
DIARI DE SESSIONS 

DEL 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
Número 71 1 Legislatura Any 1986 

Presidencia 
del Molt II·lustre Sr. Antoni Cirerol 1 Thomás 

Sessió celebrada dia 8 d'Octubre de l'any 1986 
a les 17 hores 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

l.-Presa de possessió deis nous Diputats. 

l l.-Preguntes: 

SUMAR. 

1) R.G.E. núm. 1.447/86, presentada pei Diputat Sr. loan Francesc López Casasnovas, amb la formula
ció següent: 
"Per quin motiu s'ha rebutjat la sol'licitud del C.O.B. de tenir representació a la Comissió de Patri
moní Historico-Artístic?» 

2) R.G.E. núm. 1.468/86, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, amb la formulació se· 
güent: 
"Quines mesures pe/Ha prendre o ha pres el Covern de la Comunitat Autónoma, respecte a l'abo
cament d'escombraries en el Salobrar de Campos?» 

3) R.G.E. núm. 1.518/86, presentada pel Diputat Sr. Tirso Pon s Pons, a/?'zb la formulació següent: 
"Per quin o quins motius i en quin nombre ha alorgat llicencia per a mariscar amb botelles d'aire 
comprimit en el Port de Maó?» 
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4) R.G.E. núm. 1.519/86, presentada pel Diputat Sr. losep Alfonso Vil/anueva, amb la fonnulació se
güent: 
«Ha so z.¿icitat la COllsel/eria cl'Economia i Hisenda a Tabacalera S.A. la distribució a les [l/es Ba
lears de lletres de canvi reelac/ades en catala?» 

5) R.G.E. núm. 1520/86, presentada pel Diputat Sr. Antoni Ballester Mas, amb la formulació segiient: 
«¿A que és ci egue el re/ard en finalitzar les obres de la carretera PM-604 de Campos a la Colonia de 
Sant lorc1i, als trossos de Son Amer i a les perilloses corbes deis ban)'s de Sant loan ele la Fon! i el 
seu elltorn historico-artístic?». 

6) R.G.E. núm. 1521/86, presentada pel Diputa! Sr. Pere Capo Manzano, amb la fonnulació seüent: 
«¿ Per que les ajudes destinades a les zones cl'Agricultura de MUl1tanya tan sois es pode1l tramitar 
a la Conselleria d'Agricultura?». 

7) R.G.E. núm. 1451/86, presentada pel Dipu.tat Sr. loan Francesc López Casasnovas, amb la formula-
ció següent: . 
«Que el Conseller d'Educació i Cultura expliciti clamment: En quina data va c'ursar la instcmcia 
dirigida al M.E.e. soHicitant la implantació de l'ensenyament de la Llengua i Literatura Catalanes al 
C.O.U. i al 3er curs de 2n Grau de F.P. amb carácter obligatori, referencia expressa al núm. de sor
tida». 

8) R.G.E. núm. 1472/86, presentada pel Diputat Sr. Sebastia. Serra Busquets, amb la forn1Lllació se
güent: 
«¿Quin criteri té el Conseller d'Ordenació del Territori respecte del Projecte de Port Esportiu a Cala 
Caliota en el Terme Municipal de Ses Salines?». 

[JI) Debat de presa en consideració de la Proposició de Llei R.C.E. núm. 1229/86, presentada pels Crups 
Parlamentaris Socialista i Esquerra Nacionalista IPSMJ, relativa a la Dejégació ele Sa Canova d'Ar
ta com a Area Natural el'Especial Interes. 

IV) Proposicions no de Llei: 
1) R.G.E. núm. 785/86, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista IPSMJ, relativa al 

compliment dels programes d'educació i cultura del Covern sobre Serveis Generals, educació i patri
moni. 

2) R.C.E. núm. 1250/86, presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista IPSMJ, relativa a la 
Declamció de l'Arxipelag de Cabrera "Pare Nacional Marítimo-Terrestre» i suspensió ele maniobres 
militars. 

1.-) 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen ocupar, per favor, els seus escons. 
Comenc;a la Sessió. Sres . j Srs. Diputats, 
Amb aquesta Se sió d'avui, iniciam un nou pedocle 

legislatiu ordinari de la Cambra, i vuU, per ajx , clo
nar-os la benvinguda ben cordial, no dubto que ¡'hon
rosa tasca d lcgi lar per al nostre poble, que hcm as-
umit, continuara també en aques t pedode, amb la vo

lunlat c1 'encertar les el ci ions a prendre, per bé de la 
nostra Autonomía, és a dir, del nostre poble de les Illcs 
Balears. Gracies. 

Sr. Diputat, Sr. Antoni Ballester i Mas, es vol avan
c;ar, per favor? 

Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura del Dicta
men de la Comissió de l'Estatut de Diputats? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Havent estat presentada a l 'Oficialía Major de le 

Cambra, la credencial corTesponent i atesa la elecla ra
ciÓ formulada pel Sr . Anteni Ballester i Mas , a que fa 
referencia l'apartat 2n de l'artide 7e del Reglament de 
de la Cambra, yists el articIes 67.1 i 70 de la Constjtu
ció Espanyola j la Llej Orgrulica 5/1985, de 19 ele juny, 
del Regi.¡n Electoral General, aquesta Comissió resol 
d'informar a la Cambra que el Sr. Antoni Ballester i 
Mas no és subjecte de cap tipus d'incompatibilitat per 
a l'exerciCi del carrec de Diputat del Parlament de les 
BIes Balears. Palma, a sis d'octubre del mil nou-cents 
vuitanta-sis». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, jurau o prometeu per la vostra cons

ciencia i pel vostre honor de complir fidelment les fun
cions del carrec de Diputat del Parlament de les Illes 
Balears, amb lleialtat al Reí, i de guardar i fer guardar 
la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat, així 
com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? 

EL SR. BALLESTER MAS: 
Sí, ho promet. 

EL SR. PRESIDENT: 
Podeu ocupar el vostre escó, que el teniu en pro

pie.tat. Moltes gracies. 

H.-l) 

EL SR. PRESIDENT: 
Punt Segon. Entram dins el reglm de Preguntes, 

per tractar, en primer lloc, la formulada amb el núme
ro 1447 del Registre General. La formula el Diputat 
Sr. Joan Franéesc López Casasnovas, que demana per 
quin motiu s'ha rebutjat la soHicitut del GOB de tenir 
representació a la Comissió de Patrimoni Histórico-Ar
tístic. Té la paraula el Sr. Joan Francesc López Casas
novas. 

EL SR. I,.OPEZ CASASNOVAS: 
Graci.es, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, el 

Reíal Decret de 9 de febrer, que creava les Comissions 
de PatrimoniHistorico-Artístic de Balears, a I'articIe 
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20, apartat b), esmentava textualment, que seria lila 
de les competencias d'aquesta Comissió vetllar per la 
cooservació de les obres d'art i deIs valors histories, ar
tístics, ambientals i pintorescs, arqueologics i etnologics 
de la seva jurisdicció. A la vista de l'anunci de remo
delació d'aquesta Comissió de Patrimoni Historico-Ar
tístic, que es va fer dia 10 de juny, per cert, d'enguany, 
un grup, declarat d'interes públic, el Grup Ornitologic 
de Balears, grup ecologista, va demanar la seva pre
sencia dins la Comissió de Patrimoni Historico-Artístic. 
Demanam quins criteris va fer servir la Conselleria per 
tal de rebutjar aquesta presencia. 

EL SR. PRESIDENT: 
En representació del Govern, té la paraula el Con

seller de Cultura. 

EL SR. GILET GIRART: 
Moltes gracies, Sr. President. La resposta ve dona

ela a la pregunta, ve donada a l'ofici que es va reme
tre al mateix GOB, en data 27 de juny del 1986, alla 
00 s'anunciava que, de principi, no era intenció de la 
Cooselleria que hi hagués representants del GOB, 
ates, fonamentalment, el Decret que voste ha esmen
ta t. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar, Sr. Diputat? 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sí, és que realment, vos le, 

Sr. Conseller, no ens ha dit quin criteri havien fet ser
vir, ha reiterat que no era intenció de la Conselleria 
que hi tenguessin presencia, ates el mateix Decret, jo 
li he citat l'article 2n, apartat b), elel DeCl-el, on es 
parla textualment de valors ambientals i paisatgístics. 
Pero, és que, a més a mes, li voldria recordar que la 
Convenció, la Carta de Venecia de l'any 64, recorelava 
que l'ecologia també és allo que l'llOme incorpora a la 
naturalesa. A la biosfera hi ha el patrimoni monumen
tal que hem ele protegir, i, a més a més, la degradació 
ele l'entorn no afecta només els monuments historico
artístics, sinó que els vaIors naturals són uns deIs més 
rics patrimonis historics que tenim a les Illes Balears; 
en conseqüencia, no comprenCl11 de cap manera, real
ment voste no ho ha contestat, per que no hi ha una 
representativitat correcta dins la Comissió de Patrimo
ni Historico-Artístic, de tata manera he de dir, Sr. Pre
sident, que hem de demanar moltes més coses sobre 
les ComissiollS de Patrimoni Historico-Artístic de les 
Illes BaIears, i, en conseqüencia, ja anuncil des d'a
quest escó que presentarem una Proposició no de Llei 
sobre aquest tema, en un termíni molt proxim. 

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

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Jo Ji he de dir, Sr. López 

Casasnovas, que no l10més és el GOB qui té una de
fensa o actua en defensa de qüestiolls eco!ogiques i 
que, efectívament, I'apartat 3 o l'apartat 2 de l'articIe 
3.r, especifica quins són els eomponents, i entre ells, no 
ftgura, de cap de les maneres, cap representació ele 
cap institució com el GOB. 

1I.-2) 
EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la Pregunta següel1t. És la que formula 

el Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, que va tenir 
entrada en el Registre amb el número 1468. Sr. Vice
president? 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. President. Tal com havíem anunciat a 

la petita reunió que hem tingut abans d'aquest PIe, hi 
ha la pregunta 1468, la pregunta 1520 i la pregunta 
1472, que demanaríem que fossin posposades per al PIe 
de dema, ates que el Conseller que ha de contestar, 
que és el d'Ordenació del Territori, no és en aquesta 
Sala per compromís ineHudible. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Tenint en compte el que disposa el RegIament, el 

Govern pot fer ús d'aquesta facultat. Per tant, queda 
autoritzada la posposició d'aquestes preguntes per al 
PIe de elema. 

1.-3) 
La Pregunta següen! és la número 1518, que for

mula el Sr. Tirs Pon s i Pons, i demana per quin o 
quins motius i en quin nombre ha atorgat !licencia per 
a mm-iscar amb botelles e1'aire comprimit al Port de 
Maó. Té la parauIa el Diputat Sr. Tirs Pons i Pons. 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Sí, Sr. President. La pesca (... c!eficiencies miero

lon ... ) esta prohibida per la legislació de I'Estat histo
j' ic:amellt, i sobretot si és ( ... ) curnelciaIs. Voldriem sa
ber per quins motius, amb quin numbre s'han donat 
!licencies per a mariscar amb esc.a[andre autonom fora 
de les boies, fora de Port de l\Ílaó, en el cas de Menorca. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Joan Simarro, Consellel- eI'Agricultura, té la 

paraula. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President. Sí, s'han donat autoritzacions perque 

l1i havia una serie ele pescadors que sustentaven aques
ta pesca i era el fort de la seva economia, s'han posat 
d'acord una serie de comunitats, entre d'altres, la de 
Múrcia, i s'ha autoritzat aquesta pesca a títol experi
mental, durant sis mesos, per tenir referencia de tot 
el banc de marisc que 11i ha i la possible explotació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, vol replicar? 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Gracies, Sr. President. Primer ele tot, ( ... ) que les 

¡licencies que s'han donat no és només a pescadors 
professionals i molt manco a mariscaelors. Hi ha per
sones que lenen un permís firmat per poder maris.car 
que lenen altres professions, que no són de marisq~eig 
i molt manco ele pescador. Segona, el que hagin fet 3 
la Comllllitat ele Múrcia no és indicatiu, ac;o és un pro
blema de la Comunitat ele Múrcia. i el que nosa!tres 
discutim és el problema del marisqucig a Maó, sobre
tol 3mb cscafanclre alltonom, perquc voste sal' perfee
t~l11en t que no és 110més el tema ele les boies de fora 
que estam discutint, són de les boies de elins, és el 
que suceeeix quan es fa, en aquests moments, un ma
risqueig abusiu, en certes especies, com pot ser, per 
exemple, la elel c1atil, que voste no té controlada, que 
s'esta, a més, comercialitzant sense saber ¡'estat sani
tarí d'aquest marisc, quan sap voste perfectament que 
hi ha una Iegislació nacionnl que prohibeix la practica 
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de la pesca i e1el mZlrisqueig amb escafandre autonom. 
Per tZlnt, el benefici el'uns pocs no pOL ZlDar contra el 
bcnefici e1'uns molts que prctením que hi ha Ulla ri
qucsa marisqucra a l'i1la ele Menorca que s'ha ele pro
tegir, i no és precisament donant perrnissos per a ma
riscar amb escatandre auLonom com es protegiran, hi 
ha una riqucsa possible clins el Port de Maó quant a 
culliu, pero aquests pennissos no coHaboren precisa
ment al cultiu del marisc dins el Port de Maó, estam 
propicianL, d'una forma indirecta, quan el Jímit entrc 
boies de [ora és un límit que per davaIl l'aigua no 
s'cnlcin llloll bé, perque J O S veu 1 les boies, de de
pe da i6 d'una riquesc qu' é" paLrimoni, no solamcnl 
el l que mari quen, sin ele lOta la ocictal. VA Le clo
nanl aqucsls pcrmisso , ra LUl flac [aval' al manl ni
ment de la riqLlc a ma1"i quera, fa LlTl nac favor al que 
és el PorL ele Ma6, a mé distorsiona el mexcal, w;o 
sta n ontl'a del que voste defensa en el seu Govcrn, 

pcr avor, hi pcnsi bé, si són pennissos de sis mesos, 
j VOSle m' xplica quins SÓD els mecanismes de control, 
no. al tres 11i estaríem el'acord o no, ja ho veuríem, per
que no els coneixem, pero que es elonin permissos per 
fer feina damunt marisc amb escafrande autonom, quan 
els marisquers qu lti ha al Port ele Maó no l'han em
pra l, i si 1'hall emprat, han Lwn grcdit la Llei, em 
sembla un poc (on que aque ts permissos venguin fir
mats i venguin 21mb el Visl-i-Plau del Govern de la Co
munitat Autonoma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President. Primer de tot, dir que al Port de 

Maó esta prohibit toLalment l'ús de l'escafandre i la 
pesca· submergida. Segon, les explicacions estan dona
des per... ele dia 28 el 'abril, que diu concretamen t, i li 
llegiré, que <da carencia legislativa reguladora de la 
estación de dátil elel mar y elel Arca ele Noé ha dado 
lugar a que se inicien unos estudios que permitan un 
buen conocimiento de la zona de ubicación, riqueza 
de los bancos, tamaño de las especics, etc., por lo que 
se hace preciso contar con la colaboración de buceado
res que faciliten a esta ConseIleria los datos necesa
rios. En consecuencia, en uso de las facultades confe
ridas por el Real Decreto 3540/81 y Decreto 98/84 de 
la CAlB, he resuelto autorizar de forma provisional 
la recogida de dátiles de mar y ele Arcas de Noé por un 
período ele seis meses en aguas interiores elel Archi
piélago Balear. 

Punto segundo.-Las autorizaciones serán otorga
das por la Conselleria de Agricultura. 

Tercero.-Los interesaelos quedan obligados a fa
cilitar a la Conselleria de Agricultura y Pesca cuantos 
datos sean solicitados a lo largo de la experiencia en 
los siguientes aspectos: zonas de pesca, tamaño de las 
capturas, kilos extraidos, etc., y, en general, aquellas 
cuestiones que puedan ser propagadas a lo largo de 
la experiencia. 

Cuarto.-El incumplimiento de cualquier obliga
ción citada en el apartado anterior, dará lugar a la 
pérdida de licencia». 

Aix-O és el que s'esta fent, aquests estudis, i totes 
aquestes dades són les que estan previstes. En aquest 
moment, a Menorca, em pareix, si no vaig equivocat, 
hi ha cinc llicencies només concedides. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 

1.-4) 
Passam a la Pregunta segLienl, que és la 1519, que 

formula el Diputat Sr. Josep Alfonso Villanucva, i c1e
mana «ha soHicitat la Conselleria el'Economia i Hiscn. 
da a Tabacalera S.A. la distribució a les Illes Balcars 
ele lletres de canvi redactacles en catala ?". 

Té la pClraula el Diputat Sr. Josep Alfonso i Villa. 
nueva. 

EL SR. ALFONSO VlLLANUEVA: 
Sr. President. Srs. Diputats. Dia 9 el'abril passat es 

va aprovar a instancia del Partít Socialista una Propo. 
si ció no de Llei que demanava que es fessin emissions 
de lletres de canvi en ca tala, a part d'altres coses. Ei 
Conseller d'Economia, amb una diligencia molt acle· 
quada, i que hauria cI'utilitzar sempre, es va dirigir a 
la Direcció de Moneda, a veure si es podien distribuir 
aquestes lletres, li va contestar la Direcció General de 
Moneda que es distribulen a través ele Tabacalera i 
que, per tant, es dirigís a Tabacalera perque aquestes 
lletres arribassin a Mallorca i es complís aques la Pro
posició no de Llei, que hi hagués distribució de lletres 
de canvi en catala en aquestes ilJes. Nosaltres derna· 
nam al Conseller si ha fet aquesta gestió, quan l'ha 
feta, logicament, i com ha anat. 

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

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. President. Efectivament, una vegada eliri

gits a la Fabrica ele Moneda i Timbre, se'ns va indicar 
quc ens posassim en contacte amb Tabacalera, així ens 
hi varem posar el mes de maig, i, per part de Ta
bacalera, en principi, se'ns va contestar que, d'acord 
amb la Fabrica de Moneda i Timbre, estava previst 
que sortissin el mes de juliol, pero que hi havia un 
stock de lletres de canvi en castella gros i per mor 
d'aixó es padien sofrir demores en aquest tema, pero 
que, de totes maneres, e11S dirigíssim a Tabacalera, a 
la Delegació de Tabacalera cl'aquí, ele Balears. També 
ens hi varem dirigir i ens va contestar, se'ns va con
testar exactament el mateix, fins i tot que encara es· 
laven en procés de fabricació i que s'havia retardat la 
posada en marxa a causa d'aques1 gran stock. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat? 

l.-S) POSPOSADA. 

1.-6) 
Passam a la Pregunta següent que és a que formu

la el Sr. Pere Capó Manzano i demana per que les aju
des destinades a les zones el'agricultura de muntanva 
tan soIs es poden tramitar a la Conselleria d'Agric~l
tura. 

Té la paraula el Diputat Sr. Pere Capó i Manzano. 

EL SR. CAPO MANZANO: 
Sí, Sr. President. La pregunta és sobre l'Orclre de 

la ConselIeria de 9 de setembre sobre les ajudes a zona 
de muntanya, i és per que les ajudes destinades a les 
zones de muntanya tan soIs es poden tramitar i lliurar 
a la Conselleria d/Agricultura. 
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EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President. Molt simple, perque és l'organisme 

del Govern de la Comunitat que té les competencies 
propies per exercitar aquestes tramitacions encomana
des per l'IR YDA. 

EL SR. CAPO MANZANO: 
Sí, Sr. President. Jo el que veig, Sr. Conseller, ¿s 

que el Decret li dóna facultats per establir quin és el 
lloc de lliurament de les soHicituds, pero em sembla 
que també establir quin és el tdunit de la Conselleria 
d'Agricultura, aixó és dificultar, que nosaltres, els pa
gesos, tenguin un, a part d'una administració que els 
donas més agilitat, per exemple organismes com Ex
tensió Agraria o Concessions Agraries, alla on nosal
tres sabem que sí, que a segons quins organismes agra
ris han tramitat papers. Voste, a segons quins orga
nismes va dir que no es podien tramitar, nosaltres 
creim que sí que podria donar una facilitat de cnra 
al s pagesos pcrque poguessin tramitar nqucsts papers 
i que vos tes els lliurassin a la Conselleria el'Ag¡"icul
tura, jo crec que l'administració s'ha d'atracar més 
a la pagesia i no que el pages s'hagi el'acostar a I'actmi
nistració de Palma. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. Presiclent. El tenuini que hi ha per tramitar 

aquestes ajudes és d'un mes, només, i és condicional 
per Madrid. Aquestcs insHwcies són un poc complica
eles d'emplenar i, en cas que no estiguin ben acompli
des, aleshorcs poden perdre I'efectivitat. Arnés, hi ha 
una obligació, 'ja que és una declacació jurada que fa 
1'interessat que pels funcionaris es comprovin els do
cuments i la identitat d'aixo. 1 per aixo s'ha fet, de 
posar unes taules i unes persones espccífiques per tra
mitar aquestes ajudes durant un mes, precisament per 
donar més facilitat, aixo no exclou que si qualcú les 
envia directament, que no es rebin, com és logic, s'acl
meten, pero crec que és un servei que ha ret i un es
fon;:, la Consclleria, de posar funeionaris específics du
rant un mes per ajudar a resoldre aquests problemes 
que, evidentment, necessiten una concentració. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller, J110ltes gracies, 

Sr. Diputat. 
L-7) 

La darrera pregunta de l'Ordre del Dia el'avui és 
la que formula el Diputat J oan Francesc López Casas
novas, que demana al Conseller d'Educació i Cultura 
en quina data va cursar la instancia dirigida al Ministe
ri d'Edueació i Ciencia, sol1icitant la implantació de 
l'ensenyament de la llengua i literatura catalanes al 
Curs d'Orientació Universitaria i al 3r Curs del 2n grau 
de Formació Professional, amb caracter obligatori, 
amb referencia express a al número' de sortida. 

Té la paraula el Diputat Sr. Joan Francesc López 
Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sr. Conseller, davant les manifestacions hagudes 

durant tot aquest estiu, rclatives a la problematica ele 
la introducció de l'ensel1yarnent ele la llengua catalana 
a COU i a 2n grau ele Forrnació Professional, es fa im
prescindible ]Jer a aquesta ambra i, pniclicamcnl. per 
a,l nostre Grup tenir una certesa de quina bn esta!. I'ac
tltud, el taramú, el captcnimcnt que ha maol ingut la 
Conselleria c!'Eelucació i Cultura respecl cl'3C¡u Sl te-

ma, i per a<;:o i perque no volem, en principi, creure 
que la culpa és a una banda o a l'altra, voldríem co
neixer, basicament, com a qüestió previa, quin dia i 
amb quin registre de sortida va sortir de la Conselle
ria d'Educació i Cultura la sol-licitud perque les dispo
sicions aprovades en aquesta Cambra es fes sin efecti
ves després, en el curs escolar 86-87. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. En primer 11oc, li he de 

dir que a Llei de Normalització Lingüística obliga to
tes les institucions de Balears, inclos, naturalment, el 
Ministeri d'Educació i Ciencia, que, com voste sap, les 
Baiears són territori MEC, i que, a pesar de tot oixo, 
c(;ntestant ja clarament la seva pregunta, li he de dir 
que es va dirigir la Conselleria a la Direcció General 
ele Coordinació i Alta Inspcceió, amb la qual ens co
municam, dia 2 ele juny del 1986, és a dir, dos clies 
elesprés de la publicaeió ele la L1ei ele Normalitz;:¡ció, 
i amb registre de sortida número 1.717, soHicitant una 
entrevista immediata, tan urgent C0111 sigui poss ible, 
per tractar Lots c1s temes que facin referencia a la Llel 
ele Normalització, coneretament en el camp o en ¡es 
competencies que eorrcspon al Ministeri d'Eelucació i 
Ciencia, no només, exc1usivament, pel tema d'implanta
ció ele COU i Formació PruIcssional, sinó pel lema 111a
teix ele l'equiparació horaria que venia implicada dins 
la L1ei. Aquesta petició el'una entrevista es va reiterar 
dia 26 el'agost, amb registre de sortiela 2,809, i a par
tir el'aquí ja hi ha la reunió celebrada dia 16 de setem
bre, de la qual voste, segurament, haura tengut notí
cíes per la premsa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. Conseller, per aquesta resposta. Ara 

sabem, estrictament, que dia 2 de juny d'enguany es 
va fer aquesta petició. Ara bé, nosaltres tenim molt 
present que la Conselleria, el Govern de la Comunitat 
Autonoma va signar un eonveni amb el Ministeri d'Edu
ca ció i Ciencia en una de les clausules del qual, la 
clausula vuitena, apartat 4) es parlava textualment que 
dia 31 de mare; de l'any 85 es finalitzava aquest con
veni, es podia presentar, per tant, una soHicitud de 
prorroga i dins aquesta soHicitud ele prorroga, sense 
cap dubte, s'hi podien admetre les possibilitats d'in
troduir nou professorat i introduir nous programes i, 
en consequencia, dia 31 d'agost de l'any 86, día 31 
d'agost de l'any 86, en que aquest conveni finalitzava, 
hauria hagut ele ser possible ja, a partir de día 30 de 
mare; de l'any en curs, tenir la previsió establerta, ele 
manera que no s'hagl.1essin prodult aquestes disfun
cions. Ens preocupa enormement, í també li volelríem 
preguntar dins aquest sistema, cum és possible que 
voste cligui que seria interessant que la Llei s'hagués 
publicada per entrar en vigor dia 1 de gener de I'any 
87, per donar temps als organismes afectats, fonamen
talment al Ministeri, que ajustés els pressuposts per a 
l'increment de professorat. Ido bé, és evident de tota 
evidencia que les clausules del conveni no s'h:1l1 tin
gudcs en compte o, si més no, hi ha hagut. rcalment, 
una negligencia molt preocupant i imputable, evident-
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ment a la Conselleria d'Eclucació i Cultura, eviclent
ment també, al Ministeri d'Eclucació i Ciencia, «de ca 
Na Be1 a can Jai, ele can BeHo a Son Catetlo», la qües
tió és que no tenim ensenyament a cau i a 3r grau 
de Formació ProJessiol1:ll, C0111 era just que es tingués_ 
Record que a l'Educ:lció Permanent d'Adults s'ha po
sat j:l ensenyament en catala, sense que s'hagi hagut 
el'esperar cap més tr3mit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conselkr. 

EL SR. GILET GIRART: 
Si, gracies, Sr. Presielent, En primer lloc Ji he ele 

dir, Sr. López Casasnovns, que voste m'ha fet una pre
gunta que contestas concisa, explícitament i clarament, i 
crec que així ho ha feto Totes les aItres consieleracions 
que vos te ha fet fan referencia a un conveni que des de 
dia 1 el'abril s'esta discutint i xerrant amb el Ministeri, 
que tenelra el seu final i, Ji he ele reiterar que la meva 
opinió, i en aquest cas coincielim per una vegaela amb el 
Director Provincial d'Eelucació ele les Balears, és que 
el títol segon el'ensenyament de la Llei ele Normalitza
ció s'hagués pogut comcnc;ar a aplicar el'una manen! 
més efectiva si efectivament bagués entrat en vigor elia 
1 ele gener elel 87, i tota aquesta situació no s'hagués 
prodult. 

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

Diputat. 

1.-8) PO~Jj)_SADA, 
T/ .~ .: ,. 

/J..- i;>r' 
Passam al punt segücnt ele l'Orelre elel Dia, per ele

batre la proposta conjunta ' que formulen els Grups 
Parlamentaris Socialista i Esquerra Nacionalista, ele la 
Proposició ele Llei de Declaració ele Sa Canova el'Arta, 
com a Area Natural el'Especial Interes. 

Per fer la presentació ele la Proposició ele Llei, té 
la paraula el Diputat Sr. J oan Francesc Triay Llopis, 

Disposa el'un 1emps de quinze minuts. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs, Diputats. D'acorel 

amb la Presielencia i amb el Grup Esquerra Nadona
lista, amb el qual presentam conjuntament aquesta 
Proposició, ens repartirem el temps reglamentari ele 
presentació. 

La Llei el'Arees Naturals el'Especial Interes elel Par
lament de les Illes Balears ha permes ele resoldre una 
serie ele conflictes puntuals, localitzats, pero greus, en
tre creixement urbanÍstic i protecció del meeli natural, 
quan totes les aItres figures, tots els altres camins es 
trobaven tancats. És una llei que rep crítiques espora
eliques, perque és ineliscutible la seva contundencia, 
pero ele la qual tots els Grups Parlamentaris, o bé per 
iniciatives propies o bé donant suport a iniciatives de 
dec1aració d'altres grups, tots els Grups Parlamentaris 
n'han fet ús en aquest Parlamento Es tracta, per tant, 
d'un medicament necessari en certes circumstancies 
del malalt, pero que del qual convé fer un ús restrin
git i prudent. 1 entenc que és necessari i prudent fer 
aquest ús de la Llei d'Arees Naturals d'Especial Inte
res, quan simuIt~miament es donen dos tipus de cir
cumstancies. Una, uns valors naturals reconeguts, esta
blerts ele manera objectiva, documentats, científica-

m ent avalats; i una altra, qua n cls perills greus ame
nan.' 1l a ques ts va lo1'S nalumls i cxi !!cix n \l11a ~urgC lll 

m:u lra lilzació. 1 aquesla és rrt' i 'éll1l c nl la s ilu <.lCió d l! 
1'1.:_ ra i ql1e a\'ui pr po. am le la n lr Arca Na lllJ'~t1 <I'Es
p l·..:i al lnlcrc -, i que hl'lll vingul a d nominal' Sa <1-

I1t1\'~1 tI 'Arl a. Aguc ' (::; V:-I IOI'$ r 'co l1 cg ut s ho on, pI' e i
~' \lnenl, n docul1le nt . o lid. , clabo \'als p l' 1 s dmi
ni ,, 1 rac iol1s públiqtlc~, com és 1 invenla ri d'] O A ' \ 1,1 
c1 ;) IT ~ru rc\'isió ele 198-1 , aquí n elin un gran pa i de 
~ .500 hec ltm!CS, CjLl<,.; I lIo minn 0111 ti o rg's inclOll 
a la se\'''' IOLalitat 1\: ' Jx li (¡U · ,¡\f u i v>IC::1l1 c1cclanu' o 
in i ' ia r ' 1 tl'ñnlit P r d la ra r-Io corn a Al' a Tnt ural 
~I 'Esre ia llnl · rc . 1 agL1es t esp<i de Na Borg 's és va-
1 r'~ 1 'om él «. obre a li cnl >1, sobre! ur'linl amb val rs 
geomorfo logic , ge log i , hidrolugi , de vcgclació i 
p:1Ísalg ís lics i de valors alt s a mb nora i [ a Llna. 1 Lam
b¿ es f a una valoració n crc ta sobl-e 1 notabl con· 
jll n l I a is algí, Lic, n tablc per la s \'a on ' l-vació i di
\'l'r~ ita . 1 quan es fan le incli c. c ion g'neriquc' o
bre quina ha de ser la lolíti a en aque ·!. '51'ais tll
ven Lar iats, e parla ele 1< resl dceió total deIs usos uro 
baní li es no clirec lame nl relacionals amb l'explotaeió 
el ~ la teJ~ra o 8mb la util ital pLlblic. del ma'(cb: pare 

del mateL' spai reereaLiu. 
L' altre es tudio pre isam "I1L feL p 1 Govern de la 

Comu ni tal AuLonoma, pel ' la onsc Ilcria d'Obl'es Pú
b li qu " é l'esluc1 i qu v nim deno minant, p l' I'em~ 
I re a que el va reaUtzal', ]'csludi I'TNES ~ , té tambe 
un pai, ca1a]ogat a Mallorca, que és I qu. diu (~e 

[In Picaforl a la o lonia de Sanl Pere, cspaJ que s 
con sidcrat nLre cls guatr més extnlOrdinaris d l'i\la 
de MaJl rea, i vull recordar qllins s6n aques t quatre, 
ó n s Tren, ja protegiL per LJ i d'aquesl Par!amenl, 
611 'A Jbufera c\'Alcúdia ¡Mur , ja una reali la.l pal

pable cap a un p r natural, a lrnv~s de la propietat 
püblic8, ón aque L qu a"ui C?l1lemplam ~qui, que 
I '~ una parl, naturalmcnt, 1 ero una part llnpol'tanL 
el'aques ta ár a de an Picarorl a la olunia el Sant 
Pe l' " i e l gmll'l és l'es ¡ 0:11 'l itoral ll ' ala 'iglle~'a a la 

Jimia de ant Jordi, br - 1 gual gua lguc ciJa tam-
bé en.' haurem el' cupal' i reall11cnt entra din una 
.iLuuc.:ió de peril l pe!' 11 haver-hi una def 11sa munici-

pal su[icienl. . , 
omparable, per tanl , atllb -[ . e. palS de maxml 

nivc lJ de ll!S IUes Bal 'al'S , OlTl 'Ibufera eles Grao, 
també protegida p r • quesl. Padam nt, com el Pot'~ de 
Badaia, la Va ll e l Barranc d'AIgendar Se a hne 
(J'Eivissa ¡ S'E" tany Puclent i 'Espalmador de For
n1 nlera, per tan t , digu 01, din un grup r dUldí sim 
d'espais de lc lile Balears, e!s studis fcls per con
junts mullid.'i c iplina Ls i que, a mé I s6n clocllment de 
Lreball i eontinuam nt esmenlals i reclamada la eva 
calalogació pe! Parlamenl , considera e pais de maxi
ma protecció i aquí on es c1iu, Laxativament, que es 
tract.a. d'una zona l'e tal actual ele la qual és tan iUl
portant per a la conservaci6 c Dl les anteriors, i s re
fereix a Es Trenc i S'Albufera, a pesar de ser moll 
manco coneguda, j que, per tant, es reeoroana, amb 
el major emfasi la va con ervadó al mateix nivel1 
que les anteriors, amb la creadó d'un Pare Natura] 
on es possibili ti el cl-ei.'ement ele les zones urbanes 
exis tents, ens estam refertnt a la zona de Can Pica
forl, a la Colonia de Sant Pere, per tant, hi ha d'aItres 
problemes, per sense la creaei6 de noves zone!) urba· 
nes . Aquesta és l'opinió del document de la Comuni
tal Autonoma sobre arees natura ls que mereixen una 
protecció. 
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Per tant, els valors hi són, els valors reconeguts, 
documenta s, científicament avaJats, i els perills reals 
i u rgen t , qu ins són? Són UD Pla Pardal del 1972, de 
fa ja. per tanto catorze anys , damunt tres-centes h ec
t¿H'ces j bu~ques. sobre el qual després lti va havel' 
uoa dedaradó de entre d'Inleres Turí tic Nacional, 
3mb una ca] acital, en número r d os, de 29.000 ha
b1tanls, del qu 1s ni havia unes 10.000 places hoteleres 
i 9.000 pLaces d'apartamenl . Un Port Esportiu impor
tant, de 600 embarcacions a un extr m de la platja de 
$a anova, j una a lU-a instaH ció IJ8utica a ]'allr 
e:lrem, al Torrent de Na Borge . 

Dcsprés ele d u anys de paral i lZa ió de Les obres 
iniciades, I'intent reviscola, s'encén la melxa el'una bom
ba pe rducla d'una guernl que ja hauria d'llaver ~cabat, 
p ro que ' el11bla ser que encara nO ha acabat, 1 és la 
de l'urbanisme desmesural deIs anys 70, la del despre
ci i la ele tru ció del va l r natural. 

E quem~lIicamenl, inicia lmcnt, aquestes són les 
1110liva ion ' p r les quals el Grup Socialista , conjunta
ll1 -nr amb el Jmp d'E. quen-a Na ionalista, propo a 
aquí la iniciac ió del lramit p r lal de declarar aqu . t 
espai de Sa anova d 'AI-ta, e1'unes 8 O heclarecs, da
ral11ent d limital fí icament i geogdlficamenl, c m a 
Arca Natural d'Especial Interes. 

Mol tes gracics. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Se rra, té voste la paraula. 
Disposa d'un temps de set minuts migo 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. PresidcnL res. i Srs. Diputats. De fet, 

qua n una Llei es presenla entre dos Grups Parbmen
taris, la necessaria coorclinació existeix i per aixü pro
curaré no repetir gaires conceptes ni gaires detalls deis 
que el Porlaveu Francesc Triay i Llopis,. ha exposat. 

Pero hi ha un tema en el qual sí s'haura el'apro
fundir quan parlem d'ordenació territorial, i és que 
obviament, durant aquesta legislació, aquesta Legisla
tura, perdó, no hem pogut, encaFa, parlar globalment 
d'ordenació territorial, que és el que el Grup el'Es
querra Nacionalista i pens que d'altres Gmps Parla
mcntaris, si ens ha plantejam molt de ver, voldríem 
haver feto És a dir, parlar globalment de lcs IlIes Ba
lears, parlar de cadascuna de les IlIes i parlar, en de
finitiva, d'uns plantejaments globals i no espai per es
pai. Pcr aixo avui, obviament, debatim un petit espai, 
un petit espai que l'hem delimitat, jo crec que amb 
molt de seny i que no l'hem fet mássa extens, perque 
de fet hem procurat que fos el que, en definitiya, és 
Sa Canova i Torrent de Na Borges, i no hem anat a 
cercar uns espais que són just devora i que, de fet, 
també haurien de formar part d'aquesta unitat de de
fensa i que, ele fet, aixo ens hauria de fer parlar el'una 
manera interrelacionada de tota la costa entre Formen
lor i Cala Ratjada ja que, de fet, avui parlarn d'una 
unitat darament determinada. pero és un conjunl el'as
pectes urbanístics i d'aspectes destructius que han des
trult o que amenacen destruir tota aquesta costa de 
Formentor a Cala Ratjada, e l que ellS preocupa . 

Per aix:'>, avui parlam d'utilitzar aquesta Llei que 
hem fet en aquest Parlament, d'utilitzar aqucst debat 
en totalitat i clesprés, en Ponencia i en Comissió. per 
Veure si aconseguirem que una ele les ZOIlCS que en 
aquest moment es veu amb més perill, amb urg~ncia 

la salvam d'aquesta encimentada global que hi ha en 
aquests moments a les Illes Balears i que, de fet, nos
altres volem evitar de tates totes. 

Hem de dir que ja estam a un espai en el qual 
des de fa molts d'anys es va comen<;ar a fer obra, i 
em pareix que era l'any 74 quan es varen comen~ar 
unes obres, unes obres abandonades, destrui'des i Que 
avui en dia posar-les en marxa altra vegada signif{ca
ria un cost molt elevat, a part eI'una elestrucció molt 
considerable, quan som a uns terrenys que, malgrat la 
degradació, hi ha hagut encara una salvacíó d'aquest 
bocí de costa. També hem de parlar, lógicament, de 
criteris d'orelenació territorial, de turisme, d'economia, 
en termes globals, parlam d'una zona molt saturada, la 
Badia d'Alcúdia, parlam d'uns municipis deIs quals n'hi 
ha un ja profundament destrui't, com pugui ser el d'AI
cúdia i el ele Santa Margalida, i algun altre ques'ha 
salvat o que se salva, en part, pero amb molts e1'inter
rogants, com pugui ser el el'Arta . 

Per aixo, en aquests moments, nosaltres urgiríem 
que tots els Grups Parlamentaris e10nin suport a una 
zona que, de fet, creim que des d'una óptica de natu
ralesa i des el'una optica d'ordenació territorial i fins 
i tot,. d'economia turística, és més que convenient que 
quedl defensaela. Per taut, nosaltres insistiríem, tal ve
gada, només, a dir que 110 uomés es tracta de dir no 
a un tipus d'urbanització, a un tipus de plantejameut 
urbanístico sinó que nosaltres deim sí a la defensa 
d'uns valors molt concrets, i recordem els valors ex
cepcionals de que ja s'ha parlat, quant a geomorfolo
gia, a geologia, a hidrologi-a, \;egetació, paisatge, flora 
i fauna, perú també pensem que si quan parlavem de 
~s ~renc i, de ~'s Salobrar parlavem de la gran impor
tanCIa ele I eCOSIstema de elunes, en aquest moment in
tentam salvar el segon ecosistema de dunes més im
portant ele Mallorca. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Govern no ha manifestat per escrit el seu cri

teri sobre el particular, per tant, entram dins el elebat 
general. Grups que vulguin intervenir? 

Grup Regionalista i Gmp Popular. 
Té la paraula, pel Grup Regionalista de les Illes, 

el Sr. Miquel Ciar Llaeló. 
Disposa, Sr. Diputat d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. CLAR LLADO: 
Gracics. Sr. Fresic\enL 
Sr. Presiclent, Sres. i Srs. Diputats, el Grup Regio

nalista té el clret i el deure d'explicar a aquesta Cam
bra la se\'3 postura respecte de la Proposició ete Llei 
el e Dec1aració ele Sa Canova el'Arta cum a Arca el'Espe
cial Interes. Aquest clret no sois ve legitimat per la vo
lunlat expressada pel poble a les passades eleccions, 
sinó també pel fet de ser el Grup Regionalista. i en 
aC)uesl cas concrct, que conservam de Mallorca, Unió 
Mallorquina, un partit que ha defensat, defensa i elefen
S8ra la preservació deIs nustres espais naturals a pro
tegir. 

Aques ts compromissos, que ja varen ser un fet a 
la funelació i al primer Congrés d'Unió Mallorquina, 
han vengut l'cnl amb les seves posturcs públiques i pri
"ades, j2 sigui eluent la iniciativa o donant suport a 
alJuel1es que ens pareixien dignes . El c!ret ve, p er tant, 
ele dos fets, un basal en la lcgitimació parlamenlária i 
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un allre basat en I'actu;¡ció eoherent, ferma i eficac,: 
d'Unió Mallorquina en la defensa deIs espais naturals, 
susceptibles ele preser,,;¡ció. 

El c1eure que té Unió Mallorquina és evident, que 
ve deIs drets ab;¡ns exposats, pero sobretot el'uDS COlTl

promissos aelquirits amb eIs nostres militants i amb el 
poble que ens va volar, ele continuar claramcnt ;¡mb 
aq ues ta postura. 

No ens pareix aclequzH.b la Llei d'Orclenació i Pro
tecció el'Arees el·Especial 1nt.::r0s, pero, no obstant aixo, 
ja que no clisposam cl'altra, hem d'acceptar-Ia. La de
fensa del c\esenvolupament equilibrat de les nostres 
illes i concretament ele Mallorca, efectuat sempre per 
Unió Mallorquina, fa necessari, a judici del Grup Re
gionalista, preservar aques ta area d'un desenvolupa
ment urbanístic, perquc a un futur que desitjam i espe
ram que sigui proxim, aquesta zona ele Sa Canova passi 
a formar part el'un pare natural, que vagi de Can Pica
fort a S'Estanyol de la Colonia de Sant Pere. En la 
zona de Sa Canova d'Arta hi ha dues are es diferents 
perfectament delimitades, Una, practicament natural, 
c1assificada com a zona 2, i una altra delimitada com 
a zona 1, amb vials asfaltats, voravies posaeles, fins i 
tot, amb certes instaHacions el'infraestnlctures el'una 
antiga urbanització no acabada. Aquest fet s'haura de 
tenir en compte en el text final de la Llei que surti 
d'aquest Parlament, així com l'engranatge que pot tenir, 
en aquesta area, amb el seu entorn natural. 

Per tant, el Gnlp Regionalista donara el vot favo
rable el'acceptar en consideració aquesta Proposició de 
Llei, reservant-se logicament per al debat de ponencia, 
comissió i pIe posteriors, totes aquelles aHegacions a 
efectes de millorar el Projecte de Llei, si és possible, el 
contingut de la Proposició que ara ens ocupa. 

Gracies, Se Presiclent. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Sr. J oan Verger Pocoví, pel Grup Popular, té la 

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

EL SR. VERGER POCOVÍ: 
Grades, Sr. Pl-esidenl. Sres. i Srs. Diputals. Sem

bla ser que aquí, é1vui, t t eslarCl11 c1'acorc\ élmb aques
ta Proposició d · LJei, si, per L111<\ part, l'invenlari el'! O
NA inclou aque ta arca, I'estuc\i ele l 'INESE el mateix 
i, pe¡- una altra part, !'Ajuntament el 'Arta, segons les 
nostres referencies, també té int res que aquesta zona 
sigui protegida, nosaltres creim que hi ha fonaments 
suficien ls per voLar favorabJ ment la presa en con si
deració el/aquesta Pl'Oposició ele L!ci. 

Just voldríem fer Wl petit comentari, perque no fa 
falta estendre'ns més, que aquesta Llei d'Arees Natu
rals el' Especial 1nteres, la Llei 1/84, qualque vegaela 
serveix per tal de resol elre problemes a Ajuntamen , 
nosaltres pensam que haurem d'aprodundir rapidament 
en la Llei d'Ordenació del Territori, perquc, coro ha 
dit aqui un altre Diputat, tampoc no ens agrada exces-
ivamenl aque ta Llei, pensam que, d'una vega da per 

totes, a trav s de la Llei d'Ordenació del T rritori, po
drem solucionar aquests problernes generals d'ordena, 
ció elel territori damunt les nostres illes. 

En consideració, i fora fer més arguments, nos
aItres anunCÍam que el nostre Grup votara favorable-

ment la presa en consideraeió el'aquesta Proposició ele 
Llei. 

l'\'Ioltes gr¿leies. Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles gracies, SI. Diputat. 
No havel1t-hi més inter\'t'ncions, lenint en compte 

el que c1isposa el Reglamcnt, aquesta Presidencia de
mana si la Cambra pren o no en consideració la Pro po
sició ele L1ei ele que es tracta. 

Sres. i Srs. Diputals que votin a favor, es volen 
posar clrets, per fayor? 

Queda aprovada per unanimitat. 

IV.-l) 
Passam al punt següent de l'Ordre elel Dia, que és 

el rela liu a les Proposicions no ele Llei, per tractar, en 
primer lloc, la que va tenir entrada en el Registre amb 
el número 785, presen tada pel Grup Parlamentari Es· 
querra Nacionalista-PSM, relaliva al compliment elels 
programes d'Educació i Cultura elel Govem sobre ser
veis generals d'ec1ucació i patrimonio 

Pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista, té la 
paraula el Diputat Sr. loan Francesc López i Casas
novas. 

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

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS : 
Gracies, Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. Gaire

bé és obvi allo que avui he ele elefensar aquí davant, és 
un imperatiu poIític evitar possibles arbitrarietats en 
la gestió deIs fons pú blics, l'escassesa de recursos des· 
tinats a inversions per a creació i millora el'equipa
ments a les 1lles Balears, la necessaria analisi ele la 
realitat, que ens fa coneixer cap on hem d'invertir i que 
hem ele fer, i, en conseqüeilcia, obligar-nos, .c0m a po
elers públics d'aquesta Comunitat Autonoma, a una 
tasca rigorosa, anual o semestral, en aquest camp tan 
imporLant de la política ele subvencions, cl'ajuls a ler
cers, sense finalitat ele lucre, per tal que es pugl.lÍn elur 
a terme programes que la mateixa societat civil, amb 
coherencia i amb capacitat creativa, esta capacitada ele 
fer. En conseqüencia, hem observat, eles de la nostra 
responsabilitat d'oposició parlamentaria i elavant el'a
questa Cambra, la necessitat ele fer un seguiment i un 
control de l'Executiu en tot aIlo que implica la seva 
gestió, i la se va gestió, Sres. i Srs. Diputats, ve mar
cada en aquest tema, realment, per una arbitrarietat, 
que aquí dins ha estat demmciada des de practicament 
el comenc;ament de les Legislatures. No parlarem de 
subvencions olívareres ni ele subvencions que han estat 
forc;a discutides en el PIe el'aquesta Cambra, sí que ens 
volem referir, pero, a qüestions tan sorprenents, tan 
curioses eom subvencions donades, i no per quanties 
insuficients, no per quanties insignificants, sinó per 
valor de fins a 2 milions de pessetes, a restauració 
d'edificis histories que, una volta comprovat el cataleg 
d'edificis d'interes singular de les poblacions, han re
sultat que no tenien aquesta consieleració i que, e,l de
finitiva, venien a ser diners dipositats a la butxaca del 
ciutada que, amb més espavilament o amb més coneixe
ment de la informació, s'ha pogut atracar a aquestes 
convocatories. No val, per a Esquerra Nacionalista, que 
se'ns digui que la convocatoria era pública, la informa-
ció és fonamental, ha d'arribar a tothom, i tothom ha 
d'estar en condicions de coneixer aIlo que succeeix. No 
es tracta, com s'ha dit aquí massa vegades, que la gent 
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sapiga que hi ha una sobrassada que penja i que hi 
pugui anar a tallar cadascú la seva tallada fins que 
acaben l'existencia de la sobrassada, no és él'¡;o. 

Per tant, és obvi que teniffi l'obligació, i el Govem 
davant de tot, de fer convocatories en temps i forma 
adients, de donar publicitat suficient a les convocato
ries, que hi hagi criteris diferenciats i objectius, que 
no és el mateix, Sr. Conseller de Cultura, donar sub ven
cions per a restauració de monuments histórico-artís
Lícs que donar subvencions a programes cultural s o a 
programes juvenils o a programes esportius, i, com 
vos te sap molt bé, no és igual repartir doblers a Corpo
racions Locals a «tanti voletÍ» que fer-ho a partir d'UDS 

criteris previament avaluables. 1 voste mateix o el Go
vern a partir d'una Ordre seva, va aprovar l'existencia 
ele Comissions avaluadores, i la paperassa és malta, 
han rets molts ele Decrets, han fet moltes el'Ordres, han 
publicat un llibre blanc i les elisposicions han estat, 
en gran part, també rcvocaeles, un llibre blanc que 
s'hauria d'actualitzar, per cert; i, tanmateix, i tanma
tei::: les Comissions avaluaelores no tenen cap valor si 
no es pot tenir un criteri objectiu que permeti als 
membres que avaluen, si és que són suficientment re
presentatius, saber a que s'han d'atenir. Seria una cosa 
discutible, i ho c1i scutirem previament, molt prest, qui 
són els que composen les Comissions ava[uaelores; voste, 
Sr. Conseller, el Director General de la Conselleria ele 
Cultura i els tecnics respcctius de les arces no són co
missions representatives ni demacra tiques que donin a 
la societat civil el pes necessari que han ele tenir elins 
els oro"anisrrtes ¿te la COl11unitat Autonoma, i com que 
sabem'" que ac;:o fins ara ha estat així, i no em faci elir 
exemples, que n'hi ha a batzers, nosaltres només vo
lem que de la racionalitat, elel seny elemocratic que 
pugui tenir, que no c1ubtam que ha ele tenir, aquest 
Govern, surti un compliment a inst ~mcia el'aquest Par
lament de les normes mínimes que han ele regir les 
subvcncions o les transferencies corrents a tercers d'a
questa Comunilat Autónoma. 

Moltes· gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
i\tloltes gracies, Sr. Diputat. 
Crups que vulguin intervenir? 
Crup Socialista, . .. 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula la 

Sra. Maria Antonia Munar. 
Disposa, Sra. Diputaela, d'un temps de eleu minuts. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr.l>residenl, res. ir. Diputats. El GI-Up Regio

nalista no donara uporl a aque ta [r .posi ió no de 
Ll i, i no 11i donan s u porl vi s ts c ls Dccr [ 34/ 198 I 

ele I S ti · maig, que 1" gu la les subvencion a la Conse
Ueria d'Erluc;¡ció i ulllll"::t , e m tamhé una rdrc pos
tel-io r de) onsellcr, el 19 de maig cll: l 86, regula lora 
de la funci ins pe lora en materia de sllbvcn ions. 
Visl - el s Decrcls, I'Ordrc i UIl !libre, n aqw: ·l 'as el 
L1ib rc V I"m 11 de ubvenciorls de la o nsell eri;¡ d' ·(\u
eaeió i ultura , n es diu qlli podra o Hi itar Les sub· 
véncion, qu ines maLt:rics subven i na) Co n se 1'1 eJ"ia, 
qui podru d 'man:;rr L . subvencion s, quan 'han d · de
rnan::\I", CUIll s'ha n le el Illanar i el spr~ · qui I s p l r -
bre, eonl es parlen pagar i com es jus Lil'jqucn «<! po -
terio rh. , c re i 111 que no és necessaria aquesta Proposici6 
no de Lle i que prese.nta avui · squ .ITa aci nali tao 

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

Nadal. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, per donar suport a la proposta d'Es

querra Nacionalista. Creim que l'Executiu ha de facili
tar el control de les subvencions i creim que no és 
suficient que les normes per tal de soHicitar subven
cions es publiquin al butlletí o s'editi un llibre ver
mell o un llibre blanc per saber com s'han de clemanar, 
a qui s'han de demanar i, sobretot, no és suficient per 
evitar els criteris de subjectivitat, el criteris, per clir-ho 
de qualque manera, arbitraris en la concessió ele sub
venciol1s. Creim que s'han ele fer unes normes que si
guin públiques i siguin conegudcs per tothom a I'hora 
de poder donar subvencions, no només en la restau
rZlció ele pa trimoni, sinó en la soHicituel ele subvencions 
en qualsevol tema cultural, i creim que aqucsts critcris 
no basta publicar-los a un butlletí que, de qUZllque for
ma, fa que el seu concixement sigui restringit, sinó que 
s'han ele treure a llum pública i han ele ser coneguts . 1 
aquest coneixement ha ele venir ajuclat per uns c~-iteris 
de control i uns criteris d'avaluació el'aquestes sl1bven
cions, aql1ests critcris no poden queelar just en mans 
ele la Conselleria de Cultura, perque, inelubtablement, 
aix:'! no evita que es tenguin aquests criteris, eliguem, 
subjectius, el es del punt ele vista de Conselleria, sinó 
que han ele quedar en mans el'uns organs assessors on 
tc:ngui una representació el món cultural, i, sobretot, en 
el camp ele les suvencions ele lliure c\isposició de la 
Conselleria. 

Creim que, per tant, és aelient aprovar aquesta Pro
posició no de Llei d'Esquerra Nacionalista. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol1es gracies, Sr. Diputat. 
Pel Gmp Popular, té la paraula el Sr. Gabriel Go

elino. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps ele deu 111inuts. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sera abans. Sí, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. 

Diputats. Senyor representant del Grup, elel Partit 
PSM-Esquerra Nacionalista, li he ele contestar que I11cn
tre [a sobrassada sigui al nostre rebost, tots en men
jarLln, mentre que si fos al rebost el'un altre, tal vegaela 
no en menjLlria tothol11 . Per tant, pcr aquest camí crec 
que anirem bé tots . 

Dins les actuacions propies ele la Conselleria d'Edu
cació i Cultura, s'hi contempla una acció subvencionLl
elora que estimula les iniciatives i les activit8ts que 
eJl1L1nen ele la societat, sigui LI nivell individual, coHec
tiu o institucional. Totes les accions que impliquen una 
traílsferencia corrent pe!" p::lrt de la CUl1sclleria vénen 
per[cctam ent rc;;ulaeles ::l lravés ele! Dccret 44/86, ele 
15 ele maigo Aquest Decret preveu clarament les con
c!icicJl1s que la Proposició no ele Llei presentada pel 
Grup Parlamen tari Esquerra Nacionalista-PSM vol que 
es cluguin a termc en matE:ria cultural, esportiva i de 
jo,-entut, així observam que el primer punt de la Pro
posició no de Llei que ens demana que la convocatória 
es faci cn tcmps i forma aliient, és recoilit als articles 
10 i a l'artielc 11 en l'aspecte cultural, als artieles 18 i 
19, en materiZl ele joventut, i aIs artieles 25 í 26 en 
l'as]1ecte esportiu, elel l1lateix Decret. 
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La publicitat suficicnt de les convocatories que de
mana l'apGrtat segon, tGmbé ja h;:t estat previst p er la 
Consel1eriG editant un fllllct explicatiu que rccull 10ts 
aquests Gpartats , i s'ha en ví aL a ls junL::lnl nl.s, Consells 
Insubrs, mitjan s de e II1 Lmicaciú. as ocia iOllS cultu
rals, feeleracions esp rli ve!'" J lb , associacions juve
nils, i la distribució • traves de les oficines insulars 
Per altra pGrt, la Consell eria té preúst que ]es con\'o
catories es faran mitjanc;:ant anuncis als mitjans de 
comunicacions ele Balears, 

Aquest fullet informa, esquenülticament, pero ele 
forma concisa, de quins tipus ele subvencions hi ha en 
materia cultural, de joventut i cl'esports , qui les pot 
c1emanar, quan s'han de demana'r, com es demanen, 
com s'atorguen, com es paguen i com es justifiquen. 

La tercera condició ele la Proposició no de Llei, re
ferent a l'existencia ele criteris elifcrenciats i objectius, 
previament avalllables a la seva aplicació, són perfecta
ment contemplats a l'Ordre del Conseller d'Educació i 
Cultura de dia 19 de maig del 86, per la qual es creen 
les comissions tecniques el'avaluació de subvencions, i, 
a ¡'apartat 5e diu: «Els criteris que han de regir l'ac
tuació de les comissions d'avaluació de subvencions 
seran els següents: , 

5.l.-En materia de cultura», i a contiriuació s'ano
menen els criteris que s'han considerat més convenients 
en materia de cultura. 

«5.2,-En materia ele joventut», seguidament es 
contemplen els criteris que hi han de regir priorita
riament. 

I «5,3.-EIs criteris en materia el'esports». 
Finalment, el quart apartat de la Proposició no de 

Llei fa referencia al control i seguiment deIs progra
mes subvencionats; ido bé, el control i seguiment és 
previst a l'artic!e 7 del DeCl-et 44/86, i a l'Ordre del 
Consell er d'Educació i Cultura de dia 19 de maig del 
1986, r eguladora de la fun ció inspectora en materia de 
subvencions. 

Per lot l'exposat aq llí, jo demanaria al Grup Parla
mentari Esquerra Nacionalista-PSM que retiras aquesta 
Proposició no de Llei perque consideram que no té cap 
sentil i és fer-nos perdre el temps votar, una vegada 
que s'ha demostrat que tot el que es demana és regulat 
legalment. En cas contrari, ens veurem obligats a votar 
en contra. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per contradiccions, cinc minuts. 

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

que Esquerra Nacionalista voldria és que no hi hagués 
rebosts, Sr. Godino, que les coses fossin cIares i no 
rescloses, i que hi hagués criteris, pero no només que 
hi hagués criteris perque, vosa~ ho ha dit, hi ha fOl'c;:a 
decrets, jo ho havia dit abans, el que no sabia és que 
i hagués un llibre vermell, miri per on, miri per on 
la informació és tan gran que aquest llibre vermell 
encara no ha arribat a la Conselleria de Cultura del 
Consell Insular de Menorca, esperem que arribi. Pero, 
a més arnés, li vull dir que els criteris hi poden ser 
per escrit, pero els criteris s'han de complir, perque si 
no, no valen, són Hetra morta. Jo li vull dir per quin 
criteri i per quina raó una soHicitud de subvenció pre
sentada per al primer semestre de l'any 86 ha estat 

rebutjada per un Decret, amb una referencia al Decret 
44/ 86 ele clia 15 de maig, atenenl-se als artieles 24, 25 i 
26; aques ta soHicilucl evicI entment s 'h;.\Via ele fer abans 
ele elia 3J ele cl esembre, p ero del 85, no es pot rebutjar 
una soHicilucl amb aques ta pobn.:sa de criteris, senzi
llament és una contracIi cció ele t ermes, Sr. Codina, i 
ac;:o són p<lpers que can ten, i com aquest n'hi ha d'al
tres, 1}'hi h<l cI'altres. 

Segona cosa, nosaltres volem sGber que succeeix 
'-'1mb e l repartimenl de les subven cions, p erque tenim 
proves palpables que s'estan repartint amb criteris uní. 
personals, com a mínim, i no em faci esmentar !'Insti. 
tut cl'Es tudis Baleáócs, que ha r epartit una serie de 
subvencions a partir, senzillament, d'una actuació que 
no ve ni enregistraela, en Comiss ió Permanent i, per 
tant, no hi ha ni actes d'aquestes subvencions i d'a
quests repartim cnts. I que quan es clemanen, a més a 
més, en assembJea general , resulta que no es tenen <l 
l'abast. 

Tot ac;:o és molt greu, Srs. Diputats. la c\iran als 
municipis, als ajuntaments ele les Illes Balears, per 
quin motíu les ajudes a Corporacions Locals dins el 
capÍtol de normalització lingüística van anar a parar, en 
el cas ele Menorca, que és el que tenc més a l'abast 
només a dos ajuntaments, i concretament a dos ajun: 
taments d'un color polític concret, l'Ajuntament el 'A
laior i l'Ajuntament de Ferreries, i em sembla molt bé 
que hi vagin, a veure si les subvencions aquestes fan 
el - s~u efecte normalitzador. Pero és que no és normal, 
no es normal que si tots els ajuntaments hi han ten
gut opció, si la informació ha arribat a tothom només 
siguin dos els ajuntaments afavorits i els alt;es cinc 
queelin defora. 

1 em diguin també, per quin motiu, s'han donat 
subvencions per valor de 500.000 Ptes., 100.000, quins 
contr,ols han fet el'aquestes subvencions, i aquí hi ha tot 
un lh s tat fon;a discutible, forc;:a in1ercssant ele discu
tir: . esports d'er:npresa, esports concretament, ajuts a 
eqlllpC\l~cnts pnvats, per quin motiu? per quin motiu 
es d~svlen molts de diners del pla el'equipaments ter
rHonals cap a subvencions elonades directament a 
elubs particulars o a ajuntamcnts concrets i no s'ac
ccpta un criteri més ample de elistribució, en funció 
d'uns criteris 011 tots hi puguin dir, on la democracia 
hi entri? 

Per tant, jo respect les opinions que aquí dins 
s'han manifestat, pero en cap moment les puc com
partir. 

. Senyo~a representant eJel Grup Regionalista, que hi 
hagl un lhbre vermell no és cap garantía que ac;:o es 
faci, que a~o s'executi, i el Parlament és per aixo, i 
el llibre vermell, segur, si recull el material de la Con
selleria, segur que no contempla comissions avaluado
res plurals, diverses, en representació deIs Ajuntaments 
i deIs Consells Insulars, per exemple. I aquí tenim molt 
a c1ir. O és que els Consells Insulars no són COIJlOra
cions Locals, i no ha poden demanar en virtut de l'arti
ele 24 de I'Ordre, del Decret 44 del 86 o no ho poden 
soHicitar? 1 per quin motiu es donen ajudes de fjns 
a mig milió de pessetes a un ConselI Insular d'un color 
polític i no a un altre, i no em facin rallar més clar, 
tot a<;o és aquí, és dins aquesta paperassa, i el Grup 
Esquerra Nacionalista té l'obligació, com a grup el'a
questa Cambra, de controlar l'acció de l'Executiu i, 
amb aquesta funció, nosaltres duim aquesta Proposició 
no de Llei en aquesta Cambra, perque crec que el Par
lament ha d'instar, una vegada més, que hi hagi llums 
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i taquígraf, que hi hagi claredat informa:iva de criteris, 
de gestió i de control del que fa l'ExecutlU. 

Mo1te~ gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sres. i Srs. Diputats, passam a la votació. 1 deman 

a ia Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Pro

posició no de Llei, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies_ 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gnkies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstel1en- No n'hi ha. 
A favor de la Proposició no de L1ei, 23 vots; en 

contra 26 vots, abstcncions, cap. 
Queda rebutjada la Proposició no de Llei. 

IV.-2) 
1 passam al darrer punt de l'Ordrc del Dia d'avui, 

que és també la Proposició no de Llei 1.250/86 del Re
gistre General, presentada pel Grup Parlamentan E s
querra Nacionalista i relativa a la clec1aració de l'Arxi
pelag de Cabrera com a Pare Nacional Marítimo-Ter
restre i suspensió ele maniobres militars. 

Té la paral1la, pel Gr.llp proposant, ... 
A aquesta Proposieió no ele Llei, he de elir que 

s'hi ha presentat una esmena per part elel Grup Parl a
men tari Soeialis tao 

Té la paraula, pe! Grup Esquerra Nacionalism, II 
Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

Disposa ele cleu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUE TS: 
Cracies, Sr. President. Sres. i Srs . Diputats. És la 

segona vegada que el Grup Parlamentari' Esquerra Na
cionalista-PSM du a aquest Parlament el tema de l'Ar
xipt:lag de Cabrera, entenem com a tal el conjunt deIs 
tretze illots, les dues i!les i també la zona marítima que 
les envolta. Peto voldríem [er una advertencia als ser
vei s tccnic (I'aque t Parlament, i é' que a l'hora de 
posar L'Ordre del Dia., han mes un 1 etlL error, ct 
li pus mecanogr-aCic, guau parlen d Par Natural marí
timo-Ten 'e tre, i és Parc Nacional. Marítimo- erre. Lre, 
ajustanl- e així < la Icgi lae i ' vígen! a rEslat E'span}'ol. 
Esm nada aq lesla observació, aquesl pe Lil error a 1'01." 
dre d · I Dia, cntrat11 ja a is t maliLzar el tema qu ' avui. 
duim a debal. 

En r rimel' Jloc, parlarem del Inoment en que varet1l 
presentar aquesta Pr posició no ele L1.ei, i va ser . en el 
rnom nl en que els prlnier esclafils de ampan 'a en 
defensa el e I'espai de l'Arxip ' l;lg de abl'en\ es el naven 
i l'opo ició pdm ra a les rnaniobres militar pI' g ra
macJ s que es r alit7.arcl1 < qlll:st e tiu. E tam parlant, 
en COll 'cql.icnl.: ia, el '1$ pl'im,~r nomcnlS de l 'e titl ti' 
I'any 86. El n u ' Grup Parlamenlari va reUl' que e l 
seu d U!"', n aqueJl m menl, eJ"'\ dur a ¡a m >ximn ins
tan ia rerH'e en lativa deIs poble' d I~s 8al al' el lema, 
així Com cre i1l1 no allr s que es pot re$o ldre, d'Lln 
Veg<¡dll pelo totes. 

Després ~l'aCJllcSLa bservaci ini 'ial, be m de siste
matitzar l'expO ' 1 i6 11 ni \ n Ir s grans blocs: el pri
~er són els "alors ele l'Arxip lag de abrel-a, en segon 
loe hem el e parlar de J '~ ca mpanyc , pr~ssió soc ial 

que ha existit i existeix per a la defensa ~e l'Arxipel~g 
de Cabrera, i, en darrer lloc, les altematlVes que eXlS
teixen. 

[ cm de dir, entrant en I prim r g ran aparlat, que 
la importancia no turística de l'Arxipelag és prou co
n gu.da per lo thom, només parlarem ara d'UDS quants 

tudis, le A n'ha fet dos, e l darre r, I'any 84, 1 ESE 
n'ha fct un, ' 1 SECONA ha fel molls el'informes a l r s
pecte, de tipus parcial, el COB, a través de la seva 
secció ornil logica ha fet pI' u informes sobre els va
I rs de Cabrera, l' dmini Iració Militar lambé té aJguns 
cswcli. d.eLalJats al respc te, i els m itjans d comuni
'a ió de le Hl e, Balears, obrctot el de Mallorca, n'han 
parl~ I amb In Ita ti fr qüer cía, nos j tot, en series 
d'articles que van sortint, on especifiqu n claramcnt 

l ' valors natural. Sobr l()L hem c\' ·smental·, pero, un 
númer d'una pub!icació e I gi ' ta, « 'Ecologi ta», el 
1111lne r 2 d la lardar de l'any 85, qu cm sembla qu 
gai r b' to/ s c ls Diputal deucn havcr rcbut i deucn 
cOIl·::ixer. 

.P '1' tan 1, n sa llr S nomé' podel11 oncloure, quan 
parlam clt!ls aspectc ' cien I íl'íc , del - a pectc tic naLu· 
nllesa, el qll ' j< s'ba clit '] ll10lt d'esf.uc1i1i par ic ls i a 
eslu lis global!;, e l Ve I r's 56n exccp iona ls, quan a 
geolllol"Í"olo<Yin, ge IO",ia. nora, fauoa i paisaLgc, i 'ón 
-dI ', quant a hiclrologh i v gelació. Fent una cita de l 
darr r esLucli d'! ONA de I'an)' 84 , d la r -visió del es
! aio; nAtural d'! r, diu l'xlualm 11 : "El á r · a reu ne 
los valore nalurale má ~ brcsalientes (1 nivel ien
Lirieo, geo l ' gicam · nt · , por sus. ndemismo ' egetal s 
, animal s y s us col nias 'cle aves repUle, adelmis 

de notable ' valores marino >l. - S él c1ir, que no a Itres 
.nl nem qu > '11 I'aspecte d' s tudis, és prou con guda la 
pI' b lemat ica, s prou con guda amb tot de ta ll, quanl 
a ncl cmis111cs, vegeta ió geo logia, elc., i , per ta nt, no 
<::ns vol. m estcnclr e gaire f.'n aql1e I apartal ele lipus 
-icntíf¡ , .i a q re creim que to ts el Gruj) Pa rlomen
tar-is ha oneix n p l.'fcclam ' nl. 

E ntranl ' l1 I segon nivcll de la noslra inL rven(; l() 
< "ui eL pvc 'pre, hem d e dir que certam nt la preocupa
c ió per la defensfl del l rrilori a Ics IIles Balears i 
Pi t iÚses ha sta l important, hern parla ja de Es 'frenc, 
hcm pnrlat ja de Se a lincs d'Eivi sa i Fonnelltera, 
hcm padal .ia ct Menor ,amb molLa de freqUen ia, 
i le Cabrera, ;s la cgona egada. A I'anlerior var !TI 

qu <.la!" qu es faria un e ludi més, es tudi d I SECO N/\., 
que , ti rina l n . 'ha pogut ¡'er pe,' c1il"icultats, sembLa, 
de le aulorital militar él I'hora de permelr -ho p r , 
en definitiva, ¡' studi havia de ser de ['impacte ele les 
maní bres militar, per el que ens pr ocupa avui no 
nom '. é l'jmpacte de le maniobres militars, s in6 la 
g l balital del te ma de I'rxiphlag de abrera i, en on
scqüe ncia, ma!oral e l c1arrer eSludi no e tigui [el;- p 11' 

sam que el dos c1'fCON , TI ESE, GOB , Adllinis l ra-
i ·{¡Iitar, "L' ::.c )!ogista» el ., són més que s uficient 

p '1' j ~I pI' ndrc clt:cisions. P r ' h m el dir quc, m:.dgral 
le ' camranye. púb liques , In pressió social qu • .nl < la 
der n a lels espai nallrals ha st'H m Il importanl a 
les illcs 1 iliü l;C. i Balear ' , I que lÍs evidcnt és que e l 
I.ema de abrera, lal v gada igui 1 tem" que ha ten
gllt lln a dim ensi6 inl.crnacion. ¡ mé gro sa, conjU/lt íl
I11Clll "l11b ~I DI'agOllCl'a, i . ha el e1ir que en aqlics ts 
11l ()11l 'n I ,de el molls d e pai" s, molls d'estal.s curo
p LI S, s'han fel t reball ', han arrib:ll ajuu s , han <In ill"ll 

plalll · j.Jl1enL!' i han arribat tampan es quc han Len
gut loes ga ir bé a lola l'Europa Occicl nlal. P r ' , 
nI It concr elamenL hem de di!" que le chlrrcres cam-
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panyes han estat unes campanyes amb una fon,:a i amb 
uns plantejaments novedosos que fan, que justifiquen 
perfec1ament que cl Parlamcnt ele les Balears, ins tzlllciJ 
repl'esentativa deIs nosll'es pobles prengui una postura 
clecilliela i C]ue no la pugui ajornar més temps. L'espcc, 
tacle el'aquest estiu amb les campanyes ele protesta i 
l'actuació cle les eliverscs administr8eions en rnol1s de 
momenls en que no hi havi8 gaire coorelinació, él al, 
tres moments que hi havia, per part el'unes instancies 
bona fe i per pan d'altres n o tan ta bona fe, fa que 
neccssariallWlll lJaguem de prcndre una postura, 
haguern ele prendre una alternativa concreta i no ajor
nar-la més tcmps. 

Per pan nostra, i entrant en el tercer. gran 
apartat, ¡'a l ternativa és, pensarn, clara, és, pensam, 
objectiva. Nosaltres creim que existeixen tres possi
bJ es lL m( lives pel- a l'Arxipelag ele Cabrera. Una és 
qu' s igu i un Pan: atural, en cerLa manero, pol . r, 
qu hagués pogul ser gestionat per la Comunita[ AulO
noma. Una segona alternativa és que igui una re erv(l 
cien tífica. 1 una tercera alternativa és que igui LI n 
Pare Nacional Marítimo-Terreslre que, de fet, ' ría, 
segons les opin'on quaJiJicades cíentífique j la publi
cació "l.:Ecologisla", seria el primer del Medilerral1i 
i, obretot, el que I.endría une dimensions m és lm
portants en el MecUlelTani, en el nostre Mectiterrani. 

Per a. 110saltres esta clar que, estudiant la le
gislació de l'Estat Espanyol i també la legislació 
internacional i els exemples d'altres estats europeus, 
pensam que l'altemal.iva de reserva cienlífica queda 
un poc coixa, ja que ens lrobarJem que hi hauria, 
potser una protecci6 iJllegra.l, pero ens trobaríem que 
el nivell d'ú educaUu i d 'esplai nO eria prou garantit. 
Quant a l'alternativa de Pare Natural o d'una gestió 
directa per la Comunitat Autonoma, pensam que a 
uns moments en que hi ha una certa problematica 
amb l'Administració Militar i en que hi ha una 
intervenció directa del Govern de tot l'Estat Espanyol, 
pensam que és una alternativa que tampoc no és prou 
efica<; en aquests mornents . 1, per tant, entram a la 
tercera alternativa, que creim que és la més concreta, 
que és la més efica~ i que és la més coneguda a 
nivell legal, ja que dins l'Estat Espanyol s'ha posal 
en practica una serie de vegades, sj bé, sem.pre, només 
teTra i seria la primera vega da que es posaria en prac
tica en tota la concepció amplia marítimo-terrestre. 

La Llei que nosaltres utilitzam en aquest sentit és 
la Llei de dia 2 de maig del 1975, llei coneguda com 
d'Espais Naturals protegits i que dóna lloc a aquesta 
figura jurídica, política, de Parc Nacional Marítimo
Terrestre. 1 pensam que amb aquesta Llei sí que ja 
existiria un instrument cIar i, a la vegada, .es COI

mem;aria a parlar de .la necessaria utilització d'aquest 
espai, és a dir, protecci6 integral, per una banda, 
pero també compatibilitat amb e[s uso educatiu i 
d'espIai, perque en definitiva, nosaltres pensam que 
tot espaj natural protegit també ha de ser compartit 
i, sobretot, l'aspecte edueatiu ens preocupa molt. 

A partir de la declara ció de Pare Naciooal Marí
timo-Terrestre, és quan hi l1auria u.n Consell d'Admi
nistració, quan hi formaríem part institucions públi
ques, quan hi hauria una assessoria científica i quan, 
en definitiva, es comen~aria la gestió del Pare Nacio
nal Marítimo-Terrestre. Nosaltres, per lant, creim que 
aquesta és l'alternativa i també hem volgut afegir un 
aItre aspecte a l'alternativa, i és que ha de quedar 
cIar, a tot moment, evidentment, com a Parc Nacio-

nal Maritimo-Terres tre, si s'aprova aquesta proposta, 
obviamcnt ja queda ciar, pero la redundancia no 
sobra mai, i és qUt~ no calen maniobres militars a 
J'Arxipelag de Cabrera, ele cap tipus. 

Per acabar elíril!l11 C]ue ClguestCl alternativa que 
presentam avui al Parlamen t ele les Illes Balears, va 
dirigida al Govem dE' l'Eslat Espanyol, perque la faci 
seva i p(~rque dugu : el terna, tal com preveu la Llei 
del 75, d'Espais N cltUT al s Prolegits, clavant el Parla
ment de J'Estat Esranyol per 81 seu debat. No deim 
CClp COS~1 llo\'cdosa, és un tem Cl que l'h::\ sentí t i el sent 
molta gent de totes les Illes B c.: lears i és un terna que 
ercim que podríem acabar aquesta primer3 legislatura 
autonomica a les Balears, amb una satisfacció de tots 
si, ele fet, aquest Pmlament ho aprovas i es posas en 
practica per part del Govern de I'Estat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Com cleia abans 11i ha una esrnena presentada pel 

Gmp Parlamentari Socialista a aquesta Proposició no 
de Llei. Per defensar l'esrnena té la paraula, pel Grup 
Socialista, el Sr. Fr~ncese Triay Llopis. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracic.s, Sr. Prct.:ident. En primer 110c, dir que el 

Gnlp Parlamentari Socialista defensa totes les mesu
res i decisions que siguin necessaries per a la preser
vació de l'ecosistema, tant terrestre com marítim, de 
l'ArxípeIag ele Cabrera, per tant, que compartim les 
intencions, l'esperit el'aquesta Proposició, si bé discre
pam de l'acord concret que avui es vol prendre aquí, 
i, per aixo, presentam una esmena. 

Cree que el Parlament de les Illes Balears, seI11-
pre, pero 'molt especialrnent quan es elirigeix a d'altres 
instancies, a d'altres institucions, en aguest cas, a 
instancies estatals, ha de prendre els acords amb les 
posicions més solides. La proposta primera del Grup 
Esquerra Nacionalista, que, per part de l'Estat es faei 
una llei de cleclaracíó de Parc Nacional per a l'Arxi
pelag ele Cabrera, és un desig, és una intenció lloable 
que nosaltres compartim, pero que creim que prenent 
.ia aquí, avui aquesta decisíó o fent aquesta petició 
formal ens estam botant etapes, passes que són neces
saries. Són necessaries per una actuació coherent del 
Parlament, en si lr.ateix i en aItres actuacons que 
estam fent en aquests moments. 

Es conegut qu::! en aquest momenti, en aquesta 
setmana, aquestes setmanes es realitza un estudi del 
maxim nivell per part del Consell Superior d'Investi
gacions Científiques, que una part de l'estudi esta fet 
i que, precisament, aquesta setmana en que ens tro
bam, el vaixell oceanografic «García del Cid», amb 
denou científics de primera categoria espanyola, ve a 
fer "in situ» aquest estudí a l'Arxipelag de Cabrera, 
tant marítim com terrestre. Fa un any, aquí, es va 
acordar, a proposta del Grup Esquerra Nacionalista, 
i tots hi vam venir d'acord, per unanimitat, que es 
faria un estudi, per part de SECO NA, per veure real
ment quin era l'impacte de les activitats militars a 
l'illa de Cabrera. Tots hi vam estar d'acord que es 
fes un estudi, ara resulta que n'hi ha massa d'estudis 
i que no és necessari fer, no ja aquest estudi que 
s'esta fent ara pel Consell Superior d'Investigacions 
Científiques, sinó tampoc aquell que es va acordar 
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aquí, l'any passat, a requeriment d'Esquerra Naciona
lista. Cree que aquest Parlament ha d'actuar d'una 
manera coherent, crec que és necessari que, davant 
fets científics, davant arguments solids, no practiquem 
un excessiu voluntarisme. Aquest estudi que es fa i 
que, a més estadl poques setmanes a ser acabat, per
que aquest és el programa de treball, aquest estudi, 
precisament, determinara, donara els elements per de
terminar o, fins i tot, propasara quina és la figura 
de protecció adcquada per a l'Arxipelag de Cabrera, 
d'acord amb les conclusions del mateix estudi, que pot 
ser Pare Nacional, magnífic, que sería la figura de 
maxim nivell que hi puguí haver, i pot ser altres 
figures, perque realment, sense coneixer les concIu
sions fa mal avanc,:ar quines són les conclusions que 
s'han d'establir. 

Per tant, creim que estam cremani etapes inneces
sariament perquc els tem1inis en els quals es coneixe
ra aixo són immediats, són prúxims, que realment la 
mesura perque no hi hagi nous impactes negatius 
lam bé q ueclaria recolliela en la petició formal del 
Parlament que, efe:tivament, no hi hagi noves manio
bres de cap tipus militar, recordem que fa un any el 
PSM només parlava de foc real, d'acord, que no hi 
hagi cap tipus de maniobres perque, precisament, Wl 

deIs elements principal s d'aquest estudi que s'esta 
fent és conéixer quin és l'impacte, no tan soIs ele les 
maniobres, sinó ele la presencia militar a l'Arxipelag 
de Cabrera. Per ta11t, crec que l'actuació solida, l'ac
tuació correc ta. en aquests moments, en que no hi ha 
una urgenci"a d'un procés destructiu de Cabrera imme
diat, és que el Parlament de les Illes Balears, en 
absencia d'aquest estudi que havia de fer SECONA i 
que, per les causes que sigui, no s'ha pogut realitzar 
o no s'ha realitzat, Que demanem de l'Aelministració 
de l'Estat, amb tot el preambul que vulguem que el 
Parlament de les llles Balears declara la seva voluntat 
de protecció integral de l'ecosistema marítim i terres
tre de Célbrera, el<::mana coneixer aquest estueli del 
Consell Superior o'Investigacions Cien tífiques, amb 
toles les seves conclusions, totes les seves conclusions 
de tipus operatil1, ¡XX, aquí salidaritzar-nos, ratificar, 
donar suport a les propostes que es puguin fer o per 
discrepar obertament si creim que aquestes propostes 
que es facin, com a conseqüencia d'aquest estudi, no 
són les corree tes, no són les que consieleram necessa
ríes per a la proteccíó de Cabrera. 

Pcr tant, ercim que aquesta seria, no tan soIs la 
proposta oportuna del Parlament en aqucst moment 
en que es fa aquest trebal! de maxim nivel!, sinó que 
seria la proposta coherent al que fa un any varem 
acordar i que, realment, encara no ha tengut compli
mento 

Moltes grGcícs. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grücíes, Sr. DíputClt. 
Volen intel-veni, els al tres Grups? 
Crup Popular, Crup Regionalista de les Illes. 
El Sr. Míquel CJar Llac1ó té la parau!a. 
Disposa ele c1eu minuts. 

SL SR. CLAR LLADó: 
Sr. President, Srcs. j Srs. Diputats . En aquesta 

Proposició no ele Llei podrícm repetir els mateixos 
arguments expressats a la Proposició de Llei ele Sa 
Canova el'Arel. PenJ, pelO b r v'lal i p ' ,r respecte a la 

Cambra, no ho farem. No obstant aixo, volem recor
dar avui aquí, en aquest moment, precisament, que 
han de ser respectats els usos no abusius que exis
te ix en en aquests mcments a Cabrera. El Grup Regio
nalista vol retre un petit homenatge, a través d'aques
ta menció, a aquella famosa campanya de «Cabrera, 
primer Pare natural de les Balears, que va reunir 
tantes persones i tantes institucions eoordinades pel 
Sr. Esteban Bardolet, a la seva etapa final. No podem 
deixar d'assenyalar la nostra repulsa cap a l'Adminis
tració Central, per haver estat tants d'anys a prendre 
en consieleració aquesta possibilitat ele Cabrera com 
a Pare Natural, ni les pressions soeials, ni les argu
mentacions polítiques han important a l'Administraeió 
del Partit Socialista Obrer Espanyol de Madrid. En 
aquests moments, encara que hi hagi estudis suficients 
cien tíficament elaborats sobre Cabrera, tan soIs ara, 
repetesc, el Govem el el Partít Socialista mana al 
Consell Superior el'Investigacions Centífiques a inves
tigar, a elescobrir Cabrera pels de Madrid, perque el 
que és pels malIorquins, com hem dit abans, fa molts 
d'anys que se soHicita i el coneixem i se soHicita la 
seva protecció. 

Veim, doncs, en moltes ocasions, que al Govern 
del Partit Socialista Obrer Espanyol Ii importa més 
una campanya de premsa d'un prestigi organitzat a 
nivel! nacional, que la voluntat manifestada reiteraela
ment pel poble de Mallorca. No poelem negar, per 
tant, el nostre vot a aquesta presa en consieleració 
el'aquesta Proposició no de Llei. Li donarem suport 
adientment, i esperam que aquells partits nacional s 
que tcngui11 delegacions él le nos tres iJle pres ionin 
a les sCvcs seus centrals perque, a través elel G vem 
i e l Parlamenl de l'Esiat Espanyol, es pugui acon ' e
guir re1i<;01ent que Cabrera sigui 1 primer Pare Natu
ral de le Ba lears. 

Moltes gracies, Sr. Presielent. 

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

PoeovÍ. 

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

EL SR. VERGER POCOVÍ: 

Gracies, Sr. Presielent, Sres i Srs. Diputats. Ens 
trobam enfront d'una Proposició no ele Llei per elecla
rar Pare Nacional l'Arxipelag ele Cabrera. Per al nostre 
Grup, realment, hi ha circumst~ll1cies importants que 
justifiquen una necessaria i una aelequac1a protecció 
d'aquestes illes, i també ereim que és la figura ele Pare 
Nacional, contemplada en aquesta Llei 15/75, ele 2 de 
maig, la que donara una protecció adequada a l'Arxi
pe!, g abans e menra t Rcalment no coneixem que n 
aquc ' t~ Ll i ni n el seu Reglament existeixl el quali
fi atiu le m rílimo-LelTeslr, Llposam q le ajxD scrü 
un invcnt, peró el que v ¡em dir aquí é que c rei m 
que en aquestes illes queda justificaela una protecció 
a través ele la figura ele Pare Nacional i, per conse
güent, nosaltres donarem suport a aquesta Proposició 
no eI(~ Llei. 

Rca lment, hem de manifestar també olle no són 
le mani bres mi litars, que es l'acin o n e' Cac in, qu 
" 11 . dllCII a 1 ncce'S5itat de voLar a favOl- que aquesla 
illa, I'illa i ¡'Arxipe lag d Cabrera siguin Pare acianal, 
sinó tOt e l contrari, són precisamenl e ls us V<1 lo1'$ 

ecolugics i els seus valors paisatgístics, ctc., etc., els 
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que ens duen, els que pensam nosaltres, que ens obli
guen a votar a favor de la Proposieió no de LIei. 

Graeies, Sr. President. 

EL SR. RESIDENT: 
Moltes graees, Sr. Diputat. 
El Sr. Sebastia Serra té la paraula. 
Dispcsa, Sr. Diputat, d'un temps de eme minuts 

per aeeeptar o rebutjar les esmenes. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Bé, Esquerra Naeionalista-PSM, en aquests mo

ments, no accepta l'esmena del Grup Parlamentari 
Socialista i, certament, vol explicar per que no accepta 
l'esmena del Grup Parlamentari Socialista. En primer 
lloc, hem de dir que ho feim molt conscientment que 
nosaltres no desitjam en absolut cap confrontació 
amb sectors polítics que, de fet, han defensat igual 
que nosaltres l'Arxipelag de Cabrera, a tot moment; 
pero sí que pensam que l'esmena que presenta de 
substitució el Grup Parlamentari Socialista, és una 
esmena que ens pareixiria perfectament coherent si 
fos d'addició, és a dir, que endemés de manifestar 
nosaltres la voluntat política que sigui Parc Nacional 
Marítimo-Terrestre, aleshores també afegim que tot 
aquest estudi el coneguem, que s'acceleri i que es 
tengui en consideració, és a dir, un estudi, ja que 
esta encarregat, malgrat s'hagi encarregat a un mo
ment de molta confu.sió i de molta de tensió com una 
sortida política conjuntural, nosaltres creim, de ver, 
que aixo és el que va fer el Ministeri de Defensa a 
Madrid aquest estiu, pero bé, al marge d'aquesta valo
ració política, respecte de la conjuntura de l'estiu i 
de la campanya de «Greenpeace» i de la campanya 
d'altres naturistes, e! que és evident, des del nostre 
punt de vista és que sense entrar, repetesc, en una 
confronta ció d'objectius, sí que creim que certament 
és una esmena que hauria de ser d'addició i no de 
substitució, perque és més que evident que nosaltres, 
a certs moments, sí que varem actuar amb una volun-

tat de, sí que varem actuar en tot amb el poc que 
podíem soHicitar, que no hi hagués foc real, que 
s'avan<;as amb estudis, etc., pero arriba un moment 
en que creim que ja s'ha de concretar molt quina és 
la figura jurídica, política que el Parlament de les 
Illes Balears defensa per a l'Arxipelag de Cabrera i, 
en aqucst sentit, sí que creim amb tota honesteelat 
que, si bé aportara elements un nou estudi, creim que 
aquest que es fa aquests dies, no ho dubtam, pero 
nosaltres creim que estudis sobre l'Arxipelag de Ca
brera en coneixem molts i creim que són més que 
suficients. 

1 per acabar, dir que aquesta campanya de Parc 
Nacional Marítimo-Terrestre és una campan ya que, de 
fet el nom Marítimo-Terrestre, com s'ha dit pe! Grup 
Popular, el Sr. Verger, certament és una expressió un 
poc novedosa, pero per a nosaltres l'Arxipelag de Ca
brera ha ele ser el Parc Nacional de les rIles Balears. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
No acceptada l'esmena del Grup Socialista, el que 

se sotmet a votació és la Proposició no de LIei amb 
el text original, inicial. r, per tant, deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Pro
posició no de Llei en els termes proposats, es volen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, mcltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

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

posar drets, per favor? 
Poden seure, mcltes gracies. 
Resultat de la votadó: a favor de Ja Proposició 

no de Llei, 29 vots; en contra, cap; abstencions, 20. 
Queda conelos aquest PIe, el proxim PIe el ceJe

brarem dema horabaixa a les cinc. 
Bones tardes a tots. 


