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DI A R I DE SESSIONS DEL 

PLE 

DEL PARLAMENT D E LES I L L E S BALEARS 
). L. P. M. 770 - 1987 11 Legislatura Any 1987 Número 12 

Presidencia 
del Molt II·lustre Sr. Jeroni Albertí i Picornell 

' . 

Sessió celebrada els dies 17 i 18 de N ovembre del 1987, 
a les 17 hores 

Lloc de celebració: Seu' del Parlament 

SU MARI 

J.-Preguntes: 
J.-R.G.E. núm. 1191/87, presentada pel Diputat Sr. Benjamí Carreras i Font, amb la formulació següent: 

«Per quin motiu la Conselleria d'Obres Públiques i O.T. ha paralitzat les obres d'asfaltat de carrete
res de la urbanització de Cala'n Porter, iniciades el mes d'octubre del 1987?" 

2.-R.G.E. núm. 1192/87, presentada pel Diputat Sr. Jaume Carbonero Malberti, amb la formulació següent: 
«Quines mesures pensa prendre el Conseller d'Obres PúbZiques per tal de resoldre els problemes que 
representa la deficient senyalització i iHuminació del tram de la vía de cintura des de l'enlla{: de la 
carretera d'Jnca fins al de la carretera d'Esporles?» 

• 



, -< 

322 DIARI DE SESSIONS / Núm. 12 / 17 i 18 novembre 1987 

3.-R.G.E. núm. 1194/87, presentada pel Diputat Sr. Benjamí Carreras i Font, amb la tormulació següeJ 
"El Govern ha anunciat amb motiu de la celebració de l'Any Europeu del Medi Ambient la redac( 
del Pla Especial de Protecció de la maresma de Son Bou (Alaior J. En quina data pensa el Govern p 
sentar aquest Pla?" 

4.-R.G.E. núm. 1195/87, presentada pel Diputat Sr. Benjamí Carreras i Font, amb la tornnllació segiieJ 
« El Projecte i execució de les obres d'astaltat de carrers de la urbanització de Cala'n Porter obeeix 
algun Pla d'lnversions del Govern de la C.A. a zones turístiques i de segona residencia?" 

IJ.-Debat de les Esm enes a la Totalitat presentades al Projecte de Llei de Camps de Golf. 
* R.G.E. núm. 992'/87, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM. 
* R.G.E. núm. JOOO/87, presentada pel Grup Parlamentaré C.D.S . 
* R.G.E. núm. 981/87, presentada pel Grup Parlamentari Socialista. 

lIJ.-Debat de les Esmenes a la Totalitat presentades al Projecte de Llei d'Editicis i Instaz.zacions tora d'e 
denac~. . 
* R.G.E. núm. 976/87, presentada pel Grup Parlamentari Socialista. 
* R.G.E. núm. 994/87, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM. 

IV.-Interpetlacions: 
J.-R.G.E. núm. J040/87, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la política d'esports. 
2.-R.G.E. núm. 1045/87, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa a la política esportiva. 
3.-R.G.E. núm. 1039/87, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la política d'educació. 

V .-Debat de Presa en Consideració de la Proposició de Llei R.G.E. núm. 965/87, presentada pel Grup Par 
mentari PSM-EEM, relativa a la Declaració de l'Arxipelag de Cabrera i les aigües territorials adjacer 
Parc Nacional Marítimo-Terrestre. 

1.-1) 
EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. Comen~arem, si 
els pareix bé, el desenvolupament de l'Ordre· del Dia 
per a avui, comen~ant pel punt 1, Preguntes. 

Té la paraula el Diputat Sr. Benjamí Carreras i 
Font per formular 1 pregunta 1191/87. 

EL SR. CARRERAS 1 FONT: 
La pregunta ja esta formulada, esper la resposta per 

part del Govern. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Ordenació del Ter

ritori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 
1 ORDENACIÚ DEL TERRITORI 
(Jeroni Saiz i Gomila): 

Moltes gl'acies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Carreras . Les obres estan paralitzades perque, se
gons pareix, ha sortit una p ega de tipus jurídic, urba
n'ístic, és a d 'ir, bi ha hagut una denúncia a la Conselle
ria, que els terrenys que es paviroentaven o en que 
s'estava posant una capa d'aglomerat, resulta que hi ha 
hagut una de.ntrncia que eren de caracter privat. Ales
bores, aixo esta en contradicció amb la documentació 
que havia aportat l'Ajuntament, i, en, aquests moments, 
ho tenim a Assessoria Jurídica perque ens informi si 
realment el títol que té !'Ajuntament per poder actuar 
en aquest tema, com una travessia d'una carretera di.ns 
una població és títol suficient o bé esta per damunt el, 
segons pareix, caracter privat que ten en aquests ter
renys. En aquest cas, no podríem actuar .nosaltres com 
a tal Govern. 

EL SR. CARRERAS 1 FONT: 
Gracies. Gracies, Sr. Conseller. Bé, jo no sé s 

juntament d'Alaior havia d'aportar certificat de dis 
bilitat deIs terrenys, creim que en tota obra que 1 
fer,-per part de qualsevol servei públic és neces~ 
perque si s'actua sobre una propietat privada, creirr 
és una situació bastant preocupant. Pero també li 1 
dir, Sr. Conseller , que aixo no és la primera vegada 
passa aquest any, és ra' segona, amb motiu d'unes o 
d'un projecte d'iHuminat, ja es van paralitzar pi 
mateixa qüestió, que el mateix senyor que va pos. 
denúncia, la tornada a posar ara, creim que és ur 
tuació un poc, francament , desbaratada, i que 
molt poca credibilitat al Govern. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES púBLIQUES 
1 ORDENACIú DEL TERRITORI 
(J eroni Saiz i Gomila): 

Moltes gracies, Sr. President. Sr. Carreras, jo 1: 
dissentir, absolutament, de la seva conclusió, la s i 
ció, segons pareix és desbaratada, efectivament, per 
per al Govern, en tot cas, sera per al Ajuntamer 
nosaItres ens va aportar, l'Ajuntament, un certific~ 
viabilitat, vaja, de disponibilitat d'aquests terrenys 
poder actuar-hi damunt, acompanyat d'un conven 
banístic, subscrit pel batle, amb la propietat deIs 
renys, conveni que no havia estat posteriorment r 
cat pel PIe de l'Ajuntament. Aleshores, s'ha aportat 
certa documentació, un informe on fa rnenció d'aqt 
aItra actuació del suposat propietari deIs terrenys ( 
es varen comen<;ar unes obres d'iHuminat públic, 
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nO eren de la Conselleria i, en conseqüencia, han ocorre
gut dos fets sobre el mateix terreny, la qual cosa dóna 
lloc a pensar que la situació és atípica, la relació entre 
urbanitzador o propietari i Ajuntament, pero no té res 
a veure el Govern en aquest tema. 

1.-2) 
EL SR. PRESIDENT: 

La segona pregunta és la núm. 1192/87, que formula 
el Diputat Sr. Jaume Carbonero i Malberti. Té la pa
raula el Diputat Sr. Carbonero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Moltes grades , Sr. President. Sr. Conseller d'Obres 

Públiques, la via de cintura, el darrer tram, el darrer 
tram inaugurat, el tram nou té unes mancances pel que 
fa referencia a iHuminació i a senyalització que con
verteix la conducció, en aquella zona, confusa, de ve
gades, quan es volen prendre determinats enllar;:os i 
també perillosa, sobretot el vespre, als mateixos en
lla~o s on no hi ha la iHuminació que pertoca. Pensen 
posar-hi remei? 

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

EL SR. CONSELLER D'OBRES PúBLIQUES 
1 ORDENACló DEL TERRITORI 
(Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, moltes gracies, Sr. President. Sr. Carbonero, 
efectivament, aquest darrer tram de la via de cintura 
no té una- total iHuminació, pero aixD, per desgracia, no 
és un problema només d'un tram de la via de cintura, 
aixo es dóna a molts de trams de les nostres carreteres, 
a paratges que seria aconsellable que sí tenguessin iHu
minació. El que passa és que aixo té un cost bastant 
elevat i s'esta estudiant, s'estan redactant distints pro
jectes, d'iHuminació d'aquests trams i s'aniran desenvo
Jupant a mesura que hi hagi disponibilitats pressupos
taries. 

Quant a la senyalització, bé, segons la meva infor
mació, la senya lització que té és l'adequada i la correc
ta i, encara que han sortit diverses crítiques sobre 
aquest tema, mai no hem arribat a saber quina era en 
concret la crítica, sembla que hi ha una senyalització 
correcta, que cobreix totes les possibles desviacions o 
les possibles trajectories que pugui seguir una persona, 
un vehicle que circuli per aquesta carretera, i vaja, jo, 
personalment, no he arribat a rebre cap proposta con
creta d'una senyalització que sigui insuficient, excep
tu~nt-ne una crítica de caracter general que no compar
telxen els tecnics. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, una suggeren

cia quant a la senyalització. Al final de l'autovia, al final, 
quan ja s'acaba, no existeix una senyalització adient que 
I:epresenti o presenti al conductor que aquella via, que 
es una via rapida, per conduir aviat, s'acaba, hauria 
d'existir una senyaIització semafórica previa al darrer 
sem3.for q ue la se va inexis tencia fa que quan s'arriba 
de sobte a l darret' semaIor hi hagi una sorpresa, una 
eVldent sorpresa. una suggerencia. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PúBLIQUES 
1 ORDENACló DEL TERRITORI 
(J eroni Saiz i Gomila): 

Sí, gracies, Sr. President. Moltes gracles, Sr. Car
bonero, jo prenc nota d'aquesta suggerencia, és la pri-

R 

mera vegada que se'ns en fa una amb caracter concret, 
i amb molt de gust la passaré a estudi deIs nostres ser
veis tecnics. 

Moltes gracies. 

1.-3) 
EL SR. PRESIDENT: 

El Diputat Sr. Benjamí Carreras, formula la pre
gunta 1194/87, sobre la redacció del Pla Especial de 
Protecció de la Maresma de Son Bou. 

Té la paraula el Diputat Sr. Carreras. 

EL SR. CARRERAS 1 FONT: 
Sí, gracies, Sr. President. Sr. Conseller. Bé, el que 

voldria saber concretament és que aquest Pla de Protec
ció de la Maresma de Son Bou, a part d'altres zones 
humides de les Illes Balears que se va anunciar al pro
grama, amb motiu de la celebració de l'Any Europeu 
del Medi Ambient, voldríem saber si tenen data pre
vista per finalitzar aquest pla especial i la seva presen
tació. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Conseller. Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES P-oBLIQUES 
1 ORDENACló DEL TERRITORI 
(Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, mol tes gracies, Sr. President. Sr. Carreres, jo, la 
veritat és que no record en cap moment haver anun
ciat la redacció d'aquest Pla especial, realment l'aporta
ció espanyola, per part d'aquesta Comunitat, a la xarxa 
de zones humides europees, a l'illa de Menorca hi havia 
l'Albufera des Grao, a la de Mallorca, hi havia l'Albufera 
de Muro, i a Eivissa i Formentera hi havia Ses Salines, 
peró jo no record que hi estas inclosa la Maresma de 
Son Bou, i, en conseqüencia, no record haver fet aquest 
anunci concret de redacció d'aquest pla d'ordenació. No 
obstant aixó, és possible que s'hagi fet, perque un deIs 
objectius que tenim dins la Direcció de Medi Ambient 
és anar redactant tots els plans especials d'ordenaci6 
d'aquests espais especials, peró, en aquest moment, com 
és natural, tenen prioritat els que corresponen a una 
llei declarada pel Parlament, en conseqüencia, posterior
ment, quan li toqui, es redactara, pero jo no record, en 
cap moment, haver assumit un compromís concret de 
redactar a data fixa aquest pla d'ordenació. 

EL SR. CARRERAS 1 FONT: 
Gracies, Sr. Conseller. Li puc anunciar que, efec

tivament, el Sr. Agustí Bru, quan era Director General 
de Medi Ambient de la Comunitat Autónoma, ara crec 
que hi ha dos Directors Generals, no sé a quin deIs dos 
correspon, en la seva qualitat de Director General va 
fer un programa, i hi anunciava fer els plans de pro-
1ecció especial o els plans de protecció de S'Albufera 
des Grao, la platja de Son Bou, Ses Salines d'Eivissa i 
Formentera. Jo crec que el Sr. Bru hi tenia un interes 
especial, ja que com a redactor del Pla General d'Alaior 
durant la seva etapa de Director General de Medi Am~ 
bient, hi havia un compromís dins el mateix Pla Ge
neral de redactar aquest Pla Especial de protecció de 
Son Bou. Jo voldria insistir que repassi el programa, el 
programa de l'any europeu del medi ambient, que creim 
que ha tengut moIt poca difusió i molt poca espansió, 
i que procuri fer aquest pla amb la major urgencia. 

Gracies. 
. 
! 

j 
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PúBLIQUES 
I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
(Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, moltes gracies, Sr. President. Jo, Sr. Carreres, 
crec que el que vostc eliu no desdiu en absolu l el meu 
comentari anterior, en tot cas, sí voldria concretar dues 
coses. El Sr. Bnl mai no ha estat Director General de 
Medi Ambient de la Comunitat, ha estat Cap de Servei 
de Medi Ambicnt i guan estava malalt el Director Ge
neral, el suplia, pero no ha estat mai Director General. 
I, en aquests moments, tenim un sol Director General 
de Medi Ambient, si voste s'ha molestat, que estic se
gur que sí, a llegir el Butlletí Oficial de la Comunitat, 

'. haura vist que l'aItre Director General que per error es 
va anunciar com a de Medi Ambient, era Director Ge
neral de Medi Natural. En conseqüencia, aquestes fun
cions continuen corresponent a la Direcció General de 
Madi Ambient de la Conselleria d'Obres Públiques i Or
denació del Territori, i li concret que no hi ha cap data 
prevista per redactar aquest pla, és dins les intencions 
de l 'Any Europeu del Medi Ambient, la protecció de 
totes aquestes zones, pero, com die, la preterenóa de 
les que s'han incorporades a la xarxa europea, i han 
estat incorporades a través del Ministeri d'Obres Públi
ques com a representatives de totes les Comunitats o 
de tota Espanya dins el Comite Europeu de l'Any elel 
Medi Ambient, hi eren les tres que jo li he dit i no hi 
era incorporada la de Son Bou, concretament hi era 
la des Grao. 

Moltes gracies. 

1.-4) 
El SR. PRESIDENT: 

La quarta i darrera pregunta de 1'0rdre del Dia 
d'avui també la formula el Diputat Sr. Benjamí Carre
ras i Font, i és la registrada amb el núm. 1195/87. 

El Diputat Sr~ Carreres i Font, té la paraula. 

EL SR. CARRERAS 1 FONT: 
Moltes gracics, Sr. President. Sr. Conseller d'Obres 

Públiques. Bé, és que hcm vist, amb certa sorpresa, que 
es procedeix al reton; de ferm d'accessos, per dir-ho 
d'alguna manera, accessos i zones circundants de la 
urbanització privada de Cala'n Porter. Aleshores, vol
drÍem saber si aixo obeeix a algun pla especial o a 
al1mn pla d'inversions a zones tUrlstiques i de segona 
residencia, per part del Govern de la Comunitat Autó
noma. 

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

EL SR. CONSELLER D'OBRES PúBLIQUES 
1 ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
(J eroni Saiz i Gomila): 

Sí, Sr. President, moltes gracies, Sr. Carreras, jo 
crec que voste té una forma una mica deformant de 
presentar les preguntes, i aixo pentura mereixiria tam
bé una resposta defOlmant, pero j o Crec que soro aquí 
per informar c1ararnent i per dir les coses com s6n. No 
s'estan asfallant els carrers d'una urbanització privada, 
'inó Que s'esta a faltant la prolongació d'una carretera 
fins fer-.la arribar a la platja de Cala'u Portero Resulta, 
i voste com a menorquí ho deu saber, que cUTio ament 
la carretera de CaJa'n Por ter no acabava enlloc, aca
baya enmig del eamp, per les bones, a 1m lJoc sense 
cap sjgll'ificat. Aixo, coro voste comprenclra representa 

un absurd complet, el més normal és que ague la I 

reL ra an ibj a la plalja i p r iXl> nosall rcs hcm 
mital clavanl l'Ajun tal11eM la inc rporat:ió a la no' 
xarxa, i aixo té a veure amb la pr-gun ta que ha fOti 

lal anteriorrnent, la incol oraci6 G la no tra Xa l"Xa, 1 
que sigui una carre tera que teugui alguna fin alila 
qu no igu i una carreter'l que quedi enmig del al 

0111 em 'luan la várem rebr . 1 per aixo cs lam I f( 
dint a la seva pavimen taci . 1 , i b, fec livament, for 
part, p 1"0 no d'un pla c\'invers ió a zones plivades de 
fo ne resieleoci s o ll ristiq ue. , e m \'oste ditl el sp 

vamen t, ' jnó que f rma part d'una millora de I'ae é 
lo ts e ls nuc1is coster tanL de MaHorea, com de M n 
a, coro d'Eivissa i Formen lera, din aqu. st proara 

tI'a tuacion , jo he reit ral molles vcgade en el Pal 
menl, quall se m'ha demanat sobre la política el eat 
teres que, efeclivamenl, formava part d 'un deIs no l 
objectius, eonnectar els nu lis ele la cos ta que, gra.c 
al tmisme o per culpa del tLlri me, com vosLe vulg 
han agafat una importancia que no tenien aban i q 

u-ac ta u millorar i adequar aquest a cés a la reali 
d I tra n iL que hi arriba . 1 aiXD es fa a to[s els nuc 
el'una certa importancia de le no lres costes. En aqul 

ntH, si be de djr que aqu e ta actuació, a Ce 1:1'n P, 
ter, respon a aques! programa d'ac tuacion o 

EL SR. CARRERAS 1 FONT: 
Gra!=i es, Sr. Conseller. És un proarama d'actuacio 

que jo diria que é el m ele, om 11a dit voste tam 
abans, é un poc atípic, a cau a de la itul:lc ió, perq l 
efectivament, Cala'n Porter és una urbanització pri' 
da, i la prova é q le tenen un inlerdit posal clavant 
JLlljat, que eom he dit aban é el segon que es po 

nguany, i ens sorpren bao tant que a una urbanitzac 
privada que no esta reeepcionada per l'AjuJllament, 
facin aquest tipus d'jnvcrsions. 1 a mi m'agradaría ( 
manar-li, ja que vo le ho ha planLcjat aquí, a veu 
quantes obres s'han fel d'aquesL tipu a urbanitzacio 
semblants, perque la carretera de Cala'n Porter no 8C 

ba al camp, aeab, a la corba d · ala'n POloler, p 
alla t ' una ,on lin ui' lal am b cls "ials del pla par i~ I I 

la zona de Cala'n Pone r, i lambé m'agradaria d mam 
Ji i és possi blc a "cure per quin mOliu especial s'l 
tri a l aquest .ceés d e dins una urbanitzaci o qu té 
seva platja i i e n'ha n fet altre eI 'aque L tipu a 1, 
illes , j tene la impres i6 que no crec que e n'hag 
[et gaires din plan parcíais que teneD les seve ju 
te d compensació, que tenen els eus promotors, d 
aparegllls o no, juntes de compensa ió que po jbl ro I 

lambé hauran de desapar.eixer a causa del Decret ( 
recepció d'urbaniLzacion s, en definitiva, no cm vull ella 
gar m és. 

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

EL SR. CONSELLER D'OBRES PúBLIQUES 
1 ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
(J eroni Saiz i Gomila): 

Sí, moltes grade per la seva amabilitat, Sr. Pres 
dent, em pareix qu amb aquesta pregunta ens her 
passat bastant del termini que el Reglament ens COI 

eedeix. Realm.ent, la seva intervenció jo no l'enten< 
Sr. Carreras, crec que podría ser objecte d'un altr 
tipu d'intervenció parlamentaria, p ero voste ha fet tot 
una cadena ele preguntes, i d'interpeHaeions sobre ] 
política de carreteres, que jo erec que varen tenir OpOl 
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milat, en aquesta sala d'exposar-Ia i di cutir-la. Jo vaig 
tposar clarament quina era la politica de carreteres, 

seu grup no la va voler discu tir i, en aquests mo
lents, és moH difícil, amb tina sola pregunta, poder 
!spondre tota aquesta interpeHació. 

Moltes Grades. 

L 
L SR. PRESIDENT: 

pa am, ido, a con iderar el segon punt de l'Ordre 
el Dia que lti ha per avui, que és el debat de le esme
es a la totalitat presentade a l Projecte de Llei de 
'amps de Golf. p . 1- defen al' I'e mena registrada 3mb 
1 nÚln. 992/ 7, prcs nt da pel Grup Parla m ntari PSM
¡nle a (re l"tsquerra de Menorca, té la paraula el Dipu· 
1t Sr. Mayol. 

~L SR. MAYOL 1 SERRA: 
Cracic. , Sr. Pr sidcnl. SI' s. i Sr . Dipulal , Hblcs . 

nembres del Gov rn . 1-1 m el' d ·balr , en primeJ' 110 " 
I Proj " l e d Ll i ele G Jr, j • j la logica parlamenl'ñria 
xi lei " aqtJcSLa se ria, cn coneli ion. normals, una der· 
ola governamenLa l anun iada. L'oposició d'aquest Par· 
amen!: , tres Grups doistint d · l' po i ió eI'aquest Purla· 
nent n el Govern nO té maj r ia, dcmancIl la re! i raeJa 
lel proje le. S _mb laria qu si el Govern lcngués ime· 
·CS , un gr. 11 inlercs pe! tema d ) golf, el projecte s'ha
!ués reLirat, s'bagu 'sin intenlal converses amb els 
:Jrups í cereal una 'oluc i,ó al t.ema, !lO s'ha fet, de ma
lera que, agracli o n at,Trad i, cns hem de el manar si 
!I G vern vol realment trcurc cndavarTt un pro'ecte de 
~olf o més aviat vol continuar fon;ant una imatge pa· 
~alitzadora del Pe.rlament, crec que el dilema és a l'am· 
Jíent que 'ha d'expressar i que l'opinió de cadascun 
~sta formada i no val la pena dedicar·hi més temps. 

El nosll'C Grup lamenla, i ho dic sincerament, haver 
:le ret ma¡- la Llei. El PSM no és, en principi, enemic 
del golr, i lamcntaríem que fos aque la 1::1 conclusió 
apressada qLle es pogués treure e1el debat d 'avui. No 
len ím re a obje lar a l fet qu:-ó hi hagi persones que 
practiqu in I'e por1. de donar garrotades a une pilote / 
menlre aquestes p ilot s siguin il1ol'ganiques, i pen am 
que seria moJt lamentable o que és moll lamenlable 
qu e me 1i un esport amb · Is inten ts de promocíon 
immobiliaries obre sol rústíc que 110 és altre J'e pe rit 
d'aquesta lleL Pensam que és mol!. lam nlable mcsclar 
un esporl am b la immobiJització de rCcur o híc1rics 
important i, per tant, vull lomar a in i tir per deixar 
molt ciar que, com a primera idea , el PSM no té re 
en con tra del golf ni en contra de la prom oció d'aque t 
esport, nj en contra del turisme d'hivern que en pot 
resultar. 

Per que, pero, propugnam retornar el Projecte de 
LIei al Govern? L'article 113.3 del Reglament del Par
lament de les l11es Balears, diu que es pot soHicitar el 
ret 1"n d 'un projecte al Govern per raons d'oportunitat 
de princ ipis o d'e~peri l. Ho s Híci lam per mons de prin
cipi . Primer principi. E l P M·EnLe a d l'Esquerra de 
lvlenorca é un part it nacionali sta i, en plclra col1ere ncia, 
també un parlit insu larista i un partit municipal isla. 
Una Llei que con idel'am que r talla fo r tamcnl el po
der municipal i que l'hipoteca, en certa manera, és una 
Hei que no podem admetre. D'acord amb la llei del Sol, 
!a declaració d'intercs social per a una determinada 
Implantació o activitat se soHicita davant l'Ajuntament 
q~e n'informa aquesta soHicitut a la Comissió Provm
cIal d'Urbanisme o fins i tot I'informa negativament i 

s'ha de considerar, amb bona lógica, que pot denegar
la . Sabem que aque ts dies, com avui mateix, Is mit
jans d comuoicació se n'ocupaven, hi ha hagut una 
concessió d 'in teres social per la Comissió Provincial 
d'Urbanisme en contra del parer d'un ajuntament, i aixo 
dcsperta imm diata inquietud. Aque la l1ei, al seu ar
ticulal. el project oe I.l ei que e l Govern dll avui aquí, 
proposa donar a l'Ajuotament el mateix tractamen t que 
a un parti ular, permetre-Ii passar, s implement, a l tra
mit d'audiencia, pero no a aquesl primer pas, pa fona
m nta l peT a l'autonom ía municipaJ, que queda total
menl desvinuada. D prés, també és ben segur ja, I'ar
ticle]O le l pJ'ojecte de llei que ens presenta el Govern 
bri la p S ibilitat, i em permetin la paraula coHoqlllal. 

el'cn oloma¡' e ls camps de golf als aj unlam · nl , una 
vegada que al5 promoL rs, per q Jaique raó, neis inte
r ssin, perque els d ixin d ser r ndible o per algun 
qi.ies lió, encara que hi ha mcsures per lnlentar ass 'gu· 
!'al' que aquesta amel1a~a disuasoria vagi omplem nLa
da 3m al tr s accions, en paJ"Cix que hi ha molts cI'A· 
juntaments que tendrien greus dificultats per assumir 
el que suposa el manteniment d'un camp de golf i que, 
per ventura, no és aquesta una solució massa adient al 
problema que es planteja. 

Per tant, per resumir, com a partit municipalista, 
postulam la d \f lució ele I !lei al ov rn. 

Per' , hi ha més. Ri ha una qüestió, un principi ge· 
neral que és enlenem, lél manca de fonam enlS i, fin i 
tOl, el neces itals de la l1 ei. Fa tre al1 s, a Mallorca . 
hi havia quatrc C<'1mps de g Ir, i no ho lenc mal en
tts, a Menorca, dbs i a Eivi sa, un allre. 11 Is darn:l" 
tres anys 'han fet o apr vat et cam ps de golf més, i 
n'h i ha is o sel mé a planejaments urbaoíslics vigents. 
De manera que l'oferta golfista creix, i. per tant, una 
llei per promocionar d'una manera especialíssima aquest 
espart, no pareix que sigui, com a mínim, massa urgen!. 

r aca~)em amb un allre principi que pcr a nosaItre 
és e l més important del que hem pal'lal fin ara. Es 
un principi etic. L'au lori tat sol e legi lima sobre la 
justicia, j la ju ticia comcn~ pe!' un maleix, per ' no 
en el sen tit que molles vegades e li dóna a aquesta 
fra e. Comen<;:a per un maleix, acalant·la d'una manera 
absolutarnent e Iri la. 1 si n el sol no urbanilzab lc 
no eS pot urbanilzar. 1 arei:.: que el Govern no ha de 
valer aul r ílzar urbanitzacions a Sol no urbanitzab l . 
Aixo pareix una perogru llada, pero encara s' han de dir 
així el ciar. Ero perme lin una caricatura, amb inlen
cions dida.ctique , del que pot lIaver stal la gencsi el'a
ques l pro.iecte. Gonvé fer cam j)S de golf per mill 1'a1' 
el negad hotele!"?, é un bon principi , hi ha uns eslu
dis que sus tenten aquesta afirmació, i j , per miLlora r 
e l ncgoci hot.eler o el rendiment turí tic 'ban de fer 

'. unes in vcrsions, 1 togic e¡-ia pensa r que aquestes in
versi n S fac in a partir ele, pr · ci~an CJ1t, deIs capitals 
t urís l ic o del capital holelers. Per no, COm que e l 
ector turi tic necessita ajud s, la ocieLa é la que ha 

de ubvendonar o fer mé r nclibles e l cam p ele golf. 
El hi finans;arem, els 11i f i l1al1~arem n part, com que 
la Comllnitat !\utonoma ele tes IlIe Balears és una C -
ll1unitat p bra, ele recur os limitats i no és cosa de 
donar subvencions que surten a ls d iari , el que poelem 
fe¡- é donar-los un negocial, que comprin 01 no urba
nitzable i que ]'urbanitzin. Aíx' / base legal, que no legí
tima, c1'algun cap itals e1/aque la iJla, té un nom, cspccu
lació. I el Govern , pre en tant aqucst projecte de llei 
promou i empara de qua lque man ra, I'especu lac ió. i 
aspira 3 aquesta Cambra que doni pe, bona una via el 
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financ;ament com és aquesta qué nosaltres no podem 
acceptar. Una via que suposa un beneficí clar per a una 
minoria, en contra deIs interessos generals, perjudicats 
per l'in compliment de la normativa urbanística i per 
la injustícia comparativa que suposaria la declaració 
d'aquesta llei. 

Lamentam, lamentam que s'usí, que s'hagi decidit 
aquest mode i aquesta via per promoure l'esport del 
golf, nosaltres, per una vegada, estaríem d'acord amb 
una proposició que feia el Sr. Bernat Deya Palmer, fa 
aproximadament un any, el 17 d'agost del 1986, on, a 
un article sobre les possibilitats i necessi tats de camps 
de golf a les Balears, deia que una de les solucions po
dia ser permetre, als Plans d'Ordenació Urbana, una 
nova qualificació urbanística, tu rístico-recreativa, evi
tant així la construcció de camps de golf a sol rústic no 
urbanitzable. No ha estat aquest el model, eIs estudis 
que el Govern va encarregar o va rebre sobre el tema 
del golf, parlen de eliverses possibilitats parlen elel golf 
d'urban1tzacíó, que és el moelel que fínalment el Govern 
accepta, i que el mateix estudí deia que es pot produir 
una restricció ele l'oferta, ja que aques t golfs solen aca
bar privatitzats per les urbanitzacions annexes. Per tant, 
no pareix que sigui realment el millor. Parla també de 
possibles línies especial s de financ;ació, parla, el que ens 
pareix una monstnlOsitat en aquestes illes, que és ces
sió de terrenys públics, seria bastant difícil, perque n'hi 
ha molts pocs, i parla també ele la modificació de la 
legislació vigent sobre la Llei del SOl. Ens sembla que 
si haguessin estat alguna d'aquestes altres les vies accep
tades, en concret, la creació d'una nova figura a la L1ei 
del Sol o una Iínia de financ;ament especial per a aquest 
esport, la nostra oposició no hagués estat o s'hagués 
concretat en esmenes parcials al projecte de Hei i no 
en una demanda de retirada. 

Sres. i Srs. Diputats, el PSM-Entesa de l 'Esquerra 
de Menorca, considera que l'acceptació el'aquest projec
te ele Hei desprestigia les institucions per tal com accep
taríem, com a via ele finan r,:ament per a unes inversions 
privaeles, l'especulació del sol. I, per tant, hem de postu
lar, amb to t interes, la el evolució al Govern d'aquest 
Projecte. 

Mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar l'esm ena a la totalitat registraela amb 

el núm. 10fLQj8], presentada pel Grup Parlamentari CDS, 
té la pa raulaeT seu Portaveu, Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gr ci s, r. President. Sres. í Srs. Dipu tats. 

N o ens agrada, Sr . Djputats, Sr. Pres ident, a l primer 
projec te ele lleí que remet el Govern, el pIimer pro
jecte que proveoeot del Gove rn es veu en aquesta Le
gislatura, la nos tra actitud s igui de postular una e me
n a a la lo lalHat i, pe!" tant, la c1evolució a l Gove m 
el'ague ta !le i. Pero hi ha raons que ens duen a aquesta 
po lura, que inten tarem explicar. 

Una ele les primeres coses que criden l'atenció d'a
quest projecte és, jo diria, la manca de rigor i la seva 
manca de maduració global en la seva concepció. Jo di
ria, si empermeten, que més que un projecte, a ixo sem
bla una si mple idea j quasi quasi, si m'apuren, en lloc 
d'una idea, una ocurrencia. A l'Exposició de Motius, 
per exemple, es parla sense excessíu rigor que cal in
centivar e l turisme de qualitat amb ofertes que ti siguin 
atractives, que calen mesures per estimular el turisme 

d'hi em ¡que, lilera lmenl, del e ImUs rea lilZa! s'h( 
a rribat a I concJusió qu un deIs eamin m és indical~ 
per atreure el turi sm' d'hivern de qualita l e::s de PO 
[enejar l'espoJ"t del go lf. ] aixb és l l, '5 a dir, aquesl 
és el resum deIs avanlatges que segon aques t projeCl t 
d 11 i, té una prolif ració prev,isible de camps d gol! 
a le no tres ill s. J ere , per ' que per s ituar-nos Cor 
rec ta menl a un niv 11 d'ana li ' i qua lifi adoro haurierr. 
de tenir 'n com ple, no només I beneficis , sinó també 
el. CO lo , i quan parlo de co los , e tic parlan t de coso 
tos e pccialmenl socia ls i també e ls co tos econom ics 
que el projc te d ll e i implica, i aixi trobam a fa llar, 
per exemple . consid ra ion br l'impac l e1.1s re ur
so hídri cs, aquí, per exemple, s'enyora al proj ec te una 
esl imulac i6, la manca ci'es lírnul s p r a I'ús c!t: le a igües 
r e iduals procedenls de depurador s, n a qucst cas, J' im
pa t pai a tgí lie i mecli·ambi ntal, i en aqucst Sentil, 
j a s'ha dit, és preocupanl eom 1 ov ro elud ix el com
plim ni de la C\If.l propia normativa sobre evolucions 
e1'impacte ambienwls que podria se l- aplicable a la lO la
Ii ta t del pro je le de lIei, pero en quaJse 01 cas hauria 
de ser exigible a cadascun deis p rojecte . Res no se'n 
diu tampoc de I'impacle negatill que su posa ,ins trumen. 
tar ro canism es que retallen, ja 'ha dit també, la com
p ete ncia munic ipal sobre e l p lanejament urbaní tic, i. 
en de[jn i I i va, tam poe no es diu res sobre e l perill que 
els mecani mes que el I I'ojectc pretén implantar Sll
posen en re lació amb tina ext , n í6 no desiljada d'ur
banil1.nci n s, al marge, fO l'a elel plantejamenl i ta mbé 
si el mecani m e resu llas suficicntment a tracliu , un ex
cés d' ferta de amps de golf qu probab lemen l na
cuts m és com una excusa per urban itzar i no tant com 
per atendre una demanda específica en aquest sentit, 
podrien configurar una oferta caotica i de qualitat in· 
suficient. 

Aqll Ls ón a1g uns del r i es, ti t p r ill s deis coso 
to social. qu el projecle té i 110 expliciLa. i a aq les· 
te consid ra ion afegim la nuBa quanti ficaci del 
bencrici en r la ió amb cls est lleli ele m ercat polen
cial l' horiLzó de itjab l j pass i¡ le le! nombre ele vi si· 
tants atrets per aquesta oferta, el s ingressos econo
mies, I'est imació qu e poclrien representar, els límits del 
creixement de I'oferta per evitar la saturació elel mercat, 
etc., etc., documentació que trobam a faltar, que no 
basta amb una exposicíó ele motius, que nosaltres sin
cerament consideram pobra, el'aquest projecte. No és 
estrany, en conseqi.iencia que parlem el'una manca de 
maeluració global d'aquest pro jecte. 

Nosaltres creim, en conseqüencia, que cal un estudi 
m és profund de totes aquestes qüestions i la remissió a 
aquesta Cambra, si el Govern ho estima oportú d'un 
nou projecte que, d'entrada, ha d'estar més documen
tal. Pero és que a més del defectes de preparació glo
bal, de documentaci6 el e que parJam, hi ha nombrosos 
probleme que fan qu , a l nostre judici, el proj ecte na 
tengui, tal com esta explicitat, una viahilitat. 

Ja s'ha parlat molt de la possible inconstitucionali
tat de l'article 10, no voldríem entrar en un debat so
bre la incon titliciona litat o no, perqu~ aquest és un 
tereny molt llenegaelís , i hau ríem d'arriba l- a dir qu~ 
inconstitucional és només a llo que el Tribunal C0nstl
tudona] diu que ho és, pero i m és no, haurien el'estar 
d'acord amb nosaltres, senyors de la majoría, que l'arti
eJe 33 queda en duble en relac ió amb el eontengut de la 
llei quan parla explícitament, qU3.n exigeix que ningú 
no podra el' privat deIs seu bén i deis seu drets, 
sinó per causa justificada d'utilitat pública i interes 
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cial mitjan<;:ant la corresponent indemnització i de 
so nfo~itat amb allo que disposin les lleis, i de confor
:itat. Bé, probablement, e~traríem di?s,.una dinamica 
IDolt perillosa si aquest pr~Jecte de .Hel s ms:rumentava 
. en un període de temps mdetermmat, pero molt pro
~ablement llarg després, arribas una dec1aració d'ins~ 
constitucionalitat del projecte. Cree que el risc, que en 
aquest cas hi és, el risc hi és s~mpre, se!-1lpre es ,?ot 
patinar, pero en els casos .en que la legalltat constrt~
cional es voreja molt penllosament, realment podna 
tenir efectes desastrosos. 

Encara més, sobre el maieix artic1e 10. Encara que 
aquest article 10 en el seu esperit i en la seva forma 
concreta no tengués un perill d'anticonstitucionalitat, el 
que és evident és que suposa una contradicció evident. 
Aquí tenim una filosofia del projecte que resulta que, 
bé, per fer rendible un camp de golf que en principi 
dins I'esperit i dins la !letra del mateix projecte és una 
activitat que per si mateixa no dóna prou rendibilitat, 
donam una possibilitat d'edificació complementaria que 
rendibilitzi el camp de golf. Ara bé, si es dissocia , si 
es divorcia el camp de golf i l'activitat del camp de 
golf s'abandona i queda només I'activitat turística, ales
hores el que passa és que l'activitat no rcndible passa 
a I'Ajuntament i l'activitat rendible continua en mans 
deIs particulars. Aixo és una mica una contradicció, 
vaja, i aleshores és quasi quasi un estímul, jo no diré 
que voluntariament, jo no diré que és un estímul vol
gut pel propi contengut de la !lei, peró aquí és aquesta 
intencionalitat, aquesta possibilitat que un particular 
podría usar. 

Lamentablement, per refon;:ar aixo, el fet de quedar 
anuBada l'autorització o !licencia d'obertura de funcio
nament no garanteix, a la vista de les experiencies acu
mulades i que vivim aquests dies, no garanteix amb la 
precarietat de mitjans que tenen els Ajuntaments, la 
precari Lat de miLjans que Lé la pr pia Conselleria de 
Turismc, I'acompl iment d'aquesta finaütat amb prou 
ga ranli.es. Molt l1'1é quanl que el projecLe no parla no
m ' l'allotjaments turíslics, d'holel o d'alLotjaments 
parahotelers, e nl Pllguin el' e ls apartho tels, sÍlló que 
també deixa obcrta c1aramen! la porta a una activitat 
urbanística que pot ser objecte d'un mercat de com
pra-venda, a Imanco no és de cap manera prohibida ni 
expli itamenL exclosa del projecte, per la qual cosa les 
ga ran1 ¡es de la couLinultat de l'activitat esportiva lligada 
a la urbanització queden absolutament diluldes en 
quesl cas, la qual cosa agrellja i fa que les gamntles 

QU n principi el projcctc vol donar, perqlle no s ]1ro
duei. i aquesla dissociaci6 queden complerament c1iluT
des, s i no comple~amenl, i no desapareixen comple
tament. 

últim argument, bé, ja s'ha dit aquí, ho ha dit l'an
tccesso l' en l'ús de la paraula, el Diputat Mayal, no és 
una llei eslr-ictamcnt ,necessaria ni tan soIs urgent. Avui 
en dla, l'orerla de camp de golf es produeix amb una 
e rta normal itat, a mé , [ins i lO! es p clria parlar el'un 
en " boom» de camps de gole n' 11'i ha, 'eslan fent, 
'estan promocionant, vull dir que no scmbla que sigui 

una o a que im p deixi el d senvolu pam nl eI'un se tor 
que. d iguem-ne, la línia del Govern e tima com a abso
lutamen neces ar i e limu lar, avui n dja es prol1louen, 
es promouen en majo!" respe le i amb major participa
ció elel municipi , amb major respec le de is municip i 
cap a l planejament de l seu propi territoli qu an b I'ex· 
cepcionalitat qu Llposa aquest projecte de llei queda
rb minvat. Per lan t, ate a la. innccessaricla t , la nnnca 

d'urgencia, nosa)tres poslulam que el Govern remetí, 
si ho estima així oportú, un altre projecte. 

En resum i per acabar, no a aquesta llei no signifi
ca, de cap manera, dir no a l camp de golf i dir no, 
tampoc, él. una adequada regulació del tema de camps 
de golf. Si )'Executiu du a aquesta Cambra un projecte 
qu aclareixi aquestes inc gnites, més segur sota el punt 
de vista jurídic, més definit en el seu abast i horilzó 
conomjc, més precautori sota la consideració medi

ambienta l i més respectuós amb les competenci.es mu
ni ipals i, n general, amb la legi lació urbanística, es
tam disposa( , Srs. DipUl3ts, a prendre'l en conside
ració. 

Moltes graCÍes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar l'esmena registrada amb el núm. 

981/87, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, té 
fá par'aula el seu Portaveu, el Sr. Triay i Llopis. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputa ts. La primera 

observació que s'ha de fer al proj ecle de Hei que el 
Govern ens remet és que, per dues vega des, a .la seva 
exposició de motius ens parla d'tm e tuclis reaJitzats i 
qu aqucsts e tudis , realmenl, no hao esLat a l'abast 
deis Grups Parlal11enlar is. Diu el Reglaroent que I 
projecles de lI ei remeso pel Goven1 venelran acoml a
nyats d·una- exposició de molius i deis antecedenls ne-
essaris perqu 110m es pugui pronunciar. Bé, aquests 

antecedenl no el hem Linguts, i si el Govem dispo ava 
d'cstudi o licls, amb els qua ls susten lar la seva inicia
tiva, molt millOI" bagués estat que e)s haguéssim pogut 
coneixer. 

Que és el que pretén el Govern, en la nostra opin ió, 
ambo aquesL projecte? Jara01ent, incentivar la cons
Lrucció de camp de golr, perque puguin servir per 
a lT'eure un turi me d'hivern, tellinl en compte que a 
Europa hi ha cinc mesos en que els seus camps de go lf 
no estan en condicions d'utilització, per raon clima
tologiques i, a mé , que aguest tul'i sme de jugador de 
golf i d 'hivern, és intere sanl, perque a mé de rompre 
i paHiar la nostra estacionalitat, se li suposa, pe]s ele
menl. que es tenen fins ara, pel qu ha es1.at el jugador 
1urista, que té un poder adquisitiu superior a la mi ja
na del noslre lurisme d'esti.u o turisme de ma 5a hab i
tual . Bé, fins aquí, bé fin aquí, nosaltres compal·tim 
aquesls punls de vi ta, i del que es tracta és de veure 
que és el que es pot fer o que é el que e pretén fer per 
at' ribar a aoue l rcsul!al. Compartim, comparte ix també 
el Llibre B lanc de Turisme, que fa une mencion a 
aque ta güestió, unes qües Lion m és bé ambivalenls i 
lebies, tampoc no és que iguin une mencions entu
s ia les, perque sempre parla de I'e lemcnt negaliu que 
pot anar jun! a ¡'actuaci6 pos itiva que poden el' aque$ ts 
amps de g If, per exempl parla que una con lrucci6 

ind iscrim inada, i ense ca p tipu d' ludi d'impa le ni 
control davant la seva possibJe uli lització com a focus 
de promoció imIDobilia ria, p dria matar els mate ixos 
p !"oje 1 s, és una observació, ja, inicia l per pla nteiar 
a lerte, atenció qu per aq uí hi ¡Jot haver un element 
negal iu amag-at ota la proposta positiva d'impu) al' el 
c3mp de golf. runa altra menci6 d'aquesl tipus és la 
de la gran quantitat d'aigua que oeces íten els camps 
de golf, que és un recur prOL! Jimi cat del nostre terri
lori i elel qual també se'n fa una menció clara i liaras 
a le conclusions del Llibre Blanc de Turisme, ja que, 
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i alXO Ja no ho diu l'informe, ho die jo, és sabut que a 
Balears, un camp de golf té un dCficit anual d'aigu3 
el'uns 1.000 mm., la qual cosa suposa uns 10.000 m'. pcr 
hectarea, a part del que naturalment es considera que 
ploura en un any de pluviometria mitjana, la qual cosa 
és un consum molt important que s'ha ele tenir en 
compte, perque, amb un recurs tan limitat i amb un 
equilibri tan just com és el nostrc balan<; hidrológic, 
aigua que es necessiti o que es elestini a regar els camps 
de golf, naturalment s'haura de detreure d'altres usos, 
siguin agraris o siguin urbans. 

Pero, quin és el camí que pren el Govern per dur 
enelmrant aquesta idea de fomentar, d'impulsar un tu
risme complementari, hivernal i de millor poder adqui
sitiu? Bé, la proposta és simplement que es puguin cons
truir hotel s i apartaments a sol rústic, a sol no urba
nitzable i que aixo es faci per la tan coneguda, palpada i 
man~ruclaela fórmula de l'interes social. Interes social 
que és una de les expressions més nobles que té la Llei 
del Sol, que és una llei antiga, pero que també ve a la 
Constitució, a la Constitució Espanyola trobam que hi 
ha una menció que només es podra, quan es parla de 
la protecció i del dret a la propietat, que només es 
poelra ser expropiat per motiu el'utilitat pública i el'in
teres social, és a dir, és una expressió que és acunyada 
a la nostra Constitució i se suposa que vol dir una cosa 
elevada, interes social, pero és que a les Illes Balears, 
almanco als darrers anys, interes social en termes urba
nístics, sembla que vulgui dir el que diu textualment, 
o sigui interes, rendiment del capital d'una societat 
anónima, i clar, quan ja entram que l'interes social és 
una cosa tant el'anar per casa, una cosa tan lucrativa, 
les coses les hem de mirar eles el'un aItre pun t ele vista. 

El nostre criteri, la nostra opinió, és que aquest 
instrument que aquí es planteja mrui per -arribar a 
aquest fi compartít, ele millorar la qualitat i la durada 
de la nostra estació turística, és un instrument nociu i 
perjudicial. 

En primer lloc, perque és una perversió ja defini
tiva d'aquest concepte de l'interes social, fins ara, hem 
tingut unes interpretacions abusives, laxes el,una políti
ca. des del nostre punt de vista, criticable, una mala 
aplicació de la Llei del Sol en materia d'interes social, 
pero, al cap i a la fi, aixo era una practica, la !lei no 
esta viciaela, la llei pretén un objectiu bo quant a I'a
plicació d'in teres social, hi ha tota una serie ele qües
tions que no són de concepte d'utilitat pública, pero 
que cauen perfectament dins aquest concepte d'interes 
social i que esta en mans del Govern la seva aplicació, 
per tant, és corregible a_questa política, nosaltres creim 
que abusiva i erronia que es du amb la interpretació 
de l'interes social, a partir el'ara, si aquesta llei s'apro
va, realment, el mal l'haurem dut ja a la llei, ja no sera 
una mala aplicació de la llei, sera una legislació clara
ment negativa que haura institucionalitzat l'abús i l'ar
bitrarietat. Fins ara ha estat possible fer apartaments 
per interes social, pocs casos, pero n'hi ha qualcun de 
ben conegut i ben sonat, s'han fet o s'estan construint 
o estan aprovats, apartaments turístics als Banys de 
Sant Joan, a Campos, per interes social. Nosaltres con
sieleram que aixo és un abús, és una extralimitació 
complerta del que la Llei suposa, pero no passa de ser 
aquest abús, puntual, aquest abús sera enorme, a par
tir d'ara es poelran fer en totes les situacions que vagin 
annexes a un camp de golf. Per tant, cree que aquest 
element nociu, negatiu, ele perversió del que és tot l'e
quilibri de la normativa, de la legislació urbanística fa 

que ens hagim de posar clarament en contra d'aquest 
iniciativa. 

És més, aquest projecte continua en una línia d 
que ja hem tingut oportunitat de parlar aquÍ en un 
altra ocasió. 1 és el desmuntatge del que és tota ideo 
de planejament i de planificació. Estam substituint 
duent al camp de les decisions puntuals, de les dec 
sions del dja a dja, ele les aulol'ilzacions, a116 que haL 
ria de ser objecte del planejament urbanístic i de l. 
planificació se torial, deIs planejamenl urbanístics gil 
fan c ls Ajuntament i aprova el o\'crn, d - la plani fi 

a ió eCl rial que correspon, d'una manera molL leg¡ 
lima a camp de ]'economja, eom rOL scr la mili r: 
amb insla1-lacion [i. 'es, ambo jn[ra lrUClul'Cs d 1 secto 
turístico 1 en aquest sentit, també el Llibre Elane d, 
Turisme hi fa una menció digna de tenir en compte 
quan parla qlJe }1TIa política poc restrictiva en relacie 
amb la concessió de camps de golf, pot posar en pe 
rill el futur, i conclou, és imprescindible estudiar L 
demanda potencial abans de donar permissos. En un, 
paraula, o almanco aquesta és la meva interpretació 
és necessari planificar, és necessari coneixer les neccs 
sitats i planificar-les, i aquí, el sistema que s'introduei: 
amb aquest projeete de llei és un sistema d'autoritza 
CiODS puntuals sen e cap horitzó i sense cap objectit 
quanLitatiu cap objectiu realment turístic, ele conjunt 
de xifl'es, d magnitu.ds. 

Per altra part, el projecte de !lei no posa limita 
cions a la situació de camps de golf. Es poden empla 
¡;ar en qualsevol indret de les Illes Balears_ 1 ho mati 
aré. Diu I'arlicle 4t que no e pocLran situar on el pla 

nejament muni ipal no ho permel. Bé, a'xc> és un o 
fi ma abso lul perquc el planejamenL municipal, el'ceti 
vament, no pet111 1 ni prohibeix la siLuació de camp! 
dc golf, de la manera maleixa que no pel'met ni prohi 
b 'ix la ÍLuació de centra l ' nuclears, d'aho ad J'l; <!( 
productes toxics, contaminants, hi ha mil coses que TIC 

estan ni perrncscs ni prohibidcs als Plans Generals i é 

les Normes Subsidiaries, és més, qualsevol planejamcnt 
com sap molt bé el Conseller d'Obres Públiques que h" 
inlentat limitar i acotar les possibles cleclaracions LI'in 
teres social a les difcrcnts zones c!'un municipi, ha es 
tat clarament rebutjat per la Comissió Provincial eI'Ur 
banismc. P r tant, no hi ha cap Pla Genera l ni Norm~ 
Subsidiaria que lengui la més mín ima po ibilitat d'ac 
tuar, fins ara , s i no canvien el crileris que el Goven; 
manté, sobre all que lla de ser declarat d'interes so 
cial. Per tant, no hi ha cap limitació establerta als Plam 
Generals en aquest sentit. Per altra part, una cosa éó 
autoritzar un camp de golf, i una altra és autoritzar 
un hotel de quatre-centes o cinc-centes places, i aqui 
només es parla deIs camps de golf, la resta és una cosa 
que hi ve afegiela i com a premio 

Practicament es poden fer a tot el sol no urbanit
zable. Els Plans Generals, la gran majoria, són bastant 
reflex del Pla Provincial de Balears. 1 diu la llei a una 
di posició que no té deixall es, que és la Disposició Tran-

itoria segona, di u, exactament, que en cas d'abscncia 
de planejamen' , en aquesls municipi que no tenen pla
nejament O que lenen tan soIs deJimitació de sol urba, 
n o es podran autoritzar in taHadons de go lf en aqueo 
He zones que per aplicació del que di posa el P la Pro
vincial sigui n incompa~iblcs per a aqucsts u sos. Bé, aixo 
ja és un eufenusme realment poetic, perque ni diu quj
ne zones són, i i anam a cercar quines ZOnes són, 
tendrem que els paisatges protegits no són, no són in
compatibles, no hi ha cap determinació que permeti 
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arribar a aquesta conclusi6, els para tges presenats, u na 
interpre taci6 restrictiva pot pensar q ue, efeclivament, 
en els paratges preser\1ats no es poden fer camps de 
golf els paratges preservats, convé q ue es coneguin 
quj~ s6n en e l PIa Provincial, per excmp le, a Menorca 
n O es podra fer UD camp de golf daroulll el penyal de 
l'«indio» nj damunl El Toro, lampo a l 'Hla d 1 Colom 
j de 1'Aire, a Menorca, aquests est an p rohibilS expre -
samenl per aquesta lIei, no s'hi podra fer cap cam de 
golf. Tampoc no podran fer camps de golf a E ivissa 
a I'IU de Tagomago n i a ConLllera. A Formen lera , no 
es poclra fer un camp el golf ni E palO1ad r, ni a 
Espardell ni a ¡'istme que uneix E pa lmadof i Formen
tera. Per lan !, les Ii l11itacions ón imporlanls. A Ma
llorca és molt més llarg, pero ja es veu quin és el cri
teri . El criteri és realment uns espais limitadíssims que 
prohibir-hi que s'hi puguin fer camps de golf, no deixa 
de ser una broma. No hi ha cap menció en tota la llei, 
ni als inventaris, ni als catalegs de cap tipus, ni tan 
soIs de manera transitoria, cap menció. És més. És cla
ríssim, si miram el pHmol, el mapa de Mallorca, el que 
diuen els Plans Generals, les zones no urbanitzables, el 
que preve u el Pla Provincial de Balears, que practica
ment es poden fer hotels alllats, d'aquest tamany, de 
400, 500, 600 places, segons el tamany que tcngui la 
finca a la major part de les zones ele platja declarades 
com a no urbanitzables pels Planejaments, fins i tot si
tuades en zones d'especial protecció, segons els cata
legs d'lCONA i d'INESE. A practicament tates les illes 
es poden fer hotels amb camps de golf, sense cap al
tra limitació més que presentar els papers, una vega da 
aprovada la LIei en aquest Parlament. 

1 un altre aspecte és l'agricuItura. El Conseller avui 
ja no há vengut, perque és un tema que 1i volia recor
dar, al Conseller d'Agricultura, que a la seva comparei
xenc;a va insistir molt amb la necessitat de Huitar con
tra l'especulació i contra les expectatives immobilia
ries, contra les expectatives d'edificació al sol rustic, al 
sol urbanitzable, als sois de valor agrari, aquesta llei 
realment va en aquesta línía?, serveix per disminuir les 
expectatives damunt el sol agrari, damunt les terres 
d'especials vaJors agrícoles? Tot el contrari, esta este
nent a totes les terres agraries l'especulació, esta fent 
una distribució totalment horitzontal de les possibili
tats de construir hotels i camps de golf en terrenys 
rústics. 

Sr. Conseller o senyors del Govern, realment és 
Qquesta la ma que el gegant havia de donar al sector 
petit, al sector agrari, o realment aquesta és una pu
nyalada definitiva per part del sector turístic al sector 
agrari, o realment aquesta ma que esta donant el ge
gant serveix per capolar-li la ma a aquel! que la hi 
dóna? Que en treura l'agricultura de tota aquesta ac
tuació? La primera batalla que havia d'afrontar l'agri
cultura en defensa del preu de la terra agraria, si aques
ta !lei s'aprova, esta realment perduda. 

Pero li deia, els deía, Srs. Diputats, que nosaltres 
veim bé l'objectiu de promoure camps de golf, d'impul
sar un turisme de més nivel!, d'aprofitar aquesta situa
ció climatologica i aquesta, diguem, febra pel golf que 
creix a Europa, al Japó i a altres zones del món més 
desenvolupats, i que, per tant, estam d'acord que s'im
pulsin, s'emprenguin les accions per poder-ho aprofitar, 
i creim que hi ha camins alternatius al d'aquesta lIei, 
sense posar en qüestió tates les figures de planejament 
municipal, sense renunciar a la planificació ni al plane
jament. La primera és el planejament municipal, és la 

figura basica, és alla on es poden, realment, qualificar 
com a soIs urbanitzables, com a soIs urbanitzables no 
programats, com a soIs aptes per a la urbanització 
aquells terrenys que es vulguin distinar al golf, amb la 
seva oferta complementaria o d'urbanització, que ja no 
seria encoberta ni amagada, sinó que seria clarament 
una actuació urbanística. Perque, per aItra part, aques
ta llei no hi ha cap punt on estableixi el caracter uni
tari de l'actuació, ja ha ha plantejat el Sr. Quetglas 
del CDS, tampoc no hi ha cap element en aquest arti
culat que estableixi el caracter reagrupat de l'actuació 
que s'ha de fer, a pesar de tates les paraules que jo 
Ji he sentit dir al Conseller quan explicava I'objectiu 
de la lIei, quan encara no estava presentada, a I'ante
rior Legislatura, no hem trobat cap referencia al ca
racter agrupat i unitari de les actuacions. Per tant, la 
possibilitat d'urbanització, de multipropietat esta cla
ríssimament implicada en aquesta LIei. 

Pero, a més del planejament municipal, si és que 
es vol accelerar, si es vol guanyar temps, si es vol im
pulsar des del Govern, es vol dur una política, no tan 
soIs que els Ajuntaments ha puguin fer, sinó que el 
Govern ha pugui dirigir, també ha pot fer. La L1ei d'Or
denació Territorial és la que dóna els maxims instru
ments al Govern per poder fer aquests tipus de políti
ca, a través de les Directrius, que poden considerar que 
les instaHacions de golf són unes instaHacions d'un sis
tema general d'cquipaments i que, per tant, poden ser 
objecte perfectament de planificació, rins i tot avanc;ant 
aquestes Directrius, com s'esta fent en altres qüestions, 
a través de Plans Sectorials Directors. Per tant, possi
bilitats d'alternatives, d'arribar, d'im~ulsar la solució 
que es pretén, n'hi ha sense caure" en els defectes que -
nasal tres creim que aquesta !lei té. 

En resum, i ja acabo, i mol tes gracies, Sr. Presi
dent, és una iniciativa que no hi ha dubte que és per 
fomentar el turisme, no és per fomentar l'esport, que 
l'únic que pretén és eludir les traves deIs artic1es que 
regulen el sol no urbanitzable i l'urbanitzable no pro
gramat ele la Llei del Sol, i que no es tracta de facili
tar en aquesta lIei la construcció de camps de golf, per
que camps de golf, com ha quedat prou ciar a les- in
tervencions anteriors, se'n poden fer, se n'han fet i se'n 
fan, sinó que realment es tracta de fer hotels i aparta
ments per interes social en sol no urbanitzable, una 
cosa que consideram clarament negativa i que significa, 
realment, ampliar els poders discreccionals del Govern, 
en contra de les decisions reglades, que sempre són les 
conseqi.iencies d'una planificació i d'un planejament. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme, Sr. Jau

me Cladera. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cbdera 1 

Cladera): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En primer !loc, 

vull donar I'enhorabona als tres Grups Parlamentaris, 
sobretot al Grup Parlamentari del PSOE, peraue han 
donat un pas enclavant, abans no es podia parIRr del 
golf, avui als tres partits els pareix que el golf és una 
via per incentivar el turisme de qualitat. És una gran 
passa i jo l'agraesc, I'agraesc sincerament. 

Practicament, les tres esmenes tenen moltes coses 
en comú i, per tant, jo intentaré contestar-les les tres 
al mateix temps. Nosaltres sabem que tenim un govern 

'. 
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en minori , que no pOI duf' a aprovació lIeis senSe le· 
nir la egurclal que $ortiran endavant, pero a no~allres 
ens agradaria que aixo os po. ihlc, que hi hagll ' la 
p s ibili la de lcn iJ' u na negociacíó, i que no fas ne
nes ad que hj hagué esm nes a la lOLalitaL. I a'ixo bo 
dic sobreto! amb cls temes turístic , que tols el Par· 
til S PolIties, s 'l11prc han r 1 manifestaci,ó que haurien 
de s r inl r s os comun de lotes les ideol gies i qu 
hauri J1 d'esLar P '1' damunt d'inter s s parl,idi le . 

Fer lanl, a pesar de le es enes de :;ofa, jo agrairia que 
determinades \'egadcs e'ns escoltas, perque aix í estal
\liadem 1 mps, in , n \ uríem a la luxitura que cns 
tornas in lIeis que '0 • upo q I.e p '1" al Coven) 1)0 é 
agradable, i ' upos que pel- a dclerm in alS Parli!s PoJí· 
tic e1'aquí dins que valen el mill r pcr a la so letal, 
Lampüc no és gens agradable. 

De tol s I propoSles a llernatives que vostes (an, 
JO els vull dir que no crec que n'hi hagi cap qu no 
tengui SOl11Ció, i si, per tant, no n 'hi ha cap CJu no 
tengui o lució, bagu's es! l nlé ele jtjable que qlla1cú 
de vo les, d qualque Parlil hague sin e tat cap'l.I;os de 
dedicar una mica més d lemps a aquesla ll ei i pr. n
tal' un texl a llernaliu_ Un text a llernatiu n mé consis-
l ix a dedicar una serie d'hores a eSludiar una pr ble
matica i, com a eonseqiilmcia, saber quins ón els ob
jectius i e ls error C)ue té la Ilei, i, per lant , donar o
lucions alternatives. La solució més fácil, quan no hi 
ha una preocupació profunda pels temes, és posar una 
esmena a la totalitat, perque amb aquesta esmena a la 
totalitat es torna a passar la pilota al Govern, i el Go
vern torna a tenir l'obligació de redactar una nova llei, 
amb el risc ele tornar-la a dur aquí i que tam!Joc no 
agradi, pCJ'CJue hi ha una COsa molt coriosa, Lr u a 
r ellui r, pe¡- excmp le, una de les t:o es que 's ]'articJe 
10. Si DO h aguéssim po at I'article 10 a aques! projecte 
de ll ei , vostes 115 h agu s. in dit que a1x' ra un colador . 
per d ixar fer holels damunl camps de go lf, com ql1C' po-
am I'a rli le ID, vos~cs c ns diuell, :\ixo és anliconsLilu

cional. Aix~ és <da trampa salucea», no falla, o per una 
banda o per l'altra, t'agafo_ Bé, le I les formes . el que 
sí voldria c!ir és que l'article lO, pOI S r que ql alcú el 
dubti quant la seva possibilitat i que pogués se r incon.
titucional en ei seu moment, pero lambé ollria fer la 
reflexió que aquesta lIei és una llei voluntaria, que no 
obliga ningú, aixó afecta aquella persona que decideix 
lliurement acceptar aquesta lJei i, per tant, fer un camp 
de golf amb una oferta turística. 

Després, tots tres, \lostes, no el PSM que va tenir 
la delicadesa ele demanar a la Conselleria de Turisme 
l es dades tecnique. i I - hi varcm proporcjona1', no é 
si les va rebre, pero a l manco les hi v~l1-em proporcio
nar, el al~~l'es PélrLit es que ixen d la falta d'informa
ció. Bé, jo l oé va te quins eq uips tenen, tola la nos
tra in onnació no és cap estucli particular de la Comu
nitat Autonoma, són tots estudis públics d'aquest país, 
fets per la Secretaria cl'Estat de Turisme que, curiosa
ment, i ja ho vaig dir una aItra vegaela, ens trobam 
amb la gran tragedia, bé, tragedia, entre cometes, que 
la Secretaria d'Estat de Turisme, regida pel Partit So
cialista Espanyol, fa un cstudi que nosaltres agafam 
com a paradigma per treur una lIei , i resulta que els 
representants del Grop Socialista diuen que no té ni 
cap ni peus. , com que aixo és un a umple molt ciar 
i molt senzill, jo els vlIll llegir una serie de coses d'a
quest estucU, si a vostes no els agrada, donin la culpa 
als seus ,co-re llgionaris de Madrid. 

Miri, una COsa important, dill, en foraste)': "La 

consLrucción de un campo de golf con fin e;;s ex .lu iva
m en te comerciales, es el cÍ!', para ob ener un beneficio 
con su explota ión, a lrav' de lo derechos de juego 
corre pondienles, cria una invcr iÓi1 poco recomenda
ble, ya que el riesgo qu la in ersión entraña es tan
de y I período n ce al-io para su recupera ión es muy 
larg . Además, el co te de mant nimíen lo ele un cam
po de go lf rcprc ' ot. un ga t anua l imporlanle»_ Diu, 
Anclalw,ia, qué és e l 11 e n hi ha TI1\! célmps de golf 
i n hi ha mé participa ió el J món turisl'ic , «no exis· 
l ni11güo camp el e f!o lf on la zona de Anclaluc.ía {JU 

e ha a n tmido cxcl~1 ivam nl .:on fin s com r -ía-
les , aislado ele otros aspectos urbanís ticos». 

Segona fase, hi ha quatl-e formes ele fer camps de 
golf en aquest moment, fin s que no se n'inventin' més 
el golf a través el'una agrupació de socis, que té l'in 
convenient que no té utilitat turística, perque els usua· 
ris són els pro pis socis i no hi ha possibili ta t ele do 
nar oferta als turistes que el volen utilitzar. Per tant 
nosaltres, com a Govern, que promocionam el ~olf, ne 
des d'un punt de vista esportiu, i en aixo estic d'acorc 
amb el Sr. Triay, sinó des d'un punt de vista mera 
ment turístic, no podem estar d'acore! amb la línia el! 
promocionar camps ele golf a basc de socis, perquc nc 
hi podrien jugar els turistes que és I'objectiu fonamen 
tal. 

La segona fórmula és el golf-urbanització, que con 
sisteix a fer un pla parcial i un projecte d'urbani tzació 
que contempli la cr.eaciÓ el'un camp de golf com a atrae 
tiu, respecte deis xalets que cireune!en la urbanització. 

El tercer punt, que és la moda americana, la e!e 
nostada moda americana, que després, a la llarga, mo! 
tes vegaeles hem ele segu ir, és el que es titula golf-rE 
sort, i el golf-resort és fer camps ele golf amb hotel 
sobre el camp de golf. Aquesta és la forma modem 
de fer turisme, aquesta és la forma moderna ele e:m 
nyar eloblers _amb el turisme de golf, no [ent urb;ni~ 
zaciol1s amb el golf, aquesta és una mocla alternaüv 
que no és la quc guia aquest Govern, perque aque~ 
Govern ha presentat cbrament una ll ei, on diu que ve 
elcixar fer oferta turística sobre el camp de golf. 1 h 
diu amb tota clareclal, scnse amagar-se, i no se n'am, 
ga el e deixa r fer hotels sobre s'ol rúslic quant al tem 
elel camp ele golf. 

I l'altre tema és el golf públic, que és un tem 
emincn 1_mcn: municipal pe¡- a aquellcs societats que ti 
nen molt d'interes él practicar el golf, com passa, PE 
exemple, a Anglatcrra, i que els mateixos municip 
acaben fent dins els seus termes qualque camp de go 
pe¡- a la utilització deIs seus conciutadans_ 

A part el'aquestes clades, més dades tecniques ql 
jo no els hauria de clonar, Sr. Quetglas, vostes ten E 

l'obligació, quan es ve a eliscutir una llei, d'informa 
se, d'assabentar-se, aixó és un Parlament on tothom c 
bra, les elie tes, i tenim l'obligació de venir preparat 
Miri, resulta quc un camp de golf, normalment, pot t 
nir l'atractiu per a uns 5.000 turistes, aixo també , 
una eonseqüencia el'aquest estudi, totes aquestes clad, 
que don són conseqüencia d'aquest estudi, tenint ( 
compte la utilització que pot tenir un camp de gc 
cada dia, tenint en compte que el que projecl "m nc 
aItres fer a la Comunitat Autonoma és 20 camps ( 
golf, aiJQo sl1posaria la captació aproximada de 100_01 
turistes, es considera també, segons aquest estudi, '11 
els turistes solen estar 8 dies d'estan<;:a mitjana, 
qual cosa són 800.000 estances. També a aquest estu 
diu que la mitjana de despesa d'un jugador de ge 
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són 10.000 ptes . de paquet lunst ic de la part que arri
ba en aquest. cas, a Balears, w1a despe a de 6.950 ptes., 
qu~nt a despesa exLrahotelera i una despesa de 3.486 
p tes., quant a ls grimfis del golf, toL aixo fa u n total 
de 20.500 ptes . AixQ vol di}' q ue un turi La que ¡uga a 
golf gasta aproximadament tres vegades més que un 
turista normal, d'aquests que tenim a la temporada 
d'abril a octubre. Tot aixo pot fer que la Comunitat 
de Balears, tenint 20 camps de golf, tenint, arribas a 
tenir uns ingressos aproximadament pel golf de 16.000 
milions de pessetes. 

Quant al tema de la demanda de futur, que també 
qualque representant de qualque Grup demanava, les 
previsions són que a Europa, I'any 2000 hi haura 16 
roilions de jugadors de golf, i que a Estats Units i al 
Japó, en total, l1i l1aura entre 180 i 200 milions de ju
gac\ors de golf. Cree que més o manco, amb aouestes 
dades, vostes poden tenir ja més una composició del 
que pot suposar el golf per a les nostres iIles. 

Quant a al tres cletalls a que tots ,"os tes han fet re
ferencia, als recursos hídrics, a l'article 10, a la ubica
ció i a I'agrupament ele I'oferta. Quant ::ds recursos hí
clrics. a l'exposició de motius en parla , i sobretot a 
¡'article 1 diu clarament que l'aigua per al reguiu ha 
ele ser procedent de depuradores d'aigües no potables 
o bé de pous o ma11aotial5 que no siguin indispensa· 
bIes per al consum huma. Jo, potser que vos tes no es
tiguin completamenl satisfets amb aquesta definició, 
peró tot aixo, jo cree que és suficient que ens asse· 
guem aUlla comissió i que vosU~s in ten tin aportar too 
tes les dades que vulguin per rectificar aquesta redac
ció, nosaltres no volem defensar que estiguem en pocter 
de tata la veri~at. Si vostes ens donen redaccions al
ternatives que millorin aquest projecte, jo els assegur 
que amb molt de gust les recollirem, ara, aquí el que 
convé políticament, aquí el que convé des del punt de 
vista eI'estra~egia, és l'esmena a la totalitat per veure 
si tornam a pegar una troncada al Govern, el Govem 
se'll du la llei, i la torna, etc., etc. Pero aixo es paga 
cal', a1s quatre anys, es paga car. 

Quant a la ubicació, la ubicació, evidentment, un 
pla director de golf poelia definir determinades coses, 
pero el que és cert que pareix ser que és suficient, 
amb el que reculI l'article 2, quant a les exigencies de 
cer~ificat de la Consel!eria eI'Agricul1ura, i qucmt a I'ar
tiele 4 que diu que no es poden promoure construc· 
cions de camp de golf a zones declarades d'element 
paisatgístic singular o preservat. No seria mala idea 
que elins un pla municipal es elefinÍs el camp ele golf 
que aquel! municipi volgués dins el seu municipi, pero, 
ele totes formes el que no es pot oblielar és que hau
rien d'estar a sol rústic, perque supas que ningú no 
s'atrevil-ia a posar 60 hectarees de sól urba, aquest és 
un tema obvi, el lógic és dir, a aquesta zona o a aques
tes de~erminades zones hi anira un camp ele golf que, 
evidentment, estara sobre sol rustico 

I no sé si els deix de contestar alguna co~a, peró 
el que sí els agrairia és que, en aquests moment<;, quan 
tenim un debat sobre una !lei, que hi ha uns determi
nats partits que posen una esmena a la totalitat, que 
si hi ha qualque argument que els serveix per aclarir
los algún dubte que tenguessin, que no ven~\lem ja ben 
predisposats a no escoltar i a dir, tanmateix, votarem 
J'esmena a la totalitat. Tal vegada, jo cree que he in· 
~entat contestar punt per punt a la majoria cI'objec
cions que vos tes feien, i els torno a repetir que jo els 
que els puc assegurar é" que aquesta lIei, duta a co· 

missió, per part del Govem no hi haura cap problema 
a escoltar totes les alternatives que la millorin, fins i 
tot, tal vegada, altematives que poden canviar la filo
sofia general, perqué! nosaltres, l'únic que volem és que 
proliferin els camps de golf per atreure un ti!Jus de 
clientela de més capacitat adquisitiva per combatre l'es
tacionalitat. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari 

PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, el Sr. Joan Ma
yol i Serra. 

EL SR. MA YOL r SERRA: 
Gracies, Sr. President. Gracies, Sr. Consel!er per 

la seva exposició, ele la qual agrai'm les sugg:crcncies 
per aclarir-nos quit1s són els nos tres deures, que hem 
de fer tex.tos aJ~ematius, com veura t1'hem fet un per 
al prox.im projecte del Govem, i pcnsam que, decti
"ament, és Ulla tecnica que, tant (leo bo es pogués uti· 
lilzar semprc, pero que no soro nosal1res lampoc qui 
tenim l'exclusiu deure el'escoltar en aquesta Ca mbra els 
arguments deIs altres, i de, per ventura, canviar pos
tures i adoptar qüestions de més sentit comú. 

Jo lament, i lamenl especialment, i ho vllll expres
sal' abans que, m'imagin, els meus companvs bo ex
pressin amb el mateix interes, el to que puntualment 
ha adoptat en algunes qüestiol1S, que consider que és 
d'un gust, com a mínim, dubtós, i em permeti que 
també, si és qüestió de recordar deures, és lamenta
ble que hi bagi bancs elel Govern buits avui, i especial
ment lamentable, per exemple, quan es parla de qües
tions culturals que, de vegades, al GO\'ern el cleixen 
amb un sol representant o amb una sola representant. 

. Bé, eleixem qüestions marginals, i anem al golf-ur
banització o a la urbanització-go](, que si el modern, 

r. Con eller, é fe)' hotel damunt soL rústic, és el que 
ens ha vengut a d ir, b', idó no s ·..r:em mode rn. , aOuest 
és un principi a l qua l no alLre no li podem donar' na . 
sada. E l Lext a lte rnati u que hagl.lés im pogul r r' ha
gué esla l, més que a Jl_crnat iu, ab olu tament c\iferent , 
i és, per tant, el motiu pcl qual no hem entrat en 
aquest mecanisme. Nosaltres, efectivament, demana .. 
rem aquesta elocumentació, el temps per estudiar-la ha 
es~at molt escas, pero veim que bi havia altres sorti
des, 11i havia aItres sortides, naturalment també férem 
les esmenes en comissió per si el projecte [·)s, lamen
tablement, aprovat avui, si passa a Comissió, aquestes 
esmenes seran debatudes, esperam que puguin millorar
se els aspectes més conflictius del projecte i que pu
guin anal' endavant. 

Pero, abans que es digui que avui hem fct una 
passa endavant, perque avui ja es po~ parlar ele golf, 
jo vull llegir una Proposició 110 ele Llei que va fer el 
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, a 
la passaela Legislatura, que dei a que «el Parlament de 
les Illes Balears insta el Govem de la Comunitat Au
tónoma, perquc abans el'aprovar la construcció de cap 
camp de golf, es presentí al Parlamenl de les riles Ba
lears, per ser aprovat i debatut, si pertoca, un estudi 
i el corresponent cataleg de les previsions de constru
ció elels camps ele golf ele la nostr;} Comunitat». Es a 
dir, que de golf, n'havíem parlat, i n'havÍem parlat 
nosaltres, i n'havíem parlat amb l'interes de planificar 
i de sabe!' que en feim, eI'aquestes illes, en ¡-elació 
amb aquest tema que ens pareix :mportant. 
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Vull treure també un aspecte que abans se m'ha
via oblidat, que a sortit en altres Grups i que, per tant, 
consider que val la pena expressar amb clarerlat, que 
és la qüestió de1s estudis d'avaluació eI'impac te am
biental, un decret, el Decret 4/1986, de 23 de gener, eI'a
ques t Govern, que és un elecret que consideram encer
tat en la forma i en el fons, i que preveu que la revi
sió i adaptació de planejaments urbanís tics ha de comp
tar amb l'avaluació d'impac te. Aqw: st projccte de !leí 
equival, de fet, a una revisió o a un can i important 
en el planejament urbanístic, perqu', a partir d'ara, al 
sol rústic es poden fer hotels, per lanL, el propi clecret 
d'aquest Govern obliga que ag ues l Proiccte de Llci 
vengui amb una avaluació cl'impade ambiental, no hi 
ha vengut. '. 

Aquest decret també preveu que les ins taHacions 
csportives de gran envergadura !enguin estudi preví 
eI'impacte ambiental, aquest projecte de lIei. per tant, 
també en aquesta línia, convendria que comptas amb 
aquest clocument, no hí compta. No sabem, si aouest 
projecte s'aprova quines seran, de fet, les conseqüen
cíes sobre el terreny rústic de les Balears, i aixo na
turalment ens preocupa, tal com expressava el Diputat 
Triay, amb aquesl projecle, nyor men, pdlcticament 
es podria fer un camp de golf a Cabrera . 1 aixo ens 
pareix qu és molt llun:y de les intencions, crec que no 
només del P M-Eotesa de j'Esquerra de M florea, sinó 
de tots els Diputats d'aquesta Cambra. 

Res més, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Diputat Sr. Franccsc Quetglas, té la paraula. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Sr. Conseller de Turisme. Voste, li contestaré puntual
men!, perque no vulI r~tirar arguments, em centraré en 
el que \Toste ha dit. Voste ha dit, més_ o manco. que 
l'oposició té l'obligació d'escoltar el Govern, jo Ji diria 
que sí, i el Govern a l'oposició, pero, sobret~t, el que 
ha de fer el Govern és parlar, perque se'l pl.lgui escol
tar. Aqucst projecte de llei no ha :::5tat remes a aques
ta Cambra tal com, ja se li ha recordat, obliga el Re
glament de la Cambra, amb la documen!ació, els estu
dis , etc., etc., que fan falta per prendrc una opinió. 
Perdoni, Sr. Cladera, pero ai~o es ta escrit en el Rerrla
ment de la Cambra i aixo és practica habitual en -les 
relaciol1s entre el Govern i el Parlamento Voste, Sr. 
Cladera, cobra el suficient per assabentar-se que les 
practiques parlamentaries entre Govern Parlament 
van, arreu del món així, no aquí. 

Text alternatiu. Sr. Cladera, 110:;altres som un grup 
de cinc Diputats a l'oposició, nosaltres no tenim l'ana
rat de l'Administració i tota la capacitat que té l'Ad
ministració, i per aixó esta previst que els projectes de 
llei els presenti el Govern, i els presenti ben presen
ta~s i no podem improvitzar un text alternatiu, enca
ra que voste m'ha donat una pista, ara entenc aquest 
projecte de llei. Si voste, per fer un projecte de llei 
el que fa és asseure's un parell d'horetes i redactar-lo 
amb llapis i paper, comprenc que, si l'ha fet voste, per
que va firmat pel seu coHega de Govern, Sr. Jeroni 
Saiz, comprenc que les lleis Ji surtin així, pero també 
ha de comprendre, Sr. Cladera, que el Parlament les 
hi rebutgi, en conseqüencia. 

Tots els seus nivells de possibilitats resnecte de 
mantenir una cautela perque aquest projecte de llei no 

es converteixi en una instaHació generalitzada d'ur 
nitzacions es limita a un univers on s 'esta amb 1'a 
el e 10 o s'hi está en cont r a, o exis:eix l 'artiele 10 o 
existeix. Miri, la quantitat de possibilitat s que hi 
per prcndre cauteles d'agues ts tipus és molt supel 
a les previstcs a l'artiele 10, p er tan t , no es queixi I 

si no posen l'artiele 10 ens queixaríem que no hi é 
si hi és ens queixam que és an!iconst i tucional, vull 
és un problema que. en definitiva, és la responsal 
ta t elel redactor ele la lle i, ciar que si el redactor 
la \lei el que fa és reunir-se un horabaixa amb un 
re\l el 'amics i agafar llapis i papel' i comenr,:ar a 
criure, comprenc que li surtin projectes de \lei ( 
aques t, ja li ho h e dit. 

L'oferta complementaria a l'article 6, Sr. CIad 
li vulI contradir clarament el que voste ha elit , no 
clou els allotjamen!s turístics que poelen ser object( 
compra-venda de mercat, objecte ele venda, simplerr 
no són exclosos, voste eliu que sí, pero és que no, 
ta llegír exactamcnt el con~engut d'aquest article 
aelonar-nos que filosofies i voluntarietats del Govel 
part, efectivament no esta expressat aixÍ. 

Només, per acabar, li vull dir que em sap mol 
greu el to que \Toste ha usat, Sr. Cladera, perqu( 
voste eleclidts els seus esfor<;os, en lloc de cEr al', 
síció el que ha de fer, es dedicas a impulsar la 
tasca de govern i fer projectes de !lei aeceptables, 
bablement les cOses anirien millor, tot en el sup 
insistesc, que aquest projecte l'ha6i fet vos te, pel 
voste surt a defensar-lo, jo li ·parlo com parlo al 
vern . Em sap molt de greu, i jo consider que algl 
de les paraules que voste ha expressat aquí rosse 
impertinencia, no solament a aquest Diputat, sin 
tots els Diputats el'aquesta Cambra, i em sap mol 
greu que no hagi rebut una adequaela crida d'aten 

Moltes gracies , Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Francesc TriLlY. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller de Turi 
Li he de dir que no estic sorpres pel to de les ~ 
paraules, a pesar del que hagin dit els aItres P 
veus, perque, realment estam acostumats que en( 
molt malament les crítiques, i que tengui una rea 
una mica dures, devant crítiques que jo crec que 
estat de la maxima formalitat, i suficientment r, 
des i sense cap prova ni de mal gust ni d'agressi 
la seva exposició. Per aItra part, voste viu una 
incomunicat, esta dins la seva torre ele marfil i 
impressió que fa el so i balla, perque venir a dir 
aquí que agraeix molt que per fi hagin donat la l 
endavant i ara ja estiguin a favor del golf, quan (! 

no en volien ni sentir a parlar i ara només l'únic 
critiquen és el de l'oferta complementaria, miri, 
tercera vegada que parlam d'aquest tema, la pril 
el 86, en Comissió, on voste va compareixer an 
Sr. Saiz, i m'he pres la molestia, perque cobro ( 
i comprenc que és la meya obligació, ele repass. 
la cinta, som així de massoquista, i tot el que el 
dit avui, ja ens ha havia dit, i nosaltres ja Ji h~ 
dit que ens semblava molt bé el del golf, pero ql 
ens semblava encertat el procediment que voste 
introduir, o que volia introduir el Govern, per 
ficar la Llei del Sol i fer-ho possible. 1 l'any 87, 
també m'he repassat el diari de sessions, també 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 12 / 17 i 18 novembre 1987 333 

ilns Jes diete, la proposició no de llei del PSM, jo no 
ú vaig poder ser, pero hi va prendre part el Sr. Alfon
;0 en aqueJl debat, i aquí on també es van manejar 
~aclament els mateixos tipus d'arguments i es va tor
lar a insistir, igual coro consta al nostre programa 
:lector 1, modest, pero que esta escrit j publicat, que 
:ambé diu que nosaltres estam a favor que hi hagui 
lquesl impuls i aquest [omcnt del camp de golf a les 
[lles Balears, ara, no eslam d'acord que es faci com 
voste el vol fer. 1, per tanl, no és problema de text 
ilHe:-natiu o no, és que nosaltres no en volem de llei 
,obre aqu,;;st lema, te.nen inslxumeuts més que neces
;aris j suficients per fer aqu sta política. Continua
menl s'esta dienl que si a Anda lusia tenen molta im
portancia els camps de golf, allA hem de veure qu bé 
que eJs va i el benefici que en lreucn. Bé, dones no han 
necessi lal cap Ileí, no e ls ha fel falla cap lIei especial 
que alteri tot~1 I'estruc tura de la L1ei del Sol per fer
ho possibl~, lambé ha~lrien de reflexionar un poco Pel
que és així? 0111 és que no a lLres necessitam una llei 
a pOS I3, que cls alU"es no han hagut de menesler? 

VO'sle diu que és Wla lI.ci que no ob liga ningú., 
aixo sí 'lue no ho havia sen tit a dir mai, aixo dir que 
és unn Hei otumtilria, : . llna ¡leí qu no obliga ningú, 
és una 11 i que, qui s'h i vulgui apuntar, que s'hi apun
li, i ja sap el que li costara. Bé, pcr favor, Sr. Cla'der3, 
l~. Il e í ón lI eis, s'l1 la I11EIXim<1 emana ió de .la 11 r
ma, de l'expressió, dar, dar, la llei no pot ser un con
tracte leorrí, que diu, no, si voste ha vol, li expoliarem 
i Ii farem tal cosa i li farem, no, alerta, la llei també 
és sotmesa a limitacions, -la llei no, aquesta expressió 
que és una llei que no afecta, no obliga ningú, crec 
que l'hauria de reconsiderar o matisar. 

Els estudis de la Secretaria d'Estat de Turisme, 
que és del PSOE, cúm ba repelit per tercera vegada 
al Parlamenl, ja, la Secretaria de Turisme, que és del 
P OE, ah!, pero eren aqlle ls els estndis? Aquesls ja 
els coneixi.em, pero, ~s qnc, cIar, la Ilei aquesta, voste 
la coneix?, perque ha llegit UDS artic les, ha dit, arti
cle 1, no sé qu , pous, a 'igues depurades, 1 cm pareix 
que era una altra llej la que voste m nc1onava. Ara, 
aquÍ, vo te diu, o vosle o e l r . Saiz, el Govern, diu, 
ara bé, de les consul tes efecluade a la Federació el 1 
Gole del t udis realitz"ts per la Con elleria de Tu
risme, voste ens ha enganat, vos te diu que no n'ha fe t 
cap d'es tuclí, que J'únic que ha f:e l é manejar els de 
la Secretaria l'E tal de Turisme, i aquí diu, en el 
Preambul, els esludis que ha fel la Consel.1 eria de Tu
risme, ón aques Ls e l que volicrn, els de la Secrelaria 
d'Estat del PSOE, aquests j a c.1 c011.eixern , fa e tona, 
1;1 més, teneD lres anys o los anys aquests estudi , ja, 
les xifres que vos te maneja fa dos all s, ja deuen ser 
anticuades. 

Les xifres, les famoses 20.000 ptes./dia per cada 
pla¡;:a turística, bé, jo, com que estic d'acord que els 
turistt3s deixen més benefici que els aItres, no vull 
entrar en aquesta discussió. Pero ja vam quedar clars, 
a la Comissió. quan es va discutir que al principi eren 
20.000 pt . per pla~a, després eren 20.000 ples. per pa
rella, i després hi hav.ia un a ltre acompanyant, i de -
prés resullava que le xiEres no, eren una mi tific3Ció 
de xifres, repassi la cinta, també, vo te també cobra 
dietes, si, <Ira Is bi po aran, estan posades en el pres
Sllpos l per a I'a oy que v, e tan mi I'ificades aquestes 
xifres, pero, moll bé, deixcll benefici. . 

No n$ ha exp ical encara com és que s i lli ha 
200 ·ugadors pe r camp de golt que és una d'aquestes 

eplicacions que sempre ens fa, perque tots aquests 
comptes de la vella que ellS ba fet aquÍ, quasi qu~si 
ja els sabem de memoria, ]'únic és que els ha actualit
zats, l'any passat eren 12.000 milioDs, ara ja són 16, 
es veu que li ha aplicat el 4%. Bé, dones aquestes xi
fres, resulta que s'apliquen per a 200 jugadors per 
camp de golf, pero els hotels e ls fe im de 500, n'hi ca
ben dues vegades més. I els estudis, aquests famosos 
estudis, támbé diuen que el jugador de golf només va 
acompanyat d'una senyora o d'un senyor que també 
juga al golf, no va mai acompanyat de qua1cú que no 
hi jugui, aixo també ho diuen els estudis. Aleshores, 
com pot ser que la capacitat deIs camps de golf siguin 
la meitat que la capacitat deIs hotels que hem de pro
maure? Pero, bé, aixo és iguaL Perque nosaltres, la 
qüestió és que estaro en contra que es facin hotels i 
apartamcnls en sol no urbanitzable i per interes so
cial. Amb aixo es lam abs lutament en contra, crelm 
que és una perversió de la Llei del SOl, voste crec que 
de la Llei del Sol en té els mateixos coneixements que 
de la llei en general, aixJ que és una llei que no obliga 
ningú, diu que, com pot ser, que ha de ser necessaria
ment sol rústic perqlle no pot ser sol urba . Per que 
no? CIar que pot ser sol urbanitzable un camp de golf, 
i per qu± no? Hi ha plants que els ten. I després de 
ser sol urba, ser sol urbanitzable, el día que es fa, 
será un sol urea, i per que no ha de ser un sól urba? 
O és que la Casa de Campo de Madrid no és sol urba? 
1 que vol dir aixo? Sembla que els arguments de tu
risme o de les 20.000 ptes. per habitant els ha anat 
rcpetint i. ja se'ls sap, pero els aUres són absoluta
ment inconsistents. 

Mol tes gracÍes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo deman si vol intervenir, Sr. Conseller, no 1'0-

bligo. Voste mateix. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME 
(Jaume Cladera i Cladera): 

Gracies, Sr. President. Jo lament molt que s'hagin 
molestat tant, jo no sé si s'han molestat pel to o per
que els arguments eren tan grossos que ja vos tes no 
sabien que havien de fer. Jo, honestament, cree que 
era pels arguments. Mirin, han tret el tema de l'im
pacte ambiental, a la llei no han de dur estudis d'im
pacte ambiental, el que ho ha de dur és cada projecte 
quan s'ha de discutir i que els desenvolupi el decret 
corr::!sponen t. 

Quant al tema deIs textos alternatius. Per totes les 
coses que vostes han anat dient aquÍ, jo estic convin
<;ut que amb un text alternatiu es poden solventar, i 
els he tornat a repetir, un munt de vegades, que nos
altres, a comissió, estavem disposats a recollir totes 
les seves suggerencies, unes amb un grau, i unes al tres 
amb un altre, pero que dins la comissió, si la filosofia 
que defensen vos tes també és majoritaria, per tant, 
estaríem obligats a haver-les d'acceptar. 

Quant a l'article 10, si haguessin fet un tex! alter
natiu, totes aquestes coses que ens suggereixen, ens 
ho posen a un text aIternatiu, i talvegada substitueix 
aquest text que nosaltres hem considerat que era el 
més adequat . I encara que el Sr. Triay que repeteix 
que les lleis són per complir, les lleis són per compIír, 
pero aquesta és una llei voluntaria per a aquell senyor 
que vulgui fer un camp de golf amb un hotel, no per 
a tots els ciutadans que tenen un camp de golf avui, 
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no per a tots els ciutadans que tenen un hotel avui, 
sinó per a quells que ha valen fer. 

Quant que estam a favor del golf, torno a repetir 
que me n'alegro molt que estiguin a favor del golf, 
perque no hi estaven. Aquest és un tema claríssim, 
i aquest és un tema que durant quatre anys s'ha anat 
madurant, igual que han anat madurant moltes coses 
dins aquest Parlament, i coses tots els partits que hi 
havia aquí dins han evolucionat en determinada for
ma, aixo és U;1a COSa ben clara, i no em voldria reme
tre a manifestacions públiques de representants de 
cada partit respectes deIs camps de golf, quan eren 
mentats com la «bicha». 

Quant que a l'exposició de motius diu que la Con
selleria ha fet estudis, es refereix que la Conselleria 
ha aportat estudis per a la redacció de la llei, es refe
reix exactament a aixo. Si no, jo no tenc per que dir 
una cosa per l'altra, no tenc per que dir que hem fet 
estudis a la Conselleria si no n'hem feto Aquesta és 
una cosa cIaríssima. 

1 quant a les xifres, no són els comptes de la vella, 
són els resultats d'uns estudis que hi ha aquí, i que 
jo he fet referencia a aquests estudis, perque hi ha 
hagut certs representants de partits que s'han queixat 
de desconeixement de dades tecniques, i m'estranya 
molt que si vos tes tenen coneixement d'aquest estudi 
de la Secretaria d'Estat no hagin fet ús d'ell, que és 
suficientment estens per donar suport i argumenta
cions a la defensa d'una llei. 

Res més, moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Procedeix intervenir aquells Grups que no ho ha

gin feL 
Té la paraula, pel Grup d'Unió Mallorquina, el seu 

Portaveu, Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL r AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats_ El Llibre Blane 

del Turisme, que s'ha editat recentment, qua n parla 
de la variació estacional de l'oferta turística, ens diu 
clarament dues coses. En primer Uoc, que a l'hivern 
obren manco d'una tercera part de les places que hi 
ha disponibles a l'estiu, concretament el 31,9%, l'any 
1986, pero que, a més d'aixo, l'oferta hotelera d'hivern 
esta en regressió, és a dir, l'estacionalitat, que és una 
de les greus lacres que tenim al nostre món turístic, 
esta en augment. Concretament fa sis anys passava el 
33 %, J'oferta turística d'hivern. 

A Andalusia que ens du, en materia de camps de 
golf, bastants anys d'avantatge, han promocionat el 
camp de golf per una raó molt senzilla, perque els 
camps de golf són captadors de turisme d'hivem, com 
ja s'ha dit aqui i diu l'exposició de motius de la lIei. 
Els camps de golf, juntament amb el turisme social, 
són les dues fonts potencials que nosaltres tenim del 
turisme d'hivern. A Andalusia, en aquests moments, 
concretament a la Costa del Sol, sabem que hi ha al
manco tretze camps de golf construi:ts, vuit en cons
trucció i bastants més en projecte, sabem, per exem
pIe que a Marroc en aquest moment hi ha projecte de 
construir a la costa nord 25 camps de golf, sabem que 
a Catalunya i que a tot el litoral valencia estan en 
construcció moltíssims camps de golf, i, en canvi, aquí, 
nosaItres tenim, a Mallorca, que en aquests moments, 
perdó, a Balears, en tenim 7 a Mallorca, 1 a Eivissa i 
1 a Menorca, més 3 més en construcció en aquests mo-

ments. Pero també hem de dir una altra COsa d'a. 
quests 9 que hi ha constrults n'hi ha 6 que nomé~ són 
de 9 fora ts, i, per tant, són 6 camps de golf no atrae. 
tius, des del punt de vista turístico Solament, per tant 
ens en queden 3 constrults i tres en construcció. ' 

r com s'han constrults els camps de golf en la ma. 
joria deIs casos , tant aquí, a Balears, com a la resta 
de l'Es:at Espanyol? El normal, l'immensament nor
mal és que un camp de golf sigui complementari a 
una urbanització, i nosaltres en tenim molts d'exem
pIes, d'aixo, de convenis entre l'empresa promotora i 
l'Ajuntament corresponent, que, a canvi de la con s
trucció d'un camp de golf, es fan concessions, i aquí, 
avui es du un projecte de llei que el que pretén és ho
geneitzar, donar coherencia a les compensacions que 
necessiten els promotors de camps de golf perque la 
falta de rendibilitat d'aquestes instaHacions se suplei
xi amb unes explotacions que, com mo]t bé ha dit el 
ConseIler de Turisme Sr. Cladera és una explotació 
turística. Fins ara e1s, camps de golf s'han obtingut a 
través de la declaració d'interes social per part de la 
Comissió Provincial d'Urbanisme, i no d'aquest Go
vern. Jo mateix, quan era President de la Comissió 
Provincial d'Urbanisme vaig, bé, la Comissió va auto
ritzar l'interes social d'alguns deIs camps de golf per 
a Mallorca. 

Per tant,quins avantatges, guines són les innova· 
cions d'aguest projecte de llei? Només n'hi ha una 
d'innovació, llisament i senzillament, que és la possi· 
bilitat el'aceedir a una oferta complementaria que esta 
regulada a I'article 6, quan parla que es podra fer un 
hotel i/o allotjaments turistics. Aquest és l'únic avan· 
tatge que té un promotor de camps de golf, d'aco11ir-se 
a aquesta 11ei. No n'hi ha cap més. En canvi, si es 
regula pe!' a tots igual, tota negociació amb els Ajun
taments respectius queda al marge, queda substitui't 
p er aquesta lIei . Aix6 pens que s'havia de posar de 
reJleu aquí, pergue no s'ha parlat prou bé. Pareix com 
si aquesta llei clonas un avantatge especulatiu als pro
motcrs de camps de golf, quan la realitat practica no 
és així, perque els promotors de camps ele golf han 
tengu~ urbanitzacions, i per aixo precisament es tracta 
de s\lbstituir urbanitzacions per allotjaments turístics, 
que no sén urbanitzacions. 1 jo puc admetre, com s'ha 
dit eles de l'oposició que a l'article 6 no esta massa 
ciar que no es pugui vendre allotjaments, jo dic que 
amb una interpretació restrictiva, i al marge que aixo 
es pugui esmenar a Comissió, quan es parla d'allotja
ments turÍstics o d'hotels , eviclentment aixo no és cap 
ús residencial, no és cap ús de vivencia, aixo és un ús 
turístic i, per consegüent, indivisible, i, a més, a J'ar
ticle 9 diu darament, que pareix que qualcú no el s'ha 
llegit, diu que l'autorització per la Conselleria de Tu
risme, esta vinculada al funcionament de les installa
cions esportives , i quedara automaticament anuHada, 
aquesta autorització per I'hotel o pels allotjaments 
extrahotelers, en el suposit de tancament de les ins
taHacions esmentades. I, a més, els promotors deIs 
camps de golf, en el pro, tenen l'article 6, tenen 
aquests avantatges de poder construir allotjaments o. 
hotels, pero ten en una contrapartida, i una co.ntrapar
tida important, que és la possibilitat de ser expro.
piats, en cas de cessament de l'explotació de les in s
taHacio.ns esportives, i, per tant, s'hi acullen d'una ma
nera, s'acullen a aquesta llei de manera voluntaria. Es 
poden continuar construint camps de golf al marge 
d'aquesta ei, sempre que només facin el que són unes 



DIARI DE SESSIONS / Núm.-12 / 17 i 18 novembre 1987 335 

instauacioos i unes obres de caire esportiu, nin~ ?? 
bo prohib ix. P.er con egüent~ la ~. va !Uo.tiesLa ~pll1~O, 
és que és pOSSJbl que no 111 bagl tanta lnCOnSll~UC~O: 
nalitat. Pero bé, sempre som a temps a esroenar, 1 nlXl 

ho ha fel Unió Mallorquina. El nOSLT Grup Parlamen
tari, coro que creu que lli havia alguns punts en aques
ta llei que s'havien de mi li rar, nosaltres hem presen
Lat c. men s parcials, i jo, en aixo, vull discrepar del 
Conseller de Turisme en un punt moIt concreto Aques
ta Jléi concret es pot [er bona, la millor per a tots, 
amb e.smenes parc ials, no fa falta un text alternatiu, 
aques t lex t és sufici nl com per ser esmentat per teu
re una llei el mil] 1" p ssib! per a la nostra Comunitat. 
Nosa ltres h 'rn presenta 11 esmenes, 5 a l'exposoció 
de mOlius i (¡ a l'a rti cuJal. Les de l'exposició de mo
lius van Jl igades a les a llres 6, són de caracter grama
tical, de caracter qu fa falta un paragraf, a cauSa de 
le e mcees a l'articu lat , i qu · '0 vull descriure breu
ment aquí. '[ que, a m:, oinxideixen, aquestes esme
nes, amb moltes coses que s'han dit pels tres Grups 
esmenats a la totalita1. 

En primer lloc, hem de dir que l'article 2, que 
parla de l'aigua, esta claríssim, esta claríssim que si 
no hi ha aigua. no hi ha camps de golf, aixo és clarís
sim a aqueta llei, i no es demostra fefaentment, da
van' la Comissió Provincial d'Urbanisme que no es té 
aigu:1 suficient, no hi ha ca mp de golf, per consegüent, 
tates aquestes coses que hem sentit sobre els recursos 
hídrics, és una cosa que realment no té fonament, en 
el nostre parer. Per-o sí hem trobat a faltar que s'ha 
de donar preferencia a les aigües depurades sobre les 
aigües naturals. 1 nosaltres hem fet una esmena que 
diu aue perqu'~ es pugui regar a mb aigües natural, 'ha 
de demostrar davant la omissió Provincial d'Urbani.-

. me que no es tenen aigües dep urades per pod r regar 
el camp de gelt. Pero aixo és una esrnena parcial a 
l'articulat, senzillament. 

Una altra cosa que s'ha dit, amb tota la raó, i 
aixo, jo pens que ha estat un error de no incloure-ho 
al projecte de llei, perque el nostre Grup havia parlat 
amb el Govern, és a l'article 4. Quan diu, el Sr. Triay 
ho ha explicat molt bé, que es poden fer camps de 
golf, ja dic que fins i tot sobre els elements paIsat
gístics sigulars, perque no ha diu, home, hauríem d'a
gabr el Pla Provincial interpretar-lo, pero el pla pro
vincial senzillament és subsidiari on hi na planeja
ment, aquí 011 hi ha plane 'amcnt no regeix el Pla Pro
vincial. O sigui, jo vull suposar que sobre un elemcnt 
paisatgístic singular es pugui fer un camp de golf, i, 
per consegüent, nos21tres pensam que no només on 
l'Aiuntament diu, aquí no es poden xer camps ele goJe 
sinó que sobre els espais naturals d'interes supramu
nicipal tampoc no s 'hi han de poder fer camps de 
golf, i a posta hem fet una esmena, i deim que, a més 
que 2quells que diguin els Ajuntaments, no es podran 
fer camps de golf als elements paisatgístics singulars, 
21 15 ¡.aratges prese rvats del nl a provincial i tampoc als 
espais inventariats per lCONA i tampoc a les arees na
turals d'especial protecció, declarades per llei d'aquest 
Parlament. Aquesta és una altra esmena parcial que 
es pot arreglar. 

Tercera cosa, i aquí també vull, ja que som a l'ar
tiele 6. també vull dir una altra cosa, per part de 1'0-
posició s'ha dit, diversos Grups, almanco dos, que aixo 
lleva autonomia munic ipa l, i jo die que no, i jo dic 
que no, i és moll semi", un Ajunlamenl si no vol 
camps de golf, té una eina molt enzi lla, que és fer 

una modiiicació del seu pla i d.ir, en el sol rústic d'a
quest ajuntament es prohibe ix fer camps de golf, i s'h 
acabat. Tumbé pot dir, aqui es pot fer un camp de 
goli i aquí no, per eonsegüent, I'autonomía municipal, 
al meu mode d'entendre, no queda vulnerada. 

Una altra cosa, una altra esmena que hem presen
tat, i que també s'ha criticat en aquest projecte de 
llei i que nosaltres, evidentment, compartim, és que 
fa falta limitar per dalt la construcción de l'oferta 
complementaria, no esta limitada a aquest proyecte de 
llei. És a dir, aquí es ve una finca de 10 milions de 
metres, per exempl , amb un camp de golf dedins, i 
com que parla de la superficie de dalt de la finca, es 
podrien donar. laJ vegada, 1.000 places o 1.500, aixo, 
al nostre entendl'e, és així, aixo és un defecte . Pero 
nosaltres el que hem fet és presentar una esmena, que 
tam.bé hi ha altres Grups que l'han presentada, limi
tant per dalt l'oferta complementaria a unes xifres 
que suposen entre 250 300 places. l per que entre 250 
i 300 place? Perque després de consultar amb experts 
de golf i amb experts de gent que esta relacionada 
amb aquest ruán, se'ns ha dit que a un camp de golf 
hi poden passar 250 persones cada dia de 18 forats, i 
si són dues persones, o sigui, si vénen amb un acom
panyant són 500, pero, bé, més o manco ana m a una 
persona-una pla~a, consideram que és un número rao
nable. 

Una altra esmena que hem presentat és al famós 
article 10. A pesar que, segons la meva modesta opi
nió, crec que no estam davant cap artic1e inconstitu
cional, sí pensam que tecnicament és bo incardinar 
aquest article dins la Llei d'Expropiació For<;osa, i 
hem fet una esmena en aquest sentit. 

J, finalment, n'hem feta una altra a la Disposició 
Transitoria Primera que parla deIs camps de golf ac
tualment ja construi'ts o autoritzats, que aquests es 
podrien acollir a l'oferta complementaria. Nosaltres 
consideram que aixo és injust perque molts d'elIs, la 
gran majoria d'ells, ja han tengut avantatges de 1 'A
juntament per fer el camp de golf, i nosaltres limitam, 
feim una csmena per corregir que no hi hagi una doble 
prima a aquests camps de golf ja constrults. Pero tot 
aixo es discutira en Comissió. 

Per tant, jo pens que he contestat que, al nostre 
parer, ni ha molts deIs arguments usats per fer esme
nes a la totalitat que, senzillament, són arguments 
d'esmenes parcials, i són arguments de negociar en 
Comissió. J jo només volía dir, per acabar, que aquí 
hi ha tres Grups PoIítics que presenten esmenes a la 
totali~at, i hi ha dos Grups ParIamentaris, que crec 
que han manifestat obertament que no vol en !lei de 
camps de golf, són dos Grups Parlamentaris que tenen 
una certa vocació torera, o sigui, de matadors de la 
llei. j nosaltres ho ('ntenem, i hi ha una tercer Grup 
Parlamentari que sembla que diu que no és urgent 
aquesta llei ni és interessant, pero que si es corregeix, 
tal vegada es podria negociar i tal i qua!. l, arnés, 
aquest Grup Parlamentad, que é el Grup del CDS, 
presenta esmenes parcials que diuen que s'ha de fer 
la Llei d'Ordenaci ' Territoria l, que després s'ha de fer 
el Pla Director Sectorial de camp de folf, i que men
tres no pasi tot aixo no es pot construir cap camp de 
golf a Balears, per tant estam amb un Grup Parlamenta
Ti, en aquest cas, amb vocació anestesista del Govern 
Balear, perque no el vol matar, e l vol tenir adormit, i 
aix:J ens sembla creim que no és bo per a la nostra Co
munitat, per consegüent, nosaltres, Sr. President, Srs. i 
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Srs. Diputats, el Grup Parlamentari d'Unió Mallorqui
na, considera molt important que aquest projecte es 
converLcii ben prest en llei, perque és rúnica via a la 
const1'ucció d'unes instaHacions esportives de gran 
cost, 400 milions de pessetes, per exemple, tant de pri
mera inversió com de manteniment i explotació, 30 mi
lions de pessetes any, per exemple, i de dificil renelibi
litat , i que ajudin fort;:a a uns deIs problemes més 
greus de la nost1'3 economia, l'estacionalitat creixent 
del turisme a les IIles Balears, i aixo entenem que és 
d 'in teres social. 

MoJtes gracies. 

EL SR. PRESJDENT: 
Té la paraula, pe! Grup AP-PL, el Diputat Sr. Pere 

Palau i Torres. 

EL SR. PALAU I TORRES: 
Sr. President, Sres. ·i Srs. Diputats. El Grup Par

lamentari AP-PL, serem molt breus, perque aquest és 
l'avantatge i l'inconvenient ele parlar els elarrers, o si
gui, per una banda trobam qúe moltes de les coses que 
nosaltres teníem estudiades per dir a aquest projecte 
de !lei, per dir-ho d'alguna manera, ja se'ns han enfo
nyat, pero intentarem, així mateix, fixar la posició. 

Jo vull coment;:ar dient, ja que s'ha parlat tant 
d'estudis de la !lei de camps de golf, que jo també tenc 
estudis, i no són precisament ni els del Govern ni els 
de la Secretaria d'Estat de Turisme, pero qu~ 'crec que 
també són seriosós i, més o manco, van per aquest 
camÍ. 

Abans de fixar la postura del nostre Grup, voldria 
que se'm permetés fer una exposició, precisament, en 
relació a aquest estudi anunciat anteriorment de la im
portancia economica i turística que tenen els camps 
de golf. Comen¡;aré tal com he dedult d'aquest estudi, 
enumerant els pai"sos que tenen un nombre de practi
cants de golf bastant important, entre ells hi ha Es
tats Units, i vulI dir, abans de dir xifres, que aquest 
estudi és ele l'any 86, que segurament ha sofert alguna 
moelificació, pero tenim que Estats Units té quasi 19 
milions ele practicants, el Japó en té 10, el Regne 
Unit, 2.600.000, Australia, 375, Corea, 170, Suecia, 125 
i Nova Zelanda, 120. D'aquesta comparació ele dades 
eledu·im que solament Estats Units té un 53% deIs par
ticipants ele golf que hem dit a la lIista anterior. I que 
després del Jopó, ve el Regne Unit en segon Uoc. Bé, 
aques~ estueli també diu que durant l'any 1986, el nos
tre país va ser visitat per 130.000 turistes de golf i que, 
arnés, hi havia 30.000 acompanyants més, el que feia 
un total ele 160.000 turistes. D'aquests turistes, el 62% 
venien del Regne Unit, després hi havia el 15% que 
venia deIs Palsos Escandinaus, i després seguia Ale
manya, Fran~a, etc., etc. 

Quant a la despesa economica, parlaré aquí de XÍ
fres globals, no parlaré de despesa per turista, pero es 
dedueix d'aquest estudi que l'any 86, aquests 160.000 
turistes varen gastar uns 200 milions de pessetes. 
Aquests 200 milions de pessetes, no arribava bé al 50% 
que se'l gastaren en pagament de camp de golf, cad
dies, cotxes electrics, etc., etc., i més del 50% venien 
en despeses extres del que és el camp de golf, es di
guin hotels, es diguin restaurants, es diguin botigues, 
etc. ' 

Bé, també he de dir que no solament aquest ~tu
dí economic ens fa referencia a la despesa que féren 
aquests turístes, sinó que també diu que crearen, apro-

ximadament, uns 16.000 llocs de feina en el que és la 
indústria turística, o sigui que aquí també ens demos
tra la importancia, no solament per la despesa que te
nen aquests turistes quan ens visiten, sinó que també 
és una font de creació d'ocupació. 

CIar, fins i tot, també fa referencia, i també s'ha
via dit igualmenl amb l'estudi de la Secretaria d'Estat 
de Turisme, c;ue ates el cost que té una instaHació 
cJ'un camp de golf, es preveu que és molt difícil ser 
un camp de golf d'una iniciativa privada, si la lIei no 
p ermet que al mateix camp de golf es puguin crear 
unes arees de serveis, siguin hotels, siguin restaurants, 
siguin botigues, etc., etc., o sigui que es dedueix, i esta 
molt cIar que perque s'instaHin camps, de golf a la 
nostra Comunitat Autonoma, crec que la Uei ha de 
permetre que aquests camps de golf també vagin 
acompany3ts d'algun tipus d'urbanització, sempre limi
tada com diu la lIei, pero s 'ha de permetre. 

Bé, una de les coses que més m'ha cridat l'atenció 
d'aquest estudi, és precisament que la Comunitat Auto
noma de les IlIes Balears, la nostra Comunitat Aut~no
ma, és la que esta en desavantatge de camps de golf, 
amb referencia a totes les aItres Comunitats Autono
mes turístiques de Espanya, o sigui que mentre Anda
lusia, hi tornarem inicidir, pero les dades s6n aquestes 
i no les podem falsejar, tenen el 60% d'ague t turjsme 
i deIs camps de golf que estan ubicals a la Costa del 
S 1, i concretamenl a Soto Grande. Balea rs té el 17%, 
i aques ts de Balears, si le dades 110 em fallen, e tan 
dislribtLi!s en 9 call1ps de goJE a Mallorca, en 2 cnmps 
de golf a Menorca, i a Eivjs a en po a 1, pero jo diria 
que només n tenim mig, perque només é de 9 fo
rats, o sigui a un camp de golf de 9 forats, ni tan soIs 
se li pot dir un. 

D'aqui e dedueix, i jo s ic complctament segur. 
igua l que el no [re Grup Par]amentari de la importan
cia ,!ue té la in [aH ació de camps de golf p er per e
guir do fenomens de que tanl parlam t01 , pero que 
po feim perquc aixo sigui una reaJitat, que és, pel· 
una banda, :lUCTm ntm· la oualirat del turismc. aou sta 
qllalitaL que venim rec1amant, i, per l'aHra, combatrc 
l'cslacionaJilal. La quaJilal, j o crec que és mo1t lar 
com és que l'hem d'a on eguir, si és que la podem 
aconsegl1ir ~tI!!Im dia, a sigui, é adequant le infrae -
truclllre nec s Aries pcr tal que cls turi te que ens 
visiten pugllin estar 'Iquí, tenguin una millar oferta, 
I'oferta pOI ser d'hotels, oferta complem ntaria, etc., 
etc. L'estaciona litat, és roolt cIar ooro la podero com
batre . partinl de la base que en aquests moments, i 
egon aquests estudis, el turisme que ens vi ita ele 

golf prac liCament és eur0peu, no vol dir que el d ia de 
clerna no puguem ten ir un turisme que venguj d'Es!ats 
Units i, per que no d J Japó, pero en aquests moments 
és turisme europeu, i i feim els comptes que durant 
diversos me os de I'hivem, sobretot podríem dir des 
del novembre fins a l'abril, aquests pa·isos que són els 
principals practicant del golf, estan completamen ge
lats. és mol normal que nosaltres, Balears, tenguem 
una situació envidiable per atreure aquest tipus de 
turisme ja que, a mé. del clima que per si és molt ba 
dura.nt tot l'hivem, també tenim la proximitat geogra
fica que no han de fer dues o tres hores d'avió per po
der arribar, sinó que arriben a les Il{)stres illes, tal ve
gada. en una hora i mitja. 

Feta aquesta exposició, jo crec que només resta 
felicitar el Govern per haver promogut aquesta llei de 
camps de golf, si algun retret se li hagués de fer és 

« 
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que tanL de bé que aquesta llei ja estas aprovada fes 
un any o fes dos anys, o sigui que cree que la felicita
ció de) nostre Grup vagj per aquest projeete de Ud, 
fjos i tot aquí vull dir, des d'aquesta lribuna, el nostre 
suport parlamentari, pero, lins i to! vul l ressaltar una 
serie d'a pectes que ero pareixen positius quan ta l ve
gada a1tl'es Grups Políties els veuen negatius. 

Primer, que la relaei6 en re la superffcie del ' 
carops de golf i la construeció, cree que es ta molt 
equilibrada, perque el pl.'ojeete de !leí, si no m'equi
voc, parla d'un 0,05 ro3 per m1, er c que aixo ja no per
meL que es :Cacin urbal1itzadons mOl1stres . Segana que 
fin s i tol limita le allures e1'aqueste edífi acions tu
rísUques, o s igui que parla, cO,m a maxim de dues 
allures. Tercera, que tal coro figura a l eu articulat, 
assegura que abans d 'aul ritzar qua1 evol cdificació 
hotelel'a, el que primer es (ara és obligar, d'alguna ma
n ra , a cOl1sll'llir Ls eamps de golf i de I rés s'au lorit
zara la onslrucció ho telera. Tercera, que en cas qu 
aque l eamp ele go lC no (os uliJilzal o n fos cxplotat, 
passara, s i I'explo lació e portiva no es dugués cnda
vant, cessara a ulomaticam,enl la llicencia d'cxplotació 
e1'e tablill en l lLlrís!i . [ quarl, que s'nss gura 1 0 11 ti
l1uHat, am aques l arlic le 10 taO antrovertiL, s 'a e
gura la cont inulta t que, en ca que, per parl de la 
prapie tat del camp de galE. no s'hagués explotat, passa 
als Aju11l nl11 eJ1t . Jo no cree que sigUi cap carrega p r 
al s A.iul1l a m nI , s inó que su pc)s que n'estarien encan
tals, pero, en fi , cri teris n'bi h", el> m o lle mal1ere. 

Solament dir, ja, que de les esmenes aquestes que 
s'han presentat a la totalí al vIdria dir i ja que són 
tan ridel complidor de la \leí rots, i que aquí s'ha 
tret tante vegade la l1 ei, el arlicles j eom s'han de 
presen tal' el projectes ele llei, i tot aixo, jo m'atrev j· 
ria a dir que n'hi ha alguna que tampoc no esta pre
sentacla en forma , i '0 només cm remet a l'article 
113.3, que ni tan sois el Ilegjré, pero, alman<:o diu que 
qua n e pre enla una esmena a la to talitat, el mínim 
qLle es poclria presentar és un text alternatiu , no, no 
diu J'apartat 3 de I'article 113, no faig cap invent, jo, 
en fi. 

r dit aixo, nomé vo1dria fer una cric1a a lots els 
Grups Polí i s que 1 e nSa in Líloll bé, abans de vo al' 
aque t prúject · d )lei, que procurin fer una rerlexió, 
¡, s i pol ero lonar-li lIum verda, p rque, eom s'l1a dil 
aban ', Mi gl'l e l Pa eua ! pens que no 1,a dil, no només a 
CalaluI1 a, inó a molles e1'altre zones del ud e1'Euro
pa, concre 'amenl Fnlnc;a, estan e fase ele construeció 
de nombrosos amps de go lf, aleshores, si aquests 
camp de golE s'bao arribat a fer, sera una competen
cia r el qu pugui ser a les IIles Balears, i Havar ja 
sera molt tard 

Res més, moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acat el debat. Sí, em demana la paraula el 

Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Sí, Sr. President, li deman la paraula perque hi ha 

hagut nombroses aHusions en el debat, al nostre Grop, 
i crec que seria convenient, j, a més, cree que ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé, com que n'hi ha haguda una, eoncretament, 

del Grop el'Unió Mallorquina, ha dit el CDS, proeurj 
ser curtet, i eontesti. 

-

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Molt breument, vol

dría aHudir a diverses aHusions, no solament a una, 
sinó a diverses que ... 

EL SR. PRESIDENT: 
No n'hi ha hagudes diverses, eh? 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
El Sr. Conseller n'ha fet algunes evidents i espe

cífiques j, a més, esmentant el nostre Grup pel seu 
nomo 

EL SR. PRESIDENT: 
Pero el tom incielental I'havia d'haver demanat 

no demanar ara, eh? 
Bé, faci, faci .. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
No, sjmplement dir·li al Sr. CIadera dues coses, 

molt breument, no són els arguments el que ens ha im
pressionat, Sr. Cladera, el que ens ha impressionat és 
assabentar·nos com es Can les lleis en aquest Govern, 
el que ens ha refon;:at dins c1s nos tres arguments per 
presentar una esmena a la totalitat. Les lIeis, Sr. Cla
dera, no són voluntaries, no ha poden ser, pero el que 
és pitjor, la voluntarietat d'acollir-se a una llei no pot 
constituir mai raó d'indemnització, que és el que vos
te sembIa pressuposar, és dir, ~si voste s'acull a aques
ta !lei, ja té la indel11nització servida, pel simple fet d'a
collir-s'hi, aixó a mi em sel11bla inacceptable. 

(Problemes de microfon). 
M'han llevat la paraula? No, no, gracies. 
Miri, una altra aHusió, l'atemptat a l'autonomia mu

nicipal, de cap manera no pot limitar,se al fet que l'A
juntal11ent s'hi pugui oposar que hi hagi camps de golf 
dins el seu planejament municipal, vull dir, l'elabora
ció és la presencia del municipi ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Quetglas, vagi acabant, per favor, aixo no són 

aHusions. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSAN ES: 
Sí. Sí, són aHusions que ens han fet. En definiti-

va, 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Quetglas, el President tendra condescendencia, 

pero no són aHusions. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Molt bé. Moltes graeies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Triay. 
Sí, té la paraula, té la paraula, no la hi puc negar. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 
J o no dernan la paraula per aHusions, la dernan per 

un decret de replica al tom que hi ha hagut deIs al
tres Grups Parlamentaris. 

EL SR. PRESIDENT: 
No procedeix, pero té la paraula. 
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EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Bé, moltes gracies, en qualsevol caso 
Bé, voldría fer referencia a l'assimilació, a 1'art de 

cumbl'ares que ens ha fet el Sr. Pascual, parlant de la 
vocació torera elel Grup Parlamentari Socialista, mata
elors de lleis, i dcsprés els altrcs van d'anestesistes, el 
trobo que \'a de masatgista i el darrer de felicitador. 
Pero \'oldria dir, si, no, ara vaig seriosament, que aques
ta vocació torera nostra, que li accepto, és una cosa 
que no va malament, és agradable, és simpatic, tenia, 
venia compartida per altres persones no fa massa temps, 
vull citar textualment que es va dir, nosaltres també 
posam en dubte la necessitat d'una llei per fer camps 
de golf, també ho posam en elubte per que no?, creim 
que hi ha normes urbanístiques normals que s'han d'a-
tendre, creim que s'han d'atendre, sobretot, al planeja
ment municipal, que té la seva autonomia dins all0 que 
no sigui paisatge preservat. Aquest torero que ens va, 
diguem, ratificar en els nostres punts ele vista, era el 
Sr. President, eligne President d'aquesta Cambra, ante
rior Portaveu elel Grup Parlamentari que el Sr. Pascual 
ha heretat, pero n'hi ha que s'han tallat la cueta. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé, proceelirem a la votació, acabat el debat, no hi 

ha més debat, parlant en termes, avui, esportiu, ja 
m'han colat un gol, ara ja anam a la votació. Per tant, 
tocarem el timbre ele fora, perque no hi hagi .. , 

Sres. i Srs. Diputats, comen¡;am la votació. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de les tres 
esmenes a la totalitat, presentades pels Grups Parla
m entaris que les han defensades, es volen aixecar elrets, 
per favor? 

MoItes grl1cies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra de les es

m enes a la totalitat, es volen aixecar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: vots a favor, 29, vots en 
con tra, 29. Per tant, hi ha un empat qua nt a aquest re
sultat de la votació. 

Davant aquest empat, haurem d'aplicar l'artic1e 90 
del nostre Reglament, que diu el següent: «Si esclevenia 
empat en alguna votació, se'n realitzara una segona, si 
l'empat persistia , se suspendra la votació durant el ter
mini que la Presidencia estimi raonable. Una vegada 
transcorregut el termíni, es repetidl la votació i si no
vament es produ'ia empat, s'entendra rebutjat el dicta
men, l'artic1e, l'esmena, el vot particular o la proposi
ció de que es tracti". 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats, procedirem a la se
gona votació. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de les esme
nes a la totalitat es volen aixecar drets, per favor? 

Moltes gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
aixecar drets, per favor? 

Moltes gracies. 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 29, vots en con
tra, 29. Per tant, persisteix I'empat en aquesta Cam
bra. Per tant, aquesta Presidencia decreta una suspen
sió de deu minuts, i tornarem procedir a la tercera i 
definitiva votació. 

'. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, rccomen¡;am la sesslO per pro

cedir, per tercera vegada, a la votació de les esmenes 
a la 101ali1at que s'han presentades. Per tant, Sres. i 
Srs. Diputats que votin a favor de les esmcn es presen
tades a la totalitat del Projecte de L1ei de Golf, es vo
len aixccar drets, pcr favor? 

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar dre1s? 
Moltes gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 29, vots en 

contra, 29. Per tant, d'acord amb el que prescriu 1'ar
tiele 90, queden rebutjades les esmcncs a la totaJitat 
que s'han debatudes avui al Projecte de Llei de Camps 
de Golf. Per tant, el Projecte sera remes a Comissió 
per continuar la seva tramitació. 

lll.-) 
Passam a debatre el punt III de l'Ordre del Dia, 

comen¡;ant per l'esmena a la totalitat al Projecte de 
Llci d'Edificis i Installacions Fora d'Ordenació, presen
tada pel Grup Parlamentari Socialista i registrada amb 
el n.O 976L~J. 

Pe~--clefensar l'esmena, té la paraula, per part del 
Grup Socialista, el Diputat Sr. Jaume Carbonero. 

EL SR. CARBONERO I MALBERTt: 
Gracies, Sr. Presiclent. Sres. i Srs. Diputats. Caldria 

explicar una mica, crec que és la nostra obligació, que 
volem dir quan parlam cI'edifi cís fora d'ordenació, per
que és un terme molt tecnic, la Ilei que debatem ara 
és una llei molt tecnica, a pesar que tengui molts pocs 
articles, són articles molt densos i molt tecnics, i per
que tots els Diputats estiguin mÍnimament assabentats 
deIs temes que tractam, convendría fer una mica de re
flexió respecte_ del- que vol dir un edifici que es trobi 
en situació de fora d'ordenació. 

En definitiva, no vol dír, ni més ni manco, que es tar 
en discordan¡;a, és disconforme amb el Pla General que 
és vigent en el munícipi de que es tracti, Pla General, 
Norma Subsidiaria o Pla Muni cipal, el que sigui. És a 
dil', aquells eclificis que varen ser aíxecats, que varen ser 
erigits amb una determinada normativa i que després 
han vengut aItres normativcs que, per ser més restric
tives que les que li clonaren suport, han deixat aquell 
edificí en una situació fora d'ordenació, que no és dins 
la norma. 

Nosaltres pensam que aquesta és una !lei con ve
nient, que és convenient que es regulin els ediJ'icis fora 
d'ordenació, perque, s'arribada massiva, a partir deIs 
anys 70, de plans restrictius, de plans que han contem
plat el territori i han contemplat la ciutat d'una ma
nera més rigorosa i més seriosa que els plans anteriors, 
i manco desenrotllista, ha dut com a conseqüencia que 
aquestes normatives restrictives, relativament restricti
ves, relativament restrictives en comparació amb les 
normatives que existien abans, han donat com a conse
qüencia la prolifera ció d'edificis que no s'adapten a 
aquesta normativa, és a dir, que es pot, i s'ha clonat el 
cas, es pot arribar a la situació que una majoria, és a 
dir, més de la meitat més un d'edificis d'una ciutat es 
trobin per damunt del que es permet, de la normativa 
que es preveu en aquells moments al Pla General que 
regeix i que és vigent a la ciutat. 

L'article 60 de la Llei del Sol regula que en aquests 
edificis no es podran fer determinats tipus d'obres, 
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exclusivament aquelles obres imprescindibles per a la 
seva conservació, el seu rnanteniment en estat sanitilri 
correcte. Pero no aquelles obres de modernització, in
crement de volurn, rehabilitació, etc. 

Primera greu dificultat, aquests edificis són un pa
trimoni mobiliari irnportant que es traba, a més, en 
situació fís ica estable, que na es traben en situació de 
niina ni de possible ruIna, i, per consegiient, han de 
poder tenir una situació jurídica concreta. A més, el 
Decret de Rehabilitació prohibeix que en aquests edi
ficis que no estan en !lei, que estan fora de norma, 
prohibeix que es puguin aplicar els seus avantatges, els 
beneficis fiscals, els beneficis de tot tipus, ajudes, etc., 
que estan prevists al Decret de Rehabilitació no es po
den aplicar als edificis fora d'ordenació. 

Tot aixo creim que són causes suficients perque el 
rigor de I'article 60 hagi estat estudiat i hagi estat ma· 
tisat per una llei del Govern, creím que la Llei és con
venient. 

Pero creirn també que és tan convenient que exis
teixi una llei com que aquesta llei, atesa la complexitat 
del tema i la seva difíci l interpretilció, sigui una llei 
rigorosa i sigui una llei tremendament cIara, que els 
seus articles serveixin per clarificar un poc la situac¡ó 
existent i no per embullar-la més, i no per fer-la més 
confusa. 

En concret, la !lei que se'ns presenta és una lIei que 
nasal tres a l'esmena, a I'explicació de l'esmena a la to
talitat que hern presentat, deim que és una llei confu
sa, que du a una confusió respecte, fios i tot respecte 
de la situació actual, respecte de la, ja ha hem dit, es
tricta Llei del S61. Per que? Ha explicarem. D'acord 
amb aquesta liei, d'acord amb el tipus generalitzat, amb 
el que es coneix com a edificis fora d'ordenació, quins 
són els edificis fora d'ordenació? Quins són els tipus 
d'edificis fora d'ordenació? En primer !loc, d'acord amb 
la !lei estan fora d'ordenació els edificis expropiables, 
és a dir, aquells edificis que, d'acord amb Un pla ge
neral o una norma, l'ajuntament es veu comprornés a 
expropiar, ha d'expropiar i, a rnés, la Llei diu que s'a
cullen a un benefici, a l'articIe 69 de la L1ei del Sol, és 
a dir, que als cinc anys, l'organisme actuant, l'adminis
tració actuant té l'obligació d'expropiar-los . Bé, aques
ta és una interpretació, una interpretació no només con
fusa, sinó restrictiva deIs edificis que queden fora d'or
denació, perque, d'acord amb un pla d'ordenació la seva 
situació ha quedat físicarnent anuHada, és a dir, que 
han de ser expropiats, és una de les causes, han de ser 
cedits, una aItra de les causes, l, eVldentment el siste
ma d'expropiació no és l'únic que es ta previst a la llei, 
o han de ser enderrocats. És a dir, que aquells edifi
cis que e t.an aixeca(s a telTenys que, d'aeanl amb un 
pla genera l, han de pa sa r a er zones verdes, e pai 
lIiu res pú bli cs, espais d'equiramenl, via l , ere., aquest 
edificis obviamenL queden fora d'ordenació, en aqu eslS 
ediEicis 'Ita d 'espera r que l'ajun lamen t actui", ac tu'i, 
eOIl1?, expr pian l lo! ti 11 sistema, no és 1 s i ·t roa més 
c mú, no é e l sistema ll1ajoritari, majoritariament ti al, 

hi ha a rl r s s islcmes, hi ha el j lenul de compen ac ió, 
lli ha el islema de cooperació, to ts eH pa en per la 
ce si6, é a dir que aquesls ed ifici s, c ls len'en que 
suportin e [s edifici han d · ser cedils a l'ajunta menl 
de forma gratui"ta o de fo ma ompensada, d'acord amb 

r dife rents sis leme . t a diL", que la primera condi
ció u d s primers tipus d'edificis fora d'o rdenaci ' ón 
aquelIs que es troben en situació que el terreny que els 
dóna suport ha de passar a ser necessariament público 

== 

Pero la !lej no només diu aixo, sinó que diu Ja re
cíproca, també. Diu que tots els edHici que queden 
fora cI'ordenació hauran de e l- expropia ts, és a dir, que 
no nomé són fora d 'ordenació aqueUs que han d ser 
expropial s, sinó que, a més, aquells que el pla general 
de cada municipi declari fora d'ordenació hagin de ser 
o no de cessió a l'ajul1tament, hagin de suportar o no 
un e 'paí públic després, aquests hauran de ser ex pro
piaLs i I'organ isme, l'administració actuant haur~ de 
preveure aque la expropiadó en els seus pressuposts 
a I'csludi economic finance r del corresponenl pta. 

En d fini liva, nosallrcs creim que aque ta r cípro· 
ca 11.0 lé P r que ser certa, ésver q ue e)s edifici fora 
tI'ordenadó ón lecnicament aqucUs que la se va ida 
funcional é obsoleta perq ué urbaníslicamc.n t han de 
. el' clllIviats, han de ser su bslitu'its , per un espai pú
bJic, per un espai que ja no és el que bi havia, p ro 
d'aquí él interpretar e l contrari, que tols els dit'icis [ora 
el 'orden,· ió hauran de se.r expropj¡:ds, és posa!" una 11'01-

va impunalltí il11a, i ja ho vcurem després, a l punt ter
cer , pc rquc el edificis que Lecni amenl són fOfa el'or. 
c!enació, els ajuntaments els puguin declarar perque, 
evidentment, queden obligats a expropiar-los. 

Segon gran paquet d'edificis fora d'ordenació. Els 
que es varen erigir, els que es varen aixecar incomplint 
la normativa que en aquell moment era vigent, és a 
dir, i per entendre'ns" els edificis iHegals. Pero en aquest 
aspecte, pensam que la llei també és confusa i incom
pleta. E ls edifici iHega l poden. ser iHegals per moItes 
de causes. És molt difícil tablir una casuística que 
permeti dir que tots els ed ificis legals o una part im
portant, una majada deIs edifi c is iHegals ho han estat 
per una cau a I terminada, fíns i lot no tor l'edifici, 
(íns i lot part de I'edifjc i ha pogul estar incompünt ele
terminada .normativa, tenir determ inaela infl'acció í, pe r 
consegüeni., es~a l- tccnicarnent f ra d'ordenació, hi eSa 
tot J'edi fi ci, pero la causa que ha dut a aqueSl rora 
d'ord nació és diferenl. 

A la llei es diu que aquests edificis quedaran fora 
d.'ordenació, amb la qual cosa estam d'acord, no poden 
estar en un aItre tipus de qualificació, no n'hi ha el'al
tra, un edifici que s'ha aixecat incomplint les normes 
no pot estar, per tant, ni dins les normes que el varen 
acollir ni a les segiients, que evidentment són més res
trictives , a pesar que a la llei es faci un intent de pal
lia r aquest as umpl'c dient fins a la seva legalització, 
mo) t difícilment, 111 Il difícilrnent un edifici que ha in
complert determinada normativa, després donara la ca
sualitat que compleix amb la normativa segiient que 
vengui al municipi, per tant, la seva legalització quasi 
sempre roman impossible. Pero, en qualsevol cas, 
aquests edificis estan fora d'orclenació, d'acord amb la 
lIe i, fins i tot, (jns i tot, encara qu hagin prescrit la 
in frac ió a que dona ren 1I0c. Tamb~ hies lam d'acol"d 
encara que la jnfracc ió hagi prescrit, I'edific i n - pOl 
po al' en ordenació, perque no l1i esta, i pe!" tant és 
fota d 'onlenació. 

P , hi 11 , un prob lema , cree jo, un problema ju
rídic i que dóna confusi6 , que la llei a aquests edificis, 
hagin pre crit no la in fracció que varen cometre, ha
gin prescrit O no, a. aque ls edific i també els imYJOssi
bilita de fer qualsevol tipus d'obra de reforma, de re
habilitació i de modernització. Aquests eclificis que va
ren incomplir a, b o c articles, no els que es varen aí
xecar totalment iHegal s, que es varen passar de 40 pIan
tes, tal vegada, la infracció és una aItra, és una infrac
ció d'un altre ordre, aquests edificis queden impossibi-
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litats per la llei afer qualsevol tipus de moelernitza
ció, de reforma i de rehabilitació. Consideram que és 
jurídicament dubtós que, havent prescrit la infracció, 
quedin sotmesos aquests edificis a una situació que, 
com a mínim, és tan dura com aquella iHegalitat que 
o no prescriu, com vos tes saben aquelIes que s'han co
meses sobre espais lliures públics o encara no han pres
crit, perque encara no ha passat el termini ele presc¡-ip
ció. 

Creim, a més, que aquest és un intent eI'arreglar 
per la via elel planejament, perque aquest és un aspec
t e el e planejament, un problema ele elisciplina. El s pro
blemes de elisciplina s'arreglen amb di sc iplina, s'a rre
glen amb normatives "o amb lIeis com la que aquí es
peram que es dugui, de disciplina urbaní llea, que ja 
ha stal objeeLe (J'a ltre comentaris alLrcs vegades, pero 
c1iríci lmen L s'arrc:glen amb n rrnat ive agafacles pels pcls 
i de moIt difícil aplicaeió. J crec qtle quan suc ix 
aixa, gua l1 una normativa quan una lI ei és onrusa i 
intenla :ma1' mé n lla del que rcalment ha de regular, 
els 111" blcmes que genera 6n més grossos que les qüe -
tio:n que volía arreglar l, per consegüenl, aqucsts pro
blemes que ja ara veim amb aque ts edifici que va
ren lenil' infraccions a la seva construcci6 i que varen 
prescJ' il.lre, aquesl problem que ja veim d · manca de 
possibilitat eI'arreglo, d e manca de possibilitat de reha
bilitació, no són més que una improvitzaci6 respecte 
deIs problemes que segurament es presentaran clespré . 

1 aquí s'acaba la llei, aquests do Lipl.ls d'ediri c is, 
d'acord amb la !lei, són els que són lecnicament rora 
d'ordenació. 1 que passa amb els fora d'ordenació? Per
que despré hi ha e ls que 6n [Ora d'onlenació, j quins 
són els que són fora d'orc!enació? EJs que s 11 discon
forme amb el pla. 1 m'explicaré, no . un joc d pa
raules, m'explicaré. Jo record que no fa massa m es s, 
a una di cu i6 e dj uLÍa s.i un edifici llavia entra l en 
ru"ilm legal o no hovia ' ntr¡'lI, i es t1"cien parllmctres de 
e05t el e l'eclifici en la siluació aClual, es mirava In el -
preciació del valor i tal i qual, i, al final, una persona 
va preguntar, pero esta en ruIna o no esta en nllna, i 
el tecnic que informava va elir, sí esta en núna. Era 
senzill, és senzill el concepte ele quina és la rUIna. El 
conceple el I'ora d'orclcnació lambé és en7.ill. é se,n
:?ill , r r3 d' n i ~nacjó , el qu és disconforme amb el pl~, 
Jo Cl' e qlle no en I oclem limitar a aqllells edifjcis que 
o e liguin o gauc.1eixin de despré , l ' t JT n que e ls 
donen s uporl el'una ulililat públi a, hagin ele er e '· 
pais públic , i, per lant, s'hagi d'ex-pl"op'iar, 'hagj ele 
lemolir, s' hal:!i de ce lir o els que siguin iH gal . De -

pré hi ha eclif.icis qu el p1'opi pIa de cada ajunlament, 
pot considerar 'incompatibles amb el mat ix p la, que n 
estan d'acord amb el pJa, per consegüent, aquesls edj
ficj han de quedar fOl'a d'ordenació, no \1 I e1ir, no vol 
dir, i en aquest aspecte jo cree que hi ha l1agut apor
tac i n valuo es duranl aquests an s de planejament , 
ja diu e l preambul de la lIeí, jo el' e que d'una mane
ra. nO massa afor tunada, per hi ha hagut aporta ion 
el uJ311ejamenls, de planejaments modem que han eS
tudiat el problema i ji han donat una S rLida , li han 
donat LLna soluci6 evidentment per a cada municipi, fo
namentalmen t des d'aquest punt de vista, el' studiar la 
conformitat o la disconformitat amb el pla de tot un 
paquet d'edificis, el que vol dir deixar conformes amb 
el pla a tots els edificis que, d'acord amb la !leí, d'a
cord amb una visió estricta de la llei, d'acord amb una 
visió reduIda de la lIei, a tots aquells edificis que no 
tengllessin una volumetria estricta d'acord amb els pa-

rametres, pero que el pla no els declara disconformes 
i deixar disconform es aquells que l'ajuntament, aquelI: 
que el planejament vol que quedin disconformes sen 
se que aixo hagi ele clur necessariament a l'obligació , 
l'ajL1ntament el'expropiar-los, scnse que aixo hagi ele dur 
necessü riament, qu e siguin englobats en aquests elo~ 

grups que he clit abans. 
P"l" cons gti 1 1, i ~H.:a bo, llosaJlres er im que és in 

convenient aque. l Jlei, és con enienl qu aque La l1 e, 
reculli aquests aspectes que j he clit, que la llei, quar 
1<1 lorni a dur, ' igui una ll e i que, en primer lloc, parli 
1 1 lS cls lipu ti j l · me que exisleixeo a la L1 ei el )1 
' 1. per poel r rer- . n '1 públic, ja sigu i la cessió, ja 

sigu i l'cxpropiació. el '., j que 1 lS aque ts edificis qu e· 
din c laramenl [ora el' rdena iÓ. Esta bé. Qu · parli d' . 
difiei qu s'han conslJ'"ull iHcgalment, qu parl1 en pro· 
1 ielat j qu ' en aqu lls que han prcscrit que lamb' par· 
Ji en propieLal i que el elite .. n ii: clarament uns deis 
altrcs, i que permeti que els ajuntaments amb el seu 
planejament puguin eleixar disconformes o conformes 
amb aquest planejament, compatibles o incompatibles 
amb aquest planejament, els edificis que en aquests 
moments no ho són. '. 

Res m és i moItes gracies. 

(En aquest moment, pren la elirecció dcl debat la 
Ulustre Sra. Vice-president Primera, M.a Antonia Ale· 
ñar i Pujadas). 

LA SRA. VICE-PRESIDENT PRIMERA: 
Gracias, Sr. Carbonero. 
Por parte del Grupo Parlamentario Unión Mallor

quina, tiene la palabra su Portavoz, Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÚS: 
ra . Pr ident , res. i Srs. Diputa!. . Pn li amellt, 

1 ts el. plan municipa l apr val a les IlIe B. lears, 
·1 darr rs el o vlIit an ' , C nlenen disposi ion . 

pe tO a lem perar le eirá lique, me ures Qll I'arti le 60 
el la lei del Sol prCvclI contra e l edifi is 
tal'la ions qtl qualifi a, la maleixa L1ei del !TI a 
rora d' ¡"(lena i6. L'an iele 60 ha rcsu Ilal lln v r(acl r 
fl"acas, ja qu la seva fina lilat, On i tenl que els dil s 
per la propia Ilci , c!j[jcis i instaHacions for<l d'orel na
e iü. a abin per ser enderroca t , no ha acondll"it a la de
m lic ió el p¡'acticamenl cap, jo no conee cap eas de 
demolició eI'un e liri i , j n és COm a conseqücncia 
d'actes d'edificació sen e !lice ncia muni ipal i c! 'aquests, 
ben pocs ben poes, de moc.1e qu ara fa quinze dies, 
aquesta Cambra va aprovar 'Una resoluei6 eonsisten't a 
instar al Govern Balear a la presentació, en el termini 
de 3 mesos, el'un projecte de Hei sobre disciplina urba
nística. És a dir, l'article 60 de la Llei elel Sol ha fra
cas~at, perque les mesures contra els eelificis constrults 
a l'empara eI'un p lanejament en vigor i en contra eJe 
le. d ispo ' icjons del plans po teriors, 6n drastiques i, 
fin i tOl, en algunes oca ion , absurdes. Pensem, per 
exemple, que un, ed i(ici que queda amb el pla nou, mal 
relrencajat, hauria e1'acabar per ser enderrocat, aixo és 
vertacleramenl un cas ben ciar cl'absurd. 

ai:x6 té conseqUencics molt importants, jo vull po
sar un exerople perque totes les Sres. i els Srs. Dipu
tats Sjguhl con cients del que significa la modifjcaci6 
de l'article 60 de la Llei del Sol. Pensem, per exemple, 
Que gran part deIs edifici construits a Ciutat de Ma
llorca, segons el pla Ribas-Pieras estan en contra de 
les determinacions del Pla General d'Ordenació Urbana 
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~ent a Ciutat des de fa un parell d'anys. Hern de dei
r que no es pugui fer cap obra de modernització a 
uestes edificacions, hem de deixar que es deteriarin 
lue a J1arg tcrmini s'aband nin a pel cantrari hem de 
rOletre obres cJandestines com ve succeint, desgracia
menl, massa vegades? Per tant, aquest projecte de 

,j, si bé té a lguns defectes, i per aixo el Grup Parla
cnlari eI'Unió Mallorquina ha presentat es menes par
~Is, és necessari i al nostre made d'entendre dóna 
la sortida a aquest problema. 

La intervenció del Sr. Carbonero ha parlat, en el 
"incipi, del que és un edifici fora d'ordenació, molt bé, 
1 edifici fora d'ordenació no ve definit més que a l'ar
:le 60 de la Llei del Sol, que és aquelI, segons la ma
ixa Llei del Sol, que esta disconforme amb el pla vi
~nt, i, efectivament, aquest projecte de !lei canvia, can
a radicalment i dóna una definició ex-novo del que 
in els edificis fora d'ordenació. I a posta, els edificis 
.le no s'ajusten a les determinacions del pla vigent, els 
=m de dividir en tres c1asses: la primera classe són 
~uells edificis que van contra la filosofía del pla ge
eral o de les normes subsidiaries o de la delimitació 
e sol urba, edificis, per exernple, sobre els quals ha 
e passar un carrer o hi ha d'haver una zona verda, 
na plac;:a, per exemple, i aquests edificis, segons el pro
'!cte de llei que avui debatirn aquí, queden classificats 
om afora d'ordenació i són els incIosos a l'article Ir, 
1 nostre mode d'entendre. I aquests edificis han ele ser 
numerafs eñ el pla, i han de ser enumerats, perque 
esprés han de ser expropiats. I, precisament, si un deIs 
:efectes que té el planejament urbanístic, de cara aIs 
rropietaris a qui toca la sort, la lot ria de ten i r un 
difici sobre el qual ha de pas al' un carrer, per cxem
rle, que estan anys i anys i any sense que l'ajuntament 
:Is expropil, precisament davanl aquesta indefensió del 
:iutada, encertadam.e.nt, aquest projecle de llej diu que, 
1 partir deIs cinc anys, s'ha de poder aplicar I'ar iele 
i9 de I'actual Llei del Sol, que [a que tengui dret a ('ex
)ropiació, que ell mateix la pugui provo ar, que el ma
eix propietari pugui provocar aque 1a expropiació. Cosa 
~ue fins ara, realment succeeix als plan gcnerals, quan 
:1i ha un programa, pero realment no és massa cIar. 

Una segona categoria s6n els eelificis que tampoc 
no s'ajusten al pla vigent, pero que foren constrults con
tra el pla antic o contra, també, del clarrer pi a, o també 
contra la llei. Aquests edil'icis també són gualificats per 
aquest projecte ele llei corn afora d'ordenació, i aquests 
eelificis són regulats a l'articIe 2, i aquests edificis no 
s'han d'expropiar, jo entenc que a la intervenció que 
m'ha precedit, no s'ha tengut prou en compte, crec que 
no s'ha interpretat bé aquest..projecte de llei. Per con
següent, aguest projecte de llei separa dues classes d'e
dificis, que també els diu, a totes dues, fora d'ordena
ció, i en lleva una tercera categoria, que segons la Llei 
del Sol és classificada com afora d'ordenació i guan 
sigui d'aplicació la llei, que si s'aprova, que esperarn 
aprovi aquest Parlament, deixaran el'estar fora d'orde
m!ció, que són els edificis que varen ser constrults d'a
cord amb un pla vierent, per exempl · , e1'a ord amb el 
Pla Ribas-Pieras, i que UD pla po t r ior, per reduir edi
ficabilitats, per exemple que é una cosa molt normal 
a tots els plans de les Illes Balears, queden fora de les 
normes, van en contra de les normes d'aquest pla. 1, 
molt encertaclament, al nostre mode d'entendre, aquests 
edificis deixen d'estar fora d'ordenació. 

És un concepte nou, de fora d'orclenació. I se'm po
dra dir que és la primera vegada a tot l'Estat Espa-

nyol, j no sé si hi ha precedents a les altres Comu
nlta1s, que el cone pte fora u'ordenació ha variat. Pero 
jo em pregunt, és que esta prohibi t, aixo? Jo entenc 
que aquesta Cambra que té compet~mcies exclusives en 
urbanisme, no té cap limitació en aquest a pede. 

raque ts edificis, aquests darrers, efectivament, 
no allres trobam que hi ba una manca, una llacuna en 
aqucst pr jecte de lI ei, que passa?, que passa amb 
agu st edifici construj'ls a l'empara d'un pla i després 
ve un pla posterior i queden excessius, p r entendre'n , 
normalment, respecte el'aquesL pla, queden ontra les 
el l rminaciolJ s del s'gon pla? No diu res, hi ha una 
!Iaeuna, aquí. T, a posta, nosaltres hem presental una 
esmen<l, i hem presental una esmena c1ient que cada 
pI gen ]'al, cada no ,'ma subsidihia, cada delimilació 
le s)1 Ul'ba, ha de definir e l qu s'ha de rer amb aquesls 

cdifieis. l ho remelem al planejament, perque pr cisa
m cnl la causa del fraca de I'artiele 60 de la Ll ci del 
So l, en el nos lre mede d'entendre, és que és ma sa ge
ne ral, no é I mateix fer un edifici de 16 plante da
munl un planejamenl d 8, que pa 'sar-s d'l m. o ele 
2 rn. el'un re tran aig, la medic ina contra aquests d.os ca-
os, és L ta lmenl difercnl, i ai 'O no es poL r gui ar pe!" 

11 i. Per consegüen l, nosal tes remelem a cadascun del ~ 
p I. 11 5. i r a lmenl llcm de pensar, com moll bé ha d il 
el Sr. Carbonero, que tOLs els plan que 'han fe l fin 
ara, dLlen, prec.i amenl, nOlmatives que stl'ictu ensu 
van ontr) I'arlicle 60 de la ll ei. 

Pec uJlsegüen l, no nitres pen am que aquesL pI' 
.j Cle, que evi~lentl11eot és e m nabl , nosaltres també 
h em fet una altra esmena, perque con ideram que els 
t roj ectes de delimitació el e sol urba, que e n qued n a l
guns a Balears, als municipis més pClits, s'han de fcr 
també el lIi lat l'edifici que s'han el 'expropiar, per
que un ciutada ha de ser tractat igua lment a tots e ls 
municipis, i no pe1 fel d.e delimitar e l I urba s'ha de 
[enir manco avanLalges que guan hi ha unes narme 
subs idiaries un p13 general , pcr con egUen t hem fe 
aqueste esmenes parcials. I nosallres pen am que 
aquest é un prejecte de !lei que és millorablc, pero 
qu é su[icienlment bo COm per ser disclltit en 0-

missió .i suficienlment ciar, ' nCara que h m de dir que 
nosal.lres, la primera lect ura que férem, 110 la varem 
e n tenclre, fin a una segona lectura, i po siblement. co
s~ qll 'han dil aqu í abans, qual1 - llegei?in amb 
poslcriorilal s v ura que no lenen exactament el sig
nificat que e l han donat. 

LA SRA. VICE-PRESIDENT PRIMERA: 
Gracias, Sr. Pascual. 
Por parte del Gobierno, tiene la palabra el Conse

ller Sr. Saiz. 

EL R . CON LLER D'OBR ' S PÚBLIQUES 1 ORDE
NA 10 DEL T RRfTORI (Jcl"oni Saiz i Gomila): 

Mucha grac ia , Sra. Prcsi.denla. ra. y res. Di
putad) , permitanme una br ve inte rvención, antes del 
resLO ele los Grupo Parlamentario, para justifica r la 
presentación, por part del obi mo, e l mantenimiento 
de este Proye lO de L ,a pesar de la c.nmi nela a la 
totalidad presentada pOlo el Gr-upo Sociali tao Y la ver
dad es qu alguna de las explicacione que yo iba a 
dar, 'a se ha ade lanLado el Portavoz d Unión Mallor
quina. 'usliricando, precisam ente , lo qu o iba a el cir. 

Efectivamente, la ley representa una variación cla
!"I Slm a de lo que es el actua l artículo 60 de la Ley del 
Su lo, porque e ta es la finalidad, p r · cisamenle. P r-
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que se han ciado cuenta los Ayuntamientos, y yo creo 
que el Sr. Carbonero lo ha explicado perfectamente y 
además lo conoce él precisamente, se han dado cuenta 
de que esta ley representaba una traba para los ayun
tamientos que al revisar su plancamiento deseaban in
troducir medidas restrictivas, pero que al mismo tiem
po les preocupaba la situación en que se quedaban edi
ficios construidos anteriormente con toda la legalidad 
del mundo. Y por cso, han ido introduciendo, y con al
gunos reparos han siclo aprobadas por la Comisión Pro
vincial de Urbanismo y algunas veces recurridas, algu
nas ordenanzas que, la verdad, rozaban la legalidad en 
cuanto a una interpretación muy laxa dcl contenido del 
artículo 60 de la Ley del Suelo. Y lo que se pretende, 
precisamente, es corregir este artículo 60, para dejar 
que los ayuntamientos puedan actuar libremente en el 
momento de introducir medidas restrictivas, sin crear 
los perjuicios para todo el patrimonio edificado de la 
ciudad que en su día fue edificado conforme a ley o 
conforme a planeamicnto vigente. Y por eso es cierto 
que hacemos una diferencia muy clara entre los que 
fueron construidos legalmente, y sin embargo no se 
ajustan al nuevo plan, porque exceden de sus paráme
tros, etc., y los que fueron construidos ilegalmente. Y, 
efectivamente, el proyecto de leyes muy duro, es muy 
duro con los que se construyeron ilegalmente, cierta
mente es muy duro, y yo no creo que esto presente 
una disfunción, la Ley del Suelo es única, no creo que 
presente, aunque esté desarrollada en varios reglamen
tos, la leyes única, repito, y no creo que presente una 
disfunción ni cree ningún lugar a confusión. Creo que 
cualquier momento es bueno para dar armas suficien
tes para atajar esta indisciplina urbanística que tanto 
preocupa al Grupo Socialista, que tanto nos preocupa 
a todos y que, sin embargo, curiosamente, y lo digo sin
ceramente, no entiendo por qué, en este caso, no les 
va bien. Y sin embargo entiendo, y hablaremos después, 
porque cua,ndo hablemos del proyecto alternativo del 
PSM, quizás, en algún caso, podría suavizarse a lo me
jor algo, y admito que sí, porque la ley evidentemente 
es perfeccionable por la vía de enmiendas particulares. 
Pero, evidentemente, es muy dura, porque pretendemos 
que cualquier norma nueva que saquemos, en materia 
urbanística, tiene que aprovechar la oportunidad para 
introducir dureza contra los infractores. 

Lo que sí es cierto, y yo admito, a pesar que una 
lectura amplía, como la que ha hecho el Portavoz de 
Unión Mallorquina, puede entender que están incluidos 
todos los edificios fuera de ordenación, yo creo, sin 
embargo, que fácilmente se podría introducir una ligc
ra modificación en el artículo 1.0 de la Ley para intro
ducir, efectivamente, edificios que no tengan que ser 
expresamente expropiados, sino que puedan venir afec
tados por cualquier otro sistema de actuación de los 
que prevé la Ley del Suelo. Efectivamente, yo creo que 
esto es un lapsus claro de la Ley y admito que eso se 
puede perfeccionar. Lo que, sinceramente, le digo, creo 
que esto no es un motivo para rechazar de conjunto la 
Ley. 

La ley creo que es necesaria, la redacción es difí
cil, acepto que necesita una o dos o tres lecturas, por
que es difícil, la verdad es que es un tema no regula
do, todo el mundo se ha planteado esta dificultad, pero 
la verdad es que hasta ahora nadie había presentado, 
posteriormente lo ha hecho el PSM con una alternati
va, que después comentaremos, pero no se había pre
sentado ningún proyecto. Yo creo y reitero y repito las 

palabras de mi compañero en el Gobierno, el Consellel 
de Turismo, que las leyes pueden rechazarse cuando s, 
está en contra, absolutamente, del espíritu de la le) 
o por una cuestión de principios, pero en este caso con 
creta, que yo creo que estamos de acuerdo en el prin 
cipio, en la necesidad de una ley más o menos similal 
a la que se presenta, creo que la vía adecuada y opor 
tuna es la que han presentado otros Grupos, y creo qU( 
incluso el Patido Socialista, de ir presentando enmien 
das parciales que puedan mejorarla en su redacción 
pero, sinceramente, yo no creo que pueda calificarse er 
términos genéricos, como lo ba hecho el Parlamento, d( 
una regulación confusa, desacertada e incompleta, ye 
creo que, salvo este pequeüo lapsus, es bastante com 
pleta, no es confusa en absoluto, y desde luego, lo qU( 
sí deja claro es la posibilidad que vía planeamiento des 
pués los Ayuntamientos, en su planeamiento introduz 
can la regulación que les parezca oportuna de los eehfi 
cios que usted considera que son fuera de ordenación 
Lo que pasa es que con la calificación de fuera de arde 
nación que se entiende habitualmente y las consecuen 
cias que tiene esta declaración de fuera de ordenación 
únicamente se podrán clasificar los que vienen defini 
dos en la ley, ello no obsta para que el ayuntamiento 
en su planeamiento, para estos edificios que no podrár 
ser declarados fuera de ordenación conforme a esta ley 
no pueda introducir la regulación que le parezca opor 
tuna para adaptarlos, en lo posible, a la filosofía de 
planeamiento vigente, esto es una cosa que de heche 
vienen haciendo los planes actualmente, en estos mo 
mentas, sólo que lo vienen haciendo rozando la Ley ele 
Suelo en su artículo 60, mientnls que, de acuerdo cor 
esta, no rozarán la Ley del Suelo, estarán perfectamen 
te dentro de la ley, podrán introducir las regulacione~ 
que crean oportunas, pero no podrán declararlos fuere 
de ordenación con la consecuencia tan dura que tiene le 
declaración de fuera de ordenación que quiere decÍl 
que en ellos no puede realizarse obra ni de consolida 
ción ni de aumento ele volumen ni de modernización n 
ele incremento de valor de expropiación. De eso es d( 
lo que se trata, de edificios que en su d:ía fueron con s 
truidos legalmente, que no les caiga encima ese hacha 
zo de la declaración de fuera de ordenación, lo que s 
puede el ayuntamiento será introducir regulaciones dis 
tintas a la declaración de fuera de ordenación. En este 
sentido, creo que la ley no es confusa, en absoluto, cree 
que está perfectamente clara, y que es una ley adecuade 
en el fondo, aunque admito que en la forma admite 
modificaciones, y yo aprovacho para agradecer las qU( 
ya ha presentado Unión Mallorquina y que ha defen 
dido, y las que puedan presentar ustedes y los otro~ 

partidos políticos, porque creo, y lo digo con toda hu 
mildad, que el proyecto es mejorable, pero también ten 
drán ustedes que reconocer conmigo que es el primel 
intento serio que se hace de regular esto de una manen 

un poquitín más profunda y más detallada que lo qm 
hace la actual Ley del Suelo. 

Por eso, yo me atrevo a pedirles a los distintos Gru· 
pos que no voten a favor de una retirada del proyecte 
de ley, sino que introduzcan las modificaciones qUE 
crean oportunas que en trámtie de Comisión, evidente. 
mente, se puede perfeccionar, y yo creo que llegaremm 
a un acuerdo en un tema que no tiene ningún contenide 
político, sino que lo que pretende es una cosa que está 
en el ánimo de todos nosotros. 

Muchas gracias. 
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(El MoIt IHust~e S~., President, Jeroni Albertí i Pi
cornell, repren la dlrecclO del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
El Diputat Sr. Jaume Carbonero, té la paraula. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Gracies, Sr. Presidenl. Molt breument, per replicar 

la inlerv n ió de! membr del G vern, del Con~eller 
d'Obres públiques . r . Con ~e !l er, nasal tres he~ .hl , de 
principi, i jo ho torno a reiterar que ens pare:xl< una 
llei convenjenl, que és nccessari que es reguJl aquest 
aspecte, perque, de f t, s'esta reguJant .i el ~~e. t!: ~lna 
situació d fet, lambé ha de ser una sltuacJO ]Und1C8, 
i que el quc ens par ~ i. in é que la lIeí intl'oduta un 
elemenls de conl'u ió i uns elements d ' ineslabililat a la 
seva leclura que [eien més difícil \'aplicaeió d'aquesta 
llei qu la i luací actual. 

Jo Ji he ti dir una ca a, rapielament, i és qu n 
em pareix que igui e l primer inlenl pe r regular aqu sta 
siluaeió. É el primer in tcnl J gí lalju el'aquesta omu
n ital Aut' noma, pero osl e mat ix ha reeoncgut i ho ha 
reconegut Lambé e t r. P< scual dcsprés d'haver dit que 
era el primer inlenl, que municipis, ultre Comunitats 
Aulonomes han regulat aqlJcsl lema 'n plan generals, 
'11 nonn s ubs id iaries i també en ll eis (i'altres Parla
mcnls e1'una man'J"a molt mé cncerlada i després , en 
parJarem, quan parlem de la proposla al.ternativa del 
PSM, d'una manera 111 II més encertada i jo cree que 
molt més clara i moll m és estricta . 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula a continuació, pel Grup AP-PL el seu 

Portaveu, Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sí, gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados, 

simplemente desde el escaño, porque poco se puede 
añadir ya al debate que estamos teniendo con el tema 
de esta Ley. El representante del Grupo Socialista ha 
dicho al principio que era una ley muy técnica, y efec
tivamente yo también creo que lo es, y dijo que era una 
ley necesaria, para usar sus propias palabras, que era 
una ley conveniente. Nosotros también creemos que lo 
es. y por esas dos razones, porque es conveniente y 
porque es una ley muy técnica, creemos que es una 
ley que es muy susceptible de un tratam iento det nido 
en Comisión, y de una mejor O de un ti La lle en Comi
sión de alguno de los aspectos de la misma, Yo no voy 
a repetir aquí lo que ya e ha dicho, con relación a los 
dos aspectos de los edificios fuera de ordenación que 
contempla en este caso lil le y de la po ibilidael , efec
tivamente, de aclarar mejor I tema ele los comprendi
dos en el artículo 1.0, referen les él aquellos ed ificios que 
Son susceptibles de expropiación, y de la ampliación de 
esa terminología, la ampliación de esas posibilidades. 

Todo ello, insisto una vez más, creo que es perfec
tamente tratable en Comisión y que, además, en el caso 
precisamente de esta ley, que vuelvo a insistir es extra
ordinariamente técnica, creo que puede ser el sitio más 
adecuado. En este sentido, y después pasaremos a dis
cutir el texto alternativo, nuestro Grupo va a votar en 
contra de la devolución de la Ley al Gobierno. 

Nada más. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Enu'am, idu, a debatre l'esmena amb text alterna tiu 

pre en tada pe! Grup ParJamentari PSM-Entesa de l'Es
qucrJ'a ele Menorca, regisLrada amb e l núm .... 294j 7 Per 
defensar l 'csmena, té la parau!a e l Dipulat Sr. Mayol. 

E SR. MA YOL, 1 SERRA: 
Gracies, r. Pr sident. Bé, nosaltres cojncidim, en 

gran part, amb els concep te expresats pels Portaveus 
que m'han precedit n J'ús de la parau la, i també amb 
els concepte e:wressals pe!' j'Hbl . COllsellcr el'Obres 
Pú bJiq ue i Ordenació del Territori. La regulació deIs 
edificis fora d'ordenació per la Llei del S 1 és una re
gu lacíó insuficient, s'ha c mprovat per experiencia que 
és UI1 articlc, l'adie! 60, el concret, é un anide cxces
sivament rígid, se li ha llagut d donar flexibilitat, com 
s'ha <lit, vulneran'l arribanl als lfmits de la Jcgalitat 
en e ls plans i a le Hormes. 10 em deman com és pos i
b le que la umis ió Pr vin ia l d'Urbanismc aprovi nOl"

mes que Con icleri que són al limiL de la legaJitat., cree 
quc és una a[;rmació lamen table, perque si la legalilat, 
i lIna I galitat ens pareix o 110 adeqlla la é legal , les 

n rmes estan obligades a c rnp.lir-le · i, per tant, no 
'h ~lurien d'aprovar plan o n I-mes que no e tassin din 

la legalital. B'. aquesl, é una qüe t ió previa i quasi 
anecdótica, perque el que ens interessa és xaminar I 
pI' .i cl el , !lei el I Covern, I le'Ct alternatill que pre
senl,1 I no tre Crup i veure quin pot mereixcr la con
sideració de la Cambra. 

Pensam que, efectivamenl. el Covern ha captat p r
fe tament un problema real, ara pensam que la olució 
que li dóna no é la més enzilla i no és la més adcqua
da. Per que? En primer Uoc, jo em perme assen alar 
que del texl del Govern, de l text d'aquest projecte de 
\l e í es pot desprenelre, jo tliria que una certa ele con
fi anc;a cap al5 plan s ap-rovaL a nivell municipal, i aproo 
vats després per La Comi ió Provinc ial d'Urbanisme. 

s a dir, es diu que e l ed ificis fora d'ordenació, e ve 
a dir, han de ser ex propiats, i soIs qu den fora d' rele
nació els eclificis que han ele ser expropiats. Aixo vol 
dir que sera molt més difíci l per un p la declarar edifici 
fora d'ordenació. 1 que vol dir dificis fora el/orden c ió? 
Eelifici fora d'ordenació vol dir que no s 'aju len a ls 
p lans, no només vol dir que tot ¡'edific i, omplet, no 
estigl.li, no iguí legal, no e_ tigui d'acorcl amb e l pla, 

inó que fíns j lot, per qüesl ions ele voladisso , retran
quejos, altar ies, plates, e!·c., no s'aj usten a l pta. Aix 
és UD edífici Pora d'ordenació. Ens c1iuen que canvien e l 
eoncepte, per) el'aquestes categori s qu ns eleia J r. 
Pascua l, jo not a faltar el que podríem dir difici ¡na
d quals, per ventura, no ho sé, pero realment és una 
de les Ilacunes del te '1 que ens propasa e l Gov rn. 

Jo vo'ldria aclarír qu els edi[icis fora (I'ordcnació 
na tenen uoa \ocació de ser enderr caLs, é a dir, fec
tivamen t, no 'han enderrocat edificis fora eI'orclenació, 
pero, no j, inó tractadistes tan iH uslre. com el Sr. 
González Pérez, diuen que L ratio legi ti I pI' ceple 
es traba que I'edific i no prolongui la eva ida mé cnlla 
del que podem esperar d' 11 , per ['e la! de "ida deis 
seus e lem ots componenls. É a dir, W1 edifici que e 
declara fora d'ordenació, no és eodeTTocat, s inó que la 
llei el que preveu es que no es pugui consolidar, mi llo
rar, etc., ele. Peró no vol dir qu hagi de er enderrocat, 
n ho diu enlloc, i no és aque ' la la fi losofía de la Lle i 
del SOl. ·stam d 'acord que s'ha dc ,eanviar, p ro no é 
aque ta l'única fina li ta! o no és aquest I mOLÍu pe l 
qua l s'hagi de canviar. 
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Un altre punt, a part d'aquesta, que hem anome
nat, desconfianc;a cap als plans vigents fins i tOl, és 
precisament aquest aspecte de vigents. és a di¡-, nos
altres entenem que aquesta és una !lei amb efectes re
troactius i ho és perque és una llei en favor deis ad
ministrats, efectivament consideram que ai"o és posi
tiu per a determinats administrats i amb tota justfcia, 
que tenen edificis fora d'orden ació i que, a partir el'ara, 
quedaran afectats per aquesta llei. Pero entenem que és 
periHosa per als ajuntaments, se'n podria fer una lec
tura per la qual els ajuntaments estiguessin a partir 
d'ara obligats a expropiar edificis fora d'ordenació, i 
jo em deman que faria un ajuntamenl qll hólgi d'ex
propiar un edifici perquc tengui una planta de més o 
perque no s'ajusti al retranqueig d'un carrero 

El projecte del Govern no contempla eJs po s iblc 
usos deIs edif'icis fora d'orelenació, és cert que aixó és 
a l'article 61 ele la Llei de Sol i que no es modifica, 
pero pareix que ja que es fa una mocliflcació es podria 
aprofitar per a una coherencia legal més completa. 

r després hi ha un rosari, m'ho permetin, un rosa
ri d'imperfeccions tecniques al redactat del projecte ele 
llei. Ens parla d'edificacions practicament legalitzaeles, 
jo crec que aixo són dos conceptes absolutament anta
gonics, una cosa és la practica i l'altra la legalitat, des
graciadament en aquestes i!les és així, perú practica
ment legalitzades, no em serveix, o són legalitzades o 
no ha són. Esta al tercer paragraf de l'exposició de mo
tius, Sr. S~iz. 

És curiós també a nivell d'imperfecció tecnica, i 
ho retreuré, que en castella diu edificis que s'hagin fet 
«al socaire de la legalidad», i, en canvi, en catala ens 
diu que s'hagin fet «a l'empara de la legalitat», són 
dues coses completament antagoniques, una cosa és «al 
socaire», enfora de, i l'altra, «emparada per la legali
tat», a mi em pareix summament lamentable, esta- pu
blicat així, amb aquesta dísjuntiva. Si la llei de norma
liLzació lingüística no estas recorreguda, el text valíd se
ria el catala i ens trobaríem amb aquesta curiosíssima 
circumstancia que els edifici s emparats per la legalitat 
són on la !lei extrema la cluresa amb molt el'encert. 

Parla la !lei deis pressuposts deIs ajunlaments, en 
plural, els ajuntaments tenen un únic pressupost. 

Parla la llei deIs terminis establerts pe] Reia] De
cret 16/1981, de ]6 d'octubre, el Reial Decret 16/1981, 
de 16 d'octllbre esté1bleix un sol termini, de 4 anys, perú 
és un sol termini, no són diferents terminis. Etc., etc. 
Hi ha, enclemés, unes quantes Hacunes que ha descrit 
el Sr. Pascual. 

Pero sobretot jo crec que és summament preocu
pant veure com dos Diputats, en els quals coincideix 
una molt elevada preparació tecnica, tant el Sr. Pascual 
ccm el Sr. Carbonero, interpreten aspectes de la llei ele 
wanera diferent. Si dos tecnics, summament qualificats, 
perdonin que retregui la condició de tccnics en aques
ta tribuna, treuen interpretacions distintes d'un text, 
em sembla summament perillós que aquest text sigui 
pres en consideració. 

Nosaltres hem acudit, simplement, al Dret Compa
rat i hem examinat que s'ha fet a aItres Comunitats 
Autonomes i hem trobat textos que, amb unes determi
nades modificacions, perque les situacions són diferents 
~eg;ons el lloc, poden tenir una serie d'avantatges sobre 
les que ens proposa el Govern. En primer lloc, ente
nem, el nostre text, que tots vostes eleuen concixer, és 
un text que refon;a les normes municipals, no les gra
va amb l'obligació d'expropiar tot el que queda fora 

d'orc1enació o de només decla rar fora d'ordenació el qu 
han d'expropiar, sinó que cls dóna una eina, els di 
com aplicar l'article 60, en quins casos aplicar·lo o, pe 
ventura, ho podem esmenar i expressar d'una altra fa : 
ma, amb quins casos no s'han d'aprovar o autoritza 
obres ele consolidació, augment, etc., etc., no tendri 
carúcter retroacl iu, tenim una disposició transitoria qu 
contempla que passa amb els plans ja aprovats, cm 
telllplam els usos cl'aquesls edificis tora d'orel enació 
entenc que la formulació és més senzilla i més con 
prensible. Miram d'assegurar una harmonia entre plan: 
normes i drets privats pcr facilitar la gestió urbanÍst 
ca municipal, crec que aquest és un intent totalmer 
positiu per part del nostre Grup. ¡Va veurcm si aguest 
esfon;:os de textos alternatius que ens refreia el Sr. Jal 
me Cladera, que ja no hi és, serveixen pcr a qualqu 
cosa més que per passar els horabaixes al Parlamen t. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Ordenació elel Te) 

ritori, Sr. J eroni Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PúBLIQUES 1 ORDE 
NACIO DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputado: 
Bien, intentaremos no repetir los argumentos expue! 
tos en el debate de la enmienda presentada: por el Gn 
po Socialista, y entonces vamos a centrarnos un poc 
en las razones expuestas por el proponente del text 
alternativo. De todas formas, en primer lugar, aunqu 
sea a título anecclótico, yo quisiera dejar clara la PO! 
tura de la Comisión de Urbanismo, a la que tengo E 

honor de presidir y de la anterior a mí, que tambié 
intenrino en la aprobación de normativas de estas, qu 
yo le decía que están al borde de la lev, al decir é 

borde de la ley no quiero elecir q{¡e esté"n fuera, qui¡ -
ro decir que cst511 en el borde, y que una inter]!ré'!; 
ción un poco laxa ele la ley, las leyes permiten in le] 
pretaciones, una interpretación permite aceptarlas y, 
lo mejor, una interpretación más estricta, no lo perm 
tiría, pero evidentemente no son ilegales porque la el 
misión de Urbanismo tienc una asesoría jurídica qu 
nunca le habría permitido tomar acuerdos ilegales. L 
gue pasa es que son acucrdos que, como digo, Ulla i1 
terprctación que roza V, por eso, lo más claro v senc 
110 es modificar la ley para quedarnos claram~nte e 
su sitio. Nada más, pero no conscientemente se ha ce 
metido ninguna ilegalidad nunca, simplemente que est 
al borde, que no quiere decir estar fuera. 

Bien, yo entiendo que usted quiera justificar { 
tcxto. La verdad es que los textos son relativament 
p;:;recidos, y bueno, yo no entiendo que su texto sea cl, 
ram ente mejor que el del Gobierno, como para sub~ 

tituirlo, y lo digo así, sencilJ'amente, y no porque m 
preocupe que se discuta un texto alternativo en luga 
del del Gobierno, ya digo que son bastante parecido! 
en cualquier caso se tendrían que volver a presenta 
enmiendas en el texto de usted, porque, en algunos e, 
sos, puede que mejore, en algunos casos puede que no 
mejore la redacción nuestra. Lo que, desde luego, qu 
siera también dejar claro es que en el texto presenté 
do por el Gobierno no se manifiesta en absoluto nir 
guna desconfianza en los planeamientos vigentes aprc 
bados, no hay ninguna desconfianza, lo que pasa es qu 
es un hecho cierto que no siempre el futuro de los ed 
ficios declarados fuera de ordenación es la expropie 
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i6n, y ya quiero dejar claro que si, que aqui caben va
ias lecluras, 10 ha explicado antes el Sr. Pascual, Sl 
lada más incluye lo expropi.ados o incluye otros y yo 
: admito que podría aclararse mejor el artícuJo ] .0, 

ncluidos los que se vean afectados por otro sistema de 
.ctuación, que .no sea precisamente la expropiación . Ad
nito que explicado perfectamente quedaría más c1aro, 
.unque se podría inleqJretar que e s uficiente con e l 
exto presentado, pero bien, es lógico que no todos los 
dificios qu e l.án rL~era de ordenación, porque pueden 
:star tuera de ordenación por una cuestión de retn:m
[ueos o de voladizos o por alguna cosa de esas, como 
Isted dice, evidentemente, su vocación no es la de ser 
,xpropiados ni la de ser demolidos, ni tampoco es \/0-

:ación del nuevo plalleamient el dejar que eslOS edi · 
icíos se caigan de viejos sin poder acLuar sobr ellos. 
~s decir, desgraciadamente, el artí ulo 60 de la Ley elel 
iuelo es nonnement duro, igua l tratamienlo le da al 
:dificio que se queda fuera de ordenación porque es 
tbsolutamente ilegal, porque cae encima de una zona 
lerde, que aquel que se queda fuem del nuevo planea
niento a lo mejor por un problema de retranqueos, y, 
:v idcnLemente, O aclmit perfcc t:;¡mcnle que el ay11n
.amienlo no tenga que xpropiarlo nunca, pero también 
:s Illuy duro qu' e t. e edificio, por más in tcrpre taci 0-
les jurídicas que le quieran ciar a I.a L I de l. Sue lo, que 
.ampoco pueda admitir que la vocación sea caerse de 
¡iejo, p rqu no pu dan hacer e a l ras ni de con olicb
;ión, ni de modernización, ni ele mejora . Es durís im o, 
ógic:imente este edificio tiene que lener lada la vida 
:¡ue necesite. Por eso nosotros, claramente, en nue Iro 
Jroyecto, no lo dejam s fuera de ordenación, es decir, 
no I.e es ap licable ninguna d las medida, este edi i
:io queda en ordenación, y lo único que cabe es que 
:!l planeamienlo le prevea a lgún otro tipo de regulación, 
_n f1.ll1ciÓn del cual sea el incumplimiento de .la norma
tiva vigente/lo que no queda amparado con el fuera de 
ordenación y todo lo que representa el fuera de orde
nación/ tal como 10 define la ley. En eso distinguimos 
muchísimo uno de otro. 

Si el ayuntamiento desea que sí, que efectivamen
te acabe la vida de un edificio porque considera que 
este edificio no puede continuar, porque representa una 
alteración grave de la filosofía del nuevo planeamien
to, de la determinación del nuevo planeamiento, enton
ces tiene que prever algún sistema de actuación que no 
deje al propietario para toda la vida sin poder actuar 
sobre el edificio, pero también condenado a seguir uti
lizándolo porque el ayuntamiento no piensa actuar nun
ca con él. Yo creo que en este sentido, la ley da una 
facilidad a los ayuntamientos, pero es un toma y daca, 
también le exige que el ayuntamiento asuma un com
rrumis le actuar sobre este edificio, si no lo asume, 
el día que desee, en sus previsiones económicas, en 
singular o en plural, desee actuar sobre este edificio, 
. nl nce lo podrá incluir, lo podrá decIrar fuera de 
ol-denación, mientras tanto no, lógicamente esta es una 
postura que naturalmente tiende a defender al admi
nistrado frente a una no actuación municipal, una no 
actuación que en muchos casos, como en este que us
ted pone como ejemplo paradimático, es lógico que el 
Ayuntamiento no desee actuar con un coste económico, 
para un edificio cuya única culpa es que en estos mo
mentos a lo mejor tiene 20 cm. menos de retranqueo 
que el que autoriza un nuevo planeamiento. 

Admito que el artículo 1.0 nuestro podría ser me
jorado, pero entiendo que precisamente no es el que 

u stedes presentan como a l ternativa e l que lo mejora, 
realmente, yo pensaría que bay una redacción mejor, 
por ejemplo, que se dijese que ti ne que er expropia
do o por ejemplo, que se haya afectado por operacio
nes de remodelación urbana previstas durante la vigen
cia del Plan a ejecutar por cualquiera de los sistemas 
de actuación, contenidos en la vigente ley. Creo que 
quedaría bastante más completo que como lo presen
tan ustedes. Quiero decir, simplemente, que no me pa
rece motivo suficiente para elegir su redacción alterna
tiva/ y/ por otra parte, todo lo que en nuestro caso 
proponemos como artículo 2/ que es el tratamiento de 
los edificios construidos ilegalmente, ustedes lo dejan 
reducido a una pequeña frase en el artículo 1.0/ donde 
los ponen en el mismo cesto que los otros, nosotros 
creemos que no, que requieren, y si se fijan detenida
mente, nuestro proyecto en esto es más completo por
que regula diferentemente el tratamiento de unos y de 
otros, porque realmente la situación de origen es distin
ta y las consecuencias también son distintas, en el caso 
de los que se construyeron legalmente y se quedarían, 
supuestamente fuera de ordenación, porque no se cum
ple el nuevo planeamiento, y los que fueron construi
dos ilegalmente, que podían ser construidos ilegalmen· 
te, bien porque incumplían las normas o bien porque ca
recían de permiso, en cuyo caso.la situación es distin
ta/ y permite o no la legalización del proyecto. Noso
tras aquí hacernos una distinción en cuanto a si puede 
ser legalizado o no / y lo puede"Ü no en función de si 
la ilegalidad, repito, era simplemente el carecer de per
miso, en cuyo caso podría ser legalizable, o la ilegali
dad era ser disconforme con el planeamiento vigente, 
el antiguo y el nuevo, en cuyo caso no es legalizable 
de ninguna manera. Y, evidentemente, repito lo que he 
dicho antes, nuestro proyecto, con esos edificios, cons
truidos en estas condiciones es muchísimo más duro 
que su propuesta. Y tengo que reconocerlo, es mucho 
más duro y creemos que vale la pena que sea más 
duro. 

Los otros artículos que usted añade, usted mismo 
lo ha dicho, están contemplados en el artículo 61 de 
la Ley del Suelo, bien, puede que quede más claro, 
para mayor coherencia, el introducirlos, creo que es 
una enmienda parcial que podría aceptarse también, 
pero tampoco es motivo suficiente para rechazar nues
tra Ley. 

Consecuentemente, digo lo que he dicho antes, la 
leyes mejorable, creo que algunos de sus contenidos 
son claramente, de los contenidos de su alternativa son 
daramente favorables para la ley, en el sentido de q\le 
la mejoran, la pueden hacer más clara, pero, sincer'a
mente, no veo una diferencia tan clara en el texto, a 
favor del suyo/ en detrimento del del Gobi mo, omo 
para justificar el aceptarlo y volver a empezar todo un 
proceso de introducción de enmienda al nu va text.o. 
En consecuencia, tengo que pedir que n sea aceptado 
el texto alternativo y sí brindar cualquier posible cola
boración para que en la discusión en comisión puedan 
introducirse todas cuantas enmiendas sean convenien
tes y haya un acuerdo de todos los Grupos para que 
den una mejor redacción al proyecto de ley. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, té la paraula el Diputat Sr. Joan Mayal. 
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EL SR. MA YOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. Seré breu vista 1'hora i vis

ta la possibilitat d'exit del debat. Bé, jo crec que, a 
pesar que no hauria de ser breu, perque temps por que 
hauria de llegir tata la Proposició de text alternatiu 
que presentam, perque em fa 1'cfecte que estam amb 
un dialcg una miqueta nul, ja que crec que nosaltres, 
clarament, solventam un deIs defectes que s'admet que 
té . Nosaltres, d'una manera molt clara, limitam la pos
sibilitat que s'actul sobre edificis fora d'ordenació que 
no hagin de ser expropiats, que les actuacions que es 
puguin fer són aquelles que els acosten o els ajusten 
a la legalitat que estableix el nou pla, que, precisament, 
és una de les finalitats que té, que els plans puguin dei
xar fora d'ordenació un edifici, per exemple, evident
ment, si un edifici que té una planta més, posem per 
cas, en el nou pla, i el propietari vol consolidar I'edi
fici, ampliar-lo, etc., etc., reduint aquesta planta, aixo 
és una cosa que ha de ser totalment acceptada. El pro
jecte del Govern, nosaltres no veim que aixo quedi con· 
templat, bé, aquest edifici jo. no estara fora d'ordenació, 
bé, no estadl. fora d'ordenació, pero és que tampoc no 
estara subjecte a limitacions quant a aquesta planta que 
existeix. Vull dir que es forcen, jo entenc que es fon; a 
als ajuntaments a incloure aquesta planta a l'ordenació 
vigent o expropiar aquesta planta, si volguessin radical
ment dur-lo a l'ordenació que ells consideren necessari o 

Bé, jo no vull allargar-me massa, la cosa és bas
tant aclarida, i pens que la proposició és una proposi
ció que, insistesc, és més senzilla, més coher~nt i con
templa d'una manera més clara totes les qüestions. Evi
dentment és un esborrany, nosaltres el voldríem com 
a proposició, voldríem que passas pel període d'esme· 
nes, i també estam perfectament disposats a admelre 
que és millorable i que algunes de les aportacions que 
s'hi han fet durant el debat, millorarien considerable
ment aquest text. 

MoJtcs gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus elels Grups que vulguin intervenir? 

Procedeix ara fer-ho. 
Per Unió Mallorquina té la paraula el Sr. Miquel 

Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs . Diputats. Jo seré molt 

breu perque jo. he explicat a la meya anterior interven· 
ció el que pensam sobre el projecte de lIei. Només em 
referiré, per tant, al projecte alternatiu. 

El projecte alternatiu, perdó, la proposi'ció alterna
tiva o el text alternatiu i el projecte de llei presentat 
pel Govern tenen moltes coses en comú. Moltes. Per 
consegüent, no és que sigui dolent el text alternatiu, 
ara bé, jo, la meya opinió, no s'ha llegit bé el projecte 
de Ilei presentat pel Govern, i donaré una excusa, jo, 
la primera vega da que me'l vaig llegir, tampoc no el 
vaig entendre, tampoc no el vaig entendre, de manera 
que jo també era partidari de fer una redacció nova, 
peró després e! vaig tornar a llegir i, efectivament, que
da cIar, aixó que diuen vostes que tots els edificis fora 
d'ordenació han de ser expropiats, és una faHacia, no 
és ver. No és ver, els de l'articIe 2 no han de ser ex
propiats. Si un edifici té una planta de més, té una 
planta de més, pero queda fora d'ordenació perque esta 
indos a l'artide 2 del projecte de llei del Govern, aquest 
quedara amb la planta de més, pero no l'ha d'expro-

piar l'ajuntament, ha dic perque voste ha dit una cosa 
semblant, no? 

1 respecte ele les interpretacions eliferents, és que 
dar, voste em eliu el mateix que el Sr. Carbonero, jo 
tenc la impressió que no el s'ha llegit bé al projectc 
ele llci, i pereloni aquesta immodestia, pero és que el 
projecte ele llei presenta clarament quatre situacions, 
una situació que són edificis que estan elins un sol qUE' 
s'ha de convertir en públic, per elir-ho de qualque ma· 
nera, que són els edJicis de l'article lr, aquests edifi· 
cis s'han d'enumerar i s'han d'expropiar, i en aixo su· 
pos que tothom hi esta e1'acore! . I després hi ha aquell~ 
altres edificis que no estan e!ins un sol que s'ha dE 
convertir en públic, sinó que ha de ser privat, qUE' 
aques ts edifieis estan inclosos a l'article 2, i que po· 
den passar dues coses, pot passar que s'hagi constnút 
contra el planejament i que s'hagi constrult d'acord 
amb un planejament anteriorment vigent. I l'articIe ;: 
es refereix als edificis fets contra el planejament en vi· 
gor en el moment de la construcció. Aquests o es le· 
galitzen o es moriran, i, arnés, és molt dur, perque diu 
que no es podran dotar el'energia electrica, ni de gas 
ni de clavegueram, ni d'aigua potable, ni de tele fon, é~ 
duríssim, la !lei és duríssima. I després queda la sego 
na categoria, que no esta inclosa ni a l'article 1 ni ó 

I'article 2, per tant, no són edificis fora el'orclenació, 
nosaltres hem fet una esmena, dient que cada pla ge 
neral, cada pla general, cada norma subsidiaria, ha dE 
dir, a aquests edificis que no estan ja foro. d'ordenació 
el que s'hi pot fer, si s'hi poden fer obres de moder 
nització, o no se'n poden fer, si es poden fer obte~ 

d'augment de volum o no se'n poden fer. Aixo ha diri: 
cada pla. I res més. 

Per tant, nosaltres, la conclusió és que, sense dÍ! 
que estigui molt malament el que vos tes han presentat 
que tal vegada si fos un projecte de lIei els donaríerr 
suport, pero no creim que millori, en conjunto el pro 
jecte de ll€i pfesentClt pel Govern. A posta nosaltres do 
narem suport al projecte de llei presentat pe! Govern 
i a Comissió estam oberts a qualsevol tipus ele nego 
ciació que hi hagi i de millora de la seva redacció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Parlamentari CDS té la paraula el Sr. An 

dreu Tuells. 

EL SR. TUELLS 1 JUAN: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. El' 

su día se nos presentó el proyecto de ley del Gobierno 
y en el plazo de presentación de enmiendas, nosotrm 
presentamos las enmiendas puntuales, porque nos pa 
reció un texto, en principio, válido. Ahora estamos de 
batiendo, se acaba de debatir la enmienda a la totali 
dad de devolución ele) PSOE, y en estos momentos 1<: 
enmienda con texto alternativo. 

De un lado, nos encontramos con que hemos apre 
ciado una serie de coincidencias en e! sentielo sigui en 
te. Creo que todos están de acuerdo con que el proyec· 
to de ley, este u otro aproximado, es necesario. La fi· 
nalidad se justifica en la exposición de motivos, SE 

dice que se trata de derogar el artículo 60 de la Le) 
de! Suelo y substituirlo por el articulado del proyecte 
de ley. Todos los Grupos Parlamentarios están de acuer
do en que, efectivamente, esta finalidad es justa y co 
rrecta, que debe derogarse el artículo 60 de la Ley de 
Suelo y sustituirse por este artículado u otro parecido 
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Es más, la ley no solamente es nec 5aria, este pro
~cto de ley, sino que incluso se ha califi ado por el 
50E, por el Portavoz, como de conveniente. Por tanto, 
lcidimos en que es un texto, inicia lmente válido, per
:ctible, por supuesto. 

Yeso aquí, qu izá. , en esta tercera pa labra, en ese 
~reel' voc<\blo, p dectibJe, e donde hay algunas dis
repancja . ¿De qué forma hacemos p erfectible e te 
~" to? Nos en on tramos de un lado, en este momente), 
on I proyecto de ley del Gobierno y con el t xto al
~l11ativo que se nos ha presentado. Aquí a se ha di
ha, y y rcpit que no hay muchas diferencias en los 
os textos, a nosotros no aldría exactamente igu, 1 
.n texl que aIro, nas par een ambos ne sarlos, e 11-

cllienL s y también perfectibles. Pero ya tenemos uno, 
quizá la - nmicndas, sencillamellte, que han ido prc

elltada a la toLalidad , podrian, n sé "i h,tn sido prc
entadas ademá m enrni ndas puntuales, una p r 
Ina, per podrían ser a ogidas en Comisión para mej . 
'ar con las enmiendas que han pr sentado tro ru
lOS Parlamentarios, nos lro I.ambién, para mejorar el 
exlo del proye t d 1 b ie rno. 

POI' tanto, COI 10 e han clich ya I11U 'ho califica t i-
10, 'o aqu í no qui ro repetir, ahora ])I'cci 'amente el 
'orlavo7. de Unión Ma ll orquina ha hecho una ca lifica
;ión que o ent iendo correcta, yo simplem\::nle la subs
: l'iho . no tengo inc l1venicl t en así d irlo, y por (an-

evil.o repetirla, sencillaroent · reemos que este tex
to debe pasar a Comi ión y ahí s r mcj l'acl0 por vía 
:Ie las ·nmiendas que han sido presentadas e inclu 0, 

' i e po ibl . acogel- la del texto a lternali o lel l' 11, 
je lma forma u otra, consensuada, en fin. esto ya . Jl 

Comisión se vería, ¿no? Y por tanto, nosotros anuncia
mos el apoyo, precisamente, al texto presentado por el 
Gobierno. 

Nada más. 

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

Diputat Sr. Jaume Carbonero. 

EL SR. CARBONERO I MALBERT1: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé, de les inter

vencions que hi ha hagut i de les coincidencies i tam
bé de les discrepimcies, cree que s'ha tret un exemplc, 
fins i tot a nivell d'afinitat i també al nivell de con
fusió que es pot arribar, quan es parla d'un tema que 
té un component tecnic molt important. Jo, per resu
mir·ho, diria que deIs quate tipus d'edificls fora d'orde
n~ció que s'han dit, en queden tres són els iHegals i els 
que s'han d'expropiar. AixÍ, de quatre, tres idos. Per
qn~, en definitiva, no s'han donat més arguments res
pecte deIs edificis que, com explicava el Sr. Mayal, són 
els estrictament fora d'ordenació, és a dir, els edificis 
que són disconformes, incompatibles, inadequats al pla 
general de qu~ es tracti. Nosaltres creim que el text 
alternatiu que presenta el l'SM és un text alternatiu 
que com a esborrany de reina de lIei és defensable i 
mereix que li donem suport i que evidentment és millo
rabIe en Comissió. pero que, com a mínim, millora 
aquells aspectes fonamentals que nosaltres hem criti
cat de la llei, com són l'as)'Jecte de l'article 1, d'esmen
tar altres sistemes d'actuació, no només d'esmentar-los, 
sinó que amb el seu concepte vengui aclarit que els 
edificis fora d'ordenació són aquells que, amb opera
cions de reforma urbana o amb altres tipus d'opera-

cions, han quedat dins el planejament com que han de 
ser públics, s'han de fer públics amb qualsevol deIs 
sistemes d'actuació que preve u la llei. 

També queda més dar que és planejament, preci
sament el planejament municipal el que determina, amb 
la compatibilitat o l'incompatibilitat amb els edificis 
d'ordenació, quin tipus d'obres i en quins tipus d'edi
ficis es podra actuar. Aixo a l'article 2 del text alterna
tiu que presenta el PSM queda molt més cIar que a la 
lleí que ha presentat el Govern on,· en definitiva, no 
hi ha cap tipus de remissió al planejament. 

Per consegüent, per aquests aspectes, nosaltres pen
sam que si s'hagués de fer feina amb un esborrany 
d'aquesta lIei que, jo torn a repetir, la seva qualifica
ció de convenient i necessaria, si s'hi hagués de fer feí
na, nosaltres creim que aquesta feina seria molt més 
fruc tí ['era , molt més creativa, a partir de I'esborrany 
que presenta el PSM que a partir de l'esborrany que 
ha presentat el Govern. 

Res més, moHes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula el seu 

Portaveu, _ 5r. González i Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ IORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Po

cas veces he visto en este Parlamento, el tiempo que 
llevo aquÍ, una tal coincidencia sobre los criterios bá
sicos que tienen que informar una cuestión sobre la que 
se está debatiendo. En este, es evidente que sobre este 
proyecto de ley y sobre el texto alternativo que el Grupo 
del PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca nos ha pre
sentado, hay una cierta, por no decir una gran coinci
dencia, una coincidencia en cuanto a su necesidad, una 
ccincidencia en cuanto a la problemática que se plantea. 
Hay eviden temen te una cierta discrepancia en cuanto 
al tratamiento que dan una y otra ley a la diversa ca
suística que tienen los edificios fuera de ordenación. 

Yo creo que, ya lo dije antes, y vuelvo a repetirlo 
ahora, ustedes me perdonarán, pero parece evidente 
que esa casuística precisamente, el detalle de esta ca
suística es francamente muy sencillo de llegar a un 
punto de coincidencia de todos los Grupos, puesto que 
prácticamente todo lo que se ha dicho aquí, ha sido 
también coincidente en cuanto a los edificios fuera de 
ordenación, en unos y otros casos, y el tratamiento c\e 
unos y otros, parece que hay un acuerdo total. desde 
luego, no he oido nada en contra, y yo creo que es la 
JTleior virtud que tiene el proyecto de ley del Gobiemo, 
digo en contra de aquellos edificios fuera de ordena
ción que lo han estado en virtud del plan que enton
ces o que lo estaban ya, que estaban hechos en contra 
del plan vigente en el momento de la edificación, en 
el momento de la ejecución. Creo que la dureza con 
que esta ley trata este asunto es prccisam nl s u ma
vor virtud V que. en relación con los edifi íos que e tán 
fuera de ¿rdenación contemplados n e l artícllI 1.° 
o los edificios Clue dejan ele estar fuera el ordenación. 
en virtud precisamente del tratamiento que les da la! 
ley, puesto que su estado de fuera de ordenación. di
gamos que su incompatibilidad es mínima y los hace 
compatibles, valga la contradicción, valga la paradoja, 
los hace compatibles con el plan y automáticamente 
los convierte en edifiicos que están dentro de ordena
ción, yo creo que, bueno, dentro de esta casuística que 
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aquí se ha expuesto, el detalle de esta casuística creo, 
insisto que es sumamente sencillo y que no va a haber 
excesivos problemas para llegar a un acuerdo. 

También es interesante y lo quiero señalar aquí, el 
Sr. Conseller ya se ha referido al asunto, me parece 
sumamente positivo, por citar un tema verdaderamente 
positivo del proyecto de ley alternativo que se nos pre
senta, los artículos 2 y 3 que, efectivamente, flexibilizan, 
los criterios a aplicar en los edificas fuera de ordena
ción que no resulten incompatibles con el planeamien
to vigente. Creo que son, efectivamente, artículos in
corporables a la ley. 

En definiliva, nosotros vamos, efectivamente, a vo
tar a favor del mantenimiento, lógicamente, del pro
yecto de tey que presenta el Gobierno, pero lo vamos 
a hacer con el completo convencimiento de que este 
proyecto de leyes una buena, una estupenda herra
mienta de trabajo y que, bien, sobre ella podremos, 
efectivamente, construir una ley o un proyecto de ley 
que sea a gusto de todos. 

Nada más. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat, ido, el debat, el'aquesta segona esmena, ... 
Sí, Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Una qüestió d'ordre. Voldria, en coherencia amb el 

que ha plantejat e l Diputat Sr. Carbonero, com que 
nosaltres volem clonar suport el text altematiu que 
presen la el P M-En te a ele l'Esquerra de Menorca, re
tiram la nostra esmena de devolució. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles grades, Sr. Triay. Es clóna per retirada. 1 

pa sam, ido, a Ja vOlació única ele ]'esmena que pre
senta text alLernaliu, p.resenlaela pe] Grup Parlamcn
tari PSM-E"nte a de l'Esquerra de Menorca, r gi Ir-ada 
amb e l núm. 994/87. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor el'aquesta 
esmena, es valen aixecar drets? 

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Moltes gracies. 
Resultat ele la votació: vots a favor, 24; vots en 

contra, 29; abstencions,5. 
Queda ido, per tant, rebutjada l'esmena presentada, 

deba tuda i votada. 
Sres. i Srs. Diputats, se supen la sessió que conti

nuara clema a les cinc de l'horabaixa. 
Moltes gracies. 

IV.-l i 2) 
EL SR. PRESIDENT: 

re . i Srs. Diputats, bones tardes. Recomen~a la 
sesisó. Entraro en el IV punt de l'Ordre del Dia, re fe
rit a InterpeHacions. Tractarem la núm. de regi tre 
1040/87, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a la política d'esports, i la interpeHació núm. 
1045/87, presentada pel Grup Parlamentad PSM-Entesa 
de l'Esquerra de Menorca relativa a política esportiva, 
agrupades en base a l'article 162.1 del Reglameot del 
Parlament. 

Per defensar la primera de les interpeHacions té la 
paraula per part del Grup Parlamentari Socialista, el 
Diputat Sr. Pere Serra i Vich. 

EL SR. SERRA 1 VICH: 
Sres. i Srs. Diputats. Duim aquí, avui, aquesta inter· 

peHació ,perque creim que és hora, vaja, que ja paSS<l 
el'hora que comencem, en aquesta Cambra, a parlar d'un 
tema tan important com és l'esport a les Illes Bale<lrs. 

Com alumnes de primer curs que som nosaltres, en 
aquest tema parlamentari, per preparar aquesta xerra· 
da, el primer que hem fet ha estat recórrer al que ja 
esta aprovat en aquest Parlament i a altres institucions. 
E l primer que os hem trabal ha estat la arta Eur pea 
el l' sporl que al tu a,-ticle 1 ens diu quc tola p r
sona té drct a la pl"~,cl.ica de I'es port. tota p rsona in
dependentment de rac;a, posició social, sexe, e lc., elc. 
S 'guint, ns trobam nmb la Cons litllció 'lu , en el seu 
arLi le 43 .3 ens dju que és obligació de l'Admini ' lrac ió 
fomentar l'edu ació física i la practica es porlÍva. ~s 
important aquest punt, perque no és que ens deixa el 
tema com una opció que pug~em agafar o no agafar, 
SÜ1Ó que, en certa manera ens bliga a inte rvenir sobre 

1 r m nt el I'c pO.-l. Seguint per aguesl cami, l'Es lalut 
d'Autonomia e1'aquestes ille , a J'arlicle 10.10 cns diu que 
és compe tencia xcJusiva el'aque la Comul1ilnl la prom o-

ió e portiva. Per tant, en hen'l queixat mOlle vegade, 
almanco el s que '0 50m aquí, agueSl Covem s'ha quei
'a moh e vega des de falla de competencies, i, en aguesl 
cas, vull J-ecordar que les té tOLes, ara bé, jo cree que 

J problema de ]'esporL, j d'altrc , lambé, no é només 
un problema ele competencie, inó que mé bé és un 
problema d'imaginac:ió, és a dir; cree que en im un 
camp m Jl gran d'a tuació clavanl, com veur m ara n 
continuació, i fins aquí hi hero fel p ca feina. Aquesta 
X n :ada meva el'avLli no era, en cap momenl, en pla 

rít ic, inó més bé UD oreriment d'ajucla a la persona 
que ha de dur enda ant Ja tasca de govcrnar en ague la 
materia. 

He dit en un principi que creim que l'espart, al
manco en aquesta ambra es ta ba tant obliclat, e'n 
parla poc, en canvi és un tema ele gran imp rl¿mcia, 
b~sta que peguero una ullada 011s mitjans d'in orma ió 
i veurem que hi dediquen n oH de temps j mol eI'es
pai. No a tlres des d'aquí evitlenlmenL a partir cI'avui, 
inlentarem que a I'e pon e I'i dediqui tot eJ temps 
que, com a repercussió ocia l e mereix . 

Bé, seguint amb el que hem anat investigant ens 
trobam amb el Discurs d'Investidura del Sr. President 
que, com eH va dit-, en va xerra.r molt poc d'esport, 
i el que va dir és, bé, va (el' una anhlisi molt general, 
va xerrar d'esport de base, d'e pOl·t escolar, va xerrar 
de becar !ecnics en temes esportiu , va xerrar de cons
truccions esporUves, d'equipar i millorar les ja exis
ten ts, va xerrar d'espon de tcmps 1lime, d'e pon d'em
presa, va xerrar d'un tema important, del qual llavors 
tornarem xerrar, que é fajuda rus despJac;aments per 
als equips que competen dios le illes, i, un darTer 
punt que era coordinació entre feeleracions. Nosaltres 
estam d'acord amb el que va dir el Sr. President, pero 
ho va exposar poc i evidentment va ser molt breu. In
t entarem desenvolupar aixo més ampliament. 

A la compareixen<;a de la Sra. ConseIlera, es va 
"-errar, sobretot o el que hem replegal més inlere ant, 
de canvis a nivell admjnistratiu, a tlivell de direcciÓ, i 
nosallres, una primera pregunta que li feiro des d 'a
quí, és demanar-li quins són aquests canvis que ha fet, 
amb quina finalital els ha fet, i quines són le seves in
tencions, per suposat, en aquest tema i si 11a tengut 
en comple les previsions pressupostaries per poder dur 
enclavant la tasca que s'ha imposat. 
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Bé, després d'aquesta introducció que m'ha servit 
un poc per llevarme els nervis i per aclarirme, po
dríem comenc;:ar a parlar ja seriosament del tema, que 
és el món deIs sports. Si aquí hi ha gent que en sap 
molt, que em perdoni, perque no aprofundiré massa, 
i si hi ha gent que en sap poc que m'escolti, perque 
n'aprendra. Aixo ho he preparat en pla classe, en pla 
Ilic;:ó, i per entendre'ns de cara a una actuació positiva 
hem dividit l'éstudi de l'esport en tres punts concrets, 
que els enunciaré i llavoFs els aniré explicant un per 
un. El primer és un pla general d'esports per a les 
Illes Balears, el segon, la relació del món dels esports 
amb la resta ele Conselleries, i el tercer, que no podia 
faltar, són les instaHacions esportives. 

Comencem pel primer. El pla general el'esport, i 
ja dic, repetesc que la nostra intenció és ajudar a go
vernal', en principi, no criticar, nosaltres partiríem fent 
una analisi de la vida esportiva de qualsevol cles que 
neix fins que torna vell, i aixo amb totes les seves sen
sacicns i recorreguts, ens clonara quines són realment 
les necessitats que té la gent i quines són les seves 
aptcncies. Sobre aixo hi ha quantitats de llibres es
crits, i qualsevol que sigui aficionat al tema, trobara 
informació per en~retenir-se. A mi, la que més m'agra
da és la que exposaré. Divieliríem la vida ele la persona 
en una primera etapa, que aniria des del naixement fins 
als 6 anys, i durant aquest temps el que desenvolupa 
]'aHol, si teniu fills ho podeu- observar, són SDbretot 
sensacions perceptives, relacions espacials, és a dir, co
menc;:a a coneixer l'espai dins el que s'ha de moure, 
evidentment només li podem demanar aquí un desen
volupament a través d'activitats ciclomotores, és a dir, 
que l'aBot comenci a coordinar el seu cos, jocs de 
conslrucció, mai en aquest camp no se li han d'impo
sar uns entrenan1ents, crec que s'ha d'ensenyar a tra
vés deis jocs, bé, invenció i activitats de grupo Aixo di
ríem podria se1' ·un resum del que pot desenvolupar a 
aquesta edat. 

Passant ja al grup següent que seria de nins des 
de 6 bns a 11 anys, aquí ja comencen a tenir una acti
vitat motora, és a dil', el sistema muscular ja es pot 
desenvolupar, demanau-li feines, comenc;:a un punt im
port,mt que és la capacitat d'expressió de cada perso
na, desenvolupen la seva creativitat, clar, i comencen 
a aclme 1re conceptes com regles d'equip, regles de joc 
i compe~ició. CIar, la passa següent, que ja seria aHots 
de més cI'onze anys, tot el que he dit anteriorment ser
veix, només que s'accentua, és a dir, la competició ja 
es fa propia, l'equip ja s'accepta perfectament i 1'ac
tivitJ.t esportiva creix i, per suposat, l'aBot aquí·.ja co
men~a a tenir un in!eres socio-cultural i ja es pot co
menear a parlar d'activitat cultural. 

La pass a següent, ja ens trobaill amb el jove que 
ia enlra ele pIe en un desenvolupament físic total, di
ríem, ja s'accepta perfectament una practica esportiva 
rcgbl1lentmla la compe~ició ja hi som de pIe, l'equip 
és una cosa natural, s'accepten o es fa molta feina ja 
sobre activitats culturals, i hi ha un punt important 
que es clesenvolupa en aquesta edat i que per no tenir 
en compLe, ruoltes vegades, produeix problemes dins 
la socielat, i és que el jove, en aquesta edat desenvo
lupa UllS desitjos ele !libertat importants, als quals 
s'han de donar sortida, ja sigui a través de l'esport, 
ele la cultura, etc., etc. Per acabar, en aquest tema, 
arribaríem al que som nosaltres, adults i veBs, on evi
elel1ll11cn~ ja no s'ha d'anar a incrementar la practica 
espurtiva, pero sí que és molt important que no s'a-

bandoni la practica esportiva, és a dir, no perque una 
persona no serveixi per competir i aquestes coses, ha 
de perdre les seves aficions esportives. l, per suposat, 
un altre punt que ens entra en joc aquí és la impor
tancia que té ja la persona major de cara a educar i a 
ensenyar als aBots. 

Bé, aixo que dit així pareix una cosa molt tecnica 
i que no va enlloc, probablement per les persones que 
saben del tema és suficient, almanco per enquadrar un 
marc cI'actuació i per saber desenvolupar a partir d'a
quí un programa d'actuació. Aixo seria ideal poder-ho 
fer així, si ens trobassim en una societat que neix ara, 
pero no és així, nosaltres heretam una societat de 
mol~s d'anys, que ja té una practica esportiva, per 
tant, tenim problemes actuals que ens convé afrontar 
i convé que un pla general cl'esports abordi. Jo, aquí, 
n'he enumerat una serie que són els que ens rossen de 
més a prop. 

Dins aquesta primera etapa que deia deIs aHots, 
que seria, el que deim l'esport de base o l'esport el'es
cola, ens trobam actualment, i em pareix que és ge
neral a totes les IBes, que tenim una duplicitat de 
funcions que és esport federat i esport escolar, arri
bant a l'extrem, l'any passat, enguany no, s'ha corre
git, aixo, que els aHots que participaven a esport fe
derat no podien participar a esport escolar. Creim que 
c:Íxo s'ha de corregir, al seu moment ja direm quina 
és la nostra iclea, ara només exposam els temes que 
ens han paregut més interessarits. 

Llavors, dins un programa, no es pot fer un pro
grama seriós sobre esports sense tenir en compte qui
nes són les actituds de la gent, de l'area 011 feim feina, 
per desenvolupar un determinat esport. M'explicaré. 
Hi ha palsos més aval1<;:ats que nosaltres en aquests 
temes esportius que tenen molt clar quins són els es
ports que han de practicar i han de fomentar perque 
les seves condicions físiques els duen a un elesenvolu
pamcnt que saben que podran triomfar en aquest tipus 
d'esport. Nosaltres aquí no tenim res fet a nivell -de 
les Illes, i crec que é5 un punt on s'hauria de comen;ar 
afer feina, és a dir estudiar l'esport partint de les ca
racterís~iques propies de les Illes. 

Un altre punt important és el professorat especia
litzat, no n'hi ha, no existeix, hi ha quantitat de joves 
que han acabat els seus estudis a l'INEF i estan atu
rats, seria in:eressant replegar l'experiencia d'aquesta 
gent. 110rmalment és gent molt ben preparada, el que 
passa, almanco fins aquí, corregiume si estic equivo
cat, l'esport ha estat l'assignatura maria, és a dir, és 
important que l'aHot aprovi les matematiques, etc., 
e:c., en canvi, l'esport, si sobra temps, farem esport. 

El Sr. President, al seu discurs ja va parlar de 
les ajudcs als depla¡;:aments ele l'esport federat. Aixó 
sí que é.s fonamenta!, teniu en compte que som habi
tants d'unes illes, normalment dins qualsevol tipus 
d'esport, estam competint any rera any cls mateixos 
contra els ma:eixos, el nostre progrés és molt limitat 
perque no tenim intercanvi <lmb la península o amb 
<lItreS entitats. És un punt basic que si volem que l'es
port de competició prosperi, necessi!am, la insularitat 
té un cos~, i necessitam protegir-ho des el'aquí. 

Hem ele tenir en compte que en l'esport, no hi ha 
ncmés el de competició i el el'alt nivel!, sinó que la 
majoria de gent, si vo1em abra~ar un camp ample, hem 
de lenir en compte l'esport d'empresa i l'esport ele 
temps lliure. Són dues característiques de l'esport que 
probablement no ens fan brillar gaire, pero tenen el 
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major nombre de fítxes, ten en el major nombre de 
practicants i és important, com he dit tot d'una que 
ajudem i facem el possible perque la majoria de gent 
que vulgui pugui practicar esports. 

L'esport el'alta competició, tenint en compte que 
som una societat amb un nivell de vida bastant alt i, 
a més, que tenim turisme, i ens interessa una promo
ció, l'hauríem de tenir en compte. l molt més tenint 
present que en el 92 hi ha una Olimpiada dins la qual 
jo cree que tenim alguna cosa a dir, pero per aixo és 
necessaria una programació. 

Bé, llavors hi ha medicina esportiva, s'ha fet al
guna cosa en aquest tema, pero no basta, la majoría 
de clubs encara presenten les fitxes probablement fir
mades per un metge que no reconeix els aBots, quan 
hi ha una desgracia, llavors sí que solen córrer ara, 
s'hauria d'imposar seriosament el tema aquest, és im
portant, cree jo. 

l per acabar, ja per acabar aquest monoleg sobre 
el que podria ser un pla, o sobre les variables que hau
ria ele contenir un pla general d'esports, hauríem de 
parlar, també, s'han de contemplar els esports tradi
cionals. Jo cree que hi ha una Comunitat Autonoma, 
que és la basca, que elóna un exemple en aixó. El País 
Base té molt en compte la manera de ser d'ells, i ha 
fet un gran esfon;: per mantenir les seves propies ca
racterístiques esportives. Aquí feim molt poca cosa en 
aquest tema, quan jo crec que tenim dos esports que 
haudem d'intentar defensar amb tota la Jon,:a, un és 
el ciclisn-;~ en pista, on sempre hem brillat a ¡!ré'!1 al
tura i l'altre, les carres de cavalls a trot. Las carreres 
de cavalls a trot, en contra del que ha dit qualcú dins 
aquesta Cambn> no és un esport de senyors, és un es
port que s'ha d'agafar seriosament, duim més de 90 
anys de trot en aquestes illes, i tenim una quantitat 
de recUJ'~os i una infraestructura ja muntada que pro
bablement si l'haguéssim de muntar seria molt difícil. 
Per una aItra part, les illes de Mallorca, Menorca i 
Eivissa són les úniques de Espanya que tenen aquest 
tipus d'esport. 

Passant al segon tema, la relació de l'esport amb 
les di verses Conselleries -i seré rapid-, és cIar, res
port té relació amb la sanitat, amb el benestar social, 
aquí parlam de droga-diccíó, d'alcoholisme, cree que 
l'esport té molt a jugar en aquest tema, l'ordenació del 
territori, basta Ilegir la LIei del Sol per veure com 
contempla aquest tema, espais lliures, i, per suposat, 
ahir ens donaren una demostració, que el gran tema 
que es debat en aquesta Cambra, que és el turisme, 
evidentment, pareix que l'únic que el pot salvar, en 
aquests moments, és el golf i la vela, vuIl dir que aquí, 
per desgracia, Domés es va contemplar sota el punt de 
vista turístic, ara el golf com a esport també té una 
entitat, i la vela com a espart, també té una entitat. 

Aquí, pero el tema ja hi passa per damunt, hagués 
estat guapo poder parlar de l'experiencia de les Illes 
Balears, que va ser molt interessant. Jo crec que és 
una experiencia a tenir en compte, com a intent po
sitiu, ara, molt mal dut a la practica, no es poden ad
me!re actuacions d'aquest tipus. En parlarem un aItre 
dia, perque la bombeta vermeIla em diu que he de fer 
via. 

Ja entrant en el darrer capítol, instaHacions es
portives, crec que aquí sí que s'ha de fer un programa 
molt seriós, els ajuntaments, normalment els batles 
tenen tendencia a fer la seva gran obra farabnica per
que probablement amb aixo tenen més facilitats de 

guanyar vots a les proxlmes eleccions. Crec que és fo
namental, hem de tenir doblers per a tot, hem de fel 
el maxim d'instaHacions que puguem, per tant, cree 
que és fonamental tenir en compte el nombre d'habj. 
tants de cada poble, a 1'hora d'orientar quines han dE 
ser le seves instaBacions esportives, i aixo sí que cree 
que és una obligació nostra, perque no podem esperal 
que els ajuntaments ha regulin des del seu punt d, 
vista, perque eIls intenten el millar, cadascun d'ells in 
tenta el millar per a ell. Per tant, qui ha de posar e: 
seny cree que som nosaltres des d'aquí dins i, per su 
posal, hi ha estudis seriosos sobre aixo que cree qu~ 
s'haurien d'aprofitar, ciar, no basta fer instaHacions 
llavors hi ha un capítol molt important, que és la ges 
tió i el manteniment i, per suposat, rendibilitat d'a 
questes instaHacions. 

Per suposat, havia preparat molt més, la meya fal 
ta de practica ha fet que em trabas el llum verme!: 
abans del que esperava i ja per acabar, només afegiJ 
una cosa. Jo crec que ho tenim tot a favor, és a dir 
som una Comunitat rica, com he dit, tenim un dimé 
ideal per a la practica esportiva, si no brillam dim 
aquest camp, només sera per dues qüestions, o perquf 
no volem o perque no en sabem. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acte seguit, té la paraula, per interpeHar 
Sí, per que em demana la paraula? 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Per una qi.iestió d'ordre, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Digui. 

EL SR. PONS l PONS (Damia): 
Agrair que sigui tolerant amb el nostre Diputat 

en el temps, a causa de la seva inexperiencia, pero h 
ha hagut un element, quan ha comenc,:at aquesta sessié 
que ens ha sorpres. Vos t?:: ha anunciat, Sr. President 
que agrupava les lnterpeHacions, nosaltres invocant e 
Capítol l, que compren els artides 149 a 154, del Re 
glament, alla on les InterpeHacions són perfectament 
reglades, Ji anunciam, per part del nostre Grup, que 
a no ser que se'ns mas tri un precepte reglamentar: 
que ho permeti expressament, li aunciam que no ad 
metem aquesta agrupació, perque consideram que Vé 

en contra del Reglament . Les agrupacions són per é 

les esmenes i proposicions no de Ilei. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Diputat. Jo Ji contestaré amb el Reglamen1 

a la ma, també, i així no hi haura cap dificultat. L'ar· 
ticIe 162 diu: "El President de la Cambra és faculta1 
per acumular i ordenar que es debatin simulUmiamen1 
les interpeHacions o preguntes incloses en un Ordn 
del Dia i relatives al mateix tema o a temes connexo! 
entre sÍ». 

EL SR. PONS l PONS (Damia): 
Reconexer, efectivament, que hi ha un precepte re 

glamentari que ho permet i ens atenem al Reglament 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Pons. 
Té la paraula, ido, per part del Grup Parlamentar' 
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PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, per defensar la 
InterpeHació registrada amb el 1045/87, el seu Porta
veu, Diputat Sr. Joan López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Gdlcies, Sr. President. Gracies, Sres. i Srs. Dipu

tats. Fa 1889 anys a un municipi que es deia Barcino
na, rany 97 de la nostra era, un esportista, Lucius Mi
nidus, quadroni ver, va guanyar el premi olímpic de 
quadrilles. Eren el 229 olimpiades de la primera epoca. 
Els anys han passat, i sembla que el tema d'esports 
esta en gran actualitat, pel motiu, probablement, de 
les Olimpiades, del projecte olímpic 1992. 

Sra. Consellera de Cultura, pero, tengui molt en 
compte, tenguin molt en compte, Srs. Diputats, que 
l'esport a vegades no és cultura, no és cultura, i que 
l'ideal de progrés que a vega des es produeix en el si 
del Comité arganitzador dels Jocs Olímpics, deIs del 
1992, és més tost contrari a l'esperit de cultura que 
tenien els Jocs Olímpics inicials, els que varen propi
ciar els grecs. Estimular el productivisme en un mo
ment de crisi social, i sobretot en un moment de crisi 
de valors humans, utilitzant l'esport com a senyera, 
no é.:; un signe de cultura, com no és un signe de cultu
ra que tirin una botella del cap d'Rugo Sánchez o que 
els «ultrasur» o els «herri-nortes» o els bojos nois cri
din i actuln d'una manera molt poc civilitzadora. L'es
port, Srs. Diputats, és escola de civisme, escola de cul
tura, educació, educació física, cultura, cultura física. 

I entrant en el terna concretament, nosaltres som 
conscients que dins un pla general d'esport que aques
~a Comunitat Autolloma hauria de tenir, el primer 
punt abordable i, a més, inexcusable, és el d'estendre 
l'educació física als centres escolars. Ja sabem que 
aixo no és competencia d'aquest Govern, ni és compe
tencia municipal, ni és competencia d'un Consell In
sular, almanco no és' competencia directa. Si no m'e
quivoc, la Llei Reguladora dt~ Bases de Regim Local, 
a l'articlc 28, diu que els municipis poden actuar sub
sidiariament en aquestes materies, cultura, educació, 
promoció de la dona, etc., una serie de competencies. 
Els que ho fan, ho fan des ele la perspectiva ele la ne
cessitat, perque, tant el Ministeri eI'Educació i Ci;~n
cia, en aquestes illes que no te!1im competencies edu
catives, i cal recordar-ho molt, com el Consell Superior 
d'esports, tendrien, tenen l'obligació d'actuar en aquest 
tema. I a la fi han vist que, tal vegada, estimulats per 
les Olimpiades del 92, hi ha un pla extensiu de l'edu
cació física . S'hi dedicaran 10.000 milions de pessetes, 
perque durant quatre anys es vagin cobrint place s fins 
a 3.600 professors que es necessiten, ara només n'hi ha 
944, i 26.000 'milions de pes se tes per a instaHacions i 
equipaments que dotaran els centres d'educació gene
ra! hasica i els instituts. 

Pero mirin, Srs. Diputats, aixo no basta, i com que 
no basta, d'allo que es tracta és d'intentar complemen
tar, coordinar els esforcos de les diverses administra
cions. I així ho han ~ntes diverses administracions 
municipals o Jocals, les quals estan intentant arrib-ar 
a convenis amb l'administració central de l'Estat, Con
selI Superior d'Esports , Ministeri d'Educació i Ciencia, 
q ue possibilili l'e len ió maxim3, i no només a eoHegis 
de 8 unita t , 011'1 és 1 pI" .iee e inic ia lment de u 
p.a~ lam a ra, s inó él tOI', e l e l'legis, d'aquesta educaci6 
fl lca impartida per Jlicenciats, impartida per perso
nes cleglldame'n t preparade.s. T aqur és aJlá on la Con-
ellcr ja de CuILura tendria un gran paper a fel-, els 
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recicIatges. Sra. Consellera, voste ha contemplat, en el 
programa de la seva Conselleria, una aten ció preferent, 
al manco a la memoria ha diu, cap a l'esport escolar, 
pero, evidentment, l'esport escolar no és l'educació 
fís ica, i, a més a més, una cosa és l 'esport escolar i 
una altra és els doblers que realment s'inverteixin per 
a aquest capítol, que aixo és un altre tema. Voste sap 
que l'esport escolar, moltes vegades, ha justificat la 
labor docent, que no ha estat tal, a determinats cen
tres, és a dir, que perque el coHegi X guanyava el 
campionat de l'esport. Y, resultava que tenien un gran 
professor d'educació física o un gran programa d'edu
cació física, res més enfara de la realitat. Quants n'hi 
ha que se n'orgulleixen de tenir equips guanyadors i 
s'obliden de la necessitat d'una bona educació motriu? 
El Sr. Pere Serra, que m'ha precedit en l'ús de la 
paraula, ja ha posat prou emfasi en aquest terna, i no 
m'hi referiré més. 

Pero jo el que vull que quedi molt cIar clavant 
aquesta Cambra, ja que parlam d'esport i ho feim des 
d'un punt de vista de cultura, que l'educació física és 
l'element basic dins un currículum escolar, és un ele
ment basic. I que l'esport escolar és un corolari, un 
element complementari, és el suport que ha de tenir 
1'ec!ucació física i que ha de desenrotIlar. A l'esport 
escolar hi hem d'involucrar pares, professors, alumnes, 
tecnics, ha de ser una es cola basica per a la iniciació 
i formació d'esportistes, haura de tenir resultats un 
pIa propi d'educació instructiya de l'escola que compti 
amb el suporl del Consell Escolar, i aquí és on la 
Conselleria de Cultura, la Direcció General d'Esports 
hi té una tasca fonamental afer, i ens agradaria que 
aquesta InterpeHació servís p er motivar la intervenció 
de la Consellera . 

\laste sap, vostes saben, Srs . Diputats, que hi ha 
un estudi fet, una enquesta de la Universitat de les 
IIles Balears on, a un conjunt de joves, a 800 joves 
de les IHes Balears se'ls demana si practiquen algun 
esport. El 67 % respon que sí que el practica, compa
rin aquestes dades amb les que es refereixen a cultu
ra, amb les que es refereixcn a política, amb les 
que es refereixcn a religió, i veuran que l'esport és 
realment un fenomen social comunitari, una autentic 
fenomen social, perque enfront a 1 % de participació 
política, o un 3 % de participació religiosa, tenim un 
67 % de participació esportiva. Pero quan analitzem 
més detingudament aquestes dades, veurem que són 
els esports del futbol i el basquet els que se'n ducn 
la majoria de l'atenció deIs joves. Aquí cal una labor 
correctiva per part de la Direcció General d'Esports, 
fa fal!:a una diversificació de . .l'oferta, fan falta plans 
d'iniciació esportiva, perque, com també s'ha dit aquí, 
primer, l'infant ha de poder coneixer, després, ha de 
poder optar segons les seves situacions psico-somati
ques, i, en tercer 110c, pot competir, pero pot competir 
lúdicament, fent de l'esport una festa, que és el sentit 
que tenia la paraula esport ens els Jocs antics romans. 
I podríem analitzar més elements d'aquesta enquesta, 
jo els recoman que ho facin. oerqu::: trobaran mo lts 
elcments per dibuixar una política correcta . És preo
cupan! veure com no record en, els joves de les Illes 
Balcars, cap campanya realitzada per la Conselleria de 
Cultura, no és que no n'hi hagi hagut, no la recorden, 
és un altre tema. 

Quines són les carencies que es donen més en 
aquest aspecte? Doncs mirin, equipaments esportius, 
un 47 % deIs joves es queixen de manca d 'equipaments 
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esportius, guan és hora de dir qui ha d'esmenar 
aquestes deficiencies, diuen, primerament, els ajunta
ments, segonament, el Govern de la Comunitat Auto
noma, en tercer 11oc, el Govern Central, i en quart 1I0c, 
els ConseJls Insulars respectius. Mirin, aquesta enques· 
ta ens d¿na ja coneixement objectiu per planificar i 
per fer-ho bé. En primer 11oc, instaHacions, equipa
ments, es tracta de viure esportivament, pero aixo ho 
podcm fer pels carrers de les nostres ciutats i pel 
camp, si ens deixen, pero necessitam equipaments. 

1 aquí és alla on motiva la InterpeHació del Grup 
Entesa de l'Esquerra de Menorca-Partit Socialista de 
Mallorca. El pla d'equipaments territorials de les Illes 
Balears s'h a vist redu'it enguany, l'any 83 varen ser 
35.762.000, el 84, 52.381.000, el 85, 57.000.000, el 86, el 
Sr. Gilet se'n recordara, es congela aquesta partida, i 
el 87 passam de 57 milions a 38, és a dir, que el Consell 
Insular de Mallorca tendra 20 milions, el Consell Insu
lar de Menorca en tindra 4, el Consell Insular d'Eivissa 
en tindra 4, amb aquestes quantitats, Sres. i Srs. Dipu
tats no es poden fer gran s virgueries en el món .. de 
l'equipament. Pero observam també amb preocupació 
que arran d'una esmena que va presentar el Grup 
Socialista en el debat en Ponencia deIs Pressuposts de 
l'any passat, la partida d'equipaments, la partida que 
anava destinada al pla d'equipaments territorials es 
va ::mgmentar fins a 60 milions de pessetes. El Sr. Pons, 
se'n recordara d'aquest tema. Ido bé, que ha passat 
aquí? Ha passat que els 60 milions es deuen haver 
invertit en altres qüesti.ons, per exemple, inver ions 
d,irecle amb ajuntaments. per exemple, el pla eI'as 0-

ciacions privades, per exempJe, els cosloS deIs Prínceps 
d'E panya. piscina, pista poli e portiva cobcrta, pista 
d'atletisme. 

Nosaltres creim que les necessitats s'han d'atendre 
en la mesura del possible, que s'ha de planificar, que 
s'ha de prioritzar, pero sobretot, s'ha de donar audien
cia. s'han de fer les coses el maxim de territorialitza
des democraticamente. Aquí és alla on podria vos~e, 

Sra. Consellera, que és nova en aquesta activitat, fer 
una política també esperan¡;:adora, nova, interessant en 
aquesta materia. A més arnés, vostes sabran que els 
doblers que entren per ingressos en les travesses, han 
anat disminuint d'any en any. Del 85, que un Consell 
com el de Menorca va tenir 18 milions i mig, al 86 
que en a lenir 16 .2 17.000, al 87 que sembla que llamé 
n'hi baurá 15, de mi liom¡, cl'ingr ss ,fa p nsar que 
de cada vegada la capacitaL inversora que l'e tal per
met de fioalwar a lravés d'aquesta fonl econom ica, va 
disminuiut, aixo és preocupant, I1S hem de queixar, 
hem de trobal- nove formes de financ;ació per a 
aquests temes. pero, obviament, també hem d'intentar 
coordinar al maxim les actuacions, municipis, Consells 
Insulars, Govem de les Illes Balears. 

Aixo és, i no una aItra cosa, el que pretén el 
pla d'equipaments territorials, per tant, jo cree que 
seria moIt important que volguéssim assumir un pla 
únic d'instaHacions esportives, amb audiencia de tots 
aquests sectors i, a partir d'aquí, a partir d'aquesta 
coordinació, veurien vostes com el diners, encara que 
siguin escassos, es rentabilitzen i donen més efecte. 
Un aItre punt, ido. a ten ir molt present, a tenir molt 
present a tenir moIt en compte. 

1 faré via. En les activitats de temps de lleure, 
evidentment. no ens podem fixar només en el tema 
escolar, hi ha necessitats per a joves, per a adults, 
per a tercera edat, per a disminu'its físics, que també 

tenen dret, com els treballadors de les empreses afer 
esport, a tenir unes activitats lúdiques, recreatives i 
gratificants. Caldria, en aquest camp, una política 
nova, inedi la, practicament, de formació de moni tors, 
que la Conselleria de Cultura de les Illes Balears ten
gui programacions propies i en tengui de convingudes 
amb els Consells i amb els ajuntaments, basicament. 

Perque una aitra COsa és l'esport federat, que no 
podem elesatendre, perque tenim competcncies en 
aqucst Lema . Per a l'csport red t::! J'( l, i vo les ho saben, 
é aJia on hi ha més marro, permeli'm que no digui 
d'aquesla rorma, é a11a on 'ha ele fer un esf n; més 
imp 1'tanl, pcrque les escasse inver ions que arriben 
de les fedcr c ions sp. nyoles, quan són a la balear, 
també es territOl~iali lz.in , arribin a les delcgacions i 
dins les dclegacions in üla rs es l ngui molt present a 
quins clubs va i p er quin molius s'hi arriba. 

Tot aixo ens fa indicar, ido, que hem de trobar 
una via no va, diferent en el tema de l'e p n. E lic 
d'acord, Sr. Pere Serra, que n'hem de parla. més 
d'esport, aquí, perque esport és cultura , L< n impOl'tanl, 
pero moltes vegades queim en cls estereolips, en els 
estereotips de creure que determinada imatge de l'es
port, es diguin campionats, es diguin competicions o 
es c.liguin lJigues, és tot l'esport, no senyors. hi ha 
molL m é él fer i hi ha moh m és a dir. L',lJlY 1986. cli a 
2 d gener, un ervidor va f -r del! proposles desecn
lralitzadores al nou Director Gene.ral d'E porl que en 
aquells moment va er e l Sr. Bascuñana, j el rei te
raré, no al.-a. perque ja no tenc . temps, al nOll Director 
Genera l d'Esports, i e p r que tl'obin audiencia, qu · 
trobin resposla. Referien a medecina esporUva, es 
referien a aquesta lerriloriali zació, es I'cferien a la 
participació deIs clubs i les federacions, no només als 
patronats municipals, no només als patronats insulars, 
tamhé al Govern de les Illes Balears. Tenguin en 
compte tot aixo i ens posarem d'acord, i ens posarem 
en forma, perque la forma de posar-se en f'Vrma és 
11uitar contra la forma ele quatre, la forma d'estar 
asseguts a una cadira, i ho hem de fer d'una manera 
dinamica, gratificant. iHusionada. 

- Em el eixin acabar, Sres. i Srs. Diputats, amb una 
aHra cita, m'agraden les cites, gue hi hem de fer? 
Entre els any<: 161 i 169 ele la nostra era, el centurió 
roma Luci Cecili Ubtat, que comandava la 1 gió setena 
a Barcelona va morir a Roma , Luci, que no és un 110m 

de clona, havÍ<! viscut for¡;:a temp él BarceJ na, Slip -

sam que s'ho devia passar bé j que el seus avanl
passats, avantpassats catalan s també Ji devien fer la 
vida agradable, tant és així que quan es va morir, al 
seu testament, llega 7.500 denaris per a les següents 
qüestions: 1.a Realítzar una campanya perque es facin 
cada any un jocs públies, per proveir d'oli les termes 
pübliques i per pagar les despese deIs participants en 
e l jocs. Fixin-s'hi bé, quin programa, murucipal, amb 
dobler públics no. privats, amb doblers privats, p ro 
gestionats a travé de la vía püb1ica. Primera, partici
par anualment en el jocs segona, abastir d'oH, per
que si no hi posam un poc d'oli , si no hi posam un 
poe de lubrificant la cosa no funcionara. Pen in la 
quantitat de rebuts que encara hi ha a pagar de 
l 'esp~rt escolar de l'any 86 i de l'any 87. que hi ha 
feina aquí, i per pagar les des peses pels participants. 
A veme ~i trobam una fórmula, ido. que permeti que 
les IlIes Balears hi hagi esporL balear. és a dir, que 
els desp]a"<;aments deIs esportistes dins les illes res
ponguin realment a una iguaItat per a tothom. És a 
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dir que els que s'hagin de desplac;ar d'Eivissa i 
MaÍlorca cap a Menorca o viceversa, de Menorca 
i Eivissa cap a Mallorca, que es el més normal, trobin 
un suport, una ajuda satisfactoria. 

Tot ai~o són papers dispersos, perdonin-me la 
dispersió, pero en tornarem a parlar d'esport, Sr. Pre
sident. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura per 

contestar las In terpeHacions. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTURA 
(M.a Antonia Munar i Riutort): 

Sr. President, Srs. i Sres. Diputats. Em pensava 
que s'interpeHava els membres del Govern perque vin
guessin aquí a explicar els scus programes, r ealmcnt, 
tant el Sr. Serra cüm el Sr. Lópcz i Casasnovas, han 
presentat els seus propis programes i jo he pres bona 
nota de tot cl que m 'han dit. 

Pel que fa al que és el meu, manifestar que és de 
to!s conegut que l'esport és un factor cultural al qual 
tothom b" ele poder tenir accés, ha diu la Carta Euro 
pea i ha diu el sentit comú. 1 és als poders públics 
a qui compet la scva promoció i extensió, tot oferint 
al ciutada diverses opcions per a la practica esportiva . 
Per aixo, és una mi ssió de la Conselleria d'Educació, 
Cultura i Esports la creació d'una infraestructura es
por~iva que faciliti léI. realització del fet esportiu. 

L'associacionisme esportiu creim que és basic per 
a l'cxtensió, la practica i la millora cultural i humana 
de J'esport, ha de ser promogut i s'ha de propiciar el 
seu desenvolupament en un marc democratic i descen
trali 1zat, creim que l'esport ha d'afavorir la relació 
entre les persones, lcs comunitats i els grups humans, 
és un vehicle d'enteniment universal que ha de 
comen((ar a nivclls municipals insulars i autonomics. 
Aquestes línies d'acció que hem esmentat, logicament, 
cns por1'cn a la implantació efcctiva d'aquestes a Me
norCl i 2. Eivissa i, per extenció a la part forana de 
Mallorca, motivat pel fet en la practica de determinats 
esports, únicament es practiquen a Palma de Mallorca. 

Essel".t aqltcst un elel pUllts basics del programa, 
l'existencia d'lIll vel·tadel- es ]) rt interinsular que con
triblleixi a refon;ar I \lincle el 'unió entre els espor
tistes de Mallor a. Menorca. Eivi sa i Formentera, com 
a conseqüencia d'aquesta filosofia csmentada abans, les 
línies mestres d'actuació immediata de la Conselleria 
són les scgüents: 

En primer lloc, la promoclO esportiva. Volcm 
intensificar la promoció de l'csport escolar, en el qual 
tenim previstr¡ una participació de 250 centres per a 
enguany, amb 1.600 equips i 25.000 parLicipants, tot 
onranitz:m t activitats esportives amb els centre, pro
rnocional".t espccíficament diversos esp rts, realHzant 
cam;lionats esco]<trs, etc. Ates que no tcnim competen
e ies. com s'ha clil abal1s, pel qu fa a I'en . en. amen ' 
eJe ]'cclucació física, som conscient que les nostres 
p 's~ibi lil als en e l camp escolar so(reixen una limitació 
fOrcosa, ¡a que J' c1l1ca,ció fí i a és la base, ' ho sabcll1. 
ele la pr~cl, i ca portiva . Ouant a l'e port a la Univer
silal volcm donar-li t1ll ITa ~ament sel'iós i r al , e sent 
aquest un aspccte que s'hauria de consolidar, i amb 
aouesta finalitat promourem un decret mitjan<;ant el 
qual s'e$~ructuri i es reguli la promoció de l'esport 
univrcrsitari. D'altra banda, cercam maneres i sistemes 
perque la gen~, diguem li normal, la gent del carrer. 

pugtli contülUar practicant ls seus csports preferits, 
siguin e Is que siguin, sigui el fútbol, sigui el basquet, 
també els hem d'oferu' els <lILreS, pelo . p r que no?, 
no volem ser dj¡-igistes, cada cú que practiqui aquel1 
que més li agrac\i en el seu ternps Iliure. Tot aixó 
suposa més instaHacions i més organitzacions. 

S'han de fomentar les ajudes a les corporacions 
10caJs, a les entitats culturals i esportives i així ho 
tenim previst pressupostariament. 

Pel que fa a l'esport federat, s'ha d'augmentar el 
suport a les federacions, les quals, com bé se sap, són 
l'únic ca mí per aconseguir la coorclinació de cada 
esport. Procurarem una racionalització de les coHabo
,.aclon in~ n incant e l contactes amb la gen! de 
l 'esport i el seu dir Cll'ill ' . També creim que és 
fOnOn1 Cn laI la coHaboració <'1mb aqucslé. en la Forma 10 

el Is le 'nics, dels qua ls m'han parle l abans, i en la 
fUlllra pr moció el' questes. 

En el segon apartat, un deIs altl'es punts, la medi
cina esportiv<I. Consider<ll11 que de cada dia és major 
la conscienciació de la nccessitat ele realitzar un exer-

ic i rí ic, i a fi que aquest n upo i un perjudici i 
con'rlbucix i II una millo!" higie ne de la i la, així 111 

lamhé per al! a ele j'augm I l constant de le comp >, 

ticion es¡,orLivc a tots e l nive ll , és necessari un 
mil lor control medie ele )'a tivil< l espo.rtiva. Per aixu, 
s' han le pol ociar cls ccnln: que ja e. lan _ r ,liS a 
Pa lma, Meó j Eivissa, in tentant que igutn un n10cl ) 
pel qu (a a la evo funció d'llconseguir uns espo rti s
te san i un es¡ m·liste (\'elile. 

En el tercer apartat, hi ha les ins!aHacions i els 
equipamen ts. VoJem incrementar notablement, en els 
propers quatrc anys, les partides pressupostaries des
tinac1es a aques~s conceptes, alhora que intentarem 
definir clarament el pla territorial d'instaHacions i 
equipaments, perque respongui a una realitat infraes
tnlcf ural i no solament a onveniencies conjun turals 
es. nl necessaria, pe r aixo, la coHaboració d'aItres 
in tituciOll '. I\ixb ho tenia .ia preparal d'¡¡,bans, i no és 
perquc m'hagin deman 1 que aixo s igui així, ho tenia 
previ . 

Respecte ele les noslre in taJ.l c ion I prelenim 
rejovenir i millorar el Poli po rfíu Prín p cl'Esnanva. 
així com ampliar l'ofcrta, menl're que inlentarem que 
l'Eseola Nacional de Vela alanova s ¡tui a un ni e ll 
m a."im, comrtan~ per a aixb amb una serie de progra
mes espccífic que no explicaré ni aVll i ni aquÍ. 

També som con cient le la ncce itat de mante
nir LID s re1acions :nstitucionals, i, pe!" tant, pen am 
tenir col'labor, ió amb els Consell In ular , pel que 
fa r · rer~nc i a al PIa Territorial d'Tns!aHacion , pel que 
fa I"spo rt e. olar. a l'e. l, rt ( IC Lemns )Iiure i a la 
l11eclccina e pCl!"tiva. CoHaborac ió flmb els Ajunlamenrs 

n le~ in taHacion i eq u:pamcnl , en I'espor e colar 
i n l' port de temps lIiurc. i I.am l é coHaboració 8mb 
e l Con 1I Sup riol" d'E <¡ pon i 8mb ¡'Admin istraci' 
Cen ral en J'espon c, olar. I'csport federal i conven i 
de e Hab ració per a ac1jvitats c portivcs i acabament 
d'instaHacions. om ara aben, pI' isamenl, parIllm 
per aconseguir que )'ún ica in laHació e portiva imlca
bado. i llns ara invadida pels gitan s, pugui ser una 
reaWat e l proper an '. 

També hi ha un apartat important que és el 
legislatiu. Creim que s'han de promoure decrets, pel 
que fa a les titulacions csportives i als centres d'en
sen\'ament esportiu. També hi ha en preparació la Llei 
de I'Esport. 

.. 
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En resum, volem promoure, potenciar i fomentar 
l'esport, i dotar la nostra Comunitat de les infraes
truciures esportives necessaries per a la seva practica, 
sense que per aixo es perj udiq uin le propic compe
tencies ja reconegudes a Consel1s Insula rs, Ajunta
ments o Ministeris. És un objecliu fonamental la supe
ració de la pluri-insularitat el la nostra Comunitat 
Au tbnoma, per la qual cO a, aquesta Con clleria pro
rnourét sempre el ncce 'sari i ponderal qllilibri entre 
les assignaclons destinades a cada cuna de les Illes, 
intentant potenciar les relacions ioterinsulars j procu
rant una certa descentralització ele les activiLats. 

Aquestes són, de manera general, els punts princi
pals del programa d'actuació esportiva de la Con selle
ria d'Educació i Cultura, un programa al servei de 
J'esport i deIs esportistes, a través del qual pretenim 
possibilitar l'increment tant quantitatiu com qualitatiu 
de \es activitats esportives en l'ambit de la nostra 
Comunitat Autonoma. 

Pel que fa concretament al que ens ha explicat el 
Sr. Serra a la seva InterpeHació, que no era només de
manar·me a mi que expliqués el meu pla, sinó que ell 
també m~ n'ha presentat un qua si altematiu, manifes
tar-li que em sembla molt bé que hi hagi un pla gene
ral d'esports, també la divisió que m'ha fet de diver
ses etapes, fins a 6 anys, a partir de 6 anys, els adults 
i la tercera edat, tan soIs dir-li que nosaltres tenim 
previst, no un esport per a la primera etapa, ates que 
els nens de menys de 6 anys no assisteixen a escoles 
i és difícil d'agrupar-los a través de la Comunitat, pero 
sí a partir deIs 6 anys , tenim previstes determinades 
activitats, com és, per exemple, 1.600 alumnes que pas
SPll cada any pel Calanova. en cdat escolar, tamhé tc
nim previst per a la segona i tercera etapa activitats 
en el Prínceps él 'Espanya, cada mes Lenim previsla 
una participació de 75.000 usuarj , el qu~ fara que une 
900 , un mili ó de persones ras in a l'any per aque t p -
li esport iu , j peJ que fa a l'espor l escolar hi ha m1a par
I icipació pr vista d'ul1 25.000 nlumnes. 

M'ha parlat cl'esports tradicionals, que se'ls ha de 
potenciar. Vaig explicar-li, a la meva compareixen;:a, 
no fa molts de dies, cree que era ahir mateix, el que 
tenÍem previst, el trofeu lIles Balears, on es promou
rlen determinats esports tradicionals com era el trot, 
les villes i la fona. 

Pe! que fa a la relació entre Conselleries, jo li he 
manifestat la meva intenció de tenir, no només en tots 
e1s Ajuntaments i eIs Consells Insulars, sinó també 
amb aItres ConselIeries, i crec que Ji costa, fins i tot 
per la premsa, les relacions que es mantenen ja amb 
la ConseIleria de Turisme. 

Pel que fa a l'Illes Balears. 'Iiu que no en p::trla 
ara, i crec que no n'haurem de parlar, afortunadament, 
més ja en aquest Parlament. 

1 pel que fa a les reJacions entre ajuntaments, que 
voste manifestava, cree que ha quedat. proLl cJélr a la 
meva intervenció la no tra intenció que igui així. 

Per una al~ra part, j pel que f;:. a a inten1enció 
del Sr. López i Casasnovas, el Sr. López i Casasnovas 
sempre fa intervencions brillants, ens parla de lél. his
toria a partir de l'any 97, la nostl"a historia és bastant 
més curta, en el meu cas són dos mesos, i en aquests 
dos mesos li he preparat el que sera el nostre progra
ma. 

Voste diu que l'esport ha de ser cultura, e<;tam to
talment d'acord, i procurarem promaure que sigui aixÍ. 

Pel que fa a l'educació física, Ji diré que estic to-

taJment d'acorcl, que és la base, també tenia previ: 
dir-ho ctins la meva intervenció. 

Pel que fa a les compctcneie:, dir-li qu qutl 'ii t 
li podria manifestar que amb les :;' mp lencie. qu 
nim, en tenim prou, i que el que ~cons guir 'm, i . r 
ficam en una allra tan important om l\:ducaci. ' fi 
ca , a no . r que sigui amb cOllve ni ' ¿1mb l'Es~a t i CJU 
lamb~ 5" ns sufraguin e n')micamenl, renlmcnl noclri 
er n1 II perillós. I'cirn que 'lui lé les omp ' Icn i 

qui les ha l' x reir, i que, pe!" tanl, no llre 
c.U po. a s, la ol11unila l i el 
les comp · l " nc i ,edu él i ' físi ca, :n" lo. a. 

Pel que fa él la campanya, diu qu larnbé J'enq ue: 
la dill que el 67 li Ó de 1< genl pnlclica un esp rt, n 
dubLi, Sr. Lópcl. i asasnovas, que Teim que parlar 
d'tID3 xifra import'mt, r que tenim molr b na nal 
licipació esporli\"a C'11 aquc te ill s , i elesi ljaria qué 
aquesls q ua tre anys, pogu 'ssim t oir una participaci 
el'un lOO % entre el joves, igui <.le basquel o jgL 
c1'tma allra co a . 

Pe] que a a la campan la, diu qu també I'enque: 
ta manife. la, la majOt-ia ele j \ S diu n que des on 
xen les campan es, procuraré porlar una ampany 
que sigui suficien tmcnt bona om perquc la r cordir 
el que no é exactamcn l és 'i de prés me I'aprovarar 

1 pel que fa a la infraestructura esporliva, tambo 
li he manifestat a la In va jnt l"Venció que leniem 1. 
intenci6 de miLlorar la in Fra Sll1.lctllr< esportivai QU. 

en I pr pers qualre an: hi hagi diners uficients con 
pcrgue igu i una r alilaL. 

EL SR. PRESIDENT: 
Procede ix donar la paraula a altres Grups que vul 

guin intervenir. 
Per part del Gmp Parlamentari CDS, té la parau]. 

el Diputat Sr. Bernat Trias. 

EL SR. TRIAS r ARBOS: 
Gracies, T. Pr sidenl. r . i 1's. Di pulal.. a a 

¡Lit' i la vilalilat i una lIurga vida són, en 'e clubt , une: 
mete ', lIles l"itcs que tOls per c.guim, no ob lanl aix; 
J10 s'hi orriba aw m¡,!i amen. om qu els ci ilitzal: 
cos tlln1 occidenlal ' conLribu ixen mé a r <.luir la a 
IlIt que no a Llugmcn Lar-la , re', 1-1 a nive ll individual 
COITI a a tivitat p r. onal és un fet irrefutable que aju 
da en gran manera a la nsccució d'aqu i:e FinaJi 
tats. Ara bé, l'e por! com I.l a livi ~al p rsonal i aClilu 
clavan¡ la propia exisl.encia é una Cosa que s'ha d'a· 
conseguir amb esfors; i no poques lificultalS. 

. 1a lgra l que s 'ins ta a ls nins j joves perque pracli. 
qtlll qualque e port i participil1 en alguna de les eVC5 

disciplines, aquesla la se d'ac livita~s sol descendir 
bruscament a ('eelat adulta. A tot els nrvclls de I'es· 
port i < t le!'> les edats, la competició constitueix un le· 
m enl capital, aixb > deu que coHoca le p · r one da· 
vant una meta i alorga a .l 'entrenament, a l'esfor~ <:le 
preparació una finali.tat v~¡jida. La competici6 s im
portant per al csporti te , per altra part, aprendre a 
perd.re és una terapia fors:a nece sarja per a la madu
resa de les persones , ningú no pOI ~uanyar sempre. En
t nc que la finalHat clarrcra de la competició esporti
va bauria de ser, entre d/aILres, la d'aLlunyar a I'jndivj
du de la neces itat ele guanyar. L'esport és, en una pa
raula, una aenvirat recreativa, cultural, in eHigent, amb 
predomini de l' xercici fisic de caracter generalJncnt 
desmteressat i competttiu i so~mes a determinades 
normes . 
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Jo no aniré tan enrera com el Sr. López i Casasno
vas, em remetré a la definició que fa el baró de Cou
bertain del que és l'esport, diu que és el cultiu vOJUn
tari habitual de l'exercici muscular, fonamentat en el 
desig de progrés i susceptible d'arribar, fins i tot, al 
rísc personal. Aquesta definició, evidentment, i donada 
la complexitat que té a l'actualitat l'esport, resulta, jo 
diría que poc precisa, tal i com s'entén avui l'esport 
coment;a quan apareix la competició, pero no basta la 
competició organitzada perque pugui parlar-se, amb ple
na propietat de l'esport, hi falten requisits, deIs, aban<; 
esmentats, voluntarietat, reg1amentació, esfor<; i, en el 
cas que ens ocupa, primordialment, gratuItat. 

Fins aquí el que podríem definir, d'una forma suc
cinta el que entenem per esport, perque creim que per 
parlar de qüestions puntuals i molt concretes, com 
aquestes, el primer que hem de fer és saber en que 
consisteixen. Tates aquestes idees, pero, nccess iten un 
suport ma~erial, d'infraestructura pressupostaria, etc., 
i que les institucions, elins de I'ambit ele les seves res
pectives competencies, tenen obligació de posar a l'abast 
deIs esportistes, així ho mana la Constitució a l'articIe 
43, que ja abans s'ha esmentat. 

La ncstra Comunitat Autonoma, per altra part, té 
assolides les compelcncies en exclusivitat en materia 
de promoció de l'esport. 1 quina és la política e~por
ti\'a de promoció el e l'esport, dissenyada per la Conse
lleria ele Cultura ele la Comul1itat Autonoma? Ara voste 
ens acaba de ·fer, Sra. ConselIera, una Ilisla d'inten
cions del que sera la seva poWica en materia esporti
va. Ara bé, si hem d'aventurar, tant per l'exposició que 
ha fet, com pel text del Projecte de Llei de Pressuposts 
Generals de la Comunitat Autonoma per al 1988, jo he 
de dir que a mi em sembla que és una política ll1sufi
cient i confusa. Insuficient, perque 1)2.stan veure les par
tides assignacles a la promoció esportiva i, fins i tot, a 
tola l'activitat de la Conselleria en materia d'esports, i 
confusa perque ens ha semblat que poques partides hi 
ha al Pressupost amb una finalitat concreta, sembla 
que tot queda a I'aire, i molt ens temem que l'actua
ció de la Consclleria o de la Direcció General cI'Esports 
sigui una aItra vegada una mena de repetició de la re
partidora, ja m'entén, i no l'actuació d'una instancia de 
Govern de la Comunitat que tengui clares les idees per 
a un plantejament scriós que faci front als innombra
bIes problemes que té l'esport en aquestes illes. És 
preocupant per a nosaltres obsen1ar com del total pres
supostat per a actuacions de caracter esportiu, gairebé 
dues instaHacions de la Comunitat .t\utonoma, el polies
portiu Prínceps d'Espanya i l'escola de Calanova, se'n 
duen més d'un·.47 % d'aques t pressupost. Aquestes xi
fres són significatives i voldria cridar l'atenc:ió deIs 
mcmbrcs d'aqueixa Cambra sobre aquest fet. 

Aixo malgrat, seria perfectament assumible per 
aquest Diputat que els parla i per al nostre Grup, si 
en realitat fos cert el que diu la '11emoria deIs pressu
pcsts quan parla, per exemple, de Calanova. Diu, «cal 
tenir en comp!e que aques t centre proporciona una 
bona imatge a les Illes Balears de la indústria nautica, 
deIs serveis nautics, així com també proporciona -crec 
que deu valer elir promociona- l'esport i aconsegueix 
un equilibri financer». Miri, Sra. Consellera, aixo de la 
bona imatge, sembla que ho deu dir per les vegades 
que surt el nom de Calan ova durant l'estiu a les revis
tes, a aquestes que es diuen del cor, i no perque fins 
a les hores d'ara hagi donat l'escola cap nom rellevant 
a llivell de títols, és clar, a l'esport balear. No creu vos-

te que és una bona imatge, per exemple, la d'uns aHots 
joves el'aquesta terra, d'aquestes illes, que han aconse
guit, per posar un exemple, el Campionat d'Espanya a 
una classe de vela, de navegació, de la classe 420, el sub
campionat d'Europa, i la medalla de bronze al campio
nat del món, i no surten precisament de Calan ova, ido 
aquests esportistes no han rebut cap mena d'ajuda ofi
cial. 1 quina és la imatge d'un equip, que abans s'ano
menava Son Amar, campió d'Espanya de voleibol, que 
ha sofert un humiliant peregrinatge per tal d'aconse
guir un suport que li permeti continuar dins un esport 
'd'elite, i quina és la imatge d'una Comunitat Auton~ma 
que nomé. omp!a amb quatre pis!es p -r a la practi
ca d l basqucl que mer'ixin un qu, Hfíe: Liu de r egulars, 
i la imalge d'una COillunilat que compra amb 112 camps 
d'esports, le'ls quals només n'hi ha 22 de classificats 

()1l1 a orr 'cles i reglamentaris, i ~a imatgc el'unes fe· 
derncions, a mb un pressuposts limitadí sim que ser
VCiXCll, prilllordialment, per [er front a d~ 'pe ' es de les 
me::s in o 'pitadcs? 1 vos tes tenen !'obligac ió de fiscalit
zar, d'exercir un control rigorós en aquest aspecte. 1 tot 
aixo, perque s'ha ences ja el llum vermell, per no en
trar en més temes concrets. 

Per acabal", li voldria posar un xe m¡le de LOL aixo 
que abans li he di t. S'han convoca t pel me de ele ern
brc Is cam11io n lS del món de regates etc la classe 420, 
po s iblcm · nI dos ma llo rC)uins, os'p Miguel Ramís i 
Toni Morro . es!an in criL:; i . \- n p 'siblcment els de-

ignats, ja que 611 el cam pions d'Espaoya, r e .. acudil-
< áquest campionat. Aque t campionat se celebra a 
Australia , des d d ía 6 a dia 29 de desembr , !lpO am, 
e l calendari ncara 110 esta onfirmat. Aixo su posa que 
s'han de tras ll aelar ell , un acompanyant, la seva em- · 
ban:ació, repos t de ma Le ria l i han de cub r ir les despe
' é que a ixo suposi d'una estan¡;a, a més el'un viatge 
lIa rg i costó., el'un me. a Au tralia. F ins a les hore 
el'ara, aquests aHo!s compten, encara que no confirmat, 
pero compten amb l'esperan~a d'obtenir una subvenció 
de la propia federació gairebé que no arribara al 
milió ele pessctes. Si aixo és promoció de l'esport, jo 
cree que a aquesta Comunitat Autonoma li qu eden mol!s 
d'anys d'encara jugar a tercera regional. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup Socialista, el Di

putat Sr. Pere Serra per r eplicar. 

EL SR. SERRA 1 VICH: 
Gracies, Sr. President. Després de l'exposició ete la 

Sra. Consellera, ens fa la impressió i ens sap greu, i 
coincidim amb el representant del CDS, que aixo sera 
una continu"itat i que tendrem un esport que continua
ra funcionant a base de subvencions, cosa a la C]ual ja 
estam acostumats i que no ens du enlloco 1 diré la raó 
d'aquesta impressió. 

Bé, en primer lloc, jo crec que ha exposat unes lí
nies molt vagues, concretant molt poe. per tant, no s'ha 
compromes a res, diria jo. Sobre les seves línies mes
tres ens ha parlat d'esport escolar, que protegira l'es
port escolar. Jo no sé si esta molt aficada o no dins 
l'esport, pero li puc dir que mentre dins una mateixa 
edat existeixi esport federat i esport escolar, el que ten
dra fon;a sera l'esport federat, l'esport escolar no exis
tira, es redueix a una competició entre els que no ser
vcixen per practicar esport. Nosaltres proposaríem que 
s'unificas, que fin s una certa edat tot l'esport fas es-
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colar, que els clubs no poguessin triar i fer equips en
tre cls millors jugaclors ele cada escola, amb la qual 
cosa l'únic que aconseguim, i basta, basta mirar e1s 
eliaris cada setmana, l'únic que aconseguim és veure 
que hi ha un desequilibri total dins les nostres compe
ticions, si ens fixam en el basquet, equips que guanyen 
per 100 punts ele diferencia, si ens fixam en el fuLbol, 
equips que guanyen per 10 gols ele diferencia , la qual 
cosa jo entcnc que no és espol-t. 

Ha parla! ele l'esport universitari, Ji he elil. a l'an
terior in:ervenció, que normalment en aquestes illes 
sempre cns trobam els mateixos practicant el mateix 
esport, si ai;,:) ho passam a I'csport universitari, que 

. encara són manco , voldría saber com, només comp tant 
·amb la Universital Balear fa comptes munlar l' esporl, 
perque si no és a través eI'intercanvis amb altres uni
versitats , s'avorriran aquí clins. 

Ha dit que l'experiencia ele l'IIIes Balears no se 
n'havia ele xerrar, j o cree que sí, se n'ha de xerrar i no 
com a crítica. 10 crec que l'esporl, entenenl-Io com a 
esport, no com a cultura física, lra, té molt a veure 
amb la inclústria i el treball, l'experiencia, i basta veu
re una cosa, cree que les robes que més s'usen en aquest 
moment, i saba:es, són les esportives, no per fer esport, 
per anar pel carrer mateix, i es preocupen molt oe uro
mocionar-Ies, tots duim les sabates de Magin 10hson, i 
etc., etc., vull dir que hi ha una promoció certa per
que, realment, és un món que mou molts de duros. 

Per tant, hem c\'aprofitar, crec jo, i amb la vela 
més que mai, pcrque rea lment tenim ·astill ers que en' 
saben i realment, com ha clit el representant del CDS 
tenim molts bons regatistes, pero ens falta una indús
tria que s'agafi amb seriositat i l' ~~xperiencia deIs Illes 
Balears va ser una prova, és a dir, a nosaltres nos ens 
preocupa que l'Illes Balears anas malarnent, el que 
preocupa és que tota l'experiencia que s'hagués pogut 
·replegar de l'Ille~ Ba-Iears per llavors plasmar-la en un 
altre típus c!'embarcacíó í que donás resultats, tot aixo 
es tira per la botc1a i no s'usa. 10 supos que els aus
tralians per arribar a treure un a ql1illa, per ~ruanvar 
als arncricans a l'Almirant Cap, es degueren passar una 
quantitat d'anys fent experiencies, pero és qu e s i no 
anam per aquí no arrib::¡rem mai a competir a un cert 
nivell . 

Bé, lIavors, d'in staH::¡cions, aquí és clar que es se
gueix el mate ix camí, jo volelria que anassim al princi
pi del que és la insta Hació esportiva, la insta Hació es
portiva, per a nosaltres és qua1 sevol espai que perme
ti el elesenvolupament el'una activitat esportiva. Qui més 
qui manco, dins aquesta Cambra, quan parla d'instaBa
cions esportives esta pensant en el poliesportiu, amb la 
pista de bicicletes, amb el camp de futbol, no és no
més aixo, un recorregul urba, que :10 costa r es és una 
instaHació esportiva, un recorregut interurba, un recor
regut geografic, aquí que es parla tant cle turisme, no 
només hi ha el camp ele golf i la vela, per al turisme, al 
turisme li agrada anar en bicicleta, no hem fet res per 
promocionar recorreguts. Hi ha experiencies molt inte
ressants dins Europa, en aquest campo 

Un darrer tema, elins el d'instaHacions esuortives, 
que crec que s'hauria el'usar, és dir, la instaHació es
portiva no té perque, necessariament, haver de ser cara, 
estam veient que continuament edificis historics ens els 
lleven cle clavant o els remodelam i llavors no sabem 
quin ús se'ls ha de donar, pareix que un edificí histO
rie, si no se li dóna un fi cultural com pugui ser mu
seu, biblioteca o aixo, cometem un sacrilegi, per que a 

un eclifici hi stOric no se li pot donar una práctica e 
portiva interior? Anglaterra, i aconsell que la se llege 
xin, té una experiencia molt interessan t en recuperaci 
cl'esgJesies per usar-les com a camp eI'esport, é" mo 
interessant i ha clonat mol t bons fruits, aixo. tS a di 
sobretot en política c1'insta Hacions crec que anam de 
orientats, i, bé, la nost ra intenció és intentar lT CO l 

duir el tema per uns aItres camins. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, pel Grup Parlamentari PSM-Ent e; 

de l'Esquerra de Menorca, el Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Sres. i Srs. Dipu!ats. En primer lloc, volem mar: 

festar que la interven ció que en nom del Govern, h e] 
c.t'entenclre que soliclariament, ha [et la Consellera ( 
Cultura és una exposició programatica amb intencion 
la majoria cle les quals poden ser comparticle5, em ser 
bla, i, en qualsevol cas, el que hauríem de veure ( 
com aixo es tradueix via pressuposts i feim Dossib 
que totes les virtualitats de la memoria que voste er 
h an exposat siguin practiques. 

Per:], primera qües tió que nosaltres considera] 
com a preocupant. Voste no ha conteslat, Honorab 
Sra. Consellera, per quin motiu l'any 87 hi havia h 
gut un retall, una minva tan grossa en materia elel p 
d'equipaments territorials; per quin motiu? Ho voldrÍeJ 
saber. 

En segon lloc, ens agraclaria també que, ja li va 
dir a la Comissió quan va compareixer, que no tingué 
sim tant la síndrome cle Conselleria ele Cultura de Co 
seU Insular, o que no reduÍssim les Illes Balears a M 
llorca. Em sembla exceDent que l.600 escolars pass 
per l'esco!a de Calanova, em sembla exceHent que 
les instaHacions deIs Prínceps d'Espanya hi hagi 75 .0( 
usuaris mensw:lls que pOl se r estirant 1110lt arribin 
un milió de persones é\nuals. Em sembla exceHent CJl 
l'esport escolar tengui 25.000 animetes que el prac 
quen, pero tenguin en compte que les ins<:aH2cions ql 
\'osle ens ha anomenat, són a l'illa de Mallorca , són 
Palma cle Mallorca, perquc també aouí hem eJe disti 
gir. Aleshores , m'agraclaria vcure quin programa hi 1 
per retre les instaHacions a Manacor, a Inca, a Alcúdi 
a Ciutaelella, a Maó, a Eivissa. Cal una planificació ( 
aquest sentit. 1 ja que h e sent it aquí que algú parlm 
de Ferrcries , vull dir que em sembla molt bé que i 
hagi inversions importants que es facin als Ajunt 
ments, pero a tols els Ajuntaments, planificadament, 
no segons el color polític deIs ajuCltaments, que to 
tenen clret a rebre equitativament, solidariament le 
inversions elel Govern Balear. 

Competencies a assumir, eviclentment n'hem el'a 
sumir de competencies, perque no en tenim en m 
teria d'ec\ucació, pero no em negara que és possible L 

pla de reciclatge de professors, un pla que impliqui 
formació cle monitors titulars via fecleracions, un p 
que tengui com a últim elestinatan els alumnes, els ~ 
lots ele les escoles, fent possible un esport escolar bE 
planificat. 

El representant elel Grup Socialista ha parlat el 
campionat del món de 420 a Australia, fa just, perel 
és el representant del Grup del CDS, fa un any taml 
hi ha hagut el campionat el'Europa de vela, els car 
pions d'Espanya ele vela van ser ::\os menorquins ql 
per anar a competir al campionat d'Europa, també v¡: 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 12 / 17 i 18 novembre 1987 357 

lanar suport a part deIs ajuntaroents de Maó i al 
seU Insular, van deroanar supon a l GOvenl de les 
; Balears. No és culpa seva. vosle n }ü era, ja ho 
ero la r e posta ha esta:1 escassa, per no lir nu Ha. 

PEn segoD Il oc o t~rcer lloc, la participació de les 
;ones, dei s protagonis tes de l'espor t dios la onse· 
a. Les famoses subvencion s. Les subve nc iono s'han 
lanar, pero s 'han de donar b é. plnnificadamen t i a 
possible amb participació amplia, democratica, ens 
ldaria veure refletit en el seu programa la reestruc
ció de la comissió que atorga les subvencions que, 
. voste sap molt bé, esta formada pel Director Ge
II d'Esports, els tecnics de la Conselleria i un re
;entant, un representant, no sé com es tria, no sé 

es fa, de clubs o federacions. Tres persones. 
El Baró de Coubertain dei a coses sobre l'esport 
petitiu, pero també parlava que l'esportivitat de 
me és una planta natural i delicada, i l'hem d'inten
conrar, cultivar, protegir. Sra. Consellera, voste té 
: de futur, esta comen~ant, planifica, planifiqui, 
:tiqui, visqui esportivament, sigui capa¡; de vencer 
propies limitacions, viure esportivament és aixó, 
:is2ment, vencer les propies limitacions en un es-

lúdic i gratificant, agradable, no agressiu, no in
_rialitzat, no destructiu, i ho faci perque vencent els 
ts que li marqui el seu Govern probablement fara 
:Jrograma molt més efica¡;. 
A unes illes on les esglesies, Sr. Sena, no només a 
laterra, sinó també a les Illes Balears, les esglesies 
ilitzen a determinades hores del dia, alguna esgle
vaja, per fer esport, vol dir que qualque cosa, en-

1, falla en el tema de planificació d'instaHacions es
:ives, esglesies que són obertes al culte, per cert. 1 
sembla molt bé, a més arnés. 
Moltes gracies. 

SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura. 

SRA. CONSELLERA D'EDUCACló 1 CULTURA 
, Antonia Munar i Riutort): 
Gracies, Sr. President. Aquí, el que passa, normal-

11, és que les introduccions filosofiques en els te
. de l'esport i d'altres, sempre són introduccions molt 
preparades, molt ben estructurades i d'enciclopedia 

rouse, després, la veritat és que quan parlen de te
; concrets, em sembla que fallen, i, per exemple, la 
la d'Australia no va ser pel Almirant Cap, sino, per 
TIple, per la Copa d'Ameriea, és un petit detall. 1 
:onsell sí que ha pagat al Sr. Socias el campionat del 
1 d'ala delta per anar a Australia, una quantia que, 
lal no record, és de 150.000 pessetes, clar que vostes 
ran que si fan aixo, després el perill és que se'n diu 
¡uesta institució que és una reparLidora, q ue eim, 
3..rtim o no repartim? Perque si repartim Som re
tI dora i si no repartim e ns diuen que p er que no els 
amo La veritat és que no abem mai COm ha hem 
-er. 

Ha parlat el representant del Partit Socialista de 
po: .c co la r , que si a la vegada hi ha e pon federal 
l~ eXlt, si )JeT a voste, que hi hagi 25 .000 partic'ipants 
es un cxi , no sé .que seria un exiL per a vost ?;', jo 
: ~lle ,ealmen aque ·ta xifra és important i, com 

dI: abans, 111 It cJ'ol i necessitaré pel" poder pagar a 
.1 u any lotes aque les pe r pe t ives. 
Tal11bé han maniPestat qu a mb la Univcrsital tota 

I no pu c fe r sport , no ho dub to , j o I'únic que h.e 

dit a un apartat, quan parlavem que era important par
ticipar en temes esportius amb aItres institucions, dins 
de la promoció esportiva, he dit que comptavem amb la 
Universitat, i que li volíem donar un tractament seriós 
i aconseguir amb ells fer un autentic esport universitari, 
per suposat que no només amb la nostra Universitat, 
sinó amb altres. 1 li he de manifestar que hem subven
cionat ja cara al 88 el tema de la Universitat de la 
Mediterrania on hi participen diferents Universitats. 

Em diu el representant del Partit Socialista de Ma
llorca que hauria de modificar la comissió de reparti
ment d'ajudes i subvencions, bé, esperi que tengui qual
que cosa per repartir, perque, de moment, amb el que 
em queda, la veritat és que no h.a estat una prioritat 
ni és l'objectiu primer ni necessari en aquest moment 
canviar aquesta Comissió. Quan vostes m'hagin aprovat 
els pressuposts i tengui molts de doblers a repartir, sera 
el moment de crear aquesta Comissió. 

Que he de ViU l'C e p rtivam nL, ho procural'é, pro
curaré viure esportivamCl1l, ve ne · r les m · es PI pies 
limitacions i carregar-me d'imagillaci6 i paciencia, que 
bona falta em fara durant aquest qua lre an 

IV.-3) 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat de la primera interpeHació, i ates 

que la interpeHació que hem de passar a debatre és re
lativa a educaeió, la qua lpcosa vol dir que mereixera 
altra vega da l 'atenció priOTitaria de la Sra . Consellera, 
i donades les circum. Umcies, jo deman si procedeix un 
descans o si creu convenient que podem continuar. 

Podem continuar. Dones continuam amb l'Ordre del 
Dia i passam al punt següent per debatre la InterpeHa
ció núm. 1039/87, presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista. Per defensar la InterpeHació, té la paraula 
el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. L'educació com 

ja es diu a la mica d'introducció d'aquesta Inte:peHa
ció, és una competencia, diguem-ne marginal, ho diu el 
text, dins l'area competencial de la Comunitat Auton6-
ma. Dins aquesta area, certament no podem fer una 
gran política educativa, pero sí que es poden dur enda
vant tota una serie d'actuacions que seria interessant 
que poc que tenim ho exercíssim i ho exercíssim d'una 
n:a~era .eficar; i ,!ue procurassim actuar dins aquest pe
ttt ambIt educatm que tenim a les nostres manso 

Moltes vegades, quan parlam d'educació anam a pa
rar, inevitablement al tema cultural, cree que hauríem 
de procurar fer una certa diferenciació, l'educació és un 
sistema, en tot cas, de transmetre un determinat con
tengut, pero no l'hem d'identificar lleugerament sim
plement amb el camp cultural. 

Creim que l'educació és certament el mitja que te
nim a les nos tres mans per la qual la nostra Comunitat 
transmet a les noves generacions o també a les genera
cions que no han tengut accés a una educació efica¡;, 
uns coneixements determinats dins els quals hi ha, cer
tament, la cultura. 

L'educació, i amb aixo voldríem comen~ar a entrar 
dins el tema, no l'hauríem de limitar, aixo és important, 
al tema escolar. Medis i mitjans educatius són la famí
lia, són les institucions, recreatives, sobretot i certa
ment i de manera predominant, l'aparat escolar que 
tenen totes les societats. 
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L'educació, certament, ha sofert una evolució histo
rica, aquí veig que s'ha posat ele moda que tots els que 
pugen a aquesta tribuna fan una petita elissertació his
torica, jo no em vull privar de fer-la, i recordar, com 
a daela anecdotica, ja que tan tes vegades es parla aquí 
de la necessitat de dur endavant una política educativa 
que s'anuncia per quan tenelran les competencies, que 
el tema d'ensenyaments públics o privats ve ja de molt 
enTera, per excmple, per posar un cas historie, recor
dem que Esparta era un sistema educatiu en mans deIs 
poders púbJics, en mans, diguem-ne de l'Estat, si es 
podia dir així, mentre que Atenes, la civilització d'Ate
nes es fonamentava sobre ensenyances ele tipus, basica
ment, privat. 

L'educació ha sofert, com die, una evolució impor
tant, i la Constitució Espanyola a l'article 27 estableix 
que l'educació és un dret que té per objecte el des
envolupament, entre d'altres objectius, de la persona
litat humana, que els poders públics I'han ele garantir 
i que és obligatoria en el ni-vell basic. 

Qui és el responsable· de l'educació a les Illes Ba
lears? Basicament, ho sabem, esta en mans del poder 
central, esta en mans de l'Estat, tenint en compte que 
també la Comunitat Autonoma és Estat. I és evident 
que el tema educatiu, en tot cas, quan arribi la trans
ferencia d'aquesta competencia, sera sempre una com
petencia compartida. Quan arribi el cas debatrem, amb 
molt d'interes, certament, el tema de les competencies 
educatives, pero sí voldria remarcar un petit fet, no 
precisament anecdotic. 

Quan es reclamen competencies educatives, poques 
vegaeles se'ns diu quina política educativa des del po
ders públics es fara, sinó que s'anuncia que es donara, 
sobretot, prioritat al tema practicament de l'ensenya
ment privat. És molt interessant un poder públic que 
reclama unes competencies educatives, no per exercir
les, sinó per posar-les, sobretot, en mans privades dins 
l'ambit de les Illes Balears. 

Quina és la situació actual de la competencia educa
tiva? Que podem fer? Hi ha hagut ja algunes iniciatives, 
hi ha hagut un Pla d'Alfabetització d'Adults, que es va 
discutir, es va aprovar en aquest Parlament, pero que, 
curiosament s'ha hagut de reiterar i s'ha hagut d'exigir 
que es dugui endavant el seu compliment perquc, ha
vent pasat ja bastant de temps des de la seva aprova
ció, no es donaven les passes, no es contempla, aIs Pres
suposts, d'una manera adient. Es va anunciar, tant en 
el primer Discurs d'Investidura com al segon del Sr. 
Cañellas, el tema de la Universitat, es varen dir grans 
paraules, es varen dir que havia de ser una Universitat 
del Mediterrani, que havia d'estar adaptada a la nostra 
societat, pero, en el tema de la Universitat, exceptuant 
l'anunci d'un conveni que figura en el programa de la 
Conselleria de Cultura i Educació, no s'ha dut a terme 
realment una política coherent, una política d'acord 
amb les graos paraules del Discurs d'Investidura. 

L'ensenyament de la llengua el deixarem de banda, 
perque creim que ja hi ha hagut determinades inicia ti
ves que en materia de normalització lingüística, i l'esco
la és una vía fonamental, es contempla dins la mateixa 
Llei de Normalització uns convenis amb el Ministeri 
d'Educació que s'haurien de dur endavant i s'haurien 
de vigilar estrictament per tal que la llengua, almanco 
dins l'aparat educatiu no es converteixi en una assigna
tura de tipus marginal i no acceptada plenament per la 
nostra societat. 

Jo voldria centrar la InterpeHació sob 
que crec particularment fonamental per dl 
un procés de cOl1scienciació deIs pobles de 
lears sobre la seva propia personalitat CUltL 

feresc al que contempla l'article 13 de ['Es 
ens eliu que la cultura autoctona de les Il 
llegat historie deIs nos tres pobles, és una e 
exclusiva de la omuHital Au tonoma. Aquí 
ballar, aquÍ podcm dUl" en lav(lnt una poJític 
cfica<;:, no est i parlant 110m 's d'una polít 
sinó d'una p liti a educativa que crec absoll 
namental. Per quina raó? Perque el nostre pe 
bIes de les Illes Balears, si volem usar aql 
han sofert un procés ele manca d'identifi 
aquesta propia cultura i, per tant, no la conf 
poden estimar, no la poden defensar i, en ele 
la senten realment com a propia a I'hora d'a( 
molt interessant coneixer quines referencie 
propies manegen en general eIs ciutadans 
illes, tenim la impressió que exc pluanl algur 
des sobre laul I laJaiols o 11 gaLs plÍnj ,e 
1 s Pili-Lises, algunes ref renci pjnlore que: 
poca d J mOl-o, no diucn J'epoca i lamica, e 
ca elel moro, en el quaL s'aldbueix tol el 
tic a Mallorca, algunes anecdotes sobre els ~ 
i alguns elements de tipus retoric, crec que 
cosa solida coneix el nostre poble, parlo en J 

la nostra propia realitat cultural i historica. 
raó? I aquí hem de fer una breu analisi. L'e 
a fet general, transmissor de la idea de grup, 
de nació, és un producte, com vostes saben 1 
c\els e tat -nació del segle XIX, és l 'epoca en 
la c1ur endavant obretot a través del goven 
Ulla p JiLica ec\ucaLiva que jo.culqui clins cls ci 
idea que f0l111en part eI'uD e tal-nació, en aqu( 
pan a, qu té uns determinat miLe hjstori 
del XIX és l'epoca deIs q~adres historia, que 
xem a través deIs museus i de les iHustracion 
tres llibres escolars, i és el moment, precisamE 
els ciutadans eI'aquestes illes són educats dins 
logia de l'estat-nació, di¡- Espan 'a, din J 
men ! insular, I'el ment Illes Balears, lant Iing 
ultural é ab oJulamen t desden al o conVeJ 

el menl purament pintoresc, pero sensc ca¡: 
rcllevancia. Le esc les anleriors ren pro 1 

de les, s lim itaven, com ostes saben, '\ un 
de minyon a cada una de le viles cl'aque les 
On 'en enyaven la gramiHíca i les oraciom a 
pero que, en definitiva, no tenien res a veUl 
gran revolució educativa, amb la gran revoluc 
que es produeix al segle XIX. Aquest segle XL 
havia d'haver dut, en el cas que nosaltres 1 
tengut la possibilitat de fer-ho, de formar el 
ciutadans dins el propi coneixement, d'idenl 
com a grup, com a mall orquin , menorquins , ' 
o formenterers, que ens havia cl'ha'Ver explica 
niem, quina era la nostra p rehistoria, com ha 
hlcjonat, com s'havia transfonnat la nostra o 
per introduir-nos dins un sistema de mites, 
un sistema de coneixements r igorosos i objt 
ser precisament J'epoca c1espersonali tzadora i 
a principis del segle XX, quan ¡'escola es genel 
el que du com a conseqüencia la ignorancia ge 
da de la nostra propia realitat. 

És interessant veure que l'Estatut d'Autor 
aquest article 13, agafa, com un deIs elemem 
tants per al recobrament de la propia persor 
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:ncia exclusiva de cara a fomentar i protegir, fo· 
i protegir vol dir que el poble realment l'assu-
1m a tal, la cultura autoctona, la cultura própia 
lles, en definitiva, és aquí on es pot incidir, per
im tota la competencia, i fer realitat alIo que 
r avui encara no passa de ser un simple enun
ltutari, pero sense realment una for~a real. 
;altres creim que damunt aquesta competencia 

materia educativa, escolar i no escolar, que 
a aquest artide 13 de l'Estatut, és alla on seria 
teressant que el Govern, via Conselleria d'Edu
Cultura, dugués a terme una labor realment efi
n procés de descobriment de la propia realitat 
; les Illes i de cadascuna d'elles, la realitat culiu
Jctona, a fi que puguem donar compliment a 
:lements estatutaris que ens diuen que precisa
lm a poder públic, tenim l'obligació de refon;:ar, 
Igar, d'afirmar les característiques de naciona
munes deIs pobles d'aquestes illes. 
. tant, és una tasca realment important, és una 
e recobrar una ielentitat propia i no volelríem 
Jcsta es convertís amb la substllució pintoresca 
nitologia heretada sobretot del segle XIX cap 
na mitologia historica de Viriatos i ele Fernan-
els Santos i de Lepantos i ele tota la fraseologia 

:a que varem aprcndre als llibrcs de text, qua n 
1 no hi havia autonomies, sinó que hi havia la 
r::l franquista, que aixo fos substitult no pcr una 
~ia regional, més o manco pintoresca, més o man
rtida, sinó per un cQncixement rigorós de la nos
litat, des deIs primers pobladors d'aquestes ter
; a l'epoca actual. És un procés modest, nosaltres, 
coHectivitat, no podem exhibir, certament, allo 

tres Comunitats del món actual poden exhibir, 
es no hem estat cap centre de poder mundial, no 
tat, en definitiva, cap centre imperial dins la his
i crec que ens hagi fet falta, pero convé coneixer
ll1vé descobrir qui som en funció del que hem 
a historia és una gran mestra, i aixo exigeix, en 
[va, dur a terme una labor important dins aques-
5, labor que s'ha comen~at a fer, pero crec que 
manera molt migrada, molt modesta, no amb la 
ncia que realment pertoca. 
tema de ['autoconeixement és important per a 

:ietats, i és tan important que precisament les 
:ions xovinistes de les societats han dut resultats 
legatius i avui, després de l'experiencia de mol
~rres, sobretot a escala mundial, crec que Europa 
oen~at a aprendre la llir,:ó. Després del 45, alguns 
europeus alli~onats pel mal ús que s'havia fet 
mitologies historiques, varen arribar fins i tot, 
de Fran:;:a i Alemanya, a arribar a uns acords 

visar els textos escolars d'historia, per evitar que 
a es convertís en un focus de xovinisme i de mito
revengistes. Cree que nos,lltres hem de procurar 
ar d'uns textos rigorosos, hem d'interessar els in
ldors i deIs pedagogs que els elaborin, n'hi ha, 
l'hi ha que realment no estan a l'altura d'aquesta 
, que els encomana I'Estatut, és necessari, per tant, 
;ar d'aquests textos, hem de disposar el'un mate
~dagogic realment efica~ i, a més a més, ele forma 
lica, hem de dur a terme un seguiment deIs re
; que clóna aquesl procés i de com va evolucionant, 
m van entrant els pobles de les Illes dins el co
nent de la propia realitat cultural i historica. 
reim, per tant, que és un tema importantíssim, 
'a el recobramcnt de la nostra propia personalitat, 

exigeix uns textos, exigeix un seguiment, exigeix fer un 
balan~ periódic, perque, al cap de quatre anys de Go
vern i de quatre anys de control parlamentari, puguem 
oferir un balan~ molt més esperan~ador que l'anterior. 
L'Estatut es va aprovar el 83, el 87, si haguéssim fet 
balan~, crec que realment el resultat hauria estat nul. 
Jo esper que es dura a terme aquesta tasca i que d'aquÍ 
quatre anys, podrem tenir un poble que es coneix ell 
mateix. 

Moltes gracies. 

(En aquest moment, pren la direcció del debat la 
IHuslre Sra. Vice-president Primera, M.a Antonia Aleñar 
i Pujadas.) 

LA SRA. VICE-PRESIDENT PRIMERA: 
Gracias, Sr. Pons. 
Por parte del Gobierno, tiene la palabra la Conse

llera de Cultura, Sra. Munar. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTURA 
(M.a Antonia Munar i Riutort): 

Grácies, Sra. Presidenta. Sí, Sr. Pons, coincidim ple
nament amb vosaltres pel que fa al que a la InterpeHa
ció es deia. Les competcncies en materia d'ensenyament 
són"cerlament limitades i marginals, i coincidim també 
i ens plau destacar aquesta coincidencia que la Comuni
tat Autonoma, a través d'aquesta Conselleria, pot co
men~ar a dur endavant una política d'educació. Evident- -
ment, tenim punts de divergencia, sobretot perque és 
l'ocasió, i tractant-se d'un tema d'educació, nosaltres 
som més ambiciosos. Nosaltres volen, en efecte, respon
sabilitzar-nos absolutament de ]'educació del nostre po
ble, i, en conseqüencia, volem absolutament totes les 
compelencies per ta.1 de rompre aquestes limitacions i 
la margina ció a que feien referencia. 

Aquesta sera la nostra política, i, per aixo, procu
raré fer possible tecnicament i políticament el traspas 
efectiu de competencies a la nostra Comunitat. Aquesta 
política, com veureu, és coherent amb els preceptes cons
titucionals i estatutaris, és també coherent amb el sen
tir d'aquest Parlament, és coherent amb la mateixa es
sencia de l'educació i del sistema educatiu i a la fi és 
coherent amb el que mereix i exigeix el nostre poble. 
És coherent amb la Constitució i amb l'Estatut, efec
tivament, perqu~, el'acord amb I'article 148 de la Cons
titució, a partir de dia 25 de febrer, tot tenint en comp
te que varem accedir a ['Autonomia a través de l'article 
144, podem demanar i damanarem l'ampliació de com
petencies que, en el cas de I'educaeió i segons l'article 
11.10 de l'Estatut, afectaría I'ensenyament en tota la 
seva extensió, a nivell deIs graus, les modalitats i les es
pecialitats . 1 jo deman, comptaré en aquest moment, 
també, amb el suport del seu Grup en un tema tan 
important? 

Aquest és també coherent amb el sentir d'aquest 
Parlament, perque ens ha encarregat dur a terme el Pla 
d'Alfabetització, fa pocs dies. 1 jo em deman, com? Si 
no tenim les competencíes en materia d'educació 
d'adults, ni les competencies ni els recursos ni el per
sonal, és més, fa poc, la Direcció Provincial del Minis
teri d'Educació, que sí té les competencies, anunciava 
un Pla d'Alfabetització a tots els ajuntaments. Hem de 
continuar, em pregunto, en aquest país, gastant dues 
vcgades diners per a una mateixa cosa? I tam bé em 
pregunt, cns ajudara el Grup Socialista i els altres a 
aconsegu ir la transferencia de competencies en edu-

11 
I 
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eaeió el'aelults? Tenint en eompte, a més, que 3JXO ma
teix figurava, crec, en el seu programa político Si és 
així, el Pla d'Alfabetització es podra dur endavant i sera, 
sens dubte, positiu. 

També és aquesta una política coherent amb la ma
teixa essencia de l'educació. Tot esta interelacionat. No 
és possible abordar un sol problema d'una forma ai'lIa
da. Pcr exemple, com podem dur a terme, 3mb un mí
njm d'efjc;'lcia, la competencia a que VOSl " es referia, 
la comp tCl1cia excl usiva que tenjm en l' nscnyament 
n lIe ngua c. talana s i no tcnim capacital e1'inlervenir, 

ni en la dis tribuci6 el p r nal, que és del Mini Leri, 
ni ' n e l con l!' I del horari" 11i en el. programes, ni en 
I'OI-dellació academic~l, ni en la planificaci6 d'expcri~m
c ies el'innova ió . Que quedi b en Glar, difícilmenL, cree 

- jo, qu' pocl 111 acomplir amb j'efidlcia que no a ll r 
d ' iLjam, i que vosallres eos reclamau, l'article 14 de 
i'Estatul, i no aconsegu im, cree, que 1 s competencies 
en ec\ucació siguin comp (encies plenes en educació. 

Aixr i 101, i J)ol que f~, a aqu st lema, la onselleria 
cima a l ' rmc un pla rigorós per tal de Fer acomplir la 
Llci de N rma lització Lingi.iísli a, que no oblictam que 

a ser aprovada a aquesta Cambra I el' unanimitat, i 
aprofundir n }'ensenyament del cata la concr lament. 
i entre el 'al tres coses e ns proposam revisar, completar i 
divulgar la normativa legal sobl'e la \l engua catalana i 
la cultura ele les Illes Balears, ardbant fin i tot a l'edu
cació especial i aIs centres estrangers. 

Pensam en J'ordenació de centres d'experimenLac ió 
j . c\'innovació, en els centres de recursos, en els cur os 
de perfecci namenl i acLualització, també en el material 
didactic i en els Ilibres de text, en programes defin i
tius de !lengua i cultura, en una nova regulació de les 
ex cpcí n , j, a m és de tol aixo, l'edlció d'ull bullletl per 
a les sc le ,in tituCÍó e1'un premi, que podríem aoome
nar France e ele Borja Moll, per a les escol S i ins Li
tuts que s'hagin distingit en l'impuls de la nostra lIs:n- -
gua, avaluació deIs programes del catala a les escales. 
Ho tenim, Sr. Pons, tot ben en compte. 

Crejlll que aquesta é lambé una política coherenL 
amb J nosLre poble, que creim que té c1rel a la gesLió 
ed~ca~iva rnés efica~, més adaplada a les no tr pe
cLlhanl~IL i nec ssital ocials i economique . Volem 
competencie pe/' millorar '1 j lema edllcatiu territo
dal, per crear iHu .ió, per acon eguir una es o la més 
no tra j més universal. Menlr n tenguem compelcn
des plene i d'una forma transil' ria, i subra ll am la pa
raula transitoria en tata intenció, esperem que sigui per 
poc temp , aquesta ConseJleria vol demanar la coHa
boradó I'ajut del Mini ster i c1'Educació, a fi de lreha
llar junts per a un mateix objecliu. Per aixo, signarem 

nvenis de cooperaci6 pel que fa a ]'ensenyamenl del 
calala i al cul' os de reciclatge. També esperam poder
]10 fer en l'educaci6 d'adults, en el centre de recursos i 
en el lema de ciencies i investigació. 

. Per acabar, i per tal de no allargar-rne més, vull ma
mf:star q~e ja tenim clissenyacla tata una politica edu
catIva, crelID que adient i efica9, i vos anunciarn que 
una vegada perfilada i contra tada, vo.lem con tiluir b en 
aviat eJ Con en d'Educació de les IlIes Ba lear, prox i
mament en donarem compte a aquest Parlamento 

Gracies, Sra. President. 

LA SRA. VICE-PRESIDENT PRIMERA: 

Gracias, Sra . Consellera . 

Tiene la palabra, por parte del Grupo P 
rio PSM-Entesa de J'Esquerra de Menorca, Sl 

el Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOVAS: 
En el tom ele [ixació de posicions sob 

InterpeHació, el Grup del Partit Socialista d( 
Entesa de }'Esquerra de Menorca vol mani 
escoltan t les intervcncions deIs dos Portaveus 
precedit, tenim un dubte molt important. l 
que s'ha d'actuar, maIgrat no tinguem competí 
catives perqu~ l'Estatut diu, artic1es 13, 14 i 
tenim competencia plena en materia el'ensen 
la llengua, de la cultura de les Illes Balear; 
dent que aixo és així, a més a més, la Llei de 
zació Lingüística té tot un Capítol dedicat ; 
ment que així ho avala i que, com a llei ha ele 
marcar camí, per actuar dins aquests soles, 

Ara bé, també és cen que una competeJ 
es té, es que e la final1~ada, qu hi ha rec 
poder-se executar. En aquest sentil, pot ser ai. 
discusisó que duranL quaLre an s, a l'anteri< 
tura, vam tenir sempre, la discussió de l'm 
llina, que és el primer. Nosaltres, pero, tanm; 
sam que aquesta discussió no pot ser esteril, 
metre que les dues Administracions competer 
a convenis de coHaboració, ho hem dit serr 
bIa que no és posible arribar, entrar dins e 
l'ensenyament, dins els currículum s escolars 
el Ministeri d'Educació així ho permeti, pero 
tat, la necessitat e1'impulsar i a'instar el Mi 
de sortir elel Ca\! n ele les IlIe Bal ars. Aqu 
dia1i::c tica que de' d'una perspectiva g ironina 
lítica, com vaig eLr l'::tltre dia, aquella cHale 
casa les instiLucions perque I' jmpor tant són 
tal i no le orn pel i ions d'administracion , II 
color O un alue, des I'aquesla dialectjc~l, die 
1 ' nem que h1 ha un camp ¡mm ns cl'aCLu i6 
realitzar. 1 quan ens referim a eclucació, jo I 

al que l'octubre de l'any 1983 vam parlar ja 
Parlamcnt ele les IlJes Balears, arran d'una I 
ció del PSM-Esquerra Nacionalista, 

Educació física, ensenyament ele la llengua 
geografia, cultura, etnología de les IlIes Balé 
c1atge ele professors, ebboració de recursos i 
diclactics, enscnyament de música, des e1el Cor 
fíns a la xarxa el'escoles municipaIs subvencioJ 
Govcrn, ensenyament en catala, bloc compete 
escoles infantils, no podem entrar en escoles 
el que passa és que sí podem proposar pro graI 
mersió, com s'estan produJnt a altres admini 
autonornes i que, aguí, a les IlIe Ba lears, bOl I 
el vist-i-plau del Ministeri perque la Conscller 
cació i Cultura comcn:;as a ser un poc més Ce 
d'Educació i, a la vegada, potencias la CUltl 
preocupa que, s i no aoam equivo ats, -11 agracl 
equivocal, parl.ides pre supo tarie aprova 
aquesl ParlamenL en el debat general sobre I 
po ts l'any pas at no 'bagin executades, almane 
de dia 30 de etembre d'enguany. Per e:xemple, 
una quantitat, si no vaig eqtlivocat, en lom a 
lion de pessctes que havia de ser invertida a 1 
ensenyamenL en llengua catalana, amb l'elabc 
materials didactics, quants se n'han fet, quins ~ 

on s'han presentat, han arribat a tots els cent 
preguntes que cree que haurien de trobar un; 
tació al transcurs d'aquest debat. 
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)es del Decre de Bilingüisme aquell famós, de 
79 fin ara hi ha tot un procé , tOl un camí, pero 
a~í pie d'jnsuficiencies, ~Ie de Ilacunes, l~le ~e 

que hero el'intentar omphr entre tots. Estlc da· 
óbviament, p rque ~s d'una obvietat que no cal 

;acionalista per reconeixer, que a les IlIe Balear 
~im, des de fa segle , cap del i temes de que 
)Sen els e tal per sociali1.za:r la cultura i difondre 
va propia historia, el e tats han disposat d'organs, 
¡es de difusió a través de I'escola i 1 mi ljan de 
¡nicació per imposar e ls seu mi.tes hi torics, que 
~ . DamHl Pon ho ha f t moJl bé parlanl·nos d'a
Is miles historics que tenim en el subconscient, 
cionant e ls ciutadans a base d'insistir en dades, e -
nimenls j llocs de memoria, fins a recrear i cristal
~ una idenlitat oHecti va. Menlrestant ignoram o.bso
nent la Huila lue l' stat, el prop; E la ESI anyo! 
ut a tcr'me, emanal contra la nostra identitat histu· 
amb l.antes files hisloriques ignoradcs. La hist¡ ría 

iquea oficial amaga i dissimula fets nacional s, pen-
per exemple, en la declara ció de dia 12 d'octubre, 

¡er «día de la raza», després «día de la hispanidad», 
1 ,,[,iesta nacional de España», són qüestions que 
aquí, tanmateix necessiten que nosaltres comencem 
. més estat, manco delegació, manco autonomia, més 
t, que no tenim recursos, és cert, n'hem d'aconse-
i hcm de fer feina en aquest sentit, pero no caure 
tampoc dialec tiques csterils, no caure en victimis
inútils', actuar. 

1 amb aquesta actuació, senyors del Govern, si la 
in, trobarien tot el suport d'aquest grup petit, peró 
1 que pretenem ser, Partit Socialista de Mallorca
~sa de l'Esquerra de Menorca. 

Acabaré, ido, aquesta exposició, dient que vigila
, que controlarem amb molt d'interes quines són 
mocions subsegüents que puguin sortir d'aquest de-
pensam que hi ha un camp moIt important a am
en materia de consells escolars, a nive!l insular i a 

:11 interinsular, un Consell Escolar de les Illes Ba
s, per que no existeix, .ia?, i controlaríem, entre al-
eases, les inversions, no nasal tres controlaríem, sinó 

ocietat civil, d'acord amb les institucions, controla-
1 les inversions educatives, controlaríem les contrac
ons, i no per fer un control dirigista, no per 
lsformar el que és públic en privat, aixo seria un 
víssirn error que ja vam denunciar en aquesta 
rlbra, sinó, senzillament, per possibilitar que el 

ja tenim en textos no sigui !letra marta. Pensem, 
tra banda, amb les eleccions sindicals que hi ha ara, 
luí pocs dies, per que no hem de constituir juntes 
personeil a nivell de cada ilIa, per que on hem de 
J~os s ¡ble que els propis funcionaris docents tenguin 
e1xement, control, vigilancia de la funció administra
¡ que des de Direccions Provincials realitzen a les 
tres il1es? Ve't aquí un altre camp obert d'actuació 
: el Govern no hauria de menester que ningú ti ins-
a fer, que hauria de sortir motu propio, si valen 

umir el paper de representativitat q~e els correspon. 

r. finalment, em permetin dir que l'educació d'a
ts, efectivament, és una assignaura encara suspesa, 
'ara .no iniciada, per:') l'educació d'adults comem;a des 
s I1IvelLs més e lemen tals, que és 1 'a 1 [a b ti lzació, i 
ba a la Univer Hal. i lenim aquí una Univel' ila fa
.nal .d'EducaciÓ a Di l~mch que nece ila un suport, 
.es r. ~a també una actuació pe r r>art elel ,overn de la 
I11UIl¡lal Autónoma. 

5 

Mirin, en aquest tema, i acabo, el nostre Grop és 
conscient que no es poden fer revolucions cuHurals sen
se mitjans, pero que és imprescindible, si volem guanyar 
una batalla, tenlr primerament le ganes de guanyar-la. 

Gracies. 

LA SRA. VICE-PRESIDENT PRIMERA: 
Muchas gracias, Sr. López i Casasnovas. 
Por parte del Grupo Parlamentario AP-PL, tiene la 

palabra el Diputado Sr. Jaén. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 
Sra. Presidenta. Sras. y Srs. Diputados. Hoy vamos 

de historia, parece ser, y me sabe mal que los Portavo
ces nos hayan remontado a Grecia, en parte sí, porque 
habda que destacar, desde luego, a los sofistas, como 
mcros educadores, y desde luego a Protágoras, que dice 
que el hombre, textualmente, es la medida de todas 
las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que 
no son en cuanto que no son. Lo creo que hoy, Sres. 
Diputados, con respeto de la Cámara, la Interpelación 
esta no da la medida, la medida del Reglamento, a mi 
juicio. 

No han hablado de la «paideia» romana ni del pe
dagogo, que esclavo en primer lugar y liberto después 
que conducía al niño a la palestra, ni de otras muchas 
cosas que, desde luego, con esta historia podemos re
montarnos y tocando aspectos que van de política edu
cativa, de legislación, incluso, hasta cosas incongruentes 
que yo no acabo de entender, pero en fin, como son 
cosas técnicas, no entraré, porque des de esta tribuna 
estamos para hablar en plan político. 

Hecho este preámbulo, sí quisiera decir que tengo 
la impresión de que el Grupo Parlamentario Socialista 
interpela la voz del Estatuto y, por supuesto, del Re
glam'ento, no faltaría más, que dice el Estatuto, pues, 
artículo tal, la Comunidad Autónoma tendrá competen
cias, ¡pum!, interpelación. Creo que esta es la última 
o la penúltima, porque queda poca cosa que expurgar 
en los artículos. 

No deja de ser significativo que un grupo que se ha 
opuesto, no su Portavoz, el Grupo sí, en su día, se 
opuso aquí a la tramitación por el artículo 16 del Es
tatuto y el 152 de la Constitución, a un proyecto, a dos 
proyectos de Ley Orgánica, para transferir competen
cias en materia educativa de enseñanza universitaria y 
no universitaria a esta Comunidad Autónoma. Y en Ma
drid, ya sabemos que las alforjas regresaron bien va
eías, y con eso ya es decir suficiente. 

Decía que no deja de ser significativo, porque un 
grupo que se ha opuesto siempre a las transfcrencias en 
materia educativa, pues ahora venga aquí a interpelar 
al Gobierno, a este Gobierno, de política educativa, cuan
do a 10 mejor el sitio' de la Interpelación en el Con
greso de los Diputados y por otro Grupo Parlamen
tario. 

En el texto de la Interpelación se recogen aspectos 
estatutarios, concretamente el artículo 13, que se refie
re a la competencia exclusiva de la Comunidad Autó
noma, para In potenciación del fomento de la cultura 
autóctona, en iclentico sentido el interpelante, y tam
bién se ha dicho aquí, en la intervención, el artículo 14 
que contempla también la competencia exclusiva para 
la enseñanza de la lengua catalana, la lengua propia de 
esta Comunidad Autónoma. Estas referencias estatuta
rias son importantes, pero no son significativas, muy 
inteligentemente el señor interpelante y el Gmpo no ha 

se 
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citado otros artículos, porque, por ejemplo, es muy sig
nificativo el artículo 11, que no se cita, ni en el texto 
ni en la intervención de nadie. ¿Qué dice? La enseñan
za, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades 
y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Cons
titución, Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las fa
cultades que atribuye el Estado en el artículo 149.1.30, 
y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento. 
Que esto es una competencia que podríamos tener aquí, 
podríamos tener aquí, todo esto que dice este artículo, 
claro, no estamos por esa labor, yo lo comprendo, us
tedes tienen otra actitud, muy legítima, muy respeta
ble, que nosotros no compartimos. Por tanto, este ar
tículo 11 se debía citar. Así como el artículo 10, que 
también habla de estadísticas, el 19, yo no tenía que 
citarlo, pero lo vaya decir, que son los Conservatorios 
de Música, hay que decirlo todo, así corno el apartado 
21 del artículo 10, la investigación y la enseñanza de 
la lengua de la Comunidad Autónoma. Efectivamente, 
material didáctico, hay una Comisión Mixta que uste
des conocen, que autoriza los libros de texto, y que edi
toriales, dos en concreto, tres, pero dos que son las 
que venden el 90 % de la producción en Baleares, con 
personas muy significativas, una producción editorial, 
que está haciendo la adaptación de las ciencias socia
les de la Comunidad Autónoma, y que introducen y 
hacen lo que pueden. Pero hay limitaciones, y en esto, 
la Comisión Mixta que es mixta, mixta, del Ministerio 
de Educación y Ciencia y de la Conselleria, autoriza los 
libros del texto, de acuerdo con las competencias que 
tiene al respecto. 

Yo creo que ha latido en el debate una pregunta, 
que el Sr. López Casasnovas ha introducido, muy inte
ligentemente, también, unos dicen una cosa, otros dicen 
otra cosa, una Comunidad Autónoma que no tiene com
petencias en materia educativa, que tiene un presupues
to muy limitado, todos ustedes lo saben, y que una 
actuación, en el ca-m po, concretamente de educación de 
adultos, por ejemplo, que estaba valorada, aproximada
mente, en 300 millones de pesetas, llevara a término 
una actuación del Plan de Educación de Adultos míni
ma, ya me dirán ustedes si nos podemos permitir el 
lujo, aunque sea una necesidad, porque a lo mejor hay 
otras prioridades, de destinar unas partidas de educa
ción, que no son competencia nuestra y que no podernos 
actuar directamente, sino a través del Ministerio con 
unos convenios. La Sra. Consellera ha adelantado aquí 
ya, y nos ha sorprendido gratamente, que habrá unos 
convenios de cooperación, al amparo de la Disposición 
Transitoria Quinta de la Ley de Normalilzación Lin
güística. Efectivamente, pero también pensemos que es
tos convenios de cooperación son de dos partes, vere
mos a ver qué aporta el Ministerio y qué es lo que 
aportarnos nosotros. 

Tenía tornadas unas notas, también, respecto de 
otras intervenciones. Consejos Escolares, Sr. López, ya 
estamos con la LODE y el artículo 34. Sí, pero esta 
asamblea legislativa, que es lo que dice la LODE, no 
tiene competencias para elaborar la ley de los Consejos 
Escolares, otra cosa son los Consejos Insulares Escola
res que usted, y nosotros, hemos pedido, ya sabe usted 
que la respuesta, desde el año pasado no ha tenido res
puesta, no hay respuesta para estas cosas. Exactamente 
igual con la Ley 9/87, la Ley de Junta de Personal, esto 
lo defendimos ayer en el Consejo Insular de Menorca, 
¿fue ayer?, no, anteayer, y le dimos nuestro apoyo, avi
senos, porque claro, ya son ternas que están muy de-

batidos, que nosotros compartimos y apoyamo 
ya contamos con el apoyo de Alianza Popular 
ti do Liberal, sepan ustedes que, aquí va eso. 

Escuelas Infantiles. Hace falta el visto b 
Ministerio de Educación y Ciencia, pues no, el 
rio de Educación y Ciencia no tiene ningún vis 
en los Colegios Infantiles, desgraciadamente, e 
Socialista, que ha dado siempre una muestra 
ble en materia educativa, segunda república, 
también los liberales, ¿eh?, en este terna, de 
que hubo una Ley de Escuelas Infantiles, pu 
ha desarrollado, el tema de las Escuelas Infan 
pendiente de otras cosas. 

Fijo con esto la postura del Grupo Parla 
Alianza Popular-Partido Liberal, porque en la 
después, en la Moción que vendrá, porque cl 
son cosas que son como el autobús que se 
cima, inmediatamente a la interpelación surg 
ción, habrá motivo, Sr. Presidente, acabo ir 
mente, porque veo la luz roja, para entrar en 
de las mociones, yo creo que a lo mejor lleg; 
acuerdos, porque la voluntad del grupo nues 
tivamente, y se demostró en el debate del Pl: 
fabetización de Educación de Adultos, es la coc 
con el Ministerio de Educación y Ciencia, esa 
tra voluntad, pero reconozcamos también nu 
mitaciones, reconozcamos el terna presupuesta: 
voluntad de colaborar, en la moción, en la p 
nosotros anunciamos ya, no hay ninguna am 
invitación a la participación, que presentarer 
nas enmiendas, porque es conveniente que lle, 
acuerdos con el Ministerio. 

Sr. Presidente, muchas gracias. 

(El Molt IHustre Sr. President, Jeroni AH 
cornell, repren la direcció del debat.) 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup Socialista 

tat Sr. Damia Pons. 

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

cions versen sobre política general del Gover 
materia determinada, la interpeHació sobre la 
política o possible votació d'un grup en matái; 
petencies, aixo no és materia d'interpeHació, e 
és un elernent de debat que es treu a aquesta 
Pero, anem-hi. 

Tendran vostes el suport del Grup SocÍé 
questa Cambra per ampliar les competencies 
Estatut? CIar que sí, pero d'acord, com el ma 
Popular, o AP-PL, Alianc;a Popular, perdó, que 
des m'arribo a confondre, ha dit, si hi ha un 
hi ha un pacte d'estat, per ampliar, no per cn 
de batalla, avui de tal competencia que inten 
marginam tal altra perque podria ser conflicti, 
ticar, no un victimisme, que practica molt be 
cipat de Catalunya, no per practicar aquest vi. 
sinó per ampliar l'Estat de les Autonomies ( 
nera coordinada, no dubtin que si es fan aqu' 
tions, si s'arriben a acords, si s'arriba a un re: 
pacte d'estat, no hi ha cap dubte que el Grup 
d'aquesta Cambra, donara suporto Si el que 
un aventurarisme victimista, em perdonin qu 
un interrogant i, amb molt de gust, en ma! 
cativa, si es planteja, de mala manera, en aqu 
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, tendré molt de gust a entrar en debat amb els 
s pertinents o amb el Govern si arriba el caso 
.i havia demanat que em digués que pensava fer, 
:tot en una materia determinada, que és alla on la 
JeHació ha estat més extensa, he deixat al marge 
ci de Normalització Lingüística, perque ja hi ha 
tunes intervencions en aquesta materia, no fa molt 
n veure una interpeHació del Gntp Socialista, sinó 
'le centrat la intervenció sobre la qüestió de con
~ la cultura de les Illes Balears en un element que 
a part de la mentalitat coHectiva i individual deIs 
es ciutadans, cosa que per un procés historic que 
[riament he intentat explicar, no s'ha fet. 
\ixo, tal vegada al Sr. Jaén lí pareix que la inter
ció aquesta no dóna al mesura, aixo tal vegada de-
la poca importancia que es dóna a un article de 

ltut, fins i tot que preveu que per dur a terme 
sta labor, es poden crear els organismes pertinents, 
crec que dóna una idea que el Grup Socialista té 
lectura molt distinta de vostes de l'Estatut d'Auto-
~a. 

}uina és la solució mentre aquestes competencies 
rriben a la titularitat de la Comunitat Autónoma? 
nateixa Llei ele Normalització Lingüística que va
n per unanimitat, els dóna el camí, els convenis 
nents sobre les materies pertinents, no crec que 
'et de no tenir encara assumida una competencia, 
¡llament o no hagim de fer res o només hagim 
Jptar una estrategia expoctañt i victimista anun
, que es elemanaran i que venent la idea, crec que, 
l tengucm les competencies, tothom sera felic;. 
El Sr. López ha dit que evidentment els mites his
:s no s'han de reproduir, que hem de ser més estat, 
,om, la Comunitat Autónoma és estat, dins el seu 
,i territori i dins el seu ambit competencial no ha 
er estat, és que ho és, el que jo he elit és que no 
l la substitució d'una mitología d'estat-nació espa
a, que ens ignorava, el Sr. López ha esmentat el 12 
tubre que ha sofert moItes metamorfosis, pero que 
'olíem una nova mitologia, volíem una mitologia de 
!]j.c;: epoca britanica, a la qual a Menorca s'atribuei
totes les virtuts, com aquí, que tot el que és antic, 
els moros, no volem una mitologia sobre el Rei de 
lorca i la batalla de Llucmajor, no volem una mi
gia del Decret de Nova Planta, nefast per la part 
~iística, pero que históricament s'hauria de ponde
si no va significar, a niveIls administratius al ma
temps que un centralisme, signe ele les epoques, una 
lernització, perque la Mallorca deIs segles anteriors 
Ta precisament un model de democracia, en tot cas, 
igocracia, Jo cree, Sra, Consellera que voste té una 
mtat d'actuar, no cree que li hngi de passar c'om 
jurats elel meu poble, els jurats de Campanet que 
egle XVII no hi havia manei-a que contratassin un 
,tre per ensenyar la gramatica als minyons i el bis
de Mallorca els va haver d'amena~ar que si en un 
~rminat termini no ctuien a terme aquesta contrac
ó, els aplicaria l'ex-comunió, cree que voste té ganes 
rcballar, té ganes d'entrar dins la materia educativa 
ec que té unes vies per entrar-hi. 
Creim, per tant, que hauria estat molt més interes

t que les respostes a la InterpeHació s'haguessin cen
, precisament sobre el bessó central d'aquesta in
lellació, el tema de l'article i3, que no és folkE:n-ic, 

no és un tema menor, que no és un temn irrelle
t d'aquest Parlament, sinó que és Ulla mancan¡;:a que 
, té la nostra societat, el'una falta de coneixement, 

d'una falta d'identificació que fins i tot, no només ha 
dut a la ignorancia de la propia realitat, síÍ1Ó que, en
lluernats per aquests mítes heretats del centralisme que 
evidentment la dictadura franquista va refon;ar fin s a 
uns extrems brutals, no només ha arribat a la indife
rencia cap a les propies coses, sinó que ha arribat a 
l'auto-odi. I nosaItres volem que l'autonomia serveixi 
per recobrar la nostra personalitat, per coneixer-nos i 
per identificar-nos amb la nostra propia historia, amb 
la nostra propia personalitat. 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura. 

LA SRA, CONSELLERA D'EDUCACIó 1 CULTURA 
(M,a Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs, Diputats, En pri
mer lJoc, contestaré el Sr. López i Casasnovas, No par
lem més elel passat, pensem en aquest tutur de que 
abans parIavem, esperanc;:at i milIor. Tenim, és veritat, 
competencia exclusiva en materia d'ensenyament del ca
tala, té voste raó, i tenim una Llei de Normalització Lin
güística, també, també té voste raó . En aixo estam d'a
cord, pero també estam d'acord que aixo no basta. 1 
no basta, perque no tenim -capacitat d'intervenir en la 
distribució elel personal del Ministeri, i quan a una es
cola unitária eI'un poble, el mestre no és catalano-par
lant, ensenya als aHots en foraster, i no es compleix 
ni el que diu la Llei ni es compleix la competencia en 
materia d'ensenyament, i aixo és una realitat. No te
nim un control d'horaris, i la Llei pot dir que s'han 
ele complir uns horaris, pero si no es compleixen, a tra
vés de la ConselIeria, no poelem fer res. Tampoc no 
podem influir en els programes, per tant, no sabem 
que ensenyen a les escoles , Tarripoc no podem influir 
amb l'orelenació academica, ni en la planificació d'ex
periencies d'innovació, tenim una competencia exclusi
va en materia d'ensenyament en cataJa, pero, desgra
ciadament, poc podem fer perque aquesta es com
pleixi, 

Vost€:: em parla que podem fer moltes de coses en 
materia d'ensenyament en catala, ensenyament musical, 
escoles d'infants, educació física, ensenyament d'adults, 
escolti'm, si el Ministeri té les competencies i no els 
les vol transferir, que ho Paci i que pagui o que ens 
les doni, pero si no, li haurem d'anar solucionant tots 
i cadascun deIs problemes. El logic és que el qui paga 
mana. Si el! té les competencies, que les pagui, si no 
vol les competencies, que ens les doni, que de molt 
bon gust nosaJtres les acollirem. Pero no ens demanin 
a lTZlVés del Parlament que nosaItres ajudem i subven
cionem totes aquelles coses a les quals el Ministeri no 
arriba. 

Tenim, no dubti, Sr. López i Casasnovas, ganes de 
~!Uan'yar, volem guanyar, i \Tolem guanyar totes les com
petencies en materia d'educació, perque aquests pro
blemes que li he plantejat no ens tornin a passar. 

Pel que fa referencia al Sr. Pon s, que també és 
partidari de convenis i més convenís que donin salució 
él tots aquests problemes que per no tenir les transfe
rencies no són competencia nastra, li responc el mate ix 
que al Sr. López i Casasnovas, no importaria fer tants 
de convenis si ens donassin eI'una vegada per totes la 
transferencia ele competencies en materia d'educació, 
que ens la donin, que és una injustícia historica que no 
la tenguem, I \Toste, Sr. Pons, hi era a Madrid, quan 
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jo vaig ana r a reivindicar aqu esta t ransferen cia de com
petencies, i voste em donava la raó, en aquell moment, 
era necessaria tenir la transferencia de competencies en 
materia d'ensenyament, i també en volíem en materia 
d'aigües , volíem una transferencia ele competcncies, en 
aquell moment ens pareixia quasi tot justa, que és que 
ara ja prcf'erim arribar als convenis? Som l'única Co
munitat Autonoma de tot l'Estat Espanyol, amb llen
gua propia , que no té aquesta transferencia, jo crec que 
és ben hora que es decideixin i ens la donin. 

Voste m'ha dit que a la interpellació en materia 
d'educació, jo no he r espost exactament al que voste 
m'havia dcmanat, vull dir, jo he dit que no ho podíem 
fer tü~ el be: que volíem, en aquesta materia d'ensenya
ment en catalü, pero h e dit també que pensavem fer 
moltes coses, que faríem el maxim possible per clur-Ia. 
el millor possible enclavan t. 1 li h e parlat, en tre d'al
tres coses cl'un aprofuneliment ele l'ensenyament en ca
tala, concretament, i entre d'altres coses ens proposa
vem revisar, comple~ar i divulgar la normativa legal so
bre la llengua catalana i la cultura ele les Illes Balears, 
arribant fins i tot a l' educació especial i als coHegis 
estrangers, he parlat cl'ordenació de centres el'experi
mentació i innovació, del centre de recursos, de cur
sos el e perfeccionament i actualització ele !libres el e text 
j de material didactic, de tot a llo que clesprés voste 
m'ha parlat, jo ja Ji havia dit, a la meya intervenció. 

Ah!, i esper sobretot que no em passi el mateix 
que al jutge de Campanet, per sort, en aquest moment, 
és un d'aquests en que un agraeix aquesta separació 
entre esglesia i estat civil, .esper que no m'ex-comul
guin. 

Pel que fa al Sr. Jaén i Palacios, per suposat allrair
Ji la coHabo ració ja, que hagi avanr;at el seu SUlJort el 
dia de elema, a la soHicitud de la transferencia de com
petcncies . 

Moltes gracies . 

V.-) 

EL SR. PRESIDENT: 
Entram, ido, a debatre la presa en consicleracio de 

la Proposieió de Llei r egis trada amb el n.O 965/87, pre
sentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, relati\'3 a la 
declaració de l'Arxipelag de Cabrera i les a iglics tcrri
torial s 3cljacents, Parc Nacional Marítim-Terres1re. 

Per defensar la presa en consideració, té la parau
la, per part del Grup Parlamentarí PSM-Entesa de l'Es
querra de Menorca, el Diputat Sr. Joan Mayol. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

Graei , r. Pre ident. J a que hem de parlar .c Ca
br n\ i a ui an av m un poc c1'historia , em permetran 
e ls iHllstres Djputats d'aque l Pa rl amenl que comenci 
la meya intenenei amb angle i amb una r eferencia 
als Esta~s Uni S. E n efecle, la D ei d' ] ele mar<;: oe J872. 
del Cong rés deIs Estats Units d 'America es tabli a el 
primer pare nacional de la historia del món modern, 
cOl1sagral1t I'area de Yellowstown «a public pare o'f 
p lay for ground or elle benefit and the joyement 
oE the p eople». La idea, qlle havia estat allspi
ciad;) per una expedició de na:'uraJi tes i artistes que 
havia visitat la zona en els anys 1870 i 71, 'Va ser molt 
fecunda, j avui en día existeixen de l'ordre de 100 roj

liaos d 'hectarees en tot el món, recOllegudes in terna
cionalment com a pares nacionals, amb un total de 
1.500 pares_ 

Cal, pero, que vegem previament ql 
nacional, i em podria remetre a la defin 
Llei 1/1975, ele 2 de maig, que el nostre 
aplicar a l cas de Cabrera, pel'o no ho fa 
vulgui desconsiderar un text legal, sinó 
tres elemanam. no un nom, no una defi 
una figura, sinó una reaJitat que, com ' 
venir clonada per una clefinició legal, pe 
interessa és el contingut que ~s pugui e 
ta llci i, per tant, em regiré pels criteris 
que va acordar I'UICN, la Unió Internac 
Conservació de la Naturalesa a l'any 
Delhi. En aquesta reunió sadopta, intel 
com a definició de pare nacional, q ue 
tori relativament ex tens, que presen ti 1 

ecosistemes generalmcnt no transformat. 
ficats per ]'explotació i ocupació human 
cies animals ¡ vegetals,els !locs geomOl 
hilbitats tenguin un interes especial de~ 

vista científic, educatiu o recreatiu i al I 

paisatges naturals de gran valor estetic 
més alta a1l1oritat competent elel país h, 
res per impedi;:- o eliminar, en tot el pos 
a la seva sllperfície l'explotació i OCUpé 
fer efectivament respectar les entitat~ 
gcomorfologiques o este tiques que hagÍJ 
creació del parc . 1 tres, que la visita es! 
da sota les condicions que garanteixin 1, 
l'area, am b fina li tats r ecreatives, educc 
rals. 

Amb aquesta figura, com he dit abal 
espais al món, reconeguts a nivell interr 
Sllposen 100 milions d'hectarees. El con 
Nord-America, compta amb un 1'6% de 
en [lquesta declaració, i per referir-nos 
més propera, Europa eSa molt per da\ 
6% del territorio La qües tió és logica, ja 
d'un continent ocupat d'una manera me 
per a la civilització moderna, esta molt 
mat, ¡ les grans arees verges que al con 
són susceptibles de conservació, a Eurc 
nyes o mot més petites . la mitjana el'ex! 
és ele 13.000 h ectarees per parc n3ciona 
quina és a situació espanyola. 

E spanya, els parcs nacionals varen 
adoptada molt prest, a l'any 1816 es " 
primer pare a Covadonga, i el 1918 el 1 
Fins a epoques més modernes no hi va 1 
viment amb aquesta figura legal, fins al 
1950 i 1975, es declararen els parcs elel ' 
ries, Taburiente, a Canaries, Aigües Tor 
Sant Maurici, únic parc deIs Palsos Caté 
Daimiel i Timanfaya. Des de l'arribada 
cracia, soIs s'ha declarat el Parc Nacion 
nai, també a les Illes Canaries. Pero ni 
aquestes paraules s'interpretassin com . 
cracia no hagi aportat, el'una manera mi 
una millora de la situació espanyola qua] 
cionals. Des del 1982, s'han consolidat, 
ampliat i dotat els parcs naeionals exis! 
dir que es parteix d'una situació molt 
que teniem pocs anys abans. De fet, 1'1 
centava abans, en els anys 70 no reeom 
dos deIs pares nacionals espanyoIs, i an 
tots. Avui, la inversió mitjana per pare 
entre 100 i 300 milions anuaIs. El sistem; 
clou, si coneixen els noms que h e esme 
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, són els d'alta muntanya, les zones d'Aigües Tor
i'Ordesa o de Covadonga, zones humides, Doñana 
miel, i una molt bona representació deIs eco-siste
insulars canaris, en canvi manca absolutament la 
~sentació del món mediterrani, manca absoluta
: la representació deIs eco-sistemes de litoral o in
's del Mediterrani. 
~s que al Mediterrani no hi ha arees marítimes 
~s de protecció? En el nostre cas, és que Cabrera 
lot mereixer? Anem a la primera parto La Medi
nia fora de l'Estat Espanyol, té una serie d'arees 
times protegides, per exemple, rarea de Portcros, 
és proxima a nosaltres, al sud de Fran~a, amb 700 
lrees, a Italia, l'illa de MOl1tecristo, amb una mica 

de 1.00U hactarees, a Iogoslavia, alguns petits 
s, un magnífic a Grecia, amb 30.000, hectarees 

amb una població de 10.000 persones, i dos a 
cia, d'illes de petita entitat i de les quals tenim 

informació. 
Veim, cn una primera aproximació, que el cas de 
'era, dins aquest context, pot ser vertaderament 
pcional Cabrera destaca d'una manera molt clara 
~ aquestes illes pels seus valors naturals, vull dir 
si aquestes han meres cut dins l'entorn mediterra

l considera ció de parc nacional, el que resulta in
prensible és que Cabrera encara no la tengui. 
Pcr parlar deis valors naturals de Cabrera, resul
l impossible fer-ho aquí amb el temps que, amb 
[Joe de logiea, podré dedicar a aquesta exposiciÓ. 
litres podríem resumir molt álpidament aixo, amb 
valors ornitologics, Cabrera hosteja molts de cen
rs de parelles d'ocells marins, protegint Cabrera 
egim els ocells marins de la Mediterrania Occi
:al, ja que criant aquesta area van a pescar o a 
e a moltes altres bandes d'aquesta mar o fins i tot 
rant fora d'ella, hi ha gran s valors herbatológics, 
la radiació evolutiva ' de les .. races de sargantanes, 

,rs paisatgístics, que no necessiten ser ponderats, 
,rs marins, de forma submarina extraordinaria, va-
botanics i, fins i tot, valors historics. Jo em permet 

lmallar as Ulustres Diputats que no ho hagin fet, 
ar l'exposició que té muntada el GOB a qualque 
le d'aquestes illes, molt més detallada i enriquido
lel que jo els pugui dir des d'aquí damunt. Aquests 
Irs, a més a més estan ben avalats cinetífica-
11, els nventaris que tantes vegades h'han retret, 
:ONA, d'INESE, documenten perfectament aquest 
:res natural, ho documenten diverses publicacions 
'esolucions d'entitats de gran prestigi, com és el 
B ja esmentat, l'associació d'historia natural de 
ears, la institució catalana d'historia natural, la so
at epanyola d'ornitologia, etc., etc., ho documen
estudis ben coneguts, a pesar que no ho hagin de 
com el del Consell Superior d'Investigacions Cien-

:jues, ho documenten rcsolucions internacionals, dcl 
¡seU d'Europa, conferencies, la Conferencia d'Al
r sobre ocells marins, etc., etc. 
Jo he triat, tanmateix, a tall d'exemple puntual un 

re, un deis pocs llibres generalisies publicats sobre 
lrera que pretén treure una visió general de l'Arxi
ag, es tracta d'un llibre redactat i editat pel Regi
nt d'Infanteria Palma-47. En el capítol dedicat a la 
logia de Cabrera diu que l'illa de Cabrera és encara 
,cticament verge i la seva importancia biológica és 
lt important, ens lrobam amb una comunitat natu-
molt poc degradada per l'home, i, des del punt de 

la ornitologic ha estat considerada com el reducte 

ornític més important del Mediterrani Occidental. 
Pero, l'Arxipelag de Cabrera presenta el seu major es
plendor a la vida marina que si sustenta, la fauna ma
rítima és aquí soberbia, les seves aigües litorals, s'hi 
troba, per ventura, l'únic ecosistema marí no degradat 
de la Mediterrania Occidental, i la seva conservació re
presentara per a la ciencia un indiscutible legat d'in
calculable valor. 

El parc, pero, a més d'aquest sentit de protecció 
natural, té també un sentit patrimonial, un sentit que 
jo li diria nacionalista, a més de nacional. Nosaltres, 
vull dir, els mallorquins, el consideram, realment, cosa 
propa, no els vengui de nou, llegiré dues frases de co
neguts inteHectuals mallorquins ja antigues, del 1972, 
una és de Llorenc;: Cap ella, que deia, literalment: "El 
maUorquí considera Cabrera com a cosa prüpia, com 
si fas, a diferencia de les altres illes, una prolongació 
de la seva terra, i si l'Estat la posas a subhasta, -aixo 
es parlava fa quinze anys-, i si l'Estat la posas a 
subhas 1a, ho faria sense tenir en compte el sentiment 
del poble». Una altra, és en la metixa línia, era del 
Sr. J osep Melia, que deia, també: "Per que no conver
tir Cabrera en un Parc Nacional, en una reserva d'es
pecies ll181'ines que han descomparegut de tot el litoral 
mallorquí i que, en canvi, alla mantenen encara la seva 
vigencia?» . 

L'any 72 va comenc;:ar, efectivament, un moviment 
general per a aquesta qüestió i va comenc;:ar amb les 
[rases d'un _Ministre, el Sr. Sánehez Bella, que 1'1 de 
novembr~ del 72, anunciava que -les illes de Cabrera i 
S'Espalmador, serien convertides aquell mateix any, 
1972, en Pares Marítims-Terrestres. L'any 79, he triat 
només alguns retaUs especiament significatius, el Di
rector General d'ICONA, el Sr. José Lara, en aquell 
moment, anunciava que es preparaven les disposicions 
legals per declarar Cabrera, Pare Nacional. Pero, pero, 
pero, no va esser així, i es reiteren i van continuant 
aquests [ipus de manifestacions, i n'he triada també 
una altra, especialment significativa, del Diari de Ses
sions del Senat, del 26 de marc;: del 1985. El Ministre 
d'Agricultura, el mateix Ministre d'Agricultura actual, 
manifestava aleshores que a la creació de parcs ma
rítims-terrestres a Espanya, la primera temptativa es 
refel-eix, per suposat, assenyala el per suposat, al su
per-arxipelag de Cabrera a les Illes Balears, al qual i 
concurreixen circumslancies de tot ordre que fan possi
ble i podria ser ellloc ideal per a l'establiment d'un parc 
nacional marítimo-terrestre. 

En canvi, també, hem hagut de dur altres retalIs 
de diaris, com el de Diari 16 o de El País de juny del 
86 on diuen "Cabrera, primer parc nacional marítim, 
probable primer pare nacional marítim, sera bomber
dejada de dia 8 a dia 15 d'aquest mes. 

Bé, aquesta és una historia ja ben coneguda i no 
val la pf'na que hi perdem més temps, se n'ha parlat 
en aquesta Cambra, se n'ha parlat al Consell Insular, 
se n'ha parlat a l'Ajuntament, aIs diaris, a televisió, 
etc., cte., tothom coneix el procés de maniobres, e1s 
vaixells de Green-Peace, la inclecisió i la demora a una 
solució que ha enfrontat o pot arribar a enfrontar mi
litars i conservacionistes d'una manera realment la
mentable. L'Exercit, des de l'any 16 a l'any 72 va con
servar Cabrera d'una manera realment exemplar, més 
o manco voluntaria, pero exemplar i l'any 72 va ser 
realment l'eina per salvar-la de l'especulació, quan el 
Ministre d'Infcrmació i Turisme hi preparava una ope
ració de eonstrucció que Ji fou disputada per l'hereu 
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d'uns drets confusos que tenia, aleshores, iguals inten· 
cions cimenteres que el Sr. Fraga. És aigua passada, 
no val la pena parlar-n e, val la pena que avancem. I en 
aquest sentit, és que el PSM-Entesa de l'Esquerra de 
Menorca presenta, proposa, avui, la presa en conside
ració d'aquesta Llei per declarar Cabrera, no només 
pare nacional marítimo-terrestre, sinó també amb una 
par! de la seva are a reserva integral. 

Pensem que és la forma d'assegurar les funcions 
conscrvaeioni"tes, educatives, eulturals, científiques i 
socials el'aquest autentie privilegi per a les nostres 
illes, que és comptar amb una are a com la de Cabrera 
deshabitada, moll po aH rada i, en tal cas, re law'a
ble de les agressions Cll1e hagi o[erL Proposam una 
eina, profundamelll democrati ca, com és un pare dOlélt 
del eorresponenl patronal, 00 les previsions de les per
sone que en poden armar part o les insLitucions que 
en poden formar pan e la detallada en el Lexl i no 
m'hi entretendré, i amb -une previsioDS de gestió, pen
sam, bastant detallade . Fins j tal, hem vo1gut con
cretar a la Llei, ja qll el corrc:>p nent decret que en 
la vía d'aplicació no serviría al noslre ca , l'area d'in
fluerlcia sócío-economica, i voldría explicar una mique
ta en que eonsisteix aquest Reial Decret. Es tracta del 
Reial Decret 1.105/1982, de 14 de maig, que preveu la 
possibilitat d'inversions, per part de l'ICONA a les 
arees d'nfluimcia sbcio-econom ica lels parcs nacional s 
O les reserves nacionals de casa. Es, p • tant, de qual
que m a n.:::ra , abrir una porta a inverslon.s públiques en 
arees que, en terme munieipals, que siguin afectats 
per un pare, essent Cabrera un parc insular i estant 
adscrit administrativament al municipi de Palma, no 
pareix que sigui molt logic pensar que les limitacions 
d'ús que pugui suposar respecte de la situació actual 
a la situació futura el pare de Cabrera, repercutei
xin, de cap de les maneres ')obre els habitants d'a
que sta ciutat, i, per tant, és més logic veure sobre 
quins o sobre quin es poblacions hi ha, en aquests mo
ments una influencia, que és exclusivament des del 
punt de vista socio-economic, ara, pesquera, i que, a 
pesar que hi ha un mecanisme previst a la nostra pro
posició per evitar que tengui una influencia nefasta 
per a persones que viuen ara eI'aques! sector, puguem 
trobar també un meeanisme de re-equilibri a través 
el'aguest Reial Decret. 

També, i aquest pot ser l'aspecte més intcressant 
i, a la vegada. més bo per obrir debats en el si de la 
Comissió, de la Ponencia, hem cercat un equilibri que 
realment és difícil, entre la Comunitat Autónoma i 
l'Administració Central per a la gestió de l'area. Nos
aItres pensam que és important que Cabrera estigui 
emmarcada dins sistemes de parcs nacional s de l'am
bit geografic més gran possible, pensam, per tant, que 
no es tracta de distorsionar o introduir disfuncions 
en el sistema espanyol de pares nacionals, pero, a la 
vegada, salvaguardar j assegurar que les decisions po
lítiques sobre aquesta area siguin el més balears 
possible. fIem cercat una fórmula, la proposam a la 
eonsideració d'aquesta Cambra, i esperam que pugui 
mereixer algun beneplacit. 

Esperam aportacions positives í esperam ajudes 
reals cl eIs Grups d'aquest Parlament, perque aquesta 
Propasici6 de Llei, no només sigui aprovada aqui, cosa 
que no ens sembla maSSa dificil, sinó, obretoL, que 
sigui inelosa, com més avíat millor, a l'Ordre del Día 
del Parlament de Madrid, perque és alla on aquesta 
llei ha de rebre definitivament Hum verda. 1 aquí vull 

retreure, també, unes paraules, d'aquesta sess 
Senat, del Ministre, on va dir que la declaral 
pare naeionals ha el ser una dedaració d les 
bres, es refereix a l Congré í a l nat, i és lagi, 
que la lIei ai . í h estableix, corre pon a .Ies amI 
declaració de parc naciona l i pOl er, i per , 
h auria el er, per iniciativa de la omunilat A 
ma corresponent, ens demanen aquesta inieiativ: 
aItres no ens hi podem negar. Peró sobretot 
vespre cre , i voldria que Cabrera, essent una i 
sigui un fel ,úllal, j que marqui pula al critel 
, ,-vac.ionis la d'aqll (a Cambra, far una cita, e 
qua ' i obligat. Phjlip Dupont a un lliure que I 

«Par s a iomlls. i Reserves eI'Europa», é pre. 
oblidar qll ]a cl'eació cle parcs i reserves repr 
soIs \O ele l divcr o aspectes de la protceció 
naturalesa, i fóra cle astrós crear-ne per a tmm 
aceions c1cstrutores rora d' Hs. Que la votació PI 
en aquesl projeclc de lleí no tranquiHitzi cap COI 

da perque la conservació de la naturale a la 
obena en molls altre camps. 

Molle gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Correspon intervenir als Grup que ho vulgu 

a través deIs seus Portaveus. 
Par part del Grup Unió Mallorquina, té la p 

el seu Portaveu, Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. MIQUEL PASCUALI AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo pen 

els que venim aquí, a parlar des d'aquesta tribu: 
només hem de servir per remarcar les diferenci 
Lre els gnlps distints, inó també per felicitar 
donar l'enhorabona 'lllan un Diputat, encara q 
s\flul del no tTe Grup, .fa una bona fei.J1a. Jo per 
el pon 11 , Sr_ Mayal. ha fet molt Dona feina, 
distingit c1uraOl molts d'nny en la lIuita per a 
fCI1 a de la eOllservació de la natura, i c ncrel 
en la lIui ta per a ¡'illa de Cabrera, i el 'u ," 
presentat una proposició de 11eí que evídentme 
d'acabar amb una ll ei de les Corts Generals, i no.' 
pensam que h8. fet una gran labor. 

Dit aixo, també hem de parlar el'un altre 
nalge, personatgc en e l bon entit ele la paraula 
me. o abun de la seva 1110l"t el r. f"elix Rodl·íe.t 
la >o uente a I'any 1980, va presidir una reuniÓ 
Comis i6 de conservació el abrera , a la qual j' 
tenir 1'honor cI'assistir com, aleshores Con e ller 
denadó del Territori, i aquesta Cambra, al nost 
rel-, Ji hauría ele retrc un hom naLge, perque el 
drígllez de la Fuente, afer molte coses 1 
Cabr ra. Tot hem \list els Seus reportatge teje' 
tots hem vist la difusió que ha donat al super-a 
lag de Cabrera. 

A Espanya, coro 'ha dit molt bé, no hi h 
pare nacional marítim, i i llegim la Llei 15/19' 
2 de maig, d' pais Natura]s Pro tegits, ens n'ad0J 
que seP1bJa que no esta pensada per a la mar, sin 
Domés es·ta pensada per al que és la terra, encar 
no fa referencia a la mar, o s igui que és possibl 
hi ca.piguen espai naturals maJitim . Aquesta L1r 
classifica els espais naturals, entre allres, en re: 
integral el'jnteres científic, pares nacionals i par, 
tura!s, per lant, a l'hora de preservar el ub-arx 
de Cabrera, i vull remarcar el ~ub-arx:ipelag, con\ 
ment al que diu la proposici6 de lIei, perque nos 
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"ndicam que forma part de }'arxipelag balear, el 
.~rxipelag de Ca.brera, S'ha, de protegir, i h.i ha di
;os camins. Temm el caml de la reserva ml"egral, 
.ro el camí del pare nacional i tenim el caroi del 
_ natural. La proposició <le Uei pr0posa la declara
~om a pare nacional, per llei de les CO'l·ts Generals 
n part, coro a reserva in tegral d'in texes cientí[jc. 
una reserva integral d 'interes científic és, segons 

_lei, un espai natural de dimensions reduIdes que 
:leclara com a tal per lIei i que té per finalitat pro
r con5ervar i millorar en la seva integritat, la seva 
'fauna i flora. Un parc nacional, al contrari. és un 

~i natural de molt més gran extensió, i que té. on 
;teixen eco-sis~emes primigenis que no hagin estat 
stancionalment alterats. I, finalment, un pare na-
11, segons aquesta llei. ja no parla d'un espai na-
11, sinó d'una are a que pels seus valors naturals 
t1ificats, ha d'estar declarat com a tal, per facilitar 
:ontacLe de lhome en la natura. Per consegiient, hi 
una diferencia qualitativa entre les figures. 
També hem de fer referencia, perque ens interessa 

1 a partit autonomista, al Reial Decret de trans[e
cies en materia de conservació de la natura, el Reial 
:ret 1678/1984, d'l d'agost. A partir d'aquest Decret. 
Cumunitat Autonoma de les Illes Balears té plena 
élpetencia en la de~laració de parcs naturals. i aixo 
1 de dir aquí, i té plena competencia en l'adminis
::ió i en la gestió deIs espais naturals protegits, a 
cpció deIs parcs nacionals, i té plena competencia 
l'actuació a les zones d'influencia socio-economi

:s del Pla Nacional que jo vuH avam;:ar ja que ens 
'eix molt bé la part de la intervenció del Sr. Mayol, 
pecte deis municpis de Campos, Ses Salines i San
ví, que puguin tenir ajudes de l'Estat. En canvi, 
stat Central es reserva la declara ció de les reserves 
egrals i deIs Parcs Nacionals, per llei, les relacions 
ernacionals que també ens interessen, sense perju
i de la participació de la Comunitat Autónoma, i 
lministració i la gestió deIs Parcs Naturals, sense 
"judici de convenis amb la Comunitat Autonoma, i, 
alment, hi ha una competencia compartida, que és 
Patronat deIs Parcs Nacionals on hi ha amdues ad
nistracions que hi formen part. 

Nosaltres, grup Parlamentari d'Unió Mallorquina. 
convicció profundament autonomista. hem d'aspirar 

lna gestió i administració deIs nostres espais natu
s, en aquest sentit, preferim una fórmula amb la 
al Cabrera quedas totalment sota la jurisdicció de 
Comunitat Autónoma, és a dir en aquest cas, seria 
parc natural, si no hi bagués altres consideracions. 

a bé, en primer lloc, al sub-arxipelag de Cabrera hi 
isteixen, efectivament, ecosistemes minímament tras
:ats per l'acció humana i, ho hem de dir tot. gracies 
la circumstancia de la seva administració durant 
)Its d'anys pel Ministeri de Defensa, a pesar deIs 
J.s inconvenients, i aixo, que esta alterat és de molt 
:11 recuperació. Segon, millor dit, en concret, aquests 
pais naturals, nosaltres podem fer referencia a tres. 
tres coses. 

En primer lloc, hi ha una garriga mediterrania a 
lla principal, exemple únic d'associació vegetal gai
bé no alterada per l'acció humana, en tot el que 
mporta, amb la seva fauna propia, a més de la flo
, En segon lloc, hi ha uns illots menors on s'ubiquen 
; ~olonies de nidificació d'aus marines d'una impor
nCa excepcional. El Sr. Mayol, hi ha fet referencia. 
T no entretenir-nos en det~lls, pero, direm, només, 

-
-

que hi ha un deIs escassíssims 1I0cs de reproducció 
de la gavina oduan i del falconet mari que queden a 
tot el món. I tercer, que hi ha uns fons submarins 
d'una gran varietat i riquesa de biótops poblats per 
una riquíssima mostra de la fauna marítima medi
terrania. Si bé les poblacions d'animals marins estan 
fortament depedrades per una pressió de la pesca ex
cessiva. Per tant, le finalitat que es persegueix no és 
la de posar l'home en contacte amb la natura, si no 
de preservar uns eco-sistemes de gran importancia. Si, 
arnés tenim en compte que a la zona marítima, que 
és de no dificultosa recuperació. pero que tal vegada 
hi fa falta una major acció de vigilancia, hem de con
cloure que la figura de parc natural no és la més con
venient des del punt de vista ecológico 

T ampoc no volem renunciar a sentir-nos orgullo
sos de tenir a l'arxipeIag balear un deIs ecosistemes 
més importants de tota la Mediterrania, des del punt 
de vista del seu estat de conservacó, i, per tant, aixo 
requereix la generositat de la nostra Comunitat Autó
noma, clonant participació a l'Estat Central i, si és pos
sibIe, a la Comunitat Ecol1omica Europea en la gestió 
i administració del tant estimat espai de Cabrera. 

Per tant, avui és un dia de joia per al Parlament 
de les Illes Balears, perque, probablement, manifesta
ra per unanimitat la voluntat política, que el sub-arxi
pela~ de Cabrera sigui un parc nacional. 

Arreu d'Espanya, ja s'ha dit, hi ha, a les hores 
d'arZl, nou parcs nacionals, deIs quals quatre estan si~ 

tuats a les Illes Canaries, pero no hi ha cap reserva 
integral d'interes científic ni cap deis parcs nacionals 
existents és marítimo És el nostre desig, per tant, que 
la primera reserva integral sigui a les nostres IHes, 
COIn contempla la proposició de llei, i que tenguem 
també el primer parc marítim de tot l'Estat espanyol. 

Com a cosa més de detall i entrant ja a la propo
sició de llei, consideram mol t encertada la planificació 
prevista a · les reserves integrals d'interes científic, tant 
a la seva part terrestre que compren totes les iHes 
menors, com a Hoc cle reproducció d'aus marines, com 
en la seva part marítima, situada davant la costa sud 
de l'illa gran, perque aquesta darrera permetra tenir 
una zona marina absolutament in tocada de gran utili
tat científica. Tampoc no podem deixar de dir que el 
pare nacional marítim sera beneficiós per a la pesca 
en general, per quant es convertira en un centre d'irra
dicació d'especies tan interessants com I'enfós, el den
ton o la pagra. 

Unió Mallorquina no vol [er avui, no em de parlar 
de més detalls, ja en parlarem en Comissió, i volem dir 
que presentarem alguna es mena a la proposició de llei, 
pero avui no bem de parlar d'aixo, sinó que hem de 
dir sí, hem de dir sí, i amb tot el nostre cor, a la pre
sa en consideració de la proposició de llei de declara
ció del Parc Natural i Reserva Integral de Cabrera. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Pel Grup Parlamentari CDS, té la paraula el seu 
Porlaveu, Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr. President. Molt breument, perque no 
hi cap la polemica en aquesta materia. Només anun
ciar Que el CDS acull amb enorme satisfacció la pro-
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pos~a el'iniciativa legislativa davant el Congrés de Di
putats de l'Estat, presentaela pel Grup Parlamentari 
PSM-Entesa ele l'Esquerra ele Menorca. 

La creixent preocupació deIs ciutaelans per a la 
conservació de la naturales a s'ha manifestat no fa gai
re, a una enquesta realitzada dins l'ambit de la Comu
nita~ Economica Europea, i no és una casualitat que 
l'any 1987 hagi estat declarat l'any europeu del Medi 
Ambient, que aquesta enquesta hagi donat les preocu
pacions medi-ambientals entre els ciutadans europeus, 
com la primera i més important. És una enquesta que 
es fa cada dos anys a la Comunitat i que revela que 
aquesta preocupa ció és creixent, i que signifca, alman
co, camina amb una elevada correlació amb el grau ele 
mockrnilat i amb el grau de madures a de la nostra 
socictat, i és com a conseqüencia d'una nova manera 
d'entenelre el món, que el món en que vivim, que vi
vim en un planeta de recursos limítats, i que s'ha aca
bat, ja, l'economía del cowboy i el poder depredar la 
naturalesa sense pagar-ne les conseqüencies a curt o a 
mitjan termini. 

Jo crec que seria pressumptuós, per part meya, 
des d'aquesta tribuna, parlar deis valors ecologícs de 
la fauna i flora de l'arxípelag de Cabrera, quan entre 
nosaltres es troben científics i divulgadors deIs quals 
hem apres molt del poc que sabem, i em referesc, per 
suposat, a l'IHustre Diputat Joan Mayol, que és pre
cisament qui ha presentat aquesta proposta en nom 
del seu grupo . 

Peró hi ha, a més, un valor sentimental que com
partim tot els illencs i aixo ho han demostrat diverses 
manlfestacions ciutadanes que en quests darrers anys 
es vénen proeluint en la defensa de Cabrera com a parc 
nacional marítimo-terrestre i que avui, sens dubte, me
reixen la felicitació de la Cambra. Hem de reconeixer 
que la presencia de l'Exercit a l'iIla, l'ha preservada 
del procés de balearització, peró avui aquesta protec
ció és evidentment insuficient, perque no suposa un 
control deIs danys que ocasionen els visitants i, per 
suposat, no pot oferir una gestió de l'activitat conser
vacionista que en principi no correspon a l'Exercit, i, 
arnés, tenint en compte que les maniobres que realit
za, amenacen la supervivencia deIs seus valors ecolo
gics i patrimonials. 

Volem, voldríem que l'arxipelag tornas a ser refu
gi per als vells-marins i per a les aguiles pescadores, 
que Cabrera es deixi de recordar com el niu ele pira tes 
que va ser al segle XV o com el cruel camp de preso
ners en que es convertí l'any 1809. perque es concgui 
com l'espai natural més beIl de la Meeliterrania i únic 
en les seves característiques. 

Em complau, per acabar, anunciar el vot favorable 
del nostre Grup a la presa en consideració d'aquesta 
proposta, i també anunciar, formalment, l'acció favora
ble deIs Diputats i Senadors del CDS a les Carts Gene
rals perque Cabrera sigui, a la fi, l'anhelat parc nacio
nal marítimo-terrestre. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el 
seu Portaveu, Sr. Francese Triay. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La historia de 
Cabrera és una historia de soldats, de presos, de pira-

tes i de contrabanelistes, també de qualque pages p 
bre, perque també hi ha hagut algunes terres de ca 
reu i fins i tot eliuen que hi va haver un monestir In 

dieval, no tan soIs en el segle XV, Sr. Quetglas, ja Pli 
deia que Cabrera era un refugi de pira tes. Un gran po 
natural, magnífic, el millar, després del de Maó, de 1 
IlIes Balears, reda~at de tols els vents, la proximitat 
les costes mallorquines i el control que eles del SI 

port es pot f'er del port ele Palma, han fet de Cabrer 
claramcnt, dins tota la seva historia, una base d'oper 
eions militars, d'operacions piratiques i de con traba 
Recordem que Felip V, a la Guerra de Successió, el 171 
just va tenir I'illa de Cabrera i en 48 hores va domin 
to la Mallorca. 

1 com ha estat prou repetit pel Portaveu que ha ( 
fensat la iniciativa, Sr. Mayol, l'Estat, després d'una f( 
ta i Ilarga historia militar que comen<;a més enlla c 
segle XIV, quan es construeix el CasteIl de CabreJ 
l'Estat, per fi, el 1916, compra l'arxipelag, i eliuen q 
el va comprar molt car, ja hi ha un precedent. 1 c 
rant 71 anys, l'Exercit ha estat practicament I'ÚT 

usuari, el senyor i amo de l'arxipelag de Cabrera. 
Historicament, per tant, fins i tot prehistoricameJ 

perque s'hi troben restes, com saben, de cultures tala 
tiques i pretalaiotiques a Cabrera, Cabrera ha estat u 
iIla habitada, una illa ocupada per I'home, humanit: 
da. 1 avui ens proposam, en un darrer esforc;:, i com 
maxim nivell d'humanització, propi de la nostra cu] 
ra avam;ada de finals del segle XX, precisament, lir 
tar la presencia humana, deixar que la naturalesa acl 
per si mateixa, substituir pira tes, contrabandistes, p 
soners i soldats, per guardes forestals, per científic~ 
per visitants interessats en la natura. 

RosseIló Verger, a la seva obra famosa «Mallar 
al sud i al sud-oest», deia el 1964, i el llibret deIs r 
litars que el Sr. Mayol ha citat en reprodueix una pa 
deia, i afortunadament va errar, deia que les possi 
litats turístiques i el elecreixent valor militar de l'i 
despertaren ele nou i él la inversa la qüestió, la pm 
bilitat d'alienació per l'Estat. S'han fet intents per p¿ 
d'una forta as socia ció hotelera i, més recentment, 
1960, per una agencia internacional de viatges, els a 
bici osos projectes ele residencia ele luxe i hotel s r 
hotljng, de categoria, es troben ara detinguts per fa 
d'aigua, i afegeix, pero tard o prest, l'iIla, que ja 
se'n recorda ni de la pirateria ni del con traban, caL 
en una activitat no més mercantil: el turisme. Afor 
nadament no va tenir raó el Sr. RosseIló i Verger, p 
que la seV3 analisi era lúcida dins la perspectiva I 

1964, si es pensava en el continu'isme, en la contim 
ció de la mateixa dinamica política i economica d'aqu 
momento 1 no hi ha dubte que en aqueIl moment 
s'hagués continuat, si s'hagués retardat més la rest: 
ració democratica a Espanya, és molt probable que ( 
brera, avui, estaria privatitzada i estaria urbanitzal 
Pero, la restaura ció democratica, la forta sensibilitzal 
medi-ambiental de tota la societat espanyola, i molt 
pecialment de la societat de les Illes Balears, que c( 
saben és una de les més preocupades per la defensa 
la naturalesa de tot l'Estat Espanyol, ens han dut 
una situació, a una eonjuntura molt més favorable, e 
és la que ens permet avui preeonitzar, aquí, al P31 
ment de les IIles Balears, la declaració de Cabrera el 
a primer parc nacional marítimo-terrestre d'Espanya 
implícitament també, mantenir i Iliutar pel mantE 
ment de la titularitat pública, de la utilitat pública d 
terrenys de Cabrera, substituint, per tant, l'ús defen 
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i l'ús d'entrenament militar per l'ús de la conservació 
de la naturalesa. 

pel que die, queda dar que el Grup Parlamentari 
Socialista donara suport a la proposició de llei del Par
tit Socialista de Mallorca-EEM, per remetre a les Corts 
Generals la proposició de llei de dec1aració de Cabre
ra Pare Nacional. l amb aquest vot nostre, assumim, 
com a partit aquí a l'oposició, pero al Govern de l'Es
tat, al Govern, a l'Estat, al Govern, el paper important 
que ens correspon al camí que ha d'aconduir la pro
tecció integral i definitiva de Cabrera. Per tant, el nos
tre vot favorable queda anunciat. 

Aixo no vol dir, no obstaut, que l'articulat no ens 
paregui que pot tenir perfeccionaments o que es poden 
esmenar determinats aspectes. 

Hem fet un primer estudi de l'articulat, i proba
blement, jo diria que segurament, presentarem algunes 
csmenes. Esmenes en l'aspecte, per exemple, de regula
ció deIs accessos a la reserva integral, que no hi ha dub
te que han d'estar controlats, pero que, de tan restric
tius que són cls que es plantegen, circumscrits només 
a vigilimcia i investigació, seria impossible el salvament, 
la rcstauració o la propia gestió de la reserva integral. 
També haurem de ter alguna observació a la composi
ció del patronato si bé ara no hi entraré. Hi ha aspec- 
tes funcionals del repartiment i distribució de compe
lencies que no encaixen, més bé són discordants amb 
aqueLxa clistribució, a que el Sr. Pascual ha fet una re
ferencia a la seva intervenció, que el Decret de trans
feú:ncies estableix darament, delimitant competencies 
a l'Estat, competencies a la Comunitat Autonoma i com
petencies compartides, realment competencies que són 
compartides, s'assignen totalment a la Comunitat Auto
noma, competencies que són de l'estat es compar
teixen, probablement aixo s'haura d'ajustar millor al 
Decret vigent, perque probablement si no ho . féssim 
així, estaríem sortint del que és propiament la Llei de 
Declaració de Pare Nacional, per anar cap a aItres ti
pus de lleis d'ampliació de competencies . 

Per altra part, no hi ha dubte que després del que 
hem parlat durant prou temps, no estaria gens mala
ment dir, explícitament, entre les actuacions i les acti
vitats prohibides, que no es podran fer maniobres mi
lilars a 1'H1a de Cabr ra, no fas que h i queda qual
qu dubLe o 111 hagués qualque Uoc on agafar-se, i tam
bé que no sera permes voJa.t~. sobre les ill es, I'arxipclag 
de Cabrera, m és que per motivacions própie de sa lva
ment o conservació o, en tot cas, a unes altures míni
mes respectades. 

Per últim, jo vull fer, també, aquí, destacar un re
coneixement al paper '"que ha jugat l'Exercit durant 
aquests 71 anys. La presencia militar a Cabrera. durant 
aquests 71 anys realment ha estat la milIor garantia de 
conservació deis seus valors, a pesar de la utilització 
com a camp de maniobres en els darrers anys, no hi 
ha clubtc que els documents científics reconeixen de 
manera explítica que al medi marí no s'han detectat 
agressions apreciables a les comunitats bentoniques que 
e~tan en molt bon estat ele conservació, j que l'impac
~e ele les maniobres és nul a les esmenades comunitats 
1, en tol cas, inferior al de la pesca inconLr lada i a 
les a livi lals tUlist"q ues nautiques. r, ni medi lerre tre, 
no hi ha cluble que ha millonH s nsiblcment la siLua
ci' de abrei"a, perque i e l 1916 hi havia un 0'4 % de 
la s · va superrr ie arbolada de pinar, n aquesL 1110ment 
hi ha 1 17'3 % i és m é en una situaei6 que pode m 

considerar excepcional, en 71 anys no s'ha prodult a 
Cabrera, mai, cap incendi forestal. Almanco aixo diuen, 
jo no ho sé. 

l, per últim, em voldria sumar, jo voldria dir-ho, 
pero ara ja em sum al que ha manifestat el Sr. Pas
cual, és de justícia també, retre aquí, sumar-se a l'ho
menatge al Doctor Felix Rodríguez de la Fuente, perso
na inspiradora i promotora de la necessitat de conver
tir Cabrera en pa rc marít imo·lerr stre, i que no hi ha 
dubte que va j-¡ iciar' un movimenl d'opi nió cjen tífica, 
popular i ciutadana que, creixent elia a dia, en ha dul 
a l dia d'avui, a la possibililal de prendre n con iclera
ció, per unanimital, cree, aq uesta PI'Oposici6 de Llci. 

A tots, moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Pel Grup Parlamentari Alianc;a Popular-Partit Libe
ral, té la parauJa el seu Portaveu, Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 

Gracia, Sr. Presiden le. Sras. Sres. Diputado. 
Vo a er bre\' , por do razones, u na, porque es lar
de, olra, porque me la a sa lir aquí, después ele que 

- _ a e ha eli 1'10 prácLicamentc todo lo que se podía d -
c ir s bre te proy ClO le ley. Debo felicilar también 
ni Diputado Sr. Mayal por la brillante exposición que 
noS ha hecho de lo ' motivo, la verdadera exposición 
de motivos, yo creo que Illá brillante que la incluida 
en I( propos,ición de le ' , hoy PI" sentada, ba tante más 
brillan te la que nos ha hecho aquí hoy, verbalmente el 
Sr. Mayol. 

Debo anunciar, pues, ya de entrada, nuestro apoyo 
a esta proposición de ley. 

Y, como digo, voy a obviar un poco las razones, 
porque yo no soy experto en e l tema nj puedo compe
tir, desde luego, con los xperLos que me han precedi
do en el uso de la palabra . Sí, implemente, para Di
putados que les pase lo que a mí que no sean tan ex
pertos, quisiera aconsejarles la lectura, realmente inte
resa nte, del informe, que sobre e l lema ha h eho e l 
Consejo Superior de Inv · rigaciones Científicas que 
el Dipulado Sr. Mayal no itó en U-e otras publicacio
nes. Yo tengo só lo el primer tomo, la prilll r parte 
del informe, que se refj ':re a la ueslión len'€ tr , es 
lImam n te interesanLe, reo que está mu bien, " des

de luego, el remate de a lgu na man ra la necesidad de 
la declaración de parque nacional, creo que con unas 
va loraciones a los aspecto geográficos y pa isagí ticos, 
a l botánico, al ecológico y a L zoológico, como muy ele
vados, la máxima valoración posible, que creo que es 
sumamente inter san le . Y oCrezco e te informe, lo ofrez
co incluso a la consideración de la Cámara, porque, 
como abrán, in duda la Sras. y re. Di putado, esto 
rue un inrorme que esta institución olicil6 a l Ministe
ri de D fen a como obj l de tener e le dato. e l in
[OrIn · para conocimiento general. gn\ciadameJ1te, a 
mj me lo ha tenido que mandar al despacho, y le esto 
muy agradecido, Green-Pace, la asociación Green-P ce, 
que espero que me mande, por cierto, la part e que e 
refiere también a los aspec los marít imos, porque, e mo 
di go . me ha inter ado extra rdinariamente, s im ple
mente dejar aqur con laneia, una vez más de que la
menlo la fa lta de sens ibilidad del Gobierno Central. del 
Gobi r:no Socialista que no ha negado, a esta in tiLu· 

i611, con razones, a mi 'uicio, bastan escura, el co· 
nocimiento de este informe. 
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Pasando, pues, ele esta exposición ele molivos, a la 
que no estoy, por s upuesto, capacitado para añadir 
nada, y mucho menos después de las referencias, las 
elocuentes referencias que no se han hecho aquí, en 
este asunto y en los anteriores, remontándose a la his
toria de griegos y romanos, sólo me cabe decir aque
llo que decía León Felipe en verso: "Qué lástima, que 
yo no pueda entonar con una voz engolada estas bri
llantes romanzas a la s glorias de la patria», pero real
mente no me cabe más que lamentarme de no tener ni 
la elocuencia ni la capacidad de añadir aportar algo nue_ 
vo a lo mucho y brillante que se ha aportado hoy, por 
lo que felicito, sinceramente, a mis predecesores en el 
uso de la palabra. 

Entrando en el tema concreto del articulado de la 
ley, también anuncio que nuestro Grupo va a presen
tar algunas enmiendas, y ello, porque nos preocupan al
gunos aspec tos en e ncrclO. Es decir, nos preocupan 
especial 111 en I dos aspectos Pundam ntales. Uno, los que 
se refi eren a l lema ele In administración y gestión, que 
se contemplan en el anÍculo 4.° ele la proposición de 
ley, en el ap¿H·tado 2.°, habla de que el lCONA, dice, 
concretamente, subscribirá con el Govern Balear un 
convenio de gestión con una comisión mixta, es decir, 
crea aquí una figura nueva que viene a ser, digo nueva 
porque no aparece en la Ley ni en el Reglamento de 
Espacios Naturales, tengo también consultados algunos 
reglamentos de algunos parques, como el del Parque 
Nacional de Doñana, etc., y no figura esta Comisión 
Mixta, que viene a implicar, de alguna manera, a la Co
munidad Autónoma, como órgano de administración y 
gestión, por eso, que aparentemente es bueno, o puede 
ser francamente bueno, empieza a ser preocupante, 
cuando en el artículo octavo y al hablar de medidas 
económicas, se dice que los gastos de gestión del par
que nacional y de la reserva integral serán atendidas 
por el órgano de gestión con cargo a sus presupuestos. 
y digo_que- pasa a ser preocupante, porque una de las 
ventajas evidentes de que el parque sea la figura que 
se escoja para el archipiélago o el sub-archipiélago de 
Cabrera, sea la de parque nacional, evidentemente es 
que, bueno, los costes correrían a cargo de la adminis
tración del Estado, no de la Comunidad Autónoma, no 
implicaría un gasto a la Comunidad Autónoma que, 
con:::o ya se ha dicho, tantas veces, tiene sus presupues
tos menguados. Ese, como digo, es un tema que nos 
preocupa y que nos gustaría, por lo menos, aclarar, por
que, además, con sinceridad, no hemos entendido muy 
bien este órgano de administración y gestión. 

Sí nos parece, en cambio, bastante bien definido el 
tema del patronato, en el cual, a diferencia de los pa
tronatos creados en otros parques nacionales españo
les, la participación que se propone, tanto a los órga
nos del Gobierno, de la Comunidad Autónoma, como 
de los Consells Insulares, Ayuntamientos, etc., es una 
participación, francamente muy mejorada, con respecto 
a, como digo, la de otros parques. Comparativamente, 
por ejemplo, el de Dañana, en el patronato resulta ha
ber siete representantes de siete Ministerios, y un solo 

rcpr senlanle de la Junta le Andalu ia, Jo djgo a I 
1 de · jemplo, está méÍs equilibrado e le patronato. 

Per ,el egundo aspecto qu nos preo Up' l bas 
te, yo eliría que ba lanle más, bas tante má aún 
el aspec to económ ic , S n 1 S aspectos que se COnt 
plan en los articulos 9, 10 Y 11 , que son los aspecto~ 
vigilan in y señalización, con r tament e l de vigi 
cia, evid nl m nle y el régimen de di iplina, es de 
a nues lr juicio y n algunos de e to artículos se 
m ite, por cierto, al Reglamento de Espacio' alun 

n el cual se hab la, hablando de di scip lina, se refi, 
o e implica lodo UD 'onjul1to de leyes, como son 
de m nI' , In el caza y pesca, la dc uclo, la de 
gro idad y rchabi litaci n social , incendio forestales 
ligo penal, elc., loc! es te conjunto legislativo, lodo ~ 

conjunto de le es /, en conjunto, toda la vigi lanci: 
toda la cuestión de dj ciplina, OlU ho noS tememos I 

sea una arga excesivamente pesada, por falla de CI 

pclencia y por falla el medio, para la omunidad 
16noma, Jlabría quizás de deslindar este tema e n c 
la claridad y deslindar, como digo las re ponsabi]j 
des y no atri.buir a la Comunidad, al Gobierno de 
Comun idad, más responsabilidades que las que pUl 
sobrel Levar. 

y nada más, simplemente apuntar esto porq 
como digo no quiero extenderme más ni en trar en r 
)lar detall , la proposición ele ley la vamos a apoy 

omo he dicho, y, por consiguiente, tenemo ti empo 
Comisión de discutirla con deta lle. Nada más, muc1 
gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraul a el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MA YOL l SERRA: 
Gracies, Sr. President. Només, realment, una par; 

la per dir, simplement, moltes gracies a tots els Gru 
per aquesta unanimitat anunciacl'a, pens que, arnés 
més, cal agrair la intenció claríssima de milIorar 
text, que ben segur ho és, i esperem que el que d( 
Plini, "Capraia insidiosa naufragis», per acabar en lIa 
no sigui el naufragi el'aquesta proposició de lIei. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat, ido, el debat de presa en consideració d 

questa proposició de llei, proceeleix passar a la votac: 
Per tant, deman: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la pre 
en consideració eI'aquesta proposició ele lIei, es voll 
aixecar drets, per favor? 

Senyors que voten en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Sres. i Srs. Diputats, acabat l'Ordre del Dia d'avl 

no falta més que agrair la seva aten ció i el seu int 
res i desitjar-Ios molt bon vespre. 

S'aixeca la sessió. 
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