
nera planteja la possibilitat que aquesta gestió de l'ITV 
pugui ser exercida per empreses privades en regim de 
concessió administrativa. No ens preocupa diñs una 
economia de mercat, no ens preocupa amb l'actual 
Constitució i l'é'.ctual Estatut, aquesta cHmsula del De
cret 5/1986, perque és una qüestió que esta bé que sigui 
plantejada i que és normal, pero si nosaltrcs anam a 
cercar un poe dins aquest Decret i, sobretot, si escol
tam les paraule.s del Govern elcsprés d'un dels darrers 
Consclls de Govern en que ja es parla de posar en mar
xa un plec de condicions, una subbasta i la privatitza
ció elirecta deis serveis de l'ITV, sí que ens comencen 
a preocupar un parell ele qüestions que Esquerra Na
cionalista-PSM vol cJur aquí. i ho hem ele dir també 
molt clar, quan varcm prc;en 1 ar aquesta Proposici/, no 
de Llei, logic8.ment només coneixÍem el decrct 5/1986 
de 23 ele gcner, pcrquf~ 13 presentarem dia 3 el'abril, i 
no conexíem la ccleritat en que el Govern d'agucs~a 

Comunitat Autonoma es vol elesfer dcls pocs serveis 
públics ele que elisposa, i la ce!eritat en que vol convo
car un concurs públic i vol priyatitzar un lema que en 
aquests moments, a Mallorca fa 29.045 revisions, pero 
que, insistesc, augmen 1:al-an molt els anys que vénen, a 
poc a poc, fins a culminar, al final de la decada, en
torn als 40 .000 vehicles, en aquests moments deim 
30.000 aproximadament i, per passar en aquests 260.000 
aproxim,üs que hem comentat. 

Per tant, ens trobam amb una gran celeritat amb 
una privatització, i ens trobam amb un tema que creim 
que no ha estat gaire estueli"at i creim que no només 
és un tema dc filosofia, de si es trac~a ele privatitzar o 
si es tracta de potenciar els senreis públics, sinó que 
endemés es tracta d'un parell de problemes que él 110S

altres ens esglaien i, per aixo, els volem plan tejar com 
a tema, ja, d'advertencia i com a tema de concreció, 

T dc que parlam, molt concretament? Parlam, en 
primer lloc, que el sen/ei ITV en aquestes illes, que 
nosaltres sapiguem, no ha tengll~ cap tipus de queixa 
eles que funciona, i ia fa bastants anvs. NosaJtres sa
bem que ;:t través del servei ele les Illes ele Menorca, 
el'Eivissa j el de Mallorca, si hi ha qualque problema 
és la necessitat d'ampliar I'estació ele Palma i. evident
ment, la po.ss ibilital o nccessitat el'adquirir o llogar un 
cquip d'ITV mobil per ajedar aquestes noves deman
des que hi haura a partir elel 86 i que escalonac1ament 
aniran augmentant. Aixo ho tenim molt dar, i creim 
que el Govem tam bé ho té dar i ho deu coneixer a 
través elels seu s serveis tecnics: la necessitat d'amplia
ció de I'estació de Palma i, evidentment, de elotar tots 
els ser\'eis ac1equadament a mesura quc la demanda 
augmenti. Pero, volem insistir que és un punt ele vista 
de riger polític i de rigor tecnic, i aquí valgui la qües
tió que hem ele parlar moll de temes tecnics en parlar 
d'ITV, que nosaltres sapiguem, no hi ha hagut queixc;;, 
ni en aquest Parlament ni al Consell de Menorca ni 
al d'Eivissa i Formentera, ni tampoc a través deIs usua
ris, i pode m dir que, en definitiva, els tecnics d'ITV, 
pel fet que tenen experiencia, pel fet que varen pas
sar oposicions, pel fet que ja fa estona que funcionen, 

,,;; 

sembla que són tecnics amb sobrada fiabilitat pública 
i 3mb sobrat rigor i imparcialitat en aquesta qüestió. 

Pero també volem plantejar el tema de les tarifes 
que aclualmeni es cobren. Tots sabem que es cobren 
530 ptes. per a la inspecció tecnica d'un vehicle a 
ComunÍiat Autonoma, i tmnbé sabem que hi ha possi
bilitals el'una segona revisió, si a la primera revisió hi 
ha hagut problemes, i també sabem que es cobren 2.610 
ptes. per tarifa a empresa concessionaria per si hi ha 
relació amb altres Comunitats Autonomes. En defini
tiva, per tant, podem elir que, en aquests moments hi 
ha un servei tecnic adequal, en aquest moment hi ha 
unes necessitats d'ampliació de l'estació de Palma i 
potser un deis sisteme~ sigui aquest lloguer d'un vehi
cle, el'un equip el'ITV mobil i, evidentment es tracta de 
continuar amb una feina que esta ben feta. Pero, ens 
troba111 amb aquest Decret que, en principi, el Decret 
és moll general i és abstracte, pero si després a11am a 
veure !'aplicació que el Govern e11 vol fer i ja ho ha 
manifestat públicament c\esprés elel darrer ConselI de 
Govern, és convoca r una subhasla, és un plec de con
cl1cions aelministratives públiques i és privatitzar el ser
vei, i un servei que en aquests moments, pot scr no 
sigui massa gros, 40.000 vehicles l'any 85, pero sí que 
entorn a l'any 90, ja anam als 260.000 vehicles. 1 aixo, 
per tant, Sres. i Srs. DipuUlts, que significa? Significa 
que privatitzant el servei ens trobam que es genera un 
negoci, que nosallres hem avaluat en 150 milions ele 
pese tes anuals, amb una clientela que és fixa perque 
hauran de passfr la inspecció a través d'aquestes em
preses, i quan nosaltres avaluam el negoci amb 150 
milíons de pessete5 anuals, estam parlant a través de 
xifres comparatives amb el que a altres Comunitals 
Autonomes s'esta cobranl per les inspeccions quan s'ha 
privatitzat, i sabcm que alguna Comunitat Autónoma 
que va comen¡;ar a privatitzar relativament aquest pro
cés de I'ITV, en aquests moments s'esta plantejant mol~ 
de ver, no només els plecs ele condicions, que és un 
deIs temes importants, sinó que també s'esta plante
jant a ·"v.eure si no s'ha encarit la vida, si no s'ha enca
rit la tarifa a comerciants professionals, etc., i a tola 
la població, en elefinitva, a través d'una inspecció que 
avui afecta un sector ele població, pero que afectara la 
gran majoría de la n05tra població molt aviat. 

Per tant, ens trobam amb un negoci el'unes climen
sions impressionants i ens trobam, crec jo, amb una 
clientela assegurada per Decret, que aixo és molt greu, 
que haura d'acudir a aquests ITV privats i, en conse
qüencia, ens trobam amb un problema de dimensions 
economiques molt grosses i, evidentment, amb uns in
ieressos economics, que crec, i ho creu Esquerra Na
cionalista molt cIarament, atempten l'esperÍi del que 
toca ser una au tonomia ben gestiona.da i eld que toca 
ser que l'autonomía ajudi e gestionar bé les coses i que 
els ciutadans gastin el manco possible, perque no és 
just quc nosaltres denunciem a vegades augments el'im
posts del Govern Central, quan després, quan podcm 
gestionar una cosa barata, mirem de privalitzar i, con
seqüentment, entcndre, perque privatitzant ho tenim 
ciar, es dispararan aquests preus com va succeir a la 
GeneraJitat ele Catalunya, a lravés elel seu Decret i elel 
funcionament deIs seus ITV. Per tant, en aguest mo
ment, nosa1tres creím que, per garantir un bon servei, 
només fa faita ampliar l'estació de Palma, adquirir un 
nou equip d'ITV a Mallorca, que aixo esta avaluat, si 
no tenim les xifres maIament, aproximadament en 20 
milions ele pessetes de cost, i, al mateix temps, es trac
ta de procurar preveurc un futLlr ímmediat de creixe-

--.. ----------------------------~~~ 
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ment de les inspeccions d'ITV. Pero, hi ha un segon 
tema, que també volem treure aquí, que és el tema 
deIs tecnics, deIs Iuncionaris, deIs contractats laborals 
i, en detinitiva, el lema de l'esperit amb que un Go
ven1 ha ele gestionar les competencies que el Govern 
Central Ji ha transferit. 

Ens trobam que, si un servei ha funcionat bé, si 
un servei té tccnics adequats i personal adequat, per 
que volem fugir d'aquesta tasca i passal' a una privatit
zació, en mans d'unes emprcses que han de fer, amb 
un plec de condicions i que han d'acudir a una subhas
ta, i, per altra banda, creim nosaltres, que no és un 
exemple ni un bon exercici a la nostra autonomia, pli
vatitzar un servei públic, quan l'Administració pot, per
fectament, complir, com ha complit fins ara amb aques
tes inspeccions rigoroses i a uns preus que els ciuta
dans no els traben alts i que, evidentment, són uns 
preus acceptables. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats, Esquerra Nacionalls
ta-PSM, vol ser cIar amb aquesta Proposició no de LIei, 
entenem que, en primer !loc, les inspeccions tecniques 
de vehicIes, ITV, s'han de desenvolupar com fíns ara, 
pel sector públic de la Comunitat Autonoma, amb una 
bona coordinació i amb una bona delegació de compe
tencÍes amb els Consells Insulars, el de Mallorca també 
és necessari que participi en aixo, i, per aItra banda, 
entenem, que la millar via de potenciar aixo és la de
rogació del Decret 5/1986, que ha obert la porta a la 
privatització d'un negoci impressionant i d'un encarí
ment del servei i, per altra banda, també ha hem de 
dir, no entenem com és possible que una cosa que ha 
funcionat bé, el Govern se la vulgui llevar de damunt. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRES'IDENT: 
MoItes gracÍes, Sr. Diputat. 
Aquesta Proposició no de LIei no té cap esmena 

presentada. 
El Conseller d'Indústria i Comen; demana la pa

raula, i se li concedeix. Sr. Gaspar Oliver. 

f:L SR. OLIVER MUT: 
Gracies, Sr. President. Sres., Srs. Diputats. Sr. Ser

ra, m'estranya que a voste Ji falti un escaló, perque 
després d'aquest Decret n'hi ha un altre, que es va 
aprovar dijous a Consell de Govern, i no es fara aques
ta subhasta, ni tan soIs subhasta, sinó que sera con
curso Pero, anem al tema. 

També, després entraré en aquestes manifestacions 
que ha fet, d'un negoci, jo crec que no ho és, pero 
també és que li falta, li falta a voste documentació, i 
per aixo som aquí. 

El Decret 2.470 del 82, com voste sap va ser el que 
va transferir a la Comunitat Autonoma el servei d'TTV 
i en frase que es diu ja dins la Comissió Mixta de 
Transferencies, es transfereix el que hi ha. Al decret 
del «Minen>, 2.344 del 85, com voste sap, ha fet refe
rencia, entra en vigor la lnspecció Tecnica de Vehicles, 
és a dir, els cotxes particuIars, perque ens entenguem, 
i fixa que abans del 72, els cotxes matriculats abans 
del 72 han de passar la revisió abans de dia 31 de mar~ 
del 87. Abans del 74, a final del 87, i així, seguit. Aixü 
ens dóna que a l'any 87, calculs fets pel Ministeri i nos
altres, conjuntament atenent al nombre de cotxes ma
triculats que hi ha a Balears, que no només són els 
matrieulats a Balears, sinó els matriculats a tota Es
panya, pero que són a Balears, la xifra deIs cotxes que 
passaran aquesta inspecció ens surt a 32.000 dins el 87. 

1, a I'any 91, són 130.000, vol dir que aixo són, en virtut 
d'aquest Decret nOll que ha sortit, l'incremen t que su
posara aixo. Per una altra part, el Decret 1987 del 85, 
del Ministeri, preveu la confecció administrativa, qU<1nt 
aquest decret fa rdació a l'objccte ele millora¡- la Se
guretat vial, dins l'article 2 diu "la ejecución material 
de las inspecciones podrá ser realiza~¡a por las Comu
nidades Autónomas directamente o a través de socieda
des de economía mixta o por empresas privadas, pro
pietarias de las instalaciones, con su propio personal o 
en régimen de concesión administrativa». Davélnt aixo, 
davan! aquesta situació, ens trobam en el Govern que 

" tenim dues alternaüves, tenim dues possibilitats, una 
que és, actuar direciament, seguir tal com estam, fer 
l'ampliació i dur aquest servei directament l'aclminis
tració o, per una altra parl, anar a aquesta concessió 
administrativa que, en la primera fase, seria una inver
sió bastant elevada. No tengui cap dllbte que si es po
gués renegociar un dia, una vegada més aquestes tr<1ns
ferencies, la Comuni Lat, el Govern, aquest Conseller que 
li parla, agafaría la gestió directa de l'administració, 
pero és que el Govern Central no ho fa així i, endemés, 
se'n cuida molt bé d'obrir la porta i contemplar dins 
l'article 2 d'aquest clecret que li he esmentat abans, la 
possibilitat de concessions administratives. 

Per una aItra part, i no ho faig a títol de compara
ció, perque ja sé que vos te em pot dir, jo estíc d'acord 
amb voste, que no hem de comparar amb les altres Co
munitats Autonomes, sinó que cadascú, cada Govern i 
nosaltres des d'aquí. hem de fer el que creguem més 
adient; pero sí a títol informatiu, Ii puc dir que les 
ComunÍlats de Galícia, Andalusia, Madrid i Can aries 
estan per la concessió administrativa. Can aries encara 
no l'ha feta, pero la té en marxa. I tret de tres Comu
nitats, que són la del País Base, Extremadura i Múrcia, 
totes les altres j-a tenen dins el seu territori, o bé con
cessiol1s adminislrativcs, o també empreses coHabora
dores que desenvolupen aqucst servei. 

Dones bé, si nosaltres hem de dur aquest senei di
rectament, amb aquesta inversió grossa que haurem ele 
fer, i com vos te sap, la taxa preveu que ha de cobrir 
el servei, el casi elel servei, hauríem, amb aquesta taxa, 
de calcular l'amortització eI'aquesta inversió més capí
tal 1, més capítol II, d'aguest servei. La Uei de Taxes, 
la Llei de Taxes que proximament esperam que s'aprovi, 
ja fixa en 780 ptes., la taxa d'inspecció de vehicles a 
Balears i m'estranya que voste digués, és a dir, no 
m'estranya que voste digués que aixo era un benefici 
enorme, perque voste ha fet els calculs damunt una ta
rifa de 2.600 ptes., són 2.500, és la tarifa que cobra Ma
drid, nosaltres no pensam cobrar 2.500 ptes. de tarifa, 
sinó que el concurs sortira amb una tarifa d'unes 1.100 
ptes. Pensi que tenim una taxa, la que hem dut a apro
vació, de 780 ptes., estam parlant d'un increment de 
300 ptes., que si en aquesta taxa hi haguéssim d'aficar 
I'amortització d'aquesta inversió més capítol 1, despe
ses de funcionament, crec que sí que ens dispararíem. 
Pero, no es preocupi, Sr. Serra, em cregui, Ji deixaré 
després el Decret, perque no perdem el control d'aques
ta gestió, de la gestió que volem delegar, només es de
lega la gestió, i la gestió d'aquelles inspeccions perló
diques, perque voste sap que hi ha unes inspeccions 
que no es poden, ni tan soIs delegar, que no són re
nunciables de la Comunitat, com són, per exemple, les 
inspeccions d'un remole. 

El Decret de dia 10 del 4 del 86, del Govern Balear, 
regula l'organització del servei, el seu regim jurídic i 
economic, així com també aspectes relacionats amb 
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instaHacions, maqumana i obres de les estacions. No 
hem perdut el control, perque el Decret 5 del 86, alla 
dissenyam la xarxa basica de les estacions d'ITV, alla 
també crearn aquestes arees i, per una altra part, a 
l'empressa concessionaria nosaltres li haurem d'apro
var la ubicació d'aquesta estació d'ITV. Tampoc no p er
dem el control a la construcció de les estacions, perque 
la Conselleria haura d'aproYar el projecte, haura d'apro
var el nombre de Hnies i e l seu tipus, aUa on fixam, 
dins aquest Decret, un maxim de quatre Hnies per 
cada estació, i un mÍnim d'una i que sigui universal, 
és a dir, p l' a Ileuge r i p r a cotxes pesa :s. [ e l con
cessionari, ¡,er un;) a l t l-a parl, Lambé, tot a i b que Ji 
es tic dient é e l que d¡u 1 Decret, e l p dria remelre a l 
Decrct, peru crec que és importal1t que la ambra h 
sapiga, perqu cree qu é basi p r demostrar que no 
p rdem el ·ontro!. E l con 'es ionari, també, haura d'am
pliar e [s servei!'¡ d'aqucst · estacíons quan la Conselle
ría li deman i, per poder cobrir aquestes demandes exis
tents. També 11i fixam cls aparells de control, quins 
aparells hi ha d'haver en aquesta estació, i pe l que fa 
referencia a les instaHacions, la Conselleria marcara les 
clirectrius rcferents a l'establiment, implantació, ex ten
sió, equip, funcionamenl, estat i afectació del servei. 
Pel que respecta a l'explotació ja d'aquest scrvei, la 
Conselleria fixara el temps mig de revisió per vchi cle , 
fixara també el nombre ele personal i la seva catego ria 
de cada es~ació, millor dit, ho fixa ja aquest Decret, i 
la Conselleria, un tema que a voste el preocupa va, que 
deia, si áixo funciona bé, per qü~ és que ara ho 11em 
de c;;mviaT, ja que tenim un personal especialitZ8t i que 
fup.ciona, la COllselleria designara interventors tecnics, 
que seran funcionaris per controlar aquest ser-vei i per 
resoldre possib1cs discrepancies si n'hi ha. L'interventor 
tecnic també certificara aquelles revisions que li he dit 
abans, que són de compe' encía exclusiva de l'Adminis
tració del Govern i que no podem transferir. Aprova
rem també nosaltres el models d'impresos a utilitzar, 
i també sera obligada aquesta empresa concessionana 
a donar-nos tota la informació que la Conselleria soBi
citi, j, en materia economica, aquesta taxa , o millar 
dit, no és taxa ja, sería tarifa, de 1.100 ptes., pensi que 
la Conselleria l'haura d'aprovar cada any i l'haura de 
revisar cada any, pero és que també dins aquest as
recte economic s'haura de fer una auditoria cada any, 
una auditoria externa, alla on se'ns haura de presentar 
aquest balanc;, i també aquest pressupost que será el 
que ens servira per calcular i per revisar aquesta tari
fa. Crec que aixo és seriós. 

Tampoc aquesta empresa no podra, per exemple, 
hipotecar, ja que es regula el dre! real de garantia, i 
després hi ha tota una serie de reglamen:acions que 
fan l~efer'encia al regim d'incompatibilitats, la caducitat 
de les concessions, com també un regim sancionador. 

Amb tot aixo, Sr. Serra he intentat explicar que en 
cap moment, en cap momen t , el Govern no perd el con
trol i que, únicament i exclusivament, el que es ra és 
delegar la gestió, 

Crec quc el'aquesta manera queda contestada, tal 
vegada, la seva preocupació per la subhasta, ia que 
abans de la subhasta, j no sera subhasta, s inó que sera 
concurs, hi ha aquest Decret, que crec que aquest De
eret regula perfectament com ha de ser aquesta COD
cessió i, en definitiva, el Govern no perdra el control 
i només, el que fa, és transferir la gestió. 

Gracies, Sr. Presic!ent. 

EL SR. PRE'S'IDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, el terna és bé d'actua

litat, perquc se )b la que és dijous passat que es va 
aprovar e l Decret que dit'ícilment ha pogut arribar a 
les nos!res man aq le L Decre1, i aquest Diputat sí que 
va sentir per una emissora de radio local les paraules 
del Vice-president del Govern, Sr. Ruguet, que feja les 
alabances d'aquesi. Decret i de la millora del scrvei i 
el e com aniria de bé , i dar, aquest Diputat es va prcocu
par molt, perque va dir, i si ara va bé, que passa ac,uP 
J, logicament, hem de contestar un poe el que ha dit 
el Govem. 

Bé, una broma per comen¡;ar, i la me perme~ra , si 
no hi ha negoci, a qui li interessara aquest concurs? Si 
tot aixo que el Govern diu, que estara tan ben con
trolat, les tarifes, etc. , aleshol-es, a que ve tot aixo, i si, 
endemés, no afectara a les i!les de Menorca, Eiviss<I i 
Forrnentera, i pareix que , en pZlrt, vu!l dir, a Mallorca, 
hi ha molts d'in~crrogants. Jo voldria insis tir qu e 
aquest augment de t<l1'i1'a que voste ja xifra en unes 
300 ptes. aproxirnadarnen t, és un augment de ta rifa 
el' entrada, pero que després entram a una dinarnica de 
possibilitats de noves t arifes. Li insistese que dins les 
clausules, vos te les ha explicades, i li agraesc, pero 11i 
ha un tema que no be acabat d'entendre, l'empresa. la 
c011cessió administrativa, per quants d'anys? La con
cess ió administrativa dins les clausules, que passa 8mb 
les instaHacions, si queden deteriorades, les actUéds o 
les noves que es puguin ter? Qui les paga? Perque tenc 
entes que a qualque Comunitat Autonoma, concrela
menl a la catalana, hi ha un problema gravissim en 
aquests mornents a resoldre, respecte d'aquest tema, 
supos que n'hauran pres bona nota per evitar que es 
trobin, vostes, si governen, o qui governi, amb proble
mes e1'aquesta na turalesa de' qui un parell d'anys . Pero 
per altra banda, nosallres creim que aquest debat ens 
esta demostrant una cosa que és més que evident: o b é 
és que aquí estam davant un negoci molt gros i molt 
important, que anira donant fruits a partir d'ara i, per 
tant, parlam un poe d'hipotecar, o ens trobam ele fe! 
amb una administració autonomica que abans que els 
problemes arribin ja se'ls vol llevar de clavant els uUs. 
Perque els problemes, actualment, la veritat és que no 
hi són gaire, la inversió que, en aquests moments, creim 
que s'hauria de fer, no supera, creim nasal tres els 20 
milions de pessetes, i creim que, en absolut, els b endi
cis que per molt que el Sr. Ruguet ho digués pels mit
,ians de eomunicació, em sembla que era en directe o 
almenys gravat, que jo ho vaig sentit, i vos!e també ha 
redundat en el mateix criteri, no creim que, en abso
lut hi hagi una compensació per aixo que vostes estan 
fe llt. Nosaltres creim que no és qüestió només ele filo
sofies neo-liberals, no, no, avui el tema no va per aquí, 
el tema va d'un negoci concret, el tema va de capacitat 
o d'incapacitat deIs serveis de la Comunitat Autonoma, 
i aquesta vegada he de dir que 110saltres afirmam i 
deim que la capacitat existeix, per tant, no veim el per
que s'han ele donar totes aquestes passes, és bo que no 
hi hagi subhasta, que s'hagi passat a concurs, pero, per 
favor, sabem' nosaltres que dins aquests sis~emes hi ha 
poca diferencia en el moment de la veritat. 

En definitiva, nosaltres creim que hem de reiterar 
la nostra proposta que sigui sector públic de la Comu
nitat Autonoma qui tengui en els seus serveis l'TTV, 
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insistim molt en el deis Consells Insulars amb la ne
cessaria coordinació i delegació competencial, i també 
ínsistim en el sentit que aquest tema, Sr. Conseller, 
nosaItres creim que funciona bé, i com que creim que 
funciona bé, més val no tocar-ha, i ara paresc un poe 
el Sr. Albertí, que qualque \'egada ha ha dit, a aixo, 
en aquesta mateixa !ribuna, deixem les coses que fun 
cionen, que funcionin, vull dir, i aixo ara, és que ciar, 
un, en tres anys, agafa coses d'un i de l'altre i, per tanl, 
c:n definitiva, cree que és bo que tots dialogucm, i el 
Parlament és per parlar i per veure els pros i els COll

tres. Nosaltres, en definitiva, creim que és una passa 
que encara es pot pensar una mica més i creim que 
seria bo que el Govern s'ho repensi, i que els Grups 
Parlamentaris, avui, també agafassin aquesta opció. 
També, insistir una vegada més en la qüestíó tecnica i 
humana, hi ha un personal transferit, que vos tes pa
reix que els dedicaran afer d'interventors tecnics, Sé'

gons les seves paraules, pero la veritat és que aquest 
personal, creim que, la veritat, quedara, en una parau
la, amb molt poca feina i, a la vega da, a una feina que 
feia bé, se Ji lleva la possibilitat de continuar amb 
aquesta feina, i creim que aixo és un error i que, en 
definitiva, els ciutadans, entre que s'encarira el servei i, 
a la vegada, entre que tendrem un funcionariat amb 
menys feina, creim que l'autonomia no donara, en abso
lut, una bona lli~ó; i insistim, el negoci de futur, nos
aItres el veim, voste ens l'esmorteeix una miqueta, pero 
nosaltres el veim, i la veritat, no voldríem haver-Io de 
denunciar d'aquí un parell d'anys amb gran rebumbori , 
sinó que ens estimam més prevenir que no curar. 

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

EL SR. OLIVER MUT: . 
Sí, procuraré ser molt breu. Jo crec, Sr. Serra, no 

entraré dins tot el que esta parlant de maquinaria i que 
passi tot aixo, i el remet en el Decret on, em cregui. 
esta tot contemplat i, si no, després .ia m'ho dira. Perú 
crec que sí, tal vegada, no hagués estat, si hagués 
fet una pregunta al Parlament, com moltes vegades es 
fa, ens haguéssim evitat parlar d'aquesta Proposició no 
de Llei que avui tenim aquí. Voste diu, si aixo funcio· 
na, val més no tocar-ho, no ho toquem, pero és que 
hem de fer qualque cosa, és que hem de poder garan
tir aquest servei, que ens ve imposat per un Decret 
nou alla on tendrem, en el 91, 130.000 cotxes més per 
inspecionar. Aquí pareix que estam lluitant que vos~e 
vol ampliar la plantilla de funcionaris, pensi que tots 
els que hi ha a l'estació d'ITV és personal laboral, és 
contractat laboral, se seguira, de tates formes, contrac
tant personal, aquestes empreses que voste diu, que les 
empreses concessionaries poden fer un gran negoci, jo 
no dubt que ho hi hagí negoci, pero, precisament, es 
fara un concurs amb unes pliques tancades, alla on 
tothom tendra, els que es presentin, els que tenguin 
interes, per aixó es fan els concursos. Tenc la cons
ciencia rnolt tranquiHa sobre aquest punt i estic segur 
que voste no haura de denunciar cap irregularitat da
munt aquest tema, perque, precisament sé el perillós 
que és o el perilIós que pot ser que sense fer irregu
Iaritat es presta que et pengin capells, aniré molt aler
ta, com procur anar-hi. Que ens volem evitar proble
mes? No és cert, no és cert, Sr. Serra, no ens volem 
evitar cap problema ni un, sinó que hem pres aquesta 
determinació, perque creim que el més adient és la 

.,. 

conccsió. I, tal vegaela, aquí l1i ha la ideologia política, 
pero ja veu, li he passat revi sta a les aItres Comuni
tats Autonomes í veu que de concessió administrativa 
n'hi ha de tot color, no compar, sinó que li he ele dit 
a títol anunciatiu, i jo crec, jo raig el que cree mé:; 
convenient per a aquest Govern, i pel que fa referencia 
a Menorca i a Eivissa, no es fa la concessió per un mo
~iu molt senzill, la resposta és molt clara, és que a 
Menorca i a Eivi ssa, les dues estacions d'ITV, millor 
dit, I' estació¡' d'ITV que hi ha a cada illa dóna ele so
bra, és suficient per complir aquest servei, pensem que 
únicament funciona un elia a la setmana, té una línia 
que és universal i amb la possibilitat el'ampliar una 
línia més, i únicament es fa concessió administrativa a 
Mallorca, perque hem de fer qualque cosa, no podem 
estar aturats ¡funciona bé, i no ho toquem, no, hem de 
fer el que feim, i crec, i li parl tamb tota l'honraclesa 
del món, Sr. Serra, que estic conven<;ut que és el mi
llor per a aquesta Comunitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sr. Conseller. 
EIs altres Grups, valen fixar ... 
La Sra. M.a Antonia Munar, pel Grup Regionalista 

cle les Illes. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Re

gionalista no donara suport a la Proposició No de L1ei 
d'Esquerra Nacionalista, la motiva ció és de tipus le
gal j ideológico El Reial Decret 1.987 de 1985, ele 24 
de setembre, sobre normes generals d'instaHacions j 

funcionament de les estacions ITV, que té com a objec
tiu el millorament de la seguretat vial i que, ates que 
les existents estacions del Ministeri d'Indústria i Ener
gia no poden donar l'abast, disposa, al seu article 211. 
que t'execució material de les inspeccions es pugui rea
litzar per la Comunitat Autonoma directament, a través 
de societats d'economia mixta o per empreses privades 
en regim ele concessió administrativa. I el Reial De
dret 2.344 del 1985, de 20 ele novembre, pel gual es 
regula la inspecció tecnica de vehicles i del qual es eles
pr·en un augment important d'inspeccions en concret 
i, pel que fa a les Balears, les estacions el'inspecció tec
nica de vehicles ele Palma, Maó i Santa Eulalia, a Eivis
sa, passaran previsiblement d'un total a l'any 1985, de 
40.000 inspeccions, a l'any 1991, a un total de 125.000 
i nspeccions. 

Creim que si el marc legal ens permet que sigui 
l'empresa privada la que es faci carrec el'aquest tema, 
procediment seguit, per altra part, com ha dit el Con
seller d'Indústria i Comerx,:, per la major part el'altres 
Comunitats Autonomes, vegi's Catalunya, Madrid, Anda
lusia, i podent, arnés, obtenir importants quanties ecO
nomiques pel tema canon, no veirn la necessitat que 
sigui l'administració de la Comunitat Autonoma, amb 
tantes funcíons per realitzar, la que hagi de fer front 
a aquest tema, incrementant equips, organigrames, per
sonal i, en definitiva i a la llarga, repercutint en contra 
de l'administrat. Per aItra part, creim que el Decret 
5/1986, de 25 de gener, de la Conselleria d'Indústria i 
Comer<;, i el posterior, que no es tracta en aquesta Pro
posició no de Llei, és tecnicament i pel que fa refe
rencia a la descentralització, bo, es preveuen estacions 
a diferents zones de l'illa, Palma, Inca, Manacor, amb 
beneficis per als usuaris i un important, també millo
rament de l'estructura tecnica actual. 
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El nostre no suport a aquesta Proposició no de Llei 
d'Esquerra Nacionalista i la defensa que sigui la ini
ciativa privada la que dugui endavant en el futur la 
inspecció tecnica de vehicIes, no significa una despreo
cupació pel tema i per com aixo es dura endavant, que 
la tenim, sinó una actitud coherent amb la nostra idea 
liberal damw1t l'economia i l'empresa. Demanam al 
Conseller d'Indústria i Comer~, i no dubtam que així 
ha estat fins el dia d'avui, una total transparencia en 
els plecs de condicions, em refereixo que faci factible 
que totes les empreses, per motiu de temps, d'adqui
sició de terrenys, de permissos d'obres concedits, etc., 
puguin accedir lliurement a aquest concurs, i també 
amb l'acusació posterior a una determinada empresa. 
Sabem de l'existencia de diferents grups interessats en 
el tema, especialment pel que fa referencia a Mallorca, 
que és el que disposa el segon Decret, i no c1ubtam que 
seran moltes les pressions i molt importants que ten
dra el Sr. Conse\ler. 1 ens consta, perque tenim notes 
enregistracles que ho acrediten, que ja existeixen im
portants empreses que actuen a altres COl11unitats Au
tónomes, que estan constituides a les Balears, amb ter
renys, domicilis i socis una mica estra nys i, per tot aixo, 
el noslre Grup, que esta d'acorc\ amb la llibertat de 
mercat, li demana que també a l'hora d'escollir l'em
presa hi hagi una total iguaItat i transparencia. 

Moltes grácies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
Té la paraula, pel Grup Socialista, el Sr. J osep Al

fonso ViIlanueva. 

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

Diputats. La Proposició no de Llei que du el Grup d'Es
querra Nacionalista, creim que és una Proposició molt 
iriteressant, perque ens ha permes ele coneixer, en pri
mer lloc, les idees elel Conseller, expressades a un De
cret que no coneixíem, no el podícm coneixer mai, no 
esta publicat, i, en segon \loc, ens ha obert un ampli 
camp de possibilitat de demanar coses que el Conse
ller, encara que ha fet una intervenció aclaridora en 
certs aspectes, no ens ha aclarit. 

Hem ele donar, d'entrada, l'enhorabona al Conse
ller, qualque vega da ho hem de dir, aixo, perque ha 
fet una distribució per arees, és a dir, s'estableix una 
distribució per arces, que era una llarga petició del 
Gnlp Socialista, com recordara el Conseller a una pre
gunta que li varem fer, una o dues preguntes que li 
va fer el nostre Grup, ho ha recollit i per aixo li hem 
de elonar les gracies. 

De totes maneres, el tema, nosaltres creim que no 
és pot solucionar el'una forma tan senzilla com ha pa
regut aquí, dient que el negoci era negociet, que, bé, 
que millar, com dei a la representant del Grup Regio
nalista, la iniciativa privada que la iniciativa pública, 
creim que el tema no és aquest, aquí es planteja un 
negoci ele molts de milions de pessetes, cIar. 1, amb 
números rapids, amb números rapids, no importa anar
nos-en afer moItes coses, les tarifes s'establiran a un 
concurs , per cert i entre parentesi, concurs per qui':'? 
per que no concurs-subhasta? No ho hem entes, no ho 
hem entes, i creim que el concurs és la forma ele do
~ar una concessió a qui un vol, i e l concurs-subhasta 
es la forma de donar una concessió a qui un vol pa
gant més, crec que hi ha un poc de diferencia. Per 

tant, nosaltres, en tot cas que el Govern continul en
davant, i pel que s'ha dit aquí hi continuara amb la 
seva idea, abogaríem perque es fes un concurs-subhas
ta, que és bastant més acIaridor que no un concurs tot 
sol. Pero, tornem al negoci, el negoci és un negoci de 
molts ele milions, i és molt cIar, les tarifes es calcula
ran o es calculen, ja ho ha dit, amb la taxa, 1.000 i bus
ques de pessetes, amb una analisi d'inversió, cost, etc., 
que tendran en compte una estimació deIs clients que 
tendran a un any determinat, suposam que l'any 86-87, 
pero aquests c!ients pugen en fletxa, i quanta més oc u
pació es tengui d'aquestes línies, una o quatre, de lí
nies d'ITV, el negoci sera més rodó, obviament si és 
un concurs-subhasta, i l'administració té un percentat
ge elevat damunt la factura ció com a canon, podria 
ser una forma que aguest negoci, l'administració dedi
cas a sBguretat vial, com diu el Decret, quantitats im
portants de recursos, perque aquí hi haura quantitats 
importants de recursos. De totes maneres, no volem 
dur la discussió al tema de si sera millor la gestió 
el'empresa privada o empresa pública, pero sí llevar 
un malentes que ens ha volgut deixar aquí el Con se
lIer, o que creim que ha deixat el Conseller, i és el 
sc-güen t. 

Evident que augmenten els costs, pero a l'adminis
tració pública li augmentarien manco els costs que a 
l'administració privada, i li eliré perque. El Decrct 
1987 del 85 reserva, i el Conseller ho ha dit, a l'admi
nistració una serie de feines importants, entre aques
tes, les inspeccions pl'evies a ma triculació, les inspec
cions prcvies a canvi de destinació de vehicles, les ins
peccions per a grans variacions amb el vehicle, les 
inspeccions realitzades pe¡- una duplicació de targeta 
d'ITV, i quan l'administració requereixi un titular, fer 
una inspecció, a part de les revisions periodiques de 
taxímetres i compta-quilometres. Aixo són competen
cies indelegables de l'administració pública, per tant, 
el manteniment d'un equip aelministratiu, a part de 
l'expedició de tots els certificats i de tots els docu
ments, que aixo ha ha de fer l'administració. Si s'ha 
de mantenir aquest equip administratiu, bé, ja és un 
cost que no tendra l'empresari privat, i que la Conse
Heria l'haura de tenir sense tenir cap tipus d'ingrés. 
J o no sé, els comptes solen sortir, idos idos solen 
ser quatre, gairebé sempre. Bé. 

De totes maneres li hem de elir que hi ha una di
ferencia substancial, Sr. Conseller, amb altres Comu
nitats Autonomes i aquí respecte de les estacions d'ITV. 
Vostc sap que el Reial Decret dóna possibilitat a qual
sevol usuari a fer la inspecció a qualsevol ITV, és 
molt mal de fer, a Mallorca, a Menorca i a Eivissa, 
practicament impossible haver-hi elecció d'estació 
el'ITV, i ;:i·quí ens ve una altra pregunta, de ver vos tes 
han pensat que qualque concessionari faci tarifes dis
tintes? Seran totes les tarifes igual s ? I els concessiona
ris que tenguin l'ITV ele Palma, si són tarifes iguals, 
la seva fletxa de negoci és incre"ible, és molt m és alt, 
els costs no són els mateixos, o exigiran manco als de 
Manacor i Inca? Hi ha molts dubtes en aquest tema, 
i ens agradaria veure tot el plec de condicions, tot el 
Decret per poder prendre una elecisió elefinitiva sobre 
el tema. 

A posta, corn que no ho tenim gens cIar, ni el 
Conseller ens ho ha aclarit gens, el nostre Grup s'abs
tenelra en espera el e vcure tots els documents i adop· 
tar les mesures parlamentaries en funció d'aquests el 0-

curnents que es presentin. 

~ ~----------~~--~------------------------------~--------------~----------------------------------~-

-. .. ------------------------------------
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Només reiterar dues coses, ha pensat el Conseller 
que per a les arees d'Inca i Manacor no hi hagi ningú 
que es presenti al concurs? O ja sap que hi haura 
qualcú? Si no es presenta ningú, ha pensat que l'ad· 
ministració ho cobreixi? 1 una altra pregunta, han par
lat amb el Consell de Mallorca, perque el que fa el 
Consell de Menorca i el d'Eivissa ho fes el de Mallor
ca? Tot aixó són possibilitats, i les hem de deixar aquí, 
damunt la taula. Com a darrera cosa, Sr. Conseller li 
agraim mol! que la vigilancia que, per altra part no té 
més remei que complir, perque la LIei, el Reial De
cret l'obliga, sigui grossa, ens ha agradat el de l'audi
toria externa i que aquesta auditoria, com sempre no 
vagi abans a organismes de Madrid, com qualcuna que 
ha aparegut per aquí, que en aquest Parlament, audi
toria, informe económic i d'altres, ens agradaria que 
les auditories que fes o els informes que fes la Comu
nitat Autonoma arribas sin abans a aquest Parlament 
que no a altres organismes, i li agra'im. 

Per tot aixo, per la confusió en aquest tema i per
que, de veritat, Sr. Conseller, amb la tarifa, taxa o el 
que vulgui que vos te ha dil, el negoci és realment im
pressionant i perque ens ha dit que faria concurs i no 
concurs-subhasta, realment perque no podem tenir clar 
aquest tema encara. El nostre Grup s'abstendra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup PopuJar té la paraula el Sr. J oan Verger. 
Sr. Conseller. Obri voste qüestió incidental. Dispo

sa del temps que estimi necessario 

EL SR. OLIVER MUT: 
No crec que hi hagi lIoc. Sr. Alfonso, tots aquests 

dubtes que té els hi ac1arira el Decret que varem apro
var dijous passat. Només li vull dir un punt, que sí 
que vull rebatre aquí, que diu, a mesura que hi hagi 
més nombre d'inspeccions, més alt sera el negoci, bé, 
hi ha un canon, que aquest canon també fixara per lí
nia, per nombre de vehicles, i després el canon global, 
és a dir, hi ha coses que encara no les hi puc contes
tar, que sortiran a les bases, pero el remet, i tot5 
aquests dubtes que té, en el Decret que varem aprovar 
dijous. 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
No n'ocuparé ni mig_ Li hem dit que ens abstenim 

perque no ho tenim clar, qua n vegem tot el Decret i 
el concurs, ja veurem el que feim. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Popular té la paraula el Sr. Joan Ver

ger i Pocoví. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
Sr. President, just per fixar la postura. Nosaltres 

no donarem suport a aquesta Proposició no de LIei, 
crec que les explicacions del Conseller han estat sufi
cientment clares, coincidim amb una filosofia política 
del Grup Regionalista, respecte de l'empresa privada i 
el model de societat, i creim que és bo, precisament, 
que la Comunitat Autónoma faci aquestes concessions 
éldministratives via empresa privada. Per consegüent, 
nosaltres no donam suport a aquesta Proposició no de 
LIei. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt bé, acabat el debat, i moltes gracies de la seVa 

intervenció, pas a la votació. 1 deman a la Cambra: les 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta Pro 
posició no de LIei, es vol en posar drets, per favor? 

Quatre, poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aques

ta Proposició no de LIei, es volen posar drets, per fa
vor? 

Poden seure, moItes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po

sar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracles. 
El resultat de la votació és el següent: a favor, 4 

vots; en contra, 23 vots; abstencions, 16. Queda rebut
jada la Proposició no de LIei. 

n.-S) 
1 passam a la darrera Proposició no de LIei inelo

sa dins l'Ordre del Dia d'avui, que és la 628, presenta
da pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM. 

Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura del text? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Actuacions sobre el foment de l'ocupació .. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Deman silencio 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
... i impuls del treball juvenil. 
Tot i que les competencies de la Comunitat Autó

noma de les Illes Balears en materia laboral siguin en
cara prou migrades, és un fet pales que les nos tres 
institucions d'autogovern tenen un mandat prou explí
cit a l'article 9 de l'Estatut que disposa que han de 
promoure la partiCipació deIS ciutadans a la vida po· 
lítica, cultural, economica i social. Els pobles de les 
Illes Balears han assolit un deIs més alts nivells de ri
quesa de l'Estat Espanyol, peró les nostres societats, 
tot i la seva riquesa global, presenten contrastos bru
tals, quant a la participació deIs ciutadans a la vida 
económica, la marginació, la pobresa, l'atur, l'econo
mia submergida, etc., són realitats evidents i generado
res de la conducta antisocial entre un sector important 
de la població de les Illes. Per aixo, urgeix que el Go
vern de les Illes Balears, surti de la seva passivita1! en 
materia de treball i dugui endavant accions concretes 
i precises per tal de comen<;ar a convertir-se en un ele
ment positiu i dinamic per als nostres ciutadans. Per 
tot aixó, presentam la següent Proposició no de LIei: 

El Parlament de les Illes Balears acorda instar el 
Govern de la Comunitat Autónoma per tal que a tra
vés de la Conselleria de Treball i Transports acomplei
xi els objectius que es relacionen, mitjan<;ant els pres
suposts de l'any 1986: 

l.-Estudi de possibles propostes d'activitats que 
generin ocupació estable a les Illes Balears. 

2.-Proposta d'actuacions tendents a promoure 
l'ocupació de joves, dones, treballadors d'edat avaw;:a
da, minusvalids o altres grups amb dificultats especials 
de contractació. 

3.-Realització d'un inventari d'empreses amb rises 
higienics i nombre de treballadors que hi són exposats. 

4.-Desenvolupament d'una campanya per tal de 
mentalitzar els ciutadans sobre la salut laboral. 
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5.-Negociació amb les parts interessades i formu7 
lació de propostes dirigides al manteniment de l'ocu
pació. 

6.-Elaboració de programes d'orientació profes
sional a tots els nivells educatius i garantir-ne la seva 
aplicació. 

7.-Potenciar la introducció de les noves tecnolo
gies a les Illes Balears. 

8.-Difondre les modalitats de contractació que fa
cilitin la integració deIs joves a I'empresa. 

9.-Elaborar un programa d'informació i difusió 
ele les possibiIitats d'autoocupació. 

lO.-Elaborar un programa de suport a les empre
ses d'economia social, a les fires, mostres i certamens. 

11.-Establir un pla d'ajudes per a l'assistencia tec
nica i gerencial. 

12.-Establir ajudes i beques per a l'especialització 
de joves en ma teria ele cooperatives i empresarials». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria . 
Per defensar la Proposició no de Llei, té la parau

la el Sr. J oan Francesc López Casasnovas. 
Disposa, Sr. Diputa t , d'un tcmps de deu minuts. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats . Aques

ta proposició no de Llei ve a compte en aquest Parla
ment, per mor d'una interpeHació que es va veure en 
aquesta Cambra día 13 de mar¡;: de l'any 86 i que, per 
raons reglamentaries, que ara no vénen al cas, no va 
poder donar lloc a una Moció subsegüent. De tota ma
nera, jo em vull referir a aquest context anterior de 
dia 13 de marc;, perqu·~, d'alguna forma, els dotze 
punts que es contemplen en aquesta Proposició no de 
Llei són conseqüencia directa de les respostes que es 
van donar en aquesta Cambra. I, efectivament, voldría 
comem;ar fent referencia a la dan-era interven ció d'un 
Diputat, el representant del Grup Popular on deia que 
tractar temes d'aquesta qüestió era, quelcom com 
Per retxes ciins l'aigua. Fer retxes dins l'aigua és, pro
bablement, perdre el temps, és tard avui , i les vosses 
merces, com es diu aquí dins, deuen estar cansades. 
Pero cree que també és molt cansat per a les perso
nes que estan esperant del Parlament de les Illes Ba
lears i del Govern i de la nostra autonomia respostes 
concretes i positives, crec que és molt cansat veure 
que aquí estam fent retxes dins l'aigua. Bon vent i orat
ge, ido, per a aquesta Proposició no de Llei, i a veure 
si els aires deis carrers entren d'una vegada al Parla
ment de les Illes. 

1 deim a".;o, perque som conscients que allo que 
proposam en aquesta Proposició no de Llei hauria de 
ser, d'alguna manera, un programa o part d'un progra
ma, no només de la Conselleria de Treball, sinó prac
ticament de tot el Govern solidari amb una tematica 
tan tran scendent com la Huita contra l'a tur en gene
ral, i especialment dirigida a l'atur entre la població 
juvenil. Vostes són conscient s, supos que són con s
:ients, que 38 de cada 100 aturats, són joves, i que ac;o 
es una realitat dramatica, perquc després no ens han 
de venir a dir que hi ha probtemes enmig del carrer 
de segurelal ciutadana. o que hi ha problemes enm ig 
d~l carrer perque h i ha una serie de con duetes <mliso
clals, sempre hem el'a nar més enlla i h em ele len ir una 
visi6 de fUlur i h ro de concixcr ca I es, les cau e', mol
tes vegaeles, les estam creant nosaltres, tots eIs que te-

nirn rf-sponsabilitats, tant per activa com per passiva 
dins la societat de les Illes. 

Rcalment, no sé per on hauríem de comen<;ar per
que vos1.es fossin conscients, l'any 1985, rany passat, 
Any Internacional de la Joventut, Comite Balear de 
l'Any Internacional ele la Joventut, presentacions a tol 
arreu, jo mateix hi vaig participar en aquestes presen
tacions, pero deiem unes paraules que voldria recor
dar : «si tot es queda en declaracions d'intencions i pu
blicitat i cartells i propaganda, haurem fet el pitjor 
servei que podríem fer a la joventut, que és donar-li 
una pauta més de desencís, de desencant, de margina
ció de les institucions que nosaltres volem represen
tatives». I vull recordar també que dia 12 de desembre 
de l'any passat, el Parlament de les Illes aprovava una 
resolució que instava el Govern a presentar, en el ter
mini de tres mesas, en aquest Parlament, un pla de 
fament de l'ocupació juvenil, n'han passa t quatre, i 
volem ser generosos, volem que d'aquí cinc mesos, 
aquest pla d'ocupació juvenil sigui una realitat opera
tiva, en aquests m oments ni tan sois e l coneixem, i 
el-ee que és objecte de preocupació a tots els Grups, 
almanco, ele l'oposició en aques1a Cambra. 

Deim també. a la nos1,-a Proposició no de Llei, que 
hem de contemplar un ampli proposit cI'estudis, estu
dis de possibilitats ele generar ocupa ció estable a les 
Illes, de promoure ocupació dins sectors, en general, 
marginats dins la vida laboral: joves, dones, treballa
c10rs el'eelat avanc;ada, dismihult s. Elaborar programes 
e1'orien tació professional, potenciar la introducció de 
noves tecnologies, tot a¡;o sóri proposits, si més HO, 
proposits que es poden veure realitzats quan hi ha 
una c!ecisió, una voluntat decidida de dur-se a terme. 
És evident que 96 milions, Sr. Conseller de Treball, 
com els que va ten ir, si no m'equivoc, l'any passat, no 
són cap gran cosa, la Generalitat de Catalunya dedica 
235 milions a pJans d'ocupació juvenil, pero és que la 
]lostra Comunitat Autonoma tampoc no és la Generali
tat de Catalunya ni gestiona els seus Pressuposts, «mu
tatis mutandi», crec que hauríem d'assignar alguna par
tida, haurÍem de comen¡;:ar a actuar dins les nostres 
migrades competencies, que ja sé que són poques, per 
preparar el terreny, per demostrar que hi ha voJuntat 
política de fer avanc;os en aquest terreny. I perque no 
cm diguin que som abstracte amb els plantejaments, 
els voldria posar algunes propostes concretes, a[,gunes 
mostres. Mirin, hi ha Comunitats Autonomes que aca
ben de signar convenis amb la Universitat respectiva 
o amb el CoHegi d'Advocats per tal de prestar as ses
sora ment jurÍdic a aquests joves que, impulsats per la 
neeessitat i amb ganes de fer coses, estan intentant 
fórmules de treball coopera tiu, de treball associat, ne
cessiten, pero, una gestió, necessiten que aIgú els en
camini, i a~o ho pot fer perfectament, a través de con
venís amb el CoHegi d'Advocats, a través de la Univer
sita t maleixa. No hauria de passar tampoc com eIs 
conveni s d'ocupació juvenil a temps parcial, com es 
van veure l'any passa t aquÍ, a la Comunitat Autonoma 
de les IIles Balears, an per falta d'informació, com es 
va recon eixer i cons ta en acta en el Diari de Sessiol1s, 
per falta c!'informació, els joves de les illes menors, 
COl1cretament de Menorca, no es van poder acollir a 
aquests programes, i a¡;;o és un fet important, els pro
gl-ames eren, record , a través deis Ajuntaments, muni
cipis ele Mallorca s'hi van acollir, i em sembla que tam
bé algun muni cipi d'Eivissa. 

Pcr tant, ca l que hi hagi un a amplia participació 

L ____________________ __ 
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de les parts interessades, cal que els sindicats s iguin 
con eixec1ors deIs proposits del Govern, cal que cls em
presaris ha siguin i cal que e l Consell de la Joventut, 
que per alguna cosa sembla que s 'esta creant, sigui 
una part ac tiva en ta ta aques ta programació i amb 
tata aquesta gestió de programes. Pero els programes 
no hi són , i si 11 0 hi són 110 es poden divulgar, i no 
es pot informar , hi ha ben poca cosa. Em podria es
tendre sobre les dificultats que té l'auto-ocupació en 
aquests moments, em podria es tendre amb moltes co
ses, que ara obviaré, perque probablement, si hi ha vo
lunta t de donar suport a aquest programa basic, a 
aques t programa mínim, cree que sera després, en 
tasca parlamentaria més concreta que es podran des
envolupar. 

Només vull fixar l'atenció en UDS altres dos punts. 
L'any 1985 hi va haver a les Illes Balears dotze acci
dents laborals mortals , amb un cost huma gravíssim, 
més de 10.365 accidents laborals per any, l'any passat, 
346 de molt greus, que van suposar quantitats d 'hores 
perdudes, a part de les cODseqiéncies humanes, repe
tese, que teneD aquest tipus d'accidents. Ido bé, vol
dríem veure una acció, una campanya, almanco de cons
cienciació, almanco de sensibilització, com demanen 
els sectors socials de la nostra economia. Voldríem 
veure, sobretot, un maj or ajut i suport economic a les 
empreses d'economia socia l, ass i Cencja tecnica i geren
cial, especia!ilzació de joves en materies cooperatives 
i empresarials, lot a~ é possible , tot a~o és n ecessari, 
pel-que toc ac;.o implica una vi sió de fulur. Mirin, la 
Mancomuni tat de Catalunya, fund ada J'any ! 906, a prin
cipis de segle, es va proposar un seguit d'ajuts, de be
ques a persones que des tacassin dins tots els mons de 
la cultura, de l'economia, de la indústria a Catalunya, 
per tal que poguessin anal' a es tudiar, a ampliar conei
xements a l'estranger. Aquestes beques van donar fruits 
extraordinaris, van donar fruits que avui consten i pe
sen en el moment actual de l'autonomia catalana, i 
per que a les Illes Balears n o podem fer ac;o? Si es
tam donant 1.500.000 pessetes a l'Associació de Taxis, 
per exemple, perque publiquin una Guia d'Hotels, per 
exemple, que esta molt bé, p ero que ac;o, potser no és 
una prioritat necessaria en aquests moments. No po
dríem becar amb 1 milió de pesse tes a algú, ac;o sí, 
amb totes les garanties que aquests doblers no seran 
malmesos, que pugui després r etrovertir aquesta inver
sió pública damunt el món economic, social de les nos
tres Illes? Hi ha alternatives, hi ha alternatives a les 
crisis, i una de les tantes és , precisament, el treball 
associat, és l'economia social, vostes saben que la ma
joria d'empreses que s'estan formant de treball asso
ciat, les societats anonimes laboral s, les SALS o les 
RESALS que es formen, es formen per necessitat deIs 
treballadors que per fallida de fabriques, gestionades 
per iniciativa privada, es veuen en l'obligació de treure 
cap i de continuar sobrevivint, i s'han de fer carrec 
de deutes importantíssims a la Seguretat Social, i at;o 
és el motiu, Sr. Conseller d'Indústria, si no m'equívoc, 
o d'Hisenda i Economia, que no es don in les sub ven
cions després a aquestes societats anonimes laborals, 
perque tenen problemes de gestió, deutes amb la Se
guretat _Social, ¡;;tc., i a~o no és possible. 

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

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies , acabaré d'immediat. Només voldria dir 

que Esquerra Nacionalis ta és conscient que és una tas
ca difícil i que s'ha d 'iniciar, és conscient també que 
s'han fet esfon;:os j treballs per fer prospeccions i per 
fer diagnos tics i propasar alternatives, aquí estan re
collides, n'hi ha algunes, per que no feim cas al que 
els nostres propis doblers invertit s en estudis han do
nat, han fe t poss ible? Mirin, cal efectuar una labor ele 
formació professional modern a, tant de l'empresari 
com de l'obrer i fer esforc;os per a l'associació d'em
preses a les vendes de materies primeres , en la comer
cialit~ació del producte i en l'aprofi tamenl tecnologic 
i també en el disseny. Cal, per tant, estimular l'erradi
cació de joves a les arees rural s i a la dedicació agra
ria, etc. Sr. President, no em faré llarg. Vostes, si han 
llegit aques t llibre, ho deuen saber perfectament, tam
bé diu aquest llibre que s'ha d'acabar amb l'especula
ció deIs terrenys, diu moHes coses aquest llibre i molt 
assenyades , seria qüestió , per tant, que les comencés
sim a tenir en compte i les poséssim en practica. 

Moltes gracies. 

EL SR_ PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. López Casasnovas. 
Volen intervenir els altres .. -
Sr. Conseller de Treball, té la paraula. 
Disposa, Sr. Conseller, de temps iHimi tat. 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En nom del 

Govern, he de dir que no podem donar suport a aques
ta Proposició no de Llei perque creim que és impos
sible. És a dir, els principis que s'han exposats els 
compartim tots, pero creim que a la practica ens dona
ria uns mals resultats, encara que l'aniré explicant, 
punt per punt, d'una forma curta, vull dir en principi, 
d'una forma general per que no li poelem donar su
port. 

Primer, ens parla, dins aqucsts punts, clins aquests 
dotze punts, n'hi ha alguns que serien una duplicitat 
amb l'Administració Central, i, endemés, duplicitat tant 
d'aetuació com, fins i tot, de cos1. És a dir, si I'Admi
nistració Central té destinats uns doblers per fer unes 
accions, cree que seria absurd, amb el pressupost de 
la nostra Comunitat entrar a subvencionar o entrar, 
perdó, a ajudar disminuint el que l'Administració Cen
tral hauria d'aportar dins aquesta Comunitat. 

Un altre tema és -la falta de mitjans, bé, a Treball, 
a la Conselleria, hi ha el Conseller i la seva secreta
ria, tot el que s'ha fet fins ara ho ha fet el Conseller 
i la seva secretaria, si miram el personal que pugui 
tenir la Direcció Provincial del Ministeri aquí, veura 
que són moltes i moltes i mol tes vega des repetit aquest 
personal, aixo, fins i tot he de dir que m'agrada aquesta 
confianc;a que deposita en nosaltres, creient que po
dem dur a terme aquesta tasca, pero, em cregui, que 
seria molt pesada, encara que sigui per a mi. 

Si hi ha unes entitats que estan específicament do
tades, preparades per fer aquesta tasca que ens diu, 
que després explicaré, també creim que són en aques
tes entitats on s'han d'emmarcar. Vull fer un petit pa
ren tesi per dir que distint hagués estat si ens hagués 
dit , am b aquesta Proposició, que haguéssim coHabo
rat en totes aquestes accions, d 'una forma e1'aportar el 
que p uguem, el que puguem, aixo hagués estat distint. 
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Un altre tema, pel qual no podem dir que sí, és 
perque alguns punts també ja es compleixen, i propo
sen aixo quan ja ho estam complint. No oblidi també 
que, fins i tot, aquest mandat que diu que va fer el 
Parlament, que s'esta complint, sé que hem passat el 
termini, crec que les entitats coHaborades en són cons
cicnts, hem tengut unes explicacions i ho han entes, 
en pl-incipi, li record que varem tenir una espera, per
que estavem pendents de firmar un conveni important 
amb I'Administració Central, que es va retardar un 
temps, fins que no varem saber els temes d'aquests 
convenis, creiem que era un absurd entrar en altres 
consideracions, així dic, ho han entes aquestes entitats 
que han participat en algunes conversacions, i creim 
que dins un breu espai de temps, podem arribar a unes 
conclusions, pero també li vull dir que el mandat era 
que el Goven1 procuras coordinar, no que ho fes, i si 
les entitats no es deixen coordinar, evidentment, tam
poc no en tenim cap culpa, no dic que no es deixin, 
únicament que s'ha postposat. 

Una altra pe tita crítica, pero només esbo<;:ada, diré 
que sempre cm mencionen l'article 9, és molt famós 
aaquest articlc 9, jo crec que és un caixó de sastre i, 
evidentment, si li elonam aquesta utilitat sempre, po
dríem suprimir tota la resta de I'Estatut, posant l'ar
ticle 9 ens bastaria per a tot. 

Encara que no ho hagi mencionat, he de dir que 
dins el text parla de passivitat, jo crec que, encara que 
no ha,gim pogut fer molt, i tom insistir que amb el 
Conseller i la seva secretaria es pot dir que no és 
massa passivitat el que s'ha pogut fer, i entenc que 
les mateixes competencies les tenen, per exemple, al
tres organismes, com en el que voste esta en el poder, i 
podríem fer comparacions. 

Li record, també, que la Generalitat té competen
cies en materia de treball. 

Quant als mitjans, tornant al tema, yoste, record 
que ens va fer una esmena, als passats pressuposts 
que varem dur aquí, a la qual ens deia que hi possas
sim una partida de 10 milions per a l'ocupació juve
nil. Jo li record que nosaltres tenim una partida, exac
tament, de 9 milions, és a dir, no hi havia massa di
ferencia, i una de 10, que també podia complir les 
mateixes finalitats. Creim que amb aquestes partides 
difícilment podrem fer tot el que voste ens proposa. 

1 ara, anem a passar, ja dic, d'una forma breu, a 
eadascuna de les propostes que ens fa. A la primera 
ens diu, un estudi de possibles propostes d'activitat. 
Jo crec que estudis n'hi ha, voste n'ha tret un, és a 
dir. estudis n'hi ha, i crec que insistir en estudis se
ria, no eliré pel-dre el temps, pero creim que hi ha al
tres formes més útil s de poder lluitar. Només recor
dar-li que ja el Consell General Interinsular va fer un 
estudi, que jo, va ser el primer que em vaig llegir qua n 
vaig entrar al meu carrec i que l'INEM en fa constant
ment, pero fa unes enquestes constants, algunes en c01-
laboració amb nosaltres, de la Conselleria, insistesc 
que cada vega da li explicaré amb que coHaboram i hi 
fa unes addicions que les hi puc fer arribar quan vul
i;ui. 

Després dir-li, al segon punt ja, la proposta d'ac
tuacions tendents a promoure l'ocupació de joves, do
nes, treballadors d'edat avam,:ada, disminults i altres 
grups, etc., per comen¡;ar, voste, i cree que té una 
preocupació, endemés, crec fin s i tot que per la seva 
professió pot tenir una certa re1ació amb els joves, jo 
també, em preocupa bastant l'ocupació juvenil, vul! 

-

dir que, també som professor amb excedencia, i he trac
tat un món, el de l'ensenyament, que esta molt relacio
nat amb la feina, com és la formació professional, és 
a dir, la conec, la conec bastant bé des de dins i, per 
exemple, li he de dir que, dins la desgracia, gracies a 
Déu que són joves, perque jo crec que més desgracia 
seria que hi hagués un munt de pares de família que 
cstassin aturats, jo crec que encara és millor o és un 
indicatiu bastant bo que siguin els joves, per que? Per
qU3 vol dir que, almanco, no es destrueix ocupació, 
únicament que no se'n crea de nova i les noves gene
racions tenen dificultats, ja sé que és molt trist aixo, 
pero també hem de pensar que, bé, tanta de sort que 
encara són joves, dins la desgracia, em referesc! 

Quant a actuacions, evidentment, el Govem Cen
tral en té moltes, jo no sé, no voldria fer de menys, 
pero si, per exemple, vostc coneix aquest mateix Hi
eret -si, per favor, em vol mirar-, és a dir, aquí hi 
ha tots uns tipus resumits d'actuacions que són, sí, 
:,;ón molt importants, les que voste em proposa totes 
són aquí, hi ha un personal preparat i uns mitjans ade
quats, bé, tenc, no sé si he de discrepar d'aixo, perque 
precisament avui mateix ha vellgut una persona a la 
Conselleria, i amb aixo també hi hem coHaborat, és a 
dir sempre anam coHaborant, un disminuIt en concret 
que venia amb la copia del Butlletí Oficial i deia, jo 
he anat a la Direcció Provillcial, jo tenc dret a aixo 
i a aixo, i no tenien ni impresos, per tant, no ho he po
gut demanar, que he de fer? Bé, ··aixo ja és un proble
ma, insistesc, que no seria 'el'aquesta Conselleria.. Bé, 
jo crec que si voste té el llibret no importa llegir-li, 
pero hi ha un munt d'actuacions d'aquest tipus. Per 
t~lllt, jo cree que la Comunitat Autonoma faci aixo 
quan l'Estat esta preparat i amb tota classe de mit
jans per fer aixo crec que seria absurdo 

El tercer punt és un inventari d'empreses amb 
riscs higienics i nombre de treballadors que hi són ex
posats. Bé, hi ha un organisme, que voste coneix, que 
és el Gabinet d'Higiene i Seguretat en el Treball, que 
té cinquanta persones fent feina, dedicades entre se
guretat, higiene i medecina, que estan relacionades les 
tres, jo crec que el que s'ha de fer és que aquest or
ganisme funcioni, i jo no eslic molt segur, pero crec 
que una vegada ja Ji vaig comentar que, per exemple, 
de quatre places de metges, del circult de reconeixe
ment metge, en falten tres eles de fa quasi dos anys, 
per tant, el circuIl, i com que endemés el que queda, 
perdó, és el cap, aixo vol dir que té una actuació, fins i 
tot, manco del 25 %, aquest circui't va a menys d'un 
25 % d'actuació, amb la qual cosa, les persones que 
hi ha alla dins, laboratoris i auxiliars fan calc;:a, per
que no tenen feina, no és que siguin mal funcionaris, 
és que no tenen res més afer, aixo és una actt{ació 
que s'ha de mirar, no demanar a la Conselleria que 
ho faci, si esta predestinat a11a. 1, endemés, hi ha dos 
higienistes que s'han corregut totes les empreses de 
les Balears, que puguin tenir riscs higienics, i saben 
les pel-sones que hi fan feina, aquest inventari esta 
fet, el que passa és que a mi no me'l donen, i li po
saré un exemple. Aquesta preocupació jo la vaig tenir, 
vaig pélrlar amb el cap el'aquest organisme i li vaig co
mentar que nosaltres li pocJríem fer molt bé una pu
blicació si ells hi venien a bé, que tot el personal que 
tenien era molt [acil, de posar de les Balears els riscs 
que tenien, per donar a coneixer aixo, que és precisa
ment el pW1t que voste ens cliu. Bé, em va dir que no. 
No obstant aixo, una persona d'a1la dins, a títol pri-
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vat m e n'ha fet un que és, precisament, la part d'hi
giene, que en aquest moment és a impremta i e s diu, 
el tex t que farem es diu «L'higiene industrial a les Ba
lears», precisament p er donar a coneixer aquestes 
lids. La Conselleria fun ciona dins les seves possibilitats. 

El punt cinque, p erdoni, és que no l 'he acabat 
d'entendre, pero entenc que el que ens diu, hi ha ja 
per part del Govern Central l'Ins titut de Mediació, ill'
bitratge i Conciliació, que encara que les seves fun
cions hagin estat traspassa des darrerament a la Direc
ció Provincial, els mitjans , i tot és per continuar amb 
les mateixes funcions, només han canviat de nom, per 
tant, jo cree que , i per altra banda, sap que també p.o
sam en marxa el Consell Econo mic Laboral per donar 
alguna ajuda d'aquest tipus. I m antenir l'ocupació, aixo 
és un tema que també ens diu, creim que és equiva
lent a mantenir l 'empresa, i en a ixo hi es tam collabo
rant, i estic d'acord amb el que voste ens ha dit, no 
és un tema de la Conselleria de Treball, d'acord, és 
un tema de tot el Govern, pero totes les actuacions 
que feim són precisament per aixo. 

Sise , evolució de programes d'orientació professio
nal. Cree que correspon al Ministeri d'Educació i Cien
cia, sBgons m'han informat hi ha un servei, que se diu 
d'orientació escolar i vocacional, unes quinze persones 
fent feina sobre aquest tema, jo, la veritat és que no 
ho conec massa, són informacions que un r ep, pero cree 
que la seva missió és aquesta, no només aquesta, sinó 
que dins cada centre de formació professional de certes 
dimensions hi h a un cap de departament, que aixo sí ho 
conec b é, que es diu d'or ientació, que serveix per orien
tar tots els seus alumnes i, arnés, als que fan vuite 
d'EGB. l , bé, fins i tot aquest Conseller, com sempre, 
ha col'laborar en aixo, perque ja estant en excedencia, 
personalment ha anat afer xerrades a coHegis p er a 
vuite d'EGB, precisament, a Campanet va ser la darrera 
que vaig fer, pares i alumnes de vuite d'EGB, supos que 
e l Sr. Ferra Pons ho degué cone ixer. A títol personal, 
ningú no va saber que era el Conseller. 

La potenciació d'introducció de les n oves tecnolo
gies, b é, per aixo hi ha el CEDETI, per aixo hi ha el 
CEDETI, i la Conselleria de Comen;: i lndús tria és una 
labor que esta fent, té una serie d'enginyers que van a 
les empreses per donar totes les facilitat s i per fer 
innovacions, tant de productes com tecnologiques, és a 
dir, fins i tot, disseny, etc., el que sigui. 

El vuit i el nou són difondre la modalitat de con
tractació i elaborar un programa d'informació i difu
sió. Bé, ja he dit que nosaltres coHaboram, precisament 
estam donant tota la informació, moltes vegades hi ha 
equivocacions, ve gent a la Conselleria creient que tenim 
les competencies, tots se 'n van informats, fins i tot, dis
tribuim tot el que cau a les nostres mans de material 
d'aquest tipus, algunes vegades que no en cau, hem in
sistit, hem demanat a Madrid que ens n'envi"in per fer 
aquesta campanya de difusió. Ens pensavem, de totes 
formes, que el Ministeri ho feia d'una forma més efecti
va i quan ho hem sabut hem decidit fer-ho d'una forma 
més contundent. 

E! deu, el punt deu tampoc no l'he entes moIt bé, 
perdó, pero no l'acab d'entendre, si és per ajudes a 
fires, a mostres, a certamens, cree que també la Conse
lleria de Comer~ i Indústria, i les empreses d'economia 
social, ja he esmentat totes les ajudes que poden tenir, 
i les esmentaré a continuació, també. 

El número anze diu establir un pla d'ajudes per a 
assistencia tecnica gerencial , bé, si, em pareix que no 

és en aquest butlJetinet, s inó a l'Ordre Ministerial de 
21 de febrer del 85 i a la ele 21 de febrer del 86, veura 
que hi ha tota cJasse d 'ajudes p er a aques t tipus que 
voste en s diu, no sé per que ha el'insistir la Conselleria 
si hi ha uns organismes que ho tenen al Butlletí Oficial, 
bé , que es posi en marxa aixó, i que ens demani la seva 
coHaboració? D'acord, el que no ens pot demanar és la 
substitució. 

Bé, i en el següent tema també, en el punt dotze 
també es correspon a la contestació que h e donat abans , 
en aques tes du es Ordres Minis terials. En definitiva 
creim que seria contraproduent i que distint seria si 
diguessin, que la Conselleria procuri col'laborar en allo 
possible en aquests temes, encantat de la vida. 

Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies , Sr. Conseller. 
Sr. López Casasnovas. 
Disposa, Sr. Diputat, el'un temps de cinc minuts. 

EL SR. LÓPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, alla on 

eliu substitució, si és que ho eliu a cap banda, jo no ho 
he vist, entengui coHaboració i ens entendrem perfec
tament. 

Preocupar-se per l'atur, pel món laboral, per la in
dústria, potser no és competencia, ele la indústria sí. 
pero, potser no és compet·encia encara d'aquest Govem, 
pero la Llei no ho prohibeix, i la necessitat, la realitat 
ho justifica, a mi em sembla que alló que demana¡ Es
que rra Na iona Ji!> ta és una major sen ibíJilal cap ro 
~qLleSl tema, pero que es demo tri amb f ts, vosle ja 
en ha diL que s'es tru1 preparant edicions, que 'estan 
fent co e!>, nhorabona, aques tes coses seran 1 s que 
ens donaran la m eSUl'a el I'ac luació subsidiaria , evi
d nUllcnl que sí ti 1 ove rn en aqueS la ma[eri~\. 

Si voste a un jove li eliu, i voste els coneix als j oves, 
igual que jo, que el Butlletí Oficial de l'Estat contempla 
35 modalitats o més de contractació possibles, si li eliu 
que hi ha uns avantatges i li diu que són¡ als Butlletí 
Oficial de l'Estat i que ho vagi a cercar, el jove, potser, 
si esta prou interessat i és prou diligent, ho anira a 
cercar, pero la feina nostra, i no només del Govem, 
sinó de totes les administracions públiques seria de 
facilitar, de posar a l'abast, el 'informar, bé, s'esta par
lant d'Oficines d'lnformació Juvenil, no es podria, a tra
vés d'aquestes , atrecar tot aquest servei a J'administrat, 
al jove, en aquest cas? Jo cree que sí, i, per tant, é .~ 
per aquí que podem comen~ar a actuar d'una manera 
decidida. 

Que no passi que els 10 milions, per una banda, i 
els 9 milions, per l'altra, de que voste ens ha parlat, 
amb mate ria d'ocupació juvenil quedin sense executar, 
potser per no arribar als directes interessats d'aquestes 
qüestions. 

Seguretat i higiene, per que no col'labora el Govern 
de la Comunitat Autonoma en campanyes organitzades 
per qui les ha d'organitzar i cree que les organitza, i 
precisament les organitza en coHaboració amb altres 
institucions, Consells Insulars, Ajuntaments, alguns 
Ajuntaments, per que el Govern també no hi aporta el 
seu gra d'arena? Potser no sera important, pero, nO 
sera important quant a volum, pero sera important 
quant a gest, quant a voluntat. 

En definitiva, la Proposició no de Llei que aquí es 
presenta el que voldria és poder coHaborar que hí hagin 
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accions, actua ions avaluables, constatables, per part de 
la. Cons 1leria de Tr balJ i de le altres, repetesc, una 
vegada més que ac;b es L1n lema que hauria de solidar.it· 
7.ar tol el Govel'T\, la n eJleria de Cultura, la Conselle
ria d'Indústria, la d'Hisenda i Economia, te. 

81 Minisl ri d'Edllcació i Ciencia esta disposal, i 
basla lIegir «Comunidad Escolar» per "eure com s' sta· 
blcixen convenis amb els Ajuntaments, amb els on· 
seJls Inslllars o amb les Diputacions, quant i més no 
amb Govenl Autbnoms, que no ten en com petencies 
educative ? AC; é possible, i és que a més a més fun
ciona. 1 a~o no és un tema que afecti la Conselleria de 
Treball només, afecta Educació i afecta tan tes altres. 
1 no vull dir que sigui una acció unila teral, hi ha d'ha· 
ver també voJuntat per I'altra banda. 

Mirin, només divulgar, divulgar a través d'una 
publicació, avui hem vist com tots els Srs. Diputats 
han tingut una publicació important editada per la 
Conselleria d'Educació i Cultura que estic segur que 
val més d'un 111ilió de pessetes, amb manco pressu
post podríem editar, C0111 ha fet la Generalitat de Ca
lalunya, un !librct sob¡-e les noves professions, i a·¡;:o 
sí, divulgar-ha després, Per-lo arribar a la gent, dur
lo a les escales, tot a¡;:o és possible i, a més a 
més, és necessari i, pet' a¡;:o, nosaltres presentam 
aquesta Proposició no de LIei i la mantenim, perque 
creim que no es tracta de substituir, Sr. Conseller, no 
!iri pilotes fora, no és la nostra voluntat que voste 
substitueixi perque no pot fer-ho, pero actul, coHabori, 
coordil1i el que pugui coordinar i, sobretot, dins el Go
vem, es tic segur que la seva funció entre d'altres és 
sensibilitzar tates les Conselleries i ho ha d'aconseguir. 
M;o és la nostra voluntat, per a¡;:o presentam aquesta 
Proposició no de LIei, que cree que és extraordinaria
ment constructiva, almanco amb l'esperit i, per a¡;:o, 
esperaríem un suport més decidi t. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Valen intervenir els altrcs Grups? 
Per Unió Mallorquina, el Grup Regionalista de les 

IIIes. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
El Grup Parlamentari Regionalista esta d'acord 

amb la Proposició no de LIei d'Esquerra Nacionalista, 
~ue podríem dir que són dotze proposicions concretes 
J ambiciases per tal de t'er que un articJe del nostre 
Estatut d'Autonomia, el número 9, caixó de sastre se
gons el Sr. Font, deixi de ser una realitat tan sois da
rnunt el paper i passi a ser una realitat al carrer. Creim 
que promoure la participació deIs ciutadans a la vida 
Política, cultural, economica i social és un deis objectius 
que ha de complir el Govern de la Comunitat Autonoma, 
encara que sigui, ha sabem, dificultós. L'única limitació 
pot sorgir per motius pressupostaris, és cert, pero a 
la vista de la proposta creim que es pot desenvolupar 
progressivament i per diferents conductes, convenis 
amb l'Administració Central, INEM, que segons el Con
seller ja són una reaJitat, poden, jo cree multiplicar-se 
('onvenis amb e ls Consell s Insulars i Aj untamcn ts deIs 
q.uals no ha fet menció el Sr. Font, i també una poli· 
~c~ cOordinada amb I'empresa p ri vada que POl' bene-
IClar tan t els 'oves COI11 e ls empresaris ¡que alLres on· 
~ellerie ja han dut a terme. 

. En definitiva, la problematica juvenil, creim que 
no es pot, per raons pressupostaries ni per manca de 
personal, descuidar, i creim que per als joves i amb els 
joves el nostre Grup ha de donar suport a les esmenta
des proposicions. 

Molte,> gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. José Luis 

Martín Peregrín. 

EL SR. MARTíN PEREGRíN: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados, cree el Gru

po Socialista y particularmente este Diputado que una 
llamada de atención sobre un problema tan importante 
como es el paro y concretamente la promoción del em
pleo juvenil, es algo que tiene que ser escuchado por 
todos en cualquier circunstancia yen' cualquier lugar. 

Es por eso que el Grupo Socialista apoya la Propo
sición no de Ley presentada por Esquerra y, recogiendo 
las últimas palabras del Diputado López Casasnovas, 
apoyamos esencialmente el espíritu de esa propuesta en 
cuanto que entendemos que su formulación, desde un 
punto de vista técnico, acaso no hubiera o no ha sido la 
más adecuada. Creemos que una Proposición no de Ley 
sobre promoción de empleo juvenil tiene suficiente en
tidad, suficiente sustantividad como para haberla trata
do de upa manera concreta y específica. De todas for
mas, la actuación o la intervención del Diputado ha 
aclarado en muchos extremos las dudas que en un prin
cipio se nos podían plantear y, como he dicho, estamos 
y apoyaremos la propuesta. 

El Parlamento, el día 12 de diciembre de 1985, 
adoptaba una resolución por la que se decía al Gobier
no de la Comunidad que, de acuerdo con las centrales 
Sindicales y Organizaciones Patronales, en coordina
ción con la Administración Central y en cooperación con 
los Consells Insulares y Ayuntamientos, elabore un Plan 
(le Fomento y Ocupación Juvenil que será remitido al 
Parlamento en el plazo de tres meses. Acuerdo-resolu
ción que como ha quedado aquí palpablemente demos
trado no ha sido cumplido por el Gobierno, y no nos 
fijemos única y exclusivamente en el hecho de no haber 
sido cumplido, sino en que ni siquiera consta que el 
Gobierno haya iniciado las actuaciones necesarias para 
que, efectivamente, esta resolución tuviera un camino, 
un punto y una meta. No nos consta que el Gobierno 
haya iniciado con seriedad y en profundidad negocia
ciones con las centrales Sindicales, con las Organiza
ciones Patronales, con la Administración Central ni con 
otros entes. como en este caso son los Consells y los 
Ayuntamientos, y comprendemos, que, en et'ecto, no pue
de haber una alternativa o una oferta del Gobierno que 
garantice el cumplimiento de que esta resolución está 
llevándose a efecto o que está en trance de finalización. 

Efectivamente, existe un momento, actual, que es 
la futura ley de presupuestos que creo que obligará a 
todos los grupos interesados en que esta propuesta ten
ga una resolución objetiva al hacer las enmiendas opor
tunas, con objeto que c\eó;de el punto de vista presupues
tario, existan los fondos necesarios para su realización. 
Pero creemos que independientemente de esto, falta una 
clara voluntad política del Gobierno de afrontar un pro
blema que se quiere desvirtuar con la argumentación 
inaceptable de que no se pueden ejercer o realizar acti
vidades relativas a promoción de empleo, porque no 
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tenemos ninguna competencia, yeso, desde mi punto de 
vista es un argumento absolutamente falaz. Porque el 
mismo espíritu que se tiene para alcanzar o para obte
ner otras competencias o para trabajar en competen
cias que no se tienen, acaso porque sean más atrac ti
vas desde un punto ele vista popular, cree el Grupo Par
lamentario Socialista que podría tener también el Go
vern Autónomo, a los efectos ele cooperar, colaborar e 
impulsar, toda esta problemática relativa a la promo
ción de empleo. 

y existen un::! serie de al ternativas que se plantean 
a niveles públicos, está el fondo de solidaridad del 
AES, están toelos los decretos que han sido dictamina
dos o publicados en relación a contrataciones, están los 
decretos específicos, que moclifican las cuotas empre
sariales si se hace contratación de trabajadores de 16 
a 20 años. Eso es algo que obliga a todos los poderes 
públicos, estos decretos no están publicados para que 
una sola administración, en ese caso la Central, cumpla 
con lo que ella dictamina, sino que nos afectan a todos, 
afectan a todas las Comunidades Autónomas. Concreta
mente, en Baleares, se están llevando actividades con
certadas entre determinadas instituciones en las que no 
tengo conocimien to que el Govern Balear esté partici
pando. Existen actuaciones concertadas entre el Minis
terio de Cultura, el ConseIl Insular de Mallorca, la Caja 
de Ahorros "Sa Nostnl..», .el Ayuntamiento de Palma, la 
Federación de Empresarios de Hostelería, Cadenas Ho
teleras, ¿dónde está el Gobierno en estos conciertos? 
¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno? Absolutamente 
nada. Y aquí, cada uno tiene unas competencias limita
das, pero estamos en el plano de la cooperación, es
tamos en el plano y en .la conciencia de que todos te
nemos la obligación de poner lo que sea para promo
ver el empleo . 

. Cree el Grupo Parlamentario Socialista que el Go
-vern Balear no es lo suficientemente sensible en este 
grave problema y, además, situándonos en el contexto 
geográfico en el que nos encontramos. Mire, una Comu
nidad Autónoma cuya renta per cápita es de 706.142 
ptas., es decir, la segunda de España, no se puede per
mitir el lujo de estar en niveles de desempleo simila
res a los de otras regiones que son económicamente 
mucho más débiles que la nuestra. Y aquÍ no hay res
ponsabilidad de conjunto, sino responsabilidad de que 
a lo mejor, los que estamos aquí, no sabemos impulsar 
ni crear las circunstancias adecuadas para que los em
presarios de la Índole que sea, promuevan y activen el 
empleo, es imposible admitir que, produciéndose y ge
nerándose un excedente empresarial como el que nece
sariamente se tiene que producir con esta renta per 
cápita, aún permanezcamos en índices de desempleo 
inadmisibles para una sociedad como la nuestra. Y esto 
obliga, ya lo he dicho antes, a que todos, el Diputado 
López Casasnovas lo decía muy bien, tomemos concien
cia directa de que no podemos esperar respuestas cuan
do nosotros podemos dar esas mismas respuestas. 

Es por eso que la Proposición de Ley, si bien como 
decíamos al principio, en su conjunto no es como real
mente entendemos que debería de haberse planteado, 
tiene que ser aprobada por este Parlamento. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr. Diputado. 
Por el Grupo Popular, tiene la palabra Don Juan 

Verger y Pocoví. 

Silenci, per favor. 
Disposa, Sr. DiputaL, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. VERGER POCOVí: 
Gracies, Sr. President. Seré breu, perque si no ens 

quedarem sense quórum i no podrem votar, és a dir ._. 
Bé, he escoltat amb alenció els Diputats que han 

illtervengut, i aquí pareix que l1i ha gent preocupada a 
llevar-se les puces de damunt, que ens han de venir a 
explicar a nosaltres creació d'ocupació quan vostes en 
varen prometrc 800.000, i ara resulta que és una inocen
tada, per I'amor de Déu, siguem un poc seriosos! 

El Conseller ens ha dit una vegada i una altra que 
de tots aquests punts, eIl és el primer interessat a colla
borar, pero qui té competencies, qui té mitjans econo.. 
mics i humans, segons veim, és el Govern Central, 
I'Administració Central. Nosaltres, crec que ha,guéssim 
pogut donar suport a aquesta Proposició no de Llci si 
l1aguéssim pogut afegir un punt 13 que hagués dit, més 
o manco: «Davant la ineficacia de l'Administració Cen
tral per arreglar els problemes d'atur juvenil, dema
nam les competencies a la Comunitat Autónoma per 
arreglar aquest problema». 

Nosaltres a aixo no li clonam suport, perque creim 
que qualque Conseller, més tard arnés prest, haura 
de dir, una vegada més, aixó és una inocentada. 

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

EL SR. MARTlN PEREGRíN: 
. .. ha respondido a la intervención . 

EL SR. PRESIDENT: 
No ha habido contradicciones. Ni argumentos, por 

favor. 

EL SR. MARTlN PEREGRIN: 
Mire, Sr. Presidente 

EL SR. PRESIDENT: 
No, no, en todo debate en que sea contradicho, y 

en este caso, no es esto. 
Sras. y Sres. Diputados vamos a proceder a la vo

tación, que ya es tarde. Primero, por favor, ¿quieren 
recontar el número de Diputados que hay en la Sala? 

Trenta-tres, es pot procedir a la votació. 
1 deman a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que vo-

tin a favor d'aquesta Proposició no de Llei, es volen 
posar drets, per favor? 

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

Proposició no de Llei, es vol en posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Sr. Jaume Llompart, per favor, 
(Rialles) 
No n'hi ha. 
El resultat de la votació és el segiient: a favor, 21 

vots; en contra, 12; abstencions, cap. Queda aprovada 
la Proposició no de LIei. 

Pos en coneixement de la Cambra que el proxim PIe 
tendra lloc día 29. 

Bones tardes . 
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