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1.- 1) 
EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. 
Comen~ la SessÍó Plenaria convocada per al día d'avui 

i d'acord amb l'Ordre del Dia que els han repartit, el punt 
1 tracta de Proposicions no de LIei. 

Comen~am, ido, per la primera, registrada amb el nO 
520/88, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, rela
tiva a la xarxa d'Escoles de la Natura. Per defensar aquesta 
Proposició no de Llei, té la paraula el Portaveu d'aquest Grup, 
Sr. loan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Ceducació ambiental com a eina pedagogica d'aproxi

mació del ciutada al seu entoro i de millora de les actituds 
referents a la natura és una tecnica ben coneguda i de pro va
da eficAcia que, a més de gaudir d'un merescut prestigi entre 
eh :professionals, permet desenvolupar un seguít d'actuacions 
qqe <lonm consciencia al ciutada que viu sobre un territori, 
ciUin territori viu, que aquest territori té uns recursos i que 
aquests recursos són limitats. 

El Govero de la Comunitat Autonoma desenvolupa ja 
algunes iniciatives en aquest sentit, amb resultats que jo di
ria que s6n molt positius i encoratjadors. Thnim algunes pu
blicaeions, tenim itineraris de natura, hi ha l'Escola de Na
tura de Binifaldó, i d'aquestes instal·lacions, d'aquests 
equipaments, també en tenen coneixement, encara que més 
avia! poc, els alumnes, els escolars de les anomenades Illes 
Me~ors, que periodicament, anualment, grups organitzats vi
sitén amb el suport deIs Consells Insulars respectius, aques
tes Escoles de Natura. 

Per altra banda, aquests tipus d'activitats permeten als 
escolars del nostre país coneixer i valorar no soIs el seu en
tom immediat, sin6 veure que formam part d'unes illes, on 
hi ha una geografia que dissortadament no es coneix prou, 
pero que aquests vistages permeten un grau d'identificaci6 
major amb el país que volem construir també des de 
l'Autonomia. 

Hi ha deficits molt importants, i aquests deficits impor
tants s'haurien de comen~ar a pal·liar, a esmenar mitjan~ant 
una actuació decidida que en primera instancia nosaltres en
tenem que correspon a la Conselleria d'Educació i Cultura, 
pero que no només és un tema d'Educació i Cultura, sinó 
que involucra d'alguna forma tot el Govern en pIe, ates que 
hi pot haver programes que afectin perfectament al tema de 
joventut, programes que necessitaran el suport de la Conse
lleria d'Ordenació del Territori o de la Direcció General de 
Medi Ambient. 

Educar, Sres. i Srs. Diputats, com vostes saben, signifi
ca etimologicament conduir cap a un determinat objectiu des 
d'un punt de partida. Si el punt de partida a les Illes Balears 
és aquesta situaci6 nefasta de balearització, el punt d'arriba
da ha de ser com a mínim la inversió dels termes. Per a a¡;o 
fa falta que hi hagi una tasca exemplar per part de les insti
tucions i el Govern de la Comunitat Autonoma davant da
vant, exemplaritat que encara no es veu pero que encara tam
poc nosaltres no hem renunciat, potser ingenuament, a creure 
que es' podra dur a terme. 

Em diran Vostes, tal vegada, que no hi ha pressupost, 
i jo els diré que a~o és una veritat a mitges i que les veritats 
a mitges solen acabar en mentides. Mirin, estam conven~uts 

que dissenyar un programa d'Escoles de Natura a les IUes 
Balear implica una tasca de projeeció, un projeete que PQt 
renir concreció pressupostaria J'any que ve, en els PressuPOSI¡¡ 
Generals, nosaltres des d'aquI ja deim que voldrlem veur i\. 

nimitat a hora de donar suport als Pressuposts partides preso 
suposHtries ad hoc, pero també els vull recordar que a través 
de la Direcció General de Medí Ambient, la Conselleria d'Or. 
denació del Territori i sobretot la Direcció General de Joven. 
tut poden fer molt des d'ara, a fi i afecte de facilitar els des_ 
pla~aments deIs escolars de les Illes a les Escoles de Natura 
que ja vénen funcionant en aquests moments. Recordin VOs

tes que hi ha l'Escola de Bibifaldó, pero que també, a Me. 
norca, al Castell des de fa anys en ve funcionant una altra, 
que a Ferreries lU ha una instal·laci6 que perfectament (>at 

servir també per a aquest tema, que és ubicada a un deis 
llocs ecologicament i historicament més interessants de l'illa 
de Menorca, i tot al;Ó :ó.omés delJláÍla «la mano de nieve», 
que deia Bécquer; que sapiga arrabassar les notes musí 
que facin vibrar aquestes instal·lacions perque en aqúest m 
ment s6n més aviat esmortei'des. 

Fa falta, ido, que la Direcci6 General de Joventut pren
guí cartes en l'assumpte, i nosaltres volem congratular-nos pe¡ 
fet que el Director general d'Educaci6, el nou Director Ge
neral ens felicités per la iniciativa que el PSM-EEM havia 
tingut en presentar aquesta Proposició no de Llei, i ens feli. 
cités dient-nos que estava totalment d'acord amb la iniciati
va i que des d'aquell moment s'hi posava afer feina, tan! 
és així que a les d.arreres jornades de l'INESE, jomades d'edu
caci6 medio-ambiental, el mateix Director General exposava 
públicament, encara que no citas que la iniciativa era d'aquest 
Grup Parlamentari, cosa que no ens importa, d'altra banda, 
exposava que tenia un pla de treball per a aquest tema. 

Jo, Sres. i Srs. Diputats, voldria referir-me també a les 
publicacions que el mateix Parlament de les Illes Balears im· 
pulsa. Segur que vostes deuen haver llegit, bé, no estic gaire 
segur, pero que hagin arribat al punt 13 de ['Estrategia Mun
dial de la Conservaci6, on parla de la necessitat de trobar 
un suport a la mosofia conservacionista mitjan~nt la parti
cipació i l'educació «Cal una nova etica -diu l'Estrategia 
Mundial- a fi que les societats puguin viuren en harmoros 
amb el m6n natural, del qual depenen les supervivencies j 

el benestar. A llarg terrnini, la tasca d'educaci6 ambiental con
sistira en el foment O enfornment de les actituds i del corn
portament que siguin compatibles amb aquella nova etica, 
pero per provocar una nova etica fa falta que hi bagi UJ1II 
actitud positiva per part de la societat i de les institucio~ 
principalment responsables, fa falta que hi hagi des deis J11lt
jans de comunicació una canalització d'iniciatives positives. 
BIs programes d'educació haurien de formar part de tots els 
projeetes de conservació». .6 

Fixin-se bé que els Plans Espec.ials de ConservaCJ 

d'Arees d'Especial lnteres han de dur també aparellada n; 
només la protecci6 del territori, sinó la projecció de la cOo 8 

ciencia damunt els ciutadans que aquella area val la ~~r 
de conservar, que es tengui en compte d'una vegada 1 .tO~ 
totes que el territori conservat té més valor que el terrl.taJ 
construil i deteriorat, que hi ha un capital, hi ha un .caJ~t 
que no es pot valorar en conceptes de renda, de rendJ? ceS' 
i, dit ayo, jo cree que tampoc no hauriem de pecar d ~O' 
sius protagonismes en aquest tema. Estam disposats a éS de' 
neixer que hi ha altres programes electoral s, a més a ~ ts d' 
nostre, que contemplaven ja dins les seves intencio.naJ1t8 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~ .' d'Escoles de Natura, de manera que tots 
dfl 1·~iSte~¡;Ja ue passin per l'Educació General Basica 

. ~ (¡J!' • els ~ lrecta del patrimoni natural i cultural de 
I uill una.. nOCIOA ;"í farero país balear. Aixf farero PaIsos 

t It 5 JUes, n.uw l'd . d'Ul .... . 
J1 ue" ~ _n1 con~pte so 1 an es, perv lIllJ'ffi, aca-

lit! A;Y! la ..... • . . ' ti 1 d' 
~ears ~ 1 IcrvenclO pnmera exp cant o par ant una 
~aril1 aquesta n sembla fonamental en tota acció educativa. 
(¡LI tió que en;ades és faci! dir que bi ha comportament de-

[olte~ vetllPortament dellnqüent, en materia medio
IiJlq~er)l. I l~t pot ser la canalització de la violencia gene
!1l0IeIl1a • e du a determinats grups. segments de la socie

ntlilzada ~ssar els arbres acabats de sembrar, coses que hem 
t. a dCS~ com aqueUs qui alen foc a un bosc encillament 

<;o!I1pro
va ~ible que allA les expeetatives conservacionistes de

per (er. ~o i també és un mal comportament aquell qui veu 
¡;ap~' pareel.les per edillcar i no unitats ecologiques i 
~n e o necessita un tractament institucional, perque nosal
lO! ~01 forts a hora de demanar que hi hagi sancions i que 
~:cs Iiqui (a disciplina urbanística i que es persegueixi la iHe
s :tat pero hi ha un primer, hl ha un principi, un punt de 
~~ i és que hi ha d'haver també una tasca d'informa
'¡6. Aquella persona ben informada, com diea Sócrates, no 
~u arA el mal. Sócrates era un optimista historie, pero l'es
querra ha estat sempre optimista historie i esperam que la 
drota, en aquest cas, també ho sigui. Qui coneix el bé no 
obra el mal. Facem Escoles de Natura per no destruir la 
natura, 

Hem de perseguir durament els maleducats, diuen des 
d delcrminats escons. Nosaltres deim una altra cosa: hem 
de ser generosos amb els maleducats, pero implacables amb 
els mals educadors, per a~o volem Escoles de Natura. 

EL SR. PRESIDENT. 
S'ha presentat una esmena registrada amb el n!' 827/88 

pel Orup Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar-Ia, té la 
paraula el Diputat Sr. Isidor Torres. 

EL SR. TORRES I CARDONA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquesta és una Proposició de LIei que pel seu contin

aut j per la seva tematica, i per la seva transcendencia tam
~ anima, cree que ens hauria d'animar a tots a participar

i a donar-Ji suporto 
. Per tant, la nostra esmena, en aquest cas no ve a substi

tuir el text ja proposat inicialment, sinó més aviat a 
COInpletar-lo, a afegir-Ji fms i tot una sola paraula: For
lIJentera. 

. Així, l'esmena que proposam vendria a incloure en el 
PrtDler punt d'aquesta Proposició no de LIei, el següent: «Pro
!noure en el termini de sis mesos la creació d'Escoles de Na
~ura a.les illes de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera». 

endna a ser la redacció final i jo pens fins i tot que ha 
~tat un oblit deis proposants més que la intenció de deixar 
e. banda una de les illes, quan al preambuJ fan tot un se

~Ult diríem de referencies a totes les illes i a tot el conjunt 
e les Balears. 

Bntenem que aquesta Proposició no de Llei hauria de 
~er també compartida per tothom, perque des d'aquesta tri
~~ i des de roitjans de comunicaci6 parlam sovint de Co
v Unttat Balear, fins i tot de País Balear unes vegades con
¡ eU~ts que aixo ja és una realitat assumida per tot el poble 

unes altres vegades simplement donant a entendre que anam 

b 

avan~ant, pero que encara falta un tros per arribar-hi. 
Dones bé, jo cree que Proposícions no de Llei com 

aquestes, sense que siguin l'única vía, sí que fan possíble dur 
endavant aquest concepte i que d'algWla manera tots els alum
nes de cada una de les diferents illes puguin aconseguir aques
ta consciencia que tots voldríem inculcar-los definitívament, 
perque sense cap dubte, aquestes Escoles primer faran possi
ble l'estada real a cada una de les illes de diferents grups 
d'alumnes que hi aniran des d'unes altres, í precisament ho 
faran en una epoca primordial, que és quan es formen a les 
escoles, i en segon lloc, aquest coneixement, sense cap dubte 
també, donara a cada un d'aquests escolars consciencia de 
país, de Comunitat i eus consti o no, jo cree que avui encara 
aquesta consciencia malauradament és deficitaria. 

Pero clar, aquesta consciencia de país l'hem de fer, a 
er possible, ben feta, i per fer-Ia ben feta hem d'acceptar 

aquesta esmena nostre, posant a l'abast de tots els escolars 
que vulguin visitar-los -a més de fer els camps, donar 11a
vors les subvencions necessaries perque els alumnes puguin 
anar-hi-, pero ho hem de fer, repetesc, a totes les illes, a 
Menorca, a Eivissa, a Mallorca i a Formentera. 

Esperam, ido, que acceptaran aquesta esmena. El nos
tre Grup donara suport a aquesta Proposició, en principi, 
j entenem que així ajudarem afer realitat allo que diuen que 
quan més es coneix un lloc -en aquest cas eJs quatre lioes 
de la nostra Comunitat- també ajudem que tots I'estimin 
un poc més. 

Gracies. 

.EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIÓ I CULTURA (M~ 
Antonia Munar i Riutort): 

En primer lloc, hauríem de saber si s'accepta o no aques
ta esmena, no'? Una qüestió d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT. 
No és el moment processal de contestar si s'accepta o 

no, Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTURA: 
Es perque hauria de saber si intervenc amb un o amb 

un altre. 

EL SR. PRESIDENT. 
Ho podero avan~, pero no és el moment processaI. sinó 

que és al final del debat que han de dir si l'accepten o no. 
No obstant aixo, si vol el Sr. Portaveu per facilitar el debat, 
dir si l'accepta o no, ho pot fer. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sí, Sr. President. per facilitar el debat, per cortesia cap 

a la Consellera que té dret a intervenir com a Consellera en 
el moment que vuIgui, sí, ti donarem suporto Després expli
caré els motius, si se'm permet. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades. Té la paraula la Sra. Consellera de 

Cultura, 
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LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTURA (M~ 
Antonia Munar i Riutort): 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Pel que fa a la creació d'una xarxa d'Escoles de natura 

d'aquestes illes, efectivament també nosaltres tenim la plena 
convicció que l'educació ambiental com a resultat de l'apli
cació dels principis d'una pedagogia del medi, pot es devenir 
no tan soIs una eina didactica important de cara a la conse
cució d'una millor integració i d'un compromís deIs nostres 
futurs ciutadans respecte del nostre medi, sinó també una ac
titud personal i social solidaria i activament conscienciada 
de la problematica ambiental. 

Si tot aixo és necessari en tot temps i lloe, ho és més, 
creim, ara i aquí, especialment si tenim en compte les carac
terístiques insulars d'aquesta Comunitat i el delicat equilibri 
econlogic a que estam tots subjectes. Aquest és un fet tan 
transcendent que per ell tot sol creim que justificaria I'OOs
tencia d'un sistema educatiu territorial propi, respectuós i 
bel;ligerant amb el que és la nostra realitat territorial, cultu
ral i lingüística. 

D'aquÍ la necessitat, creim, d'una participació activa 
d'aquesta Comunitat en la reforma educativa actual i en la 
necessitat de gestionar nosaltres mateixos el nostre sistema 
educatiu. La veritat és que tant en la vessant teorica com 
en la praxis educativa, durant aquests darrers anys s'han de
senvolupat programes molt importants en aquestes illes. Val
guin com una petita mostra les actuacions del Departarnent 
de Pedagogía de la nostra Universitat, els grups de pro fes
sors de la Impartició Educativa, les activitats del GOB, l'INE
SE, el Centre de Binifaldó, l'Escola d'Estiu, el Grup d'Arta, 
els ltineraris de Natura, les actuacions del CEP i les del Grup 
Natura. 

Si bé és cert que les actuacions han estat nombroses i 
molt importants, també hem de constatar la dispersió d'aques
tes iniciatives, cosa que reclama, creim nosaltres, d'immediat, 
una millor coordinació i una millor concentració. 

D'altra banda, la participació activa i coordinada de tots 
els estaments socials, educatius i institucionals, creim que ha 
de ser el fonament i el punt de partida d'un vertader progra
ma d'educació ambiental adaptat a la realitat de cada illa 
i del conjunt de les uqe integren aquesta Comunitat 
Autonoma. 

Finalment, de poc cree que servirien totes aquestes ac
cions si els programes o el currículum escolar, la metodolo
gía, les actituds deIs mestres, professors, etc., no estigués sota 
una mateixa direcció i coordinada de manera ferma i decidida. 

D'acord amb tots aquests principis, que ens podrien dur 
a dir que estavem d'acord amb aquesta Proposició no de Llei, 
que hi estam, en la seva filosofia, creim que s'ha d'elaborar 
un programa operatiu d'educació ambiental, i creim que 
aquest programa s'ha de basar, en primer lloc, en la creació 
d'un Institut d'EducaCÍó Ambiental com a centre de debat, 
reflexió, estudi, intercanvi de documentació i aplicació deIs 
principis i les tecniques d'educació del medi dins el sistema 
educatiu territorial d'aquestes Illes Balears. 

Es tractaria, dones, d'integrar-hi els estudiosos d'aquests 
temes i els grups actius que ja operen dins aquest ambit. Tot 
aixo suposaria l'existencia d'un fons documental i bibliogra
fie, la possibilitat d'organitzar cursos i seminaris, de dissen
yar accions concretes i puntuals pel que fa als centres esco
lars. Es podria preparar també un curs monografic per a 
professors i organitzar el Congrés de Pedagogia Ambiental. 

En segon lloc, creim que s'hauria d'establir un conveni 
entre les Conselleries d'Agricultura, Pesca, d'Urbanisme i Or
denació del Territori, de Turisme i la Conselleria d'Educació 
i Cultura, per tal de concretar un programa conjunt d'actua_ 
ció en el camp de l'educaCÍó ambiental. En aquest conveni, 
creim també hi haurien de participar els Consells Insulars, 
el Ministeri d'Educació i Ciencia, la Universitat de les Illes 
Balears i també institucions com puguin ser el GOB i l'INE_ 
SE. Aixo ho deim perque en aquest moment m'acaben de 
passar de la Conselleria d'Agricultura i Pesca una nota on 
se'm manifestava que sobre el tema de les Escoles de Natura 
s'havia presentat als mitjans de comunicació aquesta inicia
tiva feia uns quants mesos. Aixo és imprescindible, creim, 
per aconseguir de qualque manera que hi hagi aquesta coor. 
dinació de la qual vostes parlen pero que jo els concret. 

En tercer lloe, seria necessaria la creació de les Escoles 
de Natura tenint en compte els recursos creim que públi 
i privats ja existents Í una dotació suficient d'instrument di. 
dactic, personal, coordinació, ete. De cara a aconseguir aixo, 
s'havia previst, en els convenis amb el Ministeri d'Educació 
Í Ciencia cara al futur any 1989, per tal que fossin ells que 
ens ajudassin economicament a dur-Ios endavant. 

Thmbé seria necessari un programa d'intercanvÍs esco
lars per tal de coneixer la realitat del nostre medi, visitant 
Escoles de Natura d'altres illes, com voste molt bé deia, Ma
llorca, Eivissa, Formentera, Menorca, ete., i també organit
zar intercanvis dins cada una de les mateixes illes. 

Cree, com s'ha vist aquí, que el programa que té en 
aquest moments la Direcció General de la Conselleria d'Edu
cació i Cultura és més concret, fins i tot més ambiciós que 
la Proposició no de Llei que voste presenta. Per tant, si com 
voste també ha dit, sap que és acceptada aquesta proposta 
de les Escoles de Natura amb entusiasme per part del Direc
tor, que ho ha manifestat públicament així i voste mateix ho 
ha dit, i també ha dit que no té importancia de qui sigui 
la idea, sinó que es dugui endavant i que es garantitzi el fu
tur d'aquestes Escoles, jo el que ti agrairia seria que retiras 
aquesta Proposició no de Llei que és ampliada en el progra
ma de. la Direcció General de Cultura i no sigui necessari 
haver de dir no a aquesta Proposició no de Llei perque és 
inacceptable per part meya, en aquest moment, perque sig
nifica un dispendi economic que, com voste molt bé sap, DO 

és reflectit en els pressuposts, en aquest moment, i per tant 

jo no puc de cap manera, com a Consellera i responsable 
de la Conselleria d'Educació i Cultura, dir que en mig anY 
em puc comprometre a dur endavant aquest programa, pe~
que seria entrar en una flagrant contradicció amb les pOSSJ
bilitats reals de dur-ho endavant. 

Jo els demanaria que retirassin aquesta Proposició .Jl~ 
de Llei, si bé amb el compromís per part nostra que aj)( 
entrara dins el programa del 1989 i molt probablement fí% 
i tot en un conveni amb el Ministeri peI tal de fer-bO ~es 
factible i possibilitat més que aixó es dugui endavan! a 
tres illes. 

Res més i gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. lDPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sra. Consellera. Srs. Diputats í Sres. Diputades. p j

No és la primera vegada que, presentada una pro 

~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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~ 
st parlament. bi ha bagut. abans que 

de )..leí en 8qu~igui en Comissi6 de CUltura o d'una 
11 j traclal'. [ao

t ~ aquest Plenari, hi ha hagut accions, 
plljjll missiÓ• ~o~ ~eneraJs corresponents, que fessin pos

t lta les D¡recC¡~o de ir q e ja e!i fa cosa i que en conse-
. ('el 5ublerfJjU&l ., la retirada de la Proposició no de Llei. 
le sol, el(.. 1 La P . 
Jl '8 se t perquc no és aquest e rema. roposl-
Jo ho Inmeés.fl a' cceptable; i I'únic elemenc d'inacceptabi-

d L Jel II l' 'í' . . d' 110 e ' olteStat la Conse era era a Slgnl lC8C10 u.n 
~ t qu~ ha ~:nuc. jo també ti he dit a la primera interven

¡,sptndi eCO "ra un obstacle, que l'any 1989 efectivament 
'6 que a¡;O :a v partlda pressupostAria especifica per a aques

bi pOl ~~V1:r. nPl'O eose cap dubtc des d'ara es pot fer cosa, 
ctIV11a [:., 1'-- de 

1:.1 leina de ~JlS eny tOta aquesta xana, que per 
i IfIO/t. t;~ una xarxa d'escoles munic1pals. Efecrivament, fa 

rl no eSva parlar d'una iniciativa que es pensava dur a ter1 
d ~e la Conselleria d'Agricu!tura, no de CUltura, i la

tll abJement. va quedar practicament aspergida. i no era ~I 
rnent saJt.reS demanam aquí, aquesta xarxa d'Escoles de na
lue D~e permeti als nins i mnes de les Illes Balears despla~ar
urll q , ' . f ' 1 h h d't e. ia jar. conelXer 1 er palS en a mesura que o a 1 

ti portaveu del Grup SOCIALISTA. . 
Per tant nosaltres entenem que no padem retirar aques

a Proposici6. que, a més a més, si vostes volen, estadem 
disposats a eliminar els terminis de temps perque facin feina 
Iranquil • sense problemes de tetminis, pero obviament el Par
lamen bauria de poder manifestar la seva opinió al respec
le. i la forma millor és posant-la a vatació i sortint per una
nimitat. Aleshores, la Conselleria de Cultura estaria més 
reforcada a hora d'exigir, l'any que ve, en els seus pressuposts, 
aquesta partida pressupostaria. La Conselleria d'Agricultura 
¡la d'Ordenació del Territori i la Direcció General de Joven
LUt s'haurien de posar afer feina, ja sé que ho fan, pero 
tendrien, encara més, el supart parlamentario no tenim per 
que no donar-lo a una qüestió com aquesta. Ara, si l'únic 
problema és que la Proposició no de Llei és d'un Grup Par
lamentari que es diu PSM-EEM, mirl, a~o són coses de me
cAnica parlamentaria, em sap greu; no em sap cap greu de 
presen~la, vaja, estic molt orgullós ae , fer-ho. 

Respecte de la proposta de l'esIñena del Grup SOCIA
LISTA, jo he de dir que quasi ti hauria de demanar discul~ 
pes. perql.1e efectivameilt l'illa de Formentera ha de constar 
CQ la Proposici6 no de Uet ·Thnmateix pensam que bi haura 
Bacoles de Natwa a Cabrera, si el Pla Especial després de 
la Uei de Protecció va endavant, hi haura Escola de Natura 
6QS i tol possible a sa Dragonera, segons el Consell Insular 
de Mallorca, la voluntat manifestada, i obviament, si n'hi ha 
en aquestes illes també n'hi haura a Formentera i també n'bi 
ha ja a Menorca, també n'bi ha a Eivissa. Del que es tracta, 
8Ibb les de Mallorca, és de coordinar-se. 
. 1 res més. Només voldria que la Conselleria d'Educació 
I Cultura de les Illes Balears o aquest Govern en general fos 
sensible al tema, i la crida als alumnes, ja de cara a l'any 
~ue ve, empras aquell vers de Marian Villangómez, tan po
liEt, que diu «Vernu pels carnins del meu món, romput en illes». 

s la manera. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula la Sra. Consellera de Cultura. 

~ SRA. CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTURA (M~ 
tOnia Munar i Riutort): 

b 

Sí, Sr. Diputat, el mateix que voste diu, jo li ha die al 
revés. Voste diu que normalment quan fan una Proposició, 
jo die que nosaltres ja feim feina en aquest tema o que ja 
el terum fet, i sempre que jo tenc una Proposició a un deter
minat tema, abans que surti publicat al BOCAlB també em 
passa el mateix, se'n fa una proposta al Parlamento Casual
ment voste diu que és d'un costat, i jo die que és de l'altre. 
Per a voste, el fet de dir que una proposta es faci en un ter
mini, diu que aixo només té un petit problema economic i 
de pressupost. Petit per a voste, per a mi representa normal
ment un greu problema. 

Aquesta Proposició no de Llei no cree que tenguÍ sentit 
aprovar-la ara, si 'laste sap que es fa aquest treball i que es 
pensa logieament que sigui per a rany 1989, perque no po
díem pensar que fas per al 1988 ja que pressupostanament 
no el teníem previst, i per tant ja no se'ns hagués ocorregut 
presentar-bo. Arnés, logicament, eom a Govern, no podem 
presentar propostes nostres quan no tenim pressupost per
que seria toialment incoherent. 

1 per una altra part, no m'ajudi tant, no vulgui que es
tigui tan sustentada per tot el Parlament, perque si em con
tinuen fent tantes propostes, quan vengui el proxim pressu
post no bastara aquest Parlament per donar-me suport, haura 
de venir a donar-me suport tot el d'Estrasburg. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENr. 
Srs. Portaveus que Vulguin intervenir? Té la paraula, per 

part del Grup Parlamentari CDS, el Diputat Sr. Bernat Trias. 

EL SR. TRIAS 1 ARBOS: 
Gracies, Sr. President. 
Mirin, després d'haver escoltat amb atenció el Sr. Ló

pez Casasnovas i la Sra. Consellera de Cultura, nosaltres creirn 
que malgrat el que han manifestat els dos, hi ha bona part 
de protagonisme en aquests aspectes. Almanco s'han passat 
una gran part de la seva intervenció dient que no és així, 
em permetin dubtar que en moltes d'aquestes qüestions hi 
ha cosa de protagonisme polític, i nosaltres soDi aqw, en 
aquest moment,realment, per jutjar, per votar, . pei donar 
l'opinio sóbre una proposta molt concreta, la faci qui la fado 
En aquest moment es dona la cáSualitat que l'ha préSéhtad¡l 
el 'PSM-EBM, per part de la Cómelleria e'ns diu ,qUe:l1f~ 
feina en qüestions rélácionades amb aqllesia ' matemtL¡fto~ 
posició.

o 

La Sra. Consell~JÍlanifesta una preocupaci6 peltenia 
pressupostari, el Grup proposant diu que no hi ha d'haver 
tal preocupació. Nosaltres creim que sí, que el fet que la Pro
posició digui exactament «promoure en el termini de sis ine'~ 
sos la creació de», la creació nosaltres entenem que suposa, 
ha d'anar acompanyada d'una dotació pressupostana adient, 
i aleshores el termini que se ti concedeix de sis mesos ens 
sembla curt i en tot cas improcedent. perque vostes saben 
la feina que ha dut treure aquests pressuposts, el pre~suposts 
d'enguany de la Comunitat Autonoma en els quals vostes va
ren participar activament i moltíssimes esmenes que va pre
sentar el seu Grup hi varen ser incorporades, i nosaltres pen
sam que la Conselleria té els pressupost, els té tancats, 
aleshores hem de deixar que e1s executi, que els dugui a ter
me, i, aleshores, en tot cas, al final d'any passarem comptes 
amb la Conselleria i ti demanarem explicacions de com ha 
manejat aquests pressuposts, pero dins aquests no hi havia 
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~p partida destidada específicament a la creació d'aquesta 
J:arxa d'Escoles. 

Per altra banda, no volem negar la bondat de la Propo
sició en sí, i aleshores ens trobam en una situació dificil tal 
vegada per poder determinar el sentit del nostre voto Per fer
ha possible, nosaltres creim que per no obligar la Conselle
da a fer unes modificacions de credits per poder posar en 
marxa aquesta xarxa, tal vegada seria oportú, si s'arribas a 
una transacció, que del punt primer de la Proposició es reti
ras I'expressió «en el tennini de sis mesas)), amb la qual cosa 
jo cree que la intenció del Grup proposapt quedaria en certa 
manera satisfeta i la preocupació de la Conselleria pel tema 
pressupostari també quedaria en certa manera relegat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per part del Grup Parlamentari AP-Pl, té la paraula el 

Diputat Sr. Jaen i Palacios. 

EL SR. JAEN I PALACIOS: 
Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
Creo que nadie en esta Cámara duda de la importancia 

de la educación ambiental, porque existe el convencimiento 
y existe la necesidad, además del convencimiento, de que la 
conservación y la mejora del medio natural es uno de los 
valores a transmitir y es un objetivo fundamental en cual
quier política que se haga de esta naturaleza. 

Obviamente, no basta, para conservar el entorno, con 
medidas de carácter legislativo, medidas que a veces solamente 
quedan en los boletines oficiales y que para plasmarse en 
la realidad necesitan paso del tiempo, necesitan dotaciones 
presupuestarias. 

No es el caso de esta Proposición no de Ley, no es el 
caso porque inciden unas medidas complementarias, ya que 
solamente basta, como digo, con esas medidad de carácter 
legislativo y de carácter reglamentario que las desarrollan, 
sino que hacen falta, además de los presupuestos, como an
tes decía, esas medidas de carácter pedagógico, que es el cam
po en el que en estos momentos nos movemos. Medidas que, 
vienen recomendadas por la Carta Europea de Ordenación 
del Territorio, así como por muchísimas, no recuerdo cuán
tas, pero bastantes resoluciones del Consejo de Europa, en 
concreto aquellas que son relativas a la protección de la ges
tión del patrimonio natural y a la protección del medio am
biente. 

Permítanme ahora decir que nuestro Grupo comparte 
plenamente las palabras expresadas por la representante del 
Gobierno, y no lo hace por mero apoyo del Grupo del Go
bierno, sino porque cree que esa es la línea que se sigue en 
todos los sitios, que es la línea acertada. 

Se ha hablado de la pedagogía del medio y efectivame
te son los currícula adaptados, los currícula escolares adap
tados, y no hay nada nuevo tampoco por otra parte porque 
es un principio elemental de los años 25 de la Escuela Nue
va, y es que en Estados Unidos, donde la didáctica nos lleva 
ál menos entre veinte y veinticinco afias de adelanto, hecho 
el método de en Bélgica con los estudios de Egloly, ete., etc., 
es decir que aquí no inventamos nada nuevo, no ha salido 
nada nuevo, está todo hecho, simplemente es adaptarlo a 
nuestras circunstancias. 

Se ha hablado de pasada, y creo que también acertada
mente sobre el tema de competencias educativas, porque cla-

ro, gestionar un sistema educativo territorial propio implica_ 
ría circunstancias excepcionales de adaptación de los 
contenidos, a veces incluso de la metodología en según qUe 
sitios, y de programas. Y el Gobierno ha dejado patente qUe 
tiene un programa que es mucho más ambicioso que la mera 
red de Escuelas de Natura, esto también ha quedado claro 
independientemente de las dificultades de carácter presupues~ 
tario que también se han puesto de manifiesto. Así se nos 
ha dicho que hay en puertas de creación o en puertas de po
sible creación un denominado Instituto de Educación AIn
biental que sería lugar de reunión de fondos, de cursos, de 
cursillos, incluso de convenios interdepartamentales así como 
de un futuro Congreso de Pedagogía Ambiental. Es una so
lución, en otros sitios se han adoptado otras soluciones como 
ha sido la creación de agencias del Medio Ambiente, COmo 
se ha hecho por ejemplo en Astwias por decreto, en Anda. 
lucía por ley y en Murcia también por ley. 

Queda claro también en la Proposición no de Ley, afor
tunadamente tengo que decir que su punto crítico lo hacen 
con cierta objetividad, no se han dejado llevar por el subje
tivismo, reconocen en el texto, creo recordar de cuando lo 
leí, que el Gobierno haya hecho algo, es decir que efectiva
mente el Gobierno había hecho actuaciones en este campo, 
y, efectivamente, no solamente son las cuestiones relativas a 
la Escola de Natura de Binifaldó, sino publicaciones de iti· 
nerarios pedagógicos que se ve que los he dejado en otro 
sitio, pero entre ellos están unos hechos en Menorca, publi
cados por el GOB, y otros hechos aquí, en la Escuela de 
Binifaldó, por el ICONA, y que contienen estructuras e iti
nerarios referentes a suelo, vegetación, fauna, actividades hu
manas y también redacción de cuestionarios después de las 
visitas. 

Hay un tema que se ha tocado también de paso, que 
es el tema de los equipamientos y en concreto del equiamiento 
en el medio, que eso es lo fundamental, porque ustedes co-' 
nacen que en el tema de la educación ambiental ha habido 
dos tendencias en Estados Unidos, hacia el afio 70, que son 
la tendencia de la pedagogía y la tendencia del ambientalis
mo. Unas ponían el énfasis en objetivos y contenidos, y las-; 
otras ponían el énfasis en la metodología y en concreto de 
la ensefianza y del medio en el medio. Esta es una tendencia 
que se ha hecho recientemente y que se puede salvar, por 
ejemplo en muchos museos, en concreto en el Museo de His
toria Natural de Nueva York, donde una ventana es el punto 
central de la ecología urbana, es decir, realmente ésta es la 
idea. 

En cuanto a equipamientos, no solamente hay que citar 
las Escuelas de la Naturaleza en el campo de la educación 
ambiental, también hay que hablar del Centro de lnterpret~
ción, de granjas-escuelas y también de ecomuseos. Descubnr 

la naturaleza, visitar el medio, sensibilizar, sensibilizar Y to
mar actitudes en el campo afectivo por estas cosas. juegoS, 
investigar, ete., ete., son objetivos importantes que yo creO 
que están en el programa del Gobierno y que en conseCue~
cia, no procede, lo decimos tal vez pensando que la exPos~ 
ción de motivos y el contenido de la Proposición no de Leo 

tiene eS son acertados, pero el Gobierno ha expresado que áS 
y mucho más. y en consecuencia nosotros queremOS Jo i11 
y no lo menos. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 
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~ 
RESIDENT. 

<'l SI{· P I paraula el Diputat Sr. López Casanovas. 
" Sí. té a 

OPEZ 1 CASASNOVAS: ' 
sR· ~resideDt, per dir enzillament que acceptarlem la 
Sr. ue ha fet el CDS de suprimir els sis mesos. 

proPOSUl q 

pRESIDENT. 
EL SR~hores, procedeix demanar a tots els Srs. Portaveus 
. N ten que s'introdueixi la modificació de spressió del 
I ac~:r de sis mesos a la Proposició no de Ud que deba

lerJTI.I Srs. portaveus? Srs. Portaveus? 
telll· Ero vol dir per que? Es que no ho entenc. .. 

L SR. GONZALEZ 1 ORrEA: 
"6 Si, Sr. Presidente. Que no, que no aceptamos nada 

al.. SR. PRESIDENT. 
No s'accepta. 
No es pot introduir la modificació. Pe! tant, procedeix 

posar a votació, amb l'esmena d'afegir la paraula Formentera. 
Per tant, jo deman al Sr. Secretari si té la bondat de 

Uegir la Proposta tal com quedara, per sotmetre-la a votació. 

eL SR. SECRETARl PRIMER: 
EL Parlament de les llIes Balears insta el Govem de la 

COJIlunitat Autonoma a : Ir. Promoure, en el termini de sis 
mesos la creació d'una xarxa d'Escoles de Natura de les Ba
lears, amb un mínim d'una Escola de Natura a les illes de 
Menorca, Mallorca i Eivissa-Fonnentera, i amb l'objectiu, en
!.re d'a1tres ... 

EL SR. PRESIDENT. «Menorca, Mallorca, Eivissa i Formen
téra». «Eivissa i Formentera». Vol tomar repetir la lectura, 
S~ . Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
El Parlament de les llIes Balears insta el Govern de la 

Comunitat Autonoma a: Ir. Promoure en el tennini de sis 
lIlesos la creaoió d'una xarxa d'Escoles de Natura de les Ba-
1ears, amb un 'mínim d'una Escola de Natura a les illes de 
MenorC{l, Mallorca, Eivissa i Forwentera, i amb l'objectiu, 
entre d'altres, que cada ciutada balear en edat escolar visiti 
i estuclli directament les altres illes de l'arxipelag. 

2n. Convidar a participar en aquesta iniciativa els Con
sells Insulars. 

EL SR. PRESIDENT: 
. . Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta Propo

SICIÓ no de LIei, es volen posar drets? Moltes gracies. 
Sres. 1 Srs. Diputats que voten en contra, es volen po

sar drets? 
Abstencions? 

2 Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 
p9. Ab~t~?cions no n~hi ha. Queda, ido, aprovada aquesta 

ropOSICI0 no de Llel que acabam de sotmetre a votació. 

l.--2) 

1 Passarn a la segona Proposició no de LIei registrada amb 
~ ~? 593/88, presentada pel Grup Parlamentari AP-PL, re
atlVa a la demarcació del Registre Mercantil de les Illes Ba-

lears. Per defensar aquesta Proposició no de LIei, té la pa
raula el Diputat Sr. LluÍs Coll. 

EL SR. COLL 1 AL·LES: 
Sr. President Sres. i Srs. Diputats. 
En primer noC, voldria posar de manifest una rectifica

ció a l'exposició de motius en el que fa referencia que varo 
posar que el Real Decret que feia referencia a l'artic1e 10 del 
Reglament del Registre Mercantil. pasava que era el n? 573/83 
i és /86. 1 també una omissió que vam sofrir a la presenta
ció de la Proposició no de Liei. a la tercera linía final, on 
diu que es demanara la creació d'un nou Registre Mercantil 
per a menorca i un per a Eivissa i Formentera. Aquest «un 
pen> va quedar fora per un error mecanogrMic i demana
ríem que quedas inelos d'aquesta manera Després d'aixo pas
saré ja a la defensa d'aquesta Proposició no de LIei. 

Thrtiele 141 de la Constitució Espanyola del 1978, al ca
pítol referent a l~stració Local, fa esment a les illes. 
i es pot interpretar que es poden equiparar a provincia quan 
al seu punt 4t, diu que tendran la seva propia administració. 

Legislació posterior a aquesta Constitució ve a confir
mar i desenrotllar aquesta allIDlació, i així ho fa el nostre 
Estatut d~tonomia Balear i la L1ei de Bases de Regim Lo
cal al seu article 1.2., quan diu expressament que la provin
cia. i en el seu cas les illes, tendran una identica autonomía 
per a la gestió deIs seus interessos respectius, i dic tot aixo 
perque }'article 10 del vigent Reglament de Registre Mercan
t il estableix que el Registre continuara establert a totes les 
capitals de províncies, cosa que actualment no tenen ni Me
norca, ni Eivissa-Foonentera, a pesar de ser considerades com 
a provincies per a a1tres coses. 

El Reíal Decret de 21 de mare del 1986, n? 573/86, del 
Ministeri de Justicia pel que fa referencia al Registre Mer
cantil i a la modificació de l'article 10 del Reglament de 14 
de desembre del 56. en el que es refereix a demarcacions i 
sistemes de repartiment de trebaIl. ens diu que els dos da
rrers paragrafs d.e l'article 10 quedaran substit1iits pels se
güents: «La demarcación de los Registros Mercantiles deter
minará la circunscripción territorial y capitalidad de los 
mismos y se hará mediante Real Decreto. a propuesta del 
Ministro de Justicia, previa audiencia del COnSejó de Estado 
y con intervención de las Comunidades Autónomas que ten
gan reconocido tal derecho en sus respectivos Estatutos cuan
do afecte a cualquiera de los Registros Mercantiles de su te
rritorio». 

Ido be, com vostes saben, Sres.· i Srs. Diputats, ni á Me
norca ni a Eivissa-Formentera no tenim Registre Mercantil, 
j l'ocasió ens vé més que pintada perque l'article 43 del nos
tre Estatut diu expressament que la Comunitat Autonoma 
participara en la fixació de les demarcacions de notarles i 
registres de propietat i mercantil s radicats en el seu territorio 

Es una vella aspiració de les illes menors d'aquest arxi
pelag sentir-se millor ateses i administrades. sobretot pel que 
fa aIs servicis de l'Adminis!ració Central de l'Estat, a la qual 
cosa s'afegeix la creixent vida mercantil de Menorca i Eivissa
Formentera, l'expansió del fenomen associatiu j el fet de ser 
illes, i tot aixo fa que sigui necessan que el Registre Mercan
til arribi a aquestes illes i que no sigui necessari venir a Pal
ma simplement per registrar una simple escriptura de socie
tat mercantil o qualsevol canvi de capital o de socis. 

Sres. i Srs. Diputats, aquesta és una oportunitat que te
nim de millorar el servei de l'administrat de les illes menors, 
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perque així es fa autonomia, oportunitat que ens ve donada 
de la ma del mateix Estatut Balear i del Reglament del Re
gistre Mercantil, i creim que l'hero d'aprofitar per tal d'acon
seguir aquest tracte d'igualtat que, com a unitat d'adminis
tració propia, que són les mes, i com a entitat amb autonomia 
per a la gestió deIs seus interessos respectius, es mereixen 
aquestes illes menors de la Comunitat Autonoma Balear. 

Per tot a~o, el nostre Grup Parlamentari demana el seu 
vot favorable perque s'aprovi la Proposició no de Llei que 
diria el següent: «Que el Parlament de les llles Balears insti 
el Govern de la Comunitat Autonoma a adr~ar-se al Minis
teri de Justícia i a la seva Direcció General de Registres i del 
Notariat i els manifesti la petició que sigui revisada la de
marcació del Registre Mercantil de Balears, d'acord amb la 
possibilitat de revisió que preveu l'article 10 del Reglament 
del Registre Mercantil i l'article 53 de I'Estatut d'Autonomia 
de les Il1es Balears quan reconeix el dret d'intervenció de la 
Comunitat Autonoma en la determinació de les demarcacions 
dc;l Registre Mercantil radicat en el seu territori i, en conse
qyeqciJl; que el Govern de la Comunitat Autonoma proposi 
al Ministeri de Justícia la creació d'un nou Registre Mercan
til per a Menorca i un per a Eivissa-Formentera, atesa la ne
cessitat ja motivada i palesa que teIlen aquestes illes de comp
tar amb l'al·ludit servei». 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT. 
ID ha presentada una esmena, registrada amb el n? 

828/88, pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. Sí, té la pa
raula el Portaveu Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY I LLOPis: 
Es per una qüestió d'ordre. En relació a aquesta esme

na, vull dir que la donam per retirada. Es una esmena a l'ex
posició de motius, que tanmateix no s'ha de votar. Per tant, 
és més una argumentació que no una esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Portaveu. Srs. Portaveus de Grups que 

vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula té la paraula el Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sres. i Srs. Diputats. Sr. President. 
la veritat és que som davant una Proposicíó no de Llei 

de difícil tractament, i m'explicaré. Per una banda, el nostre 
Grup, conscient i coherent amb l'ideari que representa, es fa
vorable a la descentralització administrativa, és favorable a 
l'autonomia estructurada a nivell de cada illa, a les Illes Ba
lears, pero per l'altra, també, i com a grup d'esquerres, es
tam per una eliminació al maxim de la burocracia i per una 
erradicació de qualsevol des pesa pública excessiva, i si ana
litzam bem bé com funcionaria un Registre Mercantil a ca
dascuna de les illes de Eivissa-Formentera i de Menorca, veu
rem que el nombre d'inscripció de vaixells sería mínim, que 
les operacions realitzades serien for~a escasses i per tant po
dríem córrer el risc de tenir moltes despeses ¡poca feina. 

ID hauria, a més a més, la possibilitat de no cobrir-se 
la placa una volta creada, si fas així, i en aquest cas conti
n~ar en la situació que tenim ara, és a dir, que uns quinze 
dles és el termini de temps que aproximadament vénen a tar-

dar les actuacions burocratiques despatxades, les escriptures. 
CIar, en aquesta situació nosaltres veuríem molt interes_ 

sant, i ens autocriticam de no ha ver presentat una esmena 
al moment oportú, pero veuríem interessant que aquesta Pro
posició no de Llei fos retirada a efectes que en sortís una 
altra, que en sortís una altra en un sentit al mwm de Con
sensuat i possibilista. 

Vostes diran, Srs. Diputats, que el tema de la descentra_ 
litzacio de les Illes no es pot basar únicament i exclusiva_ 
ment en el fet de la rendibilitat econornica i estam d'acord, 
no es pot basar només en a~o. En conseqüencia, en Princi. 
pi, no veim malament d'utilitzar els ressorts que preveu l'Es
tatut d'Autonomia i els mateixos reglaments que el Portaveu 
del Grup AP-PL ha exposat, pero demanaríem prudencia 
també a hora de demanar coses que puguin ser oneroses a'. 
la bu1xaca deIs administrats. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la pamula el Por

taveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
Bé, per dir que nosaltres donarem suport a aquesta Pro

posició no de Llei, perque efectivament nosaltres pensam que 
l'illa es l'unitat de gestió, ho hem dit moltíssimes vegades, 
i pensarn que és totalment just que Menorca i les Pitiüses 
no hagin de venir a Palma per efectuar les inscripcions al 
Registre Mercantil, pero hem de fer dues precisions que en
cara que no estiguin escrites n'ha de quedar constancia, que 
són, primera, que a Mallorca, quan el Govern envil al Mi
nisteri de Justícia i a la Direcció General de Registres i del 
Notariat, que abans s'asseguri ben bé que a Mallorca no hi 
ha problema quant a Registre Mercantil, i la segona cosa, 
una mica al fil del que dit el Sr. López i Casasnovas, és que 
és possible que UD Registre Mercantil a les ilJes de Menorca 
i Eivissa-Formentera no tengui entitat suficient, pero també 
és possible que tal vegada, no ho sabem, pero que s'ana!itzi 
per part del Govern i si fa falta es proposi, si no hi ha pro
blemes jurídics, que tal vegada es pot adscriure al Registre 
de la Propietat, ja que els Registradors que estan al front 
del Registre Mercantil són Registradors de la Propietat. 

EL SR. PRESIDENT 
Per part del Grup Parlamentari CDS té la paraula el Sr. 

Andreu Thells. 

EL SR. TUELLS 1 JUAN: 
Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. . 
Para empez.ar yo quisiera decir que nuesrra fe insuiar15' 

ta ha quedado puesta de manifiesto en otras ocasiones, nO 
auisiera tener que incidir O reincidir ahora en ello. a 
. En cuanto a la P roposición no de ley, tomamos oot e 

de que han sido salvados dos lapsus materiales. unO el qtl e 
se refiere al Real Decreto que es 573/86 y no 83, Y otrO q~ 
se refería a La creación no de un Registro Mercantil P~ mos 
norea y para Eivissa y Formentera, sino de sendos Reglstr 
Mercantiles, uno para una de las islas. . jÓfl 

La filosofia o el principio que inspira esta ProPOS1Cu-as 
no de Ley es francamente encomiable, pero corno tantaS. 0JJ~ 
cuestiones t iene sus condicionantes es decir, sus linlltaC10 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



b 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 25 / 28 d'abril del 1988 941 

~ 
.ecuentemente, nosotros nos preguntamos en la medida 

CO~ posible si esto es factible o no. Esta fue la primera 
de ~6n que nuestro Grupo se planteó, y fuimos a recoger 
CU~~S al Registl"o Mercantil, y resulta que el año 1987 de 
da ección de comerciantes individuales hubo solamente una 
~a ~riPción, de la sección de buques hubo 10 inscripciones, 
lOS uansrnisiones hubo 26 ventas voluntarias y 2 judiciales, 
ell hipotecas, 3 constituciones y 3 cancelaciones. En la sec
~ón de sociedades, el año 87 se practicaron 5.300 asientos, 
~uchOS de ellos repetitivos, prórrogas, etc. La proporción de 
este primer trimestre del 88 arroja los siguientes porcentajes: 
Mallorca. 81,75%; Menorca, 6,800'/0; Eivissa y Formentera. 
11,450/0. 

Evidentemente, ya se ha expuesto aquí, no es una cues-
lión estrictamente de rentabilidad económica, pero con estas 
cifras nuestro Grupo se plantea esa cuestión y e responde: 
realmente, hoy por hoy, ni siquiera en UD futw-o próximo 
esto es factible, pero puede tener una solución politica y e
ría la siguiente. 

Según se explica en el Real Decreto que ustedes citan, 
de 21 de marzo del 86, se hace una referencia al Reglamento 
del Registro Mercantil del año 56, y se dice que entonces se 
siguió un criterio de paralelismo entre el Registro de la Pro
piedad Y los Registros Mercantiles, había un coterio perso
nal para los mercantiles y un criterio territorial para el Re
gistro de la Propiedad. Al respecto es de señalar que en el 
actual Proyecto de Ley de Sociedades Anonimas se contem
pla que la inscripción de buques, como cosa, pasa al Regis
tro de la Propiedad y no como actualmente se lleva, al Re
gistro Mercantil. Se decía, conforme a ese criterio territorial, 
un registro para un registrador, y en cambio para el registro 
de personas físicas o jurídicas, Registro Mercantil, se seguía 
un criterio personal que estaba en contradiccion con ese cri
terio territorial, es decir, que había incluso no un registro para 
un registrador, sino varios registradores para un solo regis
tro, por la razón de movilidad, de cambio de domicilio so
cial, etc. 

Entonces yo me pregunto: si ustedes retirasen esta pro
pUesta, esta Proposición no de Ley, o bien aquí conviniése
mos entre todos los Grupos Parlamentarios UDa enmienda 
tI9risaccional, P9dria plantearse, no la creación tal como se 
diceen la Prop()si~jón, no la creación, al menos de presente, 
sino la ampliaci6n de competencias de forma tal que a los 
actuales Registros de la Propied.ad en Menorca e Ibiza y For
Illentera se les pudiesen atribuir las competencias propias de 
los Registros Mercantiles. Esto sí sería viable, 10 otro me pa
~ce un tanto utópico, ya se ha insinuado incluso en otras 
lD.tervenciones. 

Consecuentemente, lo que les propondría sería, no que 
hablasen de la creación, a menos de presente, sino de que 
los actuales Registros de la Propiedad en Menorca y en Eivis
~ ~ Formentera pudiesen ser Registros de la Propiedad y 

cglstros Mercantiles, de forma que el Registro Mercantil de 
la Pl'ovincia quedase actualmente, el de Baleares en Mallorca 
y en las demás islas pudiesen entonces ser esas competencias 
~tr~buidas y desarrolladas por los actuales Registros, porque, 
~SIsto una vez más, otra cosa parece que no es hoy por hoy 

VIable. 

. En su consecuencia, insisto una vez más y concluyo así, 
o bIen retira usted la propuesta si les parece bien, claro está, 
y presentan otra en este sentido no de creación, sino de am-

pliación, o bien llegamos aquí a una transaccional en el sen
tido de pedirlo tal cual. 

Nada más, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. Martín i Peregrín. 

EL SR. MARTIN 1 PEREGRIN: 
Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
Sr. Coll, el Grupo Parlamentario SOCIALISTA está to

talmente de acuerdo con las manifestaciones que han hecho 
los anteriores Portavoces del Grupo CDS j del PSM. y no 
sólo estamos de acuerdo, sino que además consideramos que 
este tipo de planteamientos que se refieren a cuestiones emi
nentemente técnicas institucionales deben plantearse ante el 
Parlamento con una profundidad que posiblemente, y estoy 
convencido de su buena fe, no es la que ha traido usted aquí. 
Porque es cierto que hay que acercar al ciudadano los servi
cios, es cierto que hay que darle la administración «a prop», 
se diría en mallorquín, pero lo que no se puede decir es que 
vamos a hacer y después no poder cumplir por una serie de 
razones, muchas de ellas se han expuesto aquí, pero que son 
evidentes e incuestionables. 

Desde un punto de vista legal, nosotros creemos que es 
factible. y no s6lo por los argumentos legales que usted ha 
invocado, sino porque el propio Código de Comercio, en su 
artículo 16.2 dice de una manera clarísima que el Registro 
Mercantil radicará en capitales de provincia y en las pobla
ciones donde reglamentariamente se establezca por necesida
des del servicio. Es ésta una defmición muy importante, y 
que a estos efectos debe tenerse muy en cuenta. Cuando se 
instaura o se promueve un servicio de este tipo, que lleva una 
cualificación técnica expresa de las personas que han de cum
plirlo, los registradores, y además una dotación material im
portante para prestar el servicio en condiciones, es mUy im
portante también tener en cuenta cuáles son esas necesidades 
del servicio. Y el Sr. Thell nos acaba de leer con bastante 
claridad que las necesidades del servicio, hoy por hoy, hoy 
por hoy en Menorca y en Ibiza no serían suficientes para 
cubrir una dotación de un Registro Mercantil con todo 10 
que ello conlleva. 

Thmbién estamos de acuerdo en que efectivamente una 
solución o una salida podría ser adscribir una sección a lns 
Registros de la Propiedad, cosa que legalmente se puede ha
cer, de acuerdo con el artículo 11 del Reglamento del Regis
tro Mercantil en relación con el artículo 32 del Código de 
Comercio, y eso sena una salida, pero nos llevaría, como han 
dicho los Grupos que anteriormente han intervenido, a una 
transaccional donde una de dos, o diéramos la redacción de
fmitiva y pudiera aprobarse en esta Sesión, o retirasen uste
des la Proposición no de Ley, y con más calma y con más 
tranquilidad presentáramos una Proposición no de Ley que 
estoy convencido que todos apoyaríamos. 

Muchas gracias. . 

EL SR. PRESIDENT. 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari AP-PL, 

el Diputat Sr. Uuís Coll . 

EL SR. COLL 1 ALl·LES: 
Gracies, Sr. President. 



142 DIARI DE SESSIONS / Núm. 25 / 28 d'abril del 1988 

Breument, en primer lloc per contestar al Sr. López. Em 
!Jareix que l'argument de la despesa s'ha de tenir en compte, 
.lO hi ha dubte, pero ti vull di! que no és ver que en quinze 
cHes es tramiti una societat, hi ha rnés vegades que són més 
de tres mesos que no més de quinze dies. 

De tates maneres, tengui en cornpte també el cas d'Eivis
sa, hi ha cinc notades i no donen abast a la feina que 1',.1 
ha, i molts després han de venir aquí, vuIl dir que en a~o 
no ens conven~. 

Quant al Sr. Pasqual, gracies pel seu suport i també, 
!ógicament, quan nosaltres havíem fet aquesta Proposició de
sitjavem que el Govem s'asseguras bé del que anavem a 
demanar. 

Al Sr. Thel1s ti he de dir que efectivament estam ben 
d'acord amb una cosa, i és que tal vegada la despesa que 
a~o pugllÍ representar no sigui el que correspon a una illa 
petita. Voste i jo que hem nascut o som d'una illa petita i 
no podem mirar les illes com a petites o grans, tenim unes 
necessitats, i aquestes equiparacions eos durien a coses bas
tant rares. Thnim una residencia per a 50.000 habitants, aquí 
en correspondrien 11 o 12. En moltes coses no tenim el ma
teix que l'illa de Mallorca, o sigui, si miram els tants per 
cents no cree que anem aumon, cree que el que hem de mi
rar és l'efectivitat d'aquest servei a l'administrat. El que ens 
mou a aquesta Proposició no és l'equivalencia ni res de xi
fres, ens mou el fet de donar una facilitat. 

En igual sentit contestarla al Sr. José Luis Martín, tam
bé del PSOE, l'entenc perfectament, pero com que l'interes 
del qui els parla és que puguem aconseguir una cosa que 
acosti a l'administrat una facilitat, i en aquest cas seria el 
Registre Mercantil, em pareix molt bé que estudiem una tran
saccional i puguem arribar a un acord que ens dugui a la 
consecució de la meta que és el que en suma ens ha dut a 
parlar aquí. 

Sr. President, ti demanaria cinc minuts o deu, no ho sé, 
els que ens doni per fer una transaccional i poder treure 
aquest assumpte endavant. 

EL SR. PRESIDENI: 
Sí, Sr. Coll, aquesta Presidencia accepta la seva petició, 

i el que vol dir als Srs. Diputats és que aquest descans sera 
!'únic que farem avui capvespre. 

Per tant, se suspen la Sessió per un període de vint 
m.inuts. 

EL SR. PRESIDENI: 
Sres. 1 Srs. Diputats, recomenl;a la Sessió. 
Transcorregut el temps del descans per poder presentar 

l'esmena transaccional, aquesta Presidencia demana si hl ha 
o no proposta d'esmena transaccional. 

EL SR. COLL 1 AL·LES: 
Sí, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, havent rebut aquesta Presidencia l'esmena transac

cional amb les firmes de tots els Srs. Portaveus, demana al 
Sr. Secretad que procedeixi a fer-ne lectura abans de pro ce
dir votar-la. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Que el Parlament de les Illes Balears insti al Govem de 

--
la Comunitat Autonoma a adre~ar-se al Ministeri de Justícia 
i a la seva Direcció General de Registres i del Notariat i els 
manifesti la petició que sigui revisada la demarcació dei Re
gistre Mercantil de Balears, d'acord amb la possibilitat de re
visió que preveu j'article 16.2 del Codi de Comer~ i l'article 
10 del Reglarnent del Registre Mercantil, així com l'articíe 53 
de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears quan reconeix 
el dret d'intervenció de la Comunitat Autonoma en la deter
minació de les demarcacions de Registres Mercantils radicats 
en el seu territori, i, en conseqüencia, que el Govern de la 
Comunitat Autonoma proposi al Ministeri de Justícia la des
centralització del Registre de Balears mitjam;:ant l'amptiació 
de les seccions 2a. i 3a de l'esmentat Registre, tat íncorporant
les als Registres de Propietat de Menorca i Eivissa i Formen
tera, respectivament, per tal que en aquests es puguin regis
trar els documents relatius a les societats el domicili social 
de les quals radiqui a les respectives illes, tot aixo sense per
jud.ici que el Ministeri de Justícia i la Direeció General de 
Registres i del Notariat contemplin i aptiquin una altra fórmu;. 
la en els termes d'aquesta petició. 

EL SR. PRESIDENT 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta Propo

sició no de Llei d'acord amb l'esmena transaccional presen
tada i llegida, es valen posar drets? Gracies. 

En contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

II.-) 
Passam al punt següent de l'Ordre del dia, que és el De

bat de Presa en Consideració de la Proposició de LIei regis
trada amb el n? 538/88, presentada pel Grup Parlamentari 
PSM-EMM, relativa al Síndic de Greuges. Per defensar aques
ta Proposició de LIei té la paraula, per part del Grup es
mentat, el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sl'es. Diputades, Srs. Diputats. 
Per al Grup Parlamentari PSM-EEM és una gran satis

facció poder presentar davant aquest Plenari la nostra Pro
posició de LIei de Síndics de Greuges de les mes Balears, 
ja que hero defensat, des de la dictadura fins a l'actualitat, 
la necesitat de formar a les IUes Balears un bloc historie en 
defensa de la democracia, un bloc historie que propugni la 
participació popular en tates les activitats democrAtiques j 

també un bloc histodc que impulsi la crítica de les institu
cions siguin els que siguin els que tenguin el poder a cada 
moment i a cada circumsHmcia. 

Per aixo, avui, parlar de desenvolupéU' en tota la seva 
plenitud I'article 29 del Dostre Estatut d'Autonomia significa 
intentar comenl;at a aprofundir en la democrAcia a les lll~ 
Balears i en definitiva significa anar arribant a aqueJJes llels 

que encara falten en aquesta Comunitat Autónoma per po
der parlar d'una democracia plena, per poder parlar de e.o
mencar a donar les passes definitives cap a aquest bl?C b;!j 
toric en defensa de la democracia en una Europa OccldeD e 
en la qual, si bé el sistema democratÍC funciona, cal ro: quo 
en certs moments hi ha invo)ucions i que la democraCJad~a. 
és cosa només de parlar-ne sinó cosa de practicar-Ia.cada \8 

Som ben conscients que encara falten dues lleIS ~éS, e( 
d'lniciativa Popular i la de Consell Economic i SOClal P 

~ 
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~ afi'lb Olés plenitud d'aquestes qüestions, pero in
peder parlar la de Síndics de Greuges és una p(!«a fonamen
dubtablell1e~! l'Estatut nostre, a ¡'artiele 29, ho defineix per-

l a (I1és q 
lIa 
~(aIl1en~. tra intervenció, en conseqü~mcia. sera senzilla, 

La nos. la diviclirem senzillament en sis apartats molt 
aclaridOraÉ/ primer és el que fa referencia a la historia insti
concre~. del nostre poble. Nosaltres entenem que avui en dia 
ruaon al'Ur de I'Sstatut d'Autonomia, hem de prutir de 
/lc01 de ~uc¡ó de l'Estat Espanyol que ens obliga pero que 
la Co

ns 
ada ens dóna unes llibertats amples, pero també hero 

¡1 la veg hi ,. . 'tu' nal d ¡ f¡ referencia a tota una stona mstl CIO e nostre 
de b~r que des del segle XIII ens ha configurat ctins el que 
po al~res entenero eom a naeionalitat i que de fet hi ha prou 
nOS pies del que ha estat un dret públic dins la Corona d'Ara
c:seOlo també coneguda com a Confederació Catalano!ragonesa i que d'alguna manera cns d6na unes senyes 
d'identitat prou ciare . 

ES aixI que la Carta de Franquesa de ¡'any 1230, amb 
la seva aOlpliació del 1257, el Consell de Franquesa del segle 
XV i també la figura de J'Advoeat i Procurador deIs Pobres 
del J337, configuren unes institucions de dret públic que cal 
esmentar a un moment en que parlam de recuperació histo
rica. en que parlarn d'identitat del nostre poble. 

Bé és cert que el Decret de Nova Planta atura. frena, 
romp tot el que hem comentat abans, pero també és ver que 
quan parlam de l'Estatut d'Autonomia actual també parlam, 
si bé tímidament, de recuperar la nostra identitat, de recupe
rar, en definitiva, el nostre dret públiCo dret públic de riquesa 
indubtable i d'un valor sentimental, historic i polític més que 
indubtable. 

Per aixo avui és important parlar d'estudiosos que ens 
han donat, que ens han legat tots uns plantejaments de dret 
públic que cal tenir presents. Així Rovira i Virgili, Mossen 
Antoni Pons, Bernat Pons i Fabregas, Alvaro Santamaría, 
Estanislau de Kostka Aguiló han estudiat prou totes les ins
titucions de dret públic de la Corona d'Aragó amb especial 
referencia als principis que afectaven totes i cada una de les 
lIJ~ Balears. D'aquesta manera, per a nosaltres democrates 
des de fa molt de temps i que també hem plantejat sempre 
I'au~ogovern i l'autonomia com un mitja i una fmalitat al 
mateix temps, expressions de caracter antisenyorial i antifeu
da! ciares, com la de la Carta de Franquesa del 1230 quan 
eJq:>lica «omnes bajuli baronum et nobilium habentium ho
nores in civitate Majoricarum et eius jurisdicciones quodo 
cUtnque ibi ponentur et constituentur jurem publicae super 
sancta Dei Evangelia se servatorum sin omnibus fragitates 
Majoricarum a vobis jurati et probi hominibus et universita
te majoricarum datas et consesas», hem d'interpretar amb 
tota correcció, i no es preocupin, Srs. Diputats d'aquesta 
Cambra, hem d'interpretar amb tota correcció que som da
Vant uns principis antisenyorials i antifeudals que també va
fen ser presents a les institucions del Regne de Mallorca i 
de la Confederació Catalan o-Aragonesa. . 

Per aixo, en conseqüencia, nosaltres que avui hem recu
perat una autonomia, que hem recuperat unes llibertats in
dividuals i col·lectives, si bé encara minvades en molts d'as
pectes, hem de dir que terum uns antecedents que volem 
Potenciar i que a la vegada són legítims d'identitat d'un po
ble, i no podem trair en absolut un passat que si bé en molts 
aspectes va ser senyorial i opressor, en d'altres va ser exem
pIe de llibertats. 

Quins són els objectius de la Proposició de Llei que pre
senta PSM-EEM? Per a nosaltres són cinc els objectius, i 
molt senzills. El primer, defensa deIs drets i deures fonamen
tals; el segon, la supervisió i investigació de les activitats de 
la Comunitat Autonoma; el tercer, la defensa de l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears, en tot i pertot; el que fa 
quatre, la tutela i conservació de l'ordenament jurídic especí
fic de les Illes Balears, i el que fa cinc, la coordinació amb 
el Defensor del Poble a nivell de tot l'Estat Espanyol i la 
coordinació i impuls deIs defensors deIs ciutadans que es pu
guin crear a nivell municipal o a nivelI de cada illa de la 
nostra Comurutat Autonoma. 

En conseqüencia, parlam d'una democracia avan~ada) 
parlam de rigor, parlam de control d'activitats, parlam de 
supervisió, parlam d'aprofundir uns objectius democratics que 
la Comissió de Peticions d'aquest Parlament o el Defensor 
del Poble a ruvell d'Estat Espanyol no acaben de resoldre ni 
acaben d'impulsar en legítim exercici de la democracia dia
ria per part dels ciutadans. 

Pero és més que evident que no només els he de parlar, 
transcriure un document, com hem fet fa un moment, un 
bocí d'un document en llatí, sinó que d'alguna manera hem 
de parlar també d'altres qüestions que no són del passat del 
nostre dret públic abans del Decret de Nova Planta, i hem 
de parlar amb plenitud de com s'han desenvolupat els prin
cipis constitucionals a distintes Comunitats Autonomes de 
l'Estat Espanyol. D'aquesta manera, hem d'esmentar avui que 
Andalusia, Catalunya, Galícia, Euskadi, Aragó i Cananes dis
posen de figures semblants a les del Síndic de Greuges que 
nosaltres plantejam avui aquí. En conseqütmcia, és més que 
evident que el nostre Grup Parlamentari quan fa la Proposi
ció de Llei té en compte aquests models així com té en comp
te la Constitució de l'Estat, i ho hem de dir amb claretat: 
l'Estatut d~tonomia a la Constitució, l'analisi d'aquestes di
verses institucions de diverses Comunitats Autonomes han es
tat rigorosos i fets dia a dia amb una feina constant, pero 
és també evident que nosaltres d'alguna manera ens hem ha
gut d'orientar per qualcun deis models que ja es practiquen 
a l'Estat Espanyol, i hem optat, per dir-ho d'una manera cla
ra, pel model d'Aragó, pel Justícia Major d'Aragó, ja que 
hem entes que és el més rigorós amb alguns principis del 
dret públic de la Corona Catalano-Aragonesa, i també que 
és molt rigorós amb els principis de control de les activitats 
de la Comunitat Autonoma i també de la t:utela i conserva
ció de l'ordenament jurídic propi d'aquella Comunitat 
Autonoma. 

En conseqüencia, tenint en compte un passat comú i te
nint en compte també una projecció de present i de futur, 
ha estat potser el Justicia Major d'Aragó la figura jurídica, 
política que més ens ha orientat a l'hora d'haver de concre
tar en un articulat una Llei tan important com la del Síndic 
de Greuges. 

Quin funcionament és el que nosaltres preveim d'aques
ta institució? Creim que sera una institució, si obeeix als prin
cipis que hem dissenyat en aquesta Proposició de Uei, agil, 
on cada illa tengui una presencia constant i el conjunt de 
les illes també, on el Parlament de les Illes Balears es vegi 
satisfet pel seu informe anual i quan demani al Síndic de 
Greuges que hi compareixi, també hi haura de compareixer, 
és a dir, una institució típicament parlamentaria, pero amb 
una autonomia propia, clara i definida, i també on es donin 
dos principis evidents: un, la reserva i discreció de les actua-
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d ons del Síndic de Greuges per garantir la:: intimitat de les 
pers;:mes, i per altra banda també l'agilitat a la tramitació, 
la rapidesa a la tramitació de tots els assumptes que els ciu
tadans vulguin plantejar a la institució. 

Per tant, pensam que aconseguirem que el seu funcio
nament sigui practíc, no una institució sense vida, sinó una 
institució al costat de tot8 els ciutadans, i també tenint en 
compte aquesta confederació propia de quatre pobles, de qua
tre illes que ens caracteritza. 

També hauríem de fer observar que hem procurat pre
veure en aquesta Proposició de LIei que el nomenament del 
Síndic sigui factible malgrat en aquest Parlament, en aquest 
moment, les majories polítiques siguin complexes. Nosaltres 
proposam el que és normal, que el Síndic sigui nomenat per 
tres cinquenes parts deIs Diputats d'aquest Parlament, pero 
també hem previst que cas que no hi hagi un acord polític 
de la majoria de Diputats d'aquest Parlament, de les tres cin
quenes parts, en una segona tongada pugui ser nomenat Sín
dic una persona que amb tota independencia i sense afilia
ció' política a nfugú, aconsegueixi el nomenament per majoria 
absoluta, és a dir, Sres. i Srs. Diputats, el PSM-EEM hem 
procurat fer viable que la institució pugui funcionar i no fer
Ia, d'entrada, inviable com a vegades succeeix en temes que 
requereixen d'un consens polític, que de fet, a vegades, i en 
som ben conscients, no és possible, i no precisament per l'ac
titud del nostre Grup Parlamentari. 

Per acabar, nosaltres avui hem de retre homenatge, al 
moment que presentam aquesta Proposició de LIei, a tots 
aquells lluitadors per les llibertats individuals deis nostres po
bIes, i també a tots aquells lluitadors per les llibertats públi
ques nacionals dels nostres pobles, i al mateix temps un mo
dest homenatge als investigadors i estudiosos de la nostra 
historia que fan possible que coneguem més la identitat na
cional d'aquests pobles que configuren les Illes Balears. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENr. 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? Per part del Grup 

Parlamentari d'UM, té la paraula el Portaveu Sr. Miquel 
Pasqual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquesta Proposició de LIei del Síndic de Greuges de les 

mes Balears sera una llei que, si s'aprova, constituira un al
tre pilar a la definitiva construcció del nostre edifici autono
mic. Efectivament, l'article 29 de l'Estatut d'Autonomia pre
veu la creació d'aquesta institució i preveu també que ha 
d'estar en coordinació amb el Defensor del Poble. 

Aquesta Proposició de LIei té una exposició de motius 
que nosaltres veim amb molta simpatia. Efectívament, arre
lar les nostres institucions amb la nostra historia, no és no
més lloable sinó necessario A posta ens agraden molt les re
ferencies al Justícia d'Aragó, a la Carta de Franquesa del 1230 
o a l'Advocat i Procurador deIs Pobres. Tant de ba el nostre 
Estatut d'Autonomia tengués un arrelament malt més fort 
amb la nostra historia i el nostre passat. Quan anem a la 
reforma de l'Estatut, per al nostre Grup Parlamentari, és un 
deIs objectius que aquesta reforma que esperam que sortira 
endavant, tengui un arrelament molt més fort amb la nostra 
historia. 

El Sr. Serra ha parlat de cinc objectius. Ha parlat de 

protecció i defensa deIs drets i deIs deures fonamentals, ha 
parlat d'investigar les activitats de I'Administració, i aixü caín
cideix amb el que diu l'Estatut d'Autonomia, ha parlat de 
coordinar amb el Defensor del Pable, que també coincideix 
amb el que diu l'article 29 de l'Estatut d'Autonomia, i ha 
afegit dos objectius més que en principi s'hauran d'estudiar 
amb molta cura per veure si és possible que aquesta institu
ció els pugui dur a terme. Un d'aquests dos objectius que 
eH ha dit, el tercer i el quart, són la defensa i aplicació de 
l'ordenament jurídico Aquí hi ha interrogant, ja sera qüestio 
d'entrar-hi quan discutim el text concret, no és objecte d'avui, 
perque aixü s'arregla amb esmenes, i també n'hi ha un altre 
que es la defensa de )'Estatut d'Autonornia de les Illes Ba
lears, que tampoc no és recollida com a rnissió del Síndic 
de Greuges a rEstatut d'Autonomia de Balears. Bé, aquesta 
darrera també l'estudiarem, i també he de dir que l'estudia
rem amb simpatia, perque nosaltres pensam que és positiu 
que si al Govern de' les Illes Balears, si fes, que esper que 
no ho fara mai, deixadesa de les seves competencies, quan 
hi hagi una invasi6 per part de l'Estat Central de les compe
tencies propies de l'Estatut d'Autonornia, és bo que qualcú 
que tengui una forc;:a, una autoritat política i una autoritat 
moral important, li ho recordi. 

En ti, no entrarem al fons de la llei. Thl volta, en lloc 
de ser aixo una Proposició de LIei d'un Grup Parlamentari 
hagués estat millor arribar a un consens previ, perque es tracta 
d'una llei de desenvolupament institucional de la Comunitat 
autonoma, pero bé, si aixo no s'ha fet així i tenim aquesta 
Proposició de LIei, aixo no ha de ser obstacle perque no en
trem en el procés de creació d'aquesta institució, la institu
ció del Síndic de Greuges, i per aixo votarem que sí. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES; 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Efectivarnent, som davant una Proposició de LIei del 

Grup Parlamentari PSM-EEM, davant la qualla primera cosa 
que hem de fer des del nostre Grup Parlamentari és felicitar 
aquest Grup per la seva iniciativa, per la seva ja acreditada 
capacitat de feina, per la seva capacitat d'esperonejar la cons
ciencia d'aquest Parlament perque es desenvolupi un instru
ment fonamental de la nostra autonomia com és el Síndic 
de Greuges. 

Efectivament, tal com ha dit el representant d'UM, tal 
vegada la institució del Síndic de Greuges hagués estat mi
llor, institucionalment parlant, que hagués sortit d'una re
dacció d'una Ponencia de tots els Grups Parlamentaris, pero 
en la mesura que tots som responsables que aixo no hagi 
succelt aiYJ, en la mesura que tots els membres d'aquest par
lament no hem estat capac;:os fins ara de posar aixo en mar
xa, bé esta que a iniciativa del Grup PSM-EEM comencerIl 
a treballar-hi. 

Per tant, sense entrar, perque no és el moment d'entrar 
en l'anilisi del contengut de la Proposició, que d'altra ban
da, tecnicament, és molt ben estructurat, sens dubte, encara 
que hi ha coses que ja anunciam des d'aquí que hi posareII1 
els nostres criteris a través d'esmenes, en qualsevol cas és ne
cessaria la participació de tots, i volem fer des d'aquí i deS 
d'aquest moment una crida a desenvolupar en aquest terna 
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~ acit8t de consens, la capacitat d'enternment de 
Jlos1rs c~p ai;<b és una figura que, com molt bé ha ctit el 

J I percJue cendeix del fet que hi hagi en un deteJTIÚnat 
r. erra, ~overn d'un color o d'un altre o que hi hagi 

tflQtflent UO crunbra una composici6 o una altra. 
Jj(l ' aques~a cable, per acabar. només. que el Síndic de Greu-

es d~ a manuals de teoria polItica és un instrument, és 
g que, Sjurídica que va associada a la moderIÚtat, a la 
úna fig~dernocrática deis pobles, puguem nosaltres arrelar-lo 
l11nd~ didó b.istorica de la nostra cu ltura i de la nostra 
eO la .tra AL"<o demo tra que modemitat i respecte a les tra
hi ~OCl~~:C[óriques cuIturals. no soJarnent no estan renyits in6 
·':· IOI1·~ ,'-'" d I J.. '" asi sempre es onen ama. 
que ~~ t;onseqüimcia nosaltres anunci~ el nome upon a 

ta iniciativa del Grup parlamentan PSM-EEM 
IIQuesMoltes grAdes, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: . . 
Per part del Grup Parlamentarl SOCIALISTA, Te la pa-

raula el Diputat Sr. Tirs Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Tirs): 
Sr. President, Sres. Diputades, Srs. diputats. 
Seria llarg, em sembla que també els cansaria, pero he 

de coincidir amb els Portaveus deis Grups que m'han prece
dit en l'ús de la paraula a felicitar la iniciativa que ha tingut 
el Grup del PSM-EEM per haver presentat una llei de des
envolupament estatutari. Quan, tantes vegades, els Grups Po
lítics aquí representats o els Diputats cercam motius de des
acord o de fer una oposició a les postures merament perque 
són d'un altre Grup, quan demanam una reforma estatuta
ria i veim que es presenten aquestes propostes que són posi
tives de desenvolupament estatutari, ens demanam sempre si 
hem esgotat totes les possibilitats que ens pot donar l'Esta
tul vigent d'Autonomia de les Illes Balears. Jo pens que no. 
Jo pens que no quan llegim aquestes propostes de llei de crea
ció de la figura del Síndic de Greuges. 1 dit al¡:ó em separaré, 
~e no estic d'acord que es pugui enllacar o es pugui fo~ 
namentar la creació d'aquesta figura en rels históriques ni 
en cap figua histórica. 

Caparició del Síndic de Greuges esta relacionada amb 
la democracia moderna. Apareix a la Constitució del 1809, 
a Suecia, amb la creació de l'ombus~man en un moment que 
tenen un Parlament que es reuneix cada cine anys, i aquest 
setl,yor, aquesta figura, és el depositari de les reclamacions 
~ls ciutadans perque les eorts es reuneixen cada cíne anys 
I després es van reunint cada tres. 1 aquesta figura es repe
Ieix després a Finlandia. a Noruega. posteriorrnent a Dina~ 
marca, i pren figures diferents segons les nacions europees 
de l'ambit occidental, que és I'ambit on n05altres ens mo
vem, i així veurem que la Constitució de Portugal, a l'artiele 
24 també contempla }'existencia d'aquest Defensor del Po
ble; també l'any 76, em sembla. apareix una especie de figu
ra així a Franca amb el nom de mediateur, home que fa de 
coixí per defensar el ciutada enfront de les malifetes que pu
g],li fer l'Administració amb una diferencia notable que és no
lllenat directament pel Govero, i d'aquestes figures que són 
lllodemes també hi ha una referencia molt clara a 1'ordena
lllent jurídic itaHa, on hl ha regions que també contemplen 
aqllesta figura, pero a nivell regional, com pot ser, per exem
~le, la Toscana. 1 a~o són les arrels modemes, efectives, cons
tltucionals, que contemplen l'existencia o la possibilitat de 

b 

nomenar un Defensor del Poble. Els recursos historicistes, ens 
podrien referir fins i tot a CarIes IlI. CarIes III és Diputat 
deIs Pobres, una figura jurídica important enfront del que 
podien fer els senyors enfront d'aquest poble que tots estam 
d'acord de defensar. 

1 dit a<;o, que és una opinió particular, i no vull en ab
solut entrar en una discussió historicista amb el Sr. Serra, 
que probablement em guanyaria, pero sí que partim de dos 
punts de vista diferents quan feim recurs a la historia. Feim 
recurs a la historia a partir de la Canstitució i de texts legals 
maderos, de sistemes democratics, pero no de figures histo
riques amb ordenaments jurídics passats, benauradament, a 
la historia; són figures que veim per aBa. 

Per tant, no cree jo que necessitem constantment fel' re
ferencia a les nostres rels hist6riques que promoven no sé 
que i acceptem tranquil·lament que és una figura moderna 
contemplada en democracia a altres paisos, que hem de po
sar en orbita. Dit a<;o, coincidesc amb els Portaveus dels 
Grups d'UM i del CDS, que hauria estat millor una redac
ció conjunta. í explicaré per que. 

Fa molt mal esmenar un text fonamental de desenvolu
pament estatutario Per via d'esmena és difícil el tractament, 
pero jo estic conven~ut que amb l'obertura de mires i el sen
tit de la democracia, de la participació que té el Grup pro
posant, acceptara aquestes esmenes que es puguin presentar, 
sempre seran per millorar, mai per retallar les tesis que vé
nen reflectides o les competencies que tendra aquest Síndic 
de Greuges, i estic d'acord amb el Sr. Serra. en la redacció 
óbviament s'han contemplat dos texts fonamentals, el del Jus
tícia d'Aragó i del Síndic de Greuges de la Generalitat de Ca
talunya, fil per randa. i no hi ha per que inventar res, vull 
dir que si esta fet i és bo no hi ha per que inventar coses 
noves, pero sí que hi ha unes modificacions importants. 

Unes modificacions importants que jo crec que val la 
pena plantejar de bell antuvi i des del principio Primer de 
tot, a l'articulat dels apartats 2 i 3, on es diuen coses que 
no podem entendre en aquest moment, jo supos que en fase 
de Ponencia o de Comissió podrem tenir una idea més cla
ra, i em referiré clarament a una figura que no existeix. Com 
pot coordinar una llei que contempla la creació del Síndic 
de Greuges una figura anomenada Defensor deIs Ciutadans 
deIs distints Municipis7 Es una figura que encara no exis
teix, per tant no la podem coordinar. 

Sera una modificació posterior, si tots els Grups esti
guéssim d'acord que s'ha de crear aquesta figura, ja veuríem 
si la coordinam o no, peró coordinar una cosa que no exÍs

teix és francament dificil, o a mi se'm fa francament difícil. 
1 després una imprecisió que és que el Síndic de Greuges tin
dra relació directa amb cada una de les lies. Amb cada una 
de les illes, no, perque després vostes no contemplen quins 
són els qui poden empenyer aquest Síndic de Greuges, la seva 
actuació no és mai decisoria. i resulta que són els ciutadans, 
és de defensa deIs ciutadans. El Síndic de Greuges defensa 
els ciudatans de la prepotencia de l'Admirtistració i ho co
munica, ho comunica, si pertoca, a altres organs de tipus 
judicial. 

Per tant són dues coses a dir, estam d'acord amb la idea, 
pero tenguin en compte que vostes han de tenir prou em
penta -i la tenen, jo estic conven¡;:ut que sí-, o almenys 
una actitud positiva per poder arribar, a través de certes mo
difícacions, a un text que sigui assumible per tot5 els Dipu
tats d'aquesta Cambra, a<;:o seria l'ideal. 
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Quins són els problemes amb els quals ens trobarem? 
Ens trobarem amb problemes molt clars. A diferencia del Sín
die de Greuges de Catalunya, el Justícia d'Aragó i també 
aquest Projecte de Llei contemplen, arnés d'aquest dret de 
petició, de canalització d'aquest dret de petició del ciutada, 
la defensa de l'Estatut d'Autonomia. Es una diferencia nota
ble que hi ha entre el Síndie de Greuges de Catalunya, que 
no té aquesta competencia, i aquesta figura del Justícia d'Ara
gó, que sí la té, i a nosaltres ens produeix, en certa manera, 
no es redacta molt bé i hom no és molt fi, en aquest sentit 
italianitzant de «finezza», quan s'elabori aquest text, podem 
caure en competencies concurrents que ja tenen altres tribu
nals i altres instancies dins l'ordenament jurídic espanyol, 1190 
és un deis problemes que hi pot haver. 

1 segona, que se m'acut que el Defensor del Poble no 
és nomes el defensor davant abusos de tipus judicial, sinó 
que ha sofert una transformació, i així es contempla aquí, 
per admetre les queixes de l'Administració, i aquí sí, i a més 
l'EstatUt de Catalunya i quan hi va ha ver la discussió prime
ra ja van ser motius que es varen exposar, que hem de tenir 
molta cura perque entre la figura del Defensor del Poble i 
el Síndic de Greuges hi ha una area d'actuació que és con
current. 

CAdministració General de l'Estat i la Periferica, obvia
ment és una competencia clarísima del Defensor del Poble; 
l'Administració Autonomica és una competencia concurrent 
del Defensor del Poble i del Síndic de Greuges. Per tant, a 
més d'aquesta llei, a més d'aquesta llei, s'haura de pensar 
en un altre text per al conveni necessari entre el Síndic de 
Greuges i el Defensor del Poble. així ho va observar la Ge
neralitat de Catalunya i el mateix dia que s'aprovava el text 
del Síndic de Greuges es contempla va també l'aprovació per 
unaniminat d'un conveni de cooperació entre el Síndic de 
Greuges i el Defensor del Poble, perque hi ha dues paraules 
fonamentals en el text constitucional o en la relació que hi 
ha d'haver entre el Defensor del Poble i el Síndic de Greu
ges, i són cooperació i coordinació, i aco ho podem fer, aco 
ho podem fer. No veig un Síndic de Greuges que sigui un 
heroi amb una espasa i ens defensi, no a90 no arranjara el 
Defensor del Poble. El Defensor del Poble no té més impor
tancia de la que té i és prou, que és ser l'advocat de tots 
els ciutadans, i té més capacitat mediadora, de mediació, de 
dirigir-se a, amb la seva autoritat moral i legal que li donen 
els texts, pero que mai no pot emprendre una acció punitiva 
per gros que sigui el delicte o la injustícia que es cometi a 
qualsevol ciutada. 

Per tant, té també uns límits. El Defensor del Poble, i 
en aquest cas el Síndic de Greuges, dins l'ordenament jurídic 
de la nostra democracia té les rels fonamentals a la Consti
tució, a l'article 29 de l'Estatut i en la voluntat de tots els 
Diputats que hi ha aquí i de tots els partits polítics de tenir 
aquesta figura que sigui una garantia de manteniment de les 
llibertats individuals i col-lectives a les quals tenen dret tots 
els ciutadans d'aquestes illes. 

1 amb aquesta voluntat, el PSOE, EL Grup SOCIALIS
TA d'aquesta Cambra votara a favor, no amb un esperit crí
tic, amb un esperit constructiu, introduint certes modifica
cions pero sabent perfectament quina és la filosofia que 
sustenta aquest text legal i disposats a col·laborar amb tots 
els altres Grups perque aquest text pugui sortir consensuat 
amb tot el consens possible i en tot el que vulgueu. Després 
ho podem celebrar tots junts, perque haurem donat una passa 

endavant cap a la consolidació de la democracia i la garan. 
tia de la llibertat de tots els ciutadans. 

Gracies per la seva atenció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Jaén i Palacios. 

EL SR. JAEN I PALACIOS: 
Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 
Efectivamente, como ha recordado el Portavoz del Gru

po Parlamentario SOCIALISTA y otros Portavoces, la Cons. 
titución en su artículo 54 contempla la figura del DefenSor 
del Pueblo y obliga a esas circunstancias que ha dicho en 
su intervención, pero en él se fijan, en ese artículo 54 se fi
jan las funciones concretas que ya se han reiterado aquí, pero 
que conviene decirlas: la defensa de los derechos y libertades 
fundamentales, la supervisión de la Administración, que es 
por d'onde parece ser, según la memoria de las quejas recibi
das, que es por donde más trabajo tiene, digamos, el Defen
sor del Pueblo; la interposición de recursos, como también 
se ha hecho en algunos casos concretos, de algunas leyes, y 
la información a las Cortes Generales de su actividad. 

Se ha hecho una pasada, yo creo que también era nece
saria, por el derecho comparado, citando que efectivamente 
el precedente más importante lo tenemos en el ombuts-man 
sueco de 1809, de su extensión a los paises limitrofes, Fin
landia, Noruega y Dinamarca, pero también hay que decir 
que esa institución se ha generalizado, pero no solamente en 
otros países, como en Francia con el Mediateur de Justice '.' 
o en Portugal con el Proveedor de Justicia o en Israel con 
el Controlador del Estado. Thmbién en Estados Unidos, en 
ciudades y en estados como New Jersey, Nebraska, Alaska 
y New Mexico existe esta figura. Pero es que en nuetro país 
esta institución o al menos instituciones similares se han pro
digado en la Universidad Espafiola, en algunos estatutos de 
universidades espafiolas e incluso en diarios, basta ver algún 
diario nacional para ver algunas similitudes con el ombuts
man, defensor de los lectores o en casos también muy con
cretos de entidades de crédito, que también ha sido la últi
ma novedad recientemente aportada. 

La ley 3/81 regula en nuestro país esta institución fun
damental cuyas atribuciones se extienden a las actuaciones 
de ministros, autoridades administrativas y funcionarios, y 
pueden además iniciar, como también se ha reiterado aquí 
investigaciones que permitan llegar a conclusiones sobre sí 
se han conculcado o no derechos y libertades fundamentales. 

Es cierta también, y aquí se ha señalado, la institución 
del Síndic de Greuges de Catalunya y los Justicias de Ata
g6n, Y también el desarrollo que han tenido en otras co~~
nidades Autonomas como Canarias, el País Vasco, GaliCla 

. s a y Andalucía. Y entrando ya en cuestiones más próxuoa 

nosotros y hecho este preámbulo. conviene decir que nu~~~ 
Estatuto de Autonomía, en el artículo 29 prevé la poslb~ 
dad, la posibilidad, de crear una institución similar, no dIce 
ciertamente su nombre, pero es una institución que esta pro
posición de Ley que presenta el Grupo ParJamentariO .P~ 
ponente hace uso de esa posibilidad e intenta dar una ele eJl 
actualización con más o menos aciertos, yo creo que con b~ve. 
acierto, pero en [m con algunos creo desaciertos que va de 
remos a enmendar en eJ momento oportuno. Al amparo co' 
este precepto estatutario, yo creo que efectivamente se ha 
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~ , más de ir completando el entramado insti-
ado una vlaedará completo, como se ha dicho también, 

fll ue qu di d d 11 . nal, q s que quedan pen entes e esarro o. 
,11 11 1(1 dos ley~ecir, en principio, que a nosotros nos ha pa

-rengo que proposición de Ley tiene el contelÚdo prácti
ttdd que eS.L~déntiCO, en algunos casos literal, del Justicia 
. mente, Ca5

1

e' u'ene el nombre del Síndic de Greuges, y com-
óO (jU . 

de rag uunbién la preoCupacIón expuesta en los anteceden-
partiUl~: exposición de motivos, porque ciertamente hay co
, en hay que recordar, y aW1que no son antecedentes 

~ue son precedentes históricos que sí conviene en al
ó~noS. 

p(', edida tener en cuenta. 
gUI1<lE~ct¡"amente, la Carta de Franquesa de 1230, de pri

de marzo, curiosamente, igual que nuestro Estatuto, 
mero gra el principia de igualdad y se configura como una 
¡;ons~e de estatuto fundacional del Reino de Mallorca, aquí 
~o estar plenamente de acuerdo con la invocación que 

'lUJe . . 1 " 1' h hecho el Sr. Serra respecto a supnmrr os prm eglOS, su-
p~irnir los privilegios que además establecía reparación de los 
greuges y consagraba, por otra parte, una via que nosotros 
¡ampre estamos dispuestos a defender, que es la vía pactis-

18. la vía del pacto, que es importante. 
Por ello. no en vano el cronista Ramón Muntaner refie

re, y está recogido también en el Can<;:oner, que Jaume 1 en
riqueció Mallorca «amb majors fraoqueses e libertats que ciu
tats hi ha al móm>, esto está citado en el Cancionero, como 
decía. 
::. Hay otros antecedentes también dichos por encima, re

presentantes de instituciones que eran en cierta medida co
misionados a Corte para hacer entrega al Rey de los llama
dos Memorials de Greuges, que no eran otra cosa que 
reClamaciones que se hacían porque se habían conculcado 
ó(~ían que se habían conculcado privilegios propios de Ca
tálunya y otros atropellos y desmanes cometidos por virre
yes, que siempre es una figura que se prolonga en el tiempo, 
o desmanes contra libertades, contra usos y costumbres, no 
solamente, como digo, cometidos por los virreyes sino tam
biénpor capitanes generales, etc., etc. 

Además de este Síndic de Greuges, tendríamos que ci
laI'al Síndico Presonero, el Diputado del Común, que tam
bién se ha dicho aquí, cargos mW1icipales establecidos por 
el Consejo de Castilla, pasado mediados del siglo XVIII, para 
todos los ayuntamientos del reino, y en eso se basa justa
mente como antecedente la Ley de Canarias, que recoge en 
su ~posición de motivos, creo que acertadamente temas al 
re&pe.eto. 

Hechas estas consideraciones de precedentes bistóricos 
~ue YO creía que eran necesarias, creo que, como también 
a dicho el Sr. Pons, el Portavoz del Grupo SOCIALISTA, 

el S' di d In e de ilieuges no es o no ha de ser, la verdad no pue-
.e Serlo legalmente ni moralmente tampoco, un órgano ju

Ilsdiccional, porque no le compete impartir la justicia sino re en. muchos casos, como se ha dicho, en la antigüedad, 
o llláximo que llegaban a hacer Jos buenos hombres citados 

er? asesorar a los magistrados, sino defender, también se ha 
::rado aquí, a los ciudadanos de estas islas frente a arbi-

ledades, arbítrariedades de los poderes públicos o que co
Illeta la Administración, que ayer justamente, con la compa
reCe . e nela del Defensor del Pueblo en las Cortes en el 
d Ongreso. dijo que estaba muy preocupado por los silencios 

e. la Administración ante las quejas de los administrados 
o Iucluso los trámites. valga este paréntesis. Pero además hay 

b 

una novedad importante, con todos los engarces jurídicos que 
después la ponencia tenga que buscar, que es la defensa del 
Estatuto de Autonomía - en su Proyecto, el artículo 28 y 
siguíentes-, la tutela de nuestro propio ordenamiento jurí
dico, es decir, atribuciones que tienen la amplia justificación 
rustórica en la Corona de Aragón y que superan con creces 
aquellas atribuciones que la Constitución otorga al Defen
sor del Pueblo. 

Este proyecto que ustedes presentan, desde luego, supe
ra con creces este aspecto. Es en base a ello que este alto 
comisionado de este Parlamemo, si es que se llega en alguna 
ocasión a nombrar, nosotros esperamos que sí, no queremos 
ser tan pesimistas como algún Portavoz ha expresado aquí, 
podrá defender el derecho civil balear, podrá defender las 
leyes aprobadas por esta Cámara, los reglamentos que se dic
ten por si están en concordancia o no con las leyes que de
sarrollen, como ustedes recogen también en la Proposición 
de Ley, en los artículos 31 y siguientes. Se manifiesta así la 
voluntad de conservar nuestro Derecho y preservar nuestras 
competencias estatutarias, evitando que normas reglamenta
rias como decía, puedan vulnerar o vulneren preceptos de 
carácter legislativo. 

Otras características que contiene la Proposición de Ley 
me permitirán que pase muy por encima de ellas: procedi
miento para la designación, duración del mandato, incom
patibilidades y causas del cese, artículo 6 y siguientes reco
gen las notas esenciales contenidas en otras leyes semejantes, 
aspectos que no detallaremos para que sus señorías no ha
gan ademanes a este orador, pero que ciertamente están con
fusos, están confusos y que convendría, en el trámite parla
mentario, llegar a concreciones, por ejemplo el plazo de toma 
de posesión, que no se marca en el artículo 8 -no quiero 
que lo apunte para que 10 enmiende usted, porque nosotros 
ya lo vamos a enmendar-, las causas del cese o bien incluir 
la condena por delito doloso, por motivo de negligencia no
toria, como recoge Aragón, por ejemplo, y tampoco existe 
una disposición adicional que por vía reglamentaria permite 
desarrollar la Ley. Esto yo comprendo que a veces la pronti
tud o alguna otra causa, en fin, que las cosas no salen per
fectas de la mano de su autor, no pasa como en el proverbio 
de la Biblia en este caso. 

Sólo me resta ya, y acabo, señorías, felicitar al Grupo 
proponente por esta iniciativa adoptada y manifestar que tra
bajaremos gustosamente para mejorar, en aquellos aspectos 
en los que el texto sea perceptible. A nosotros, que nos pare
ce que la democracia debe fundamentarse en redistribución 
y equilibrio de poderes, a todo aquello que vaya en esa di
rección, a todo aquello que vaya con esa intencionalidad lo 
apoyaremos sen reserva alguna. Baste decir también que a 
nosotros nos hubiese gustado que como ley institucional se 
hubiese hecho una Ponencia, pero nos parece muy acertado 
que el Grupo, en este caso, al amparo de lo que dice el Re
glamento, haya presentado su Proposición de Ley a la que 
nosotros apoyaremos muy gustosamente. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. Per que em demana la paraula, Sr. Serra? 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, Sr. President. Es per una qüestió d'ordre que li he 

demanada, i era per invocar o la benevolencia de la Presi-



948 DIARI DE SESSIONS / Núm. 25 / 28 d'abril del 1988 

denda o l'article 73.1 per fer una petita contradicció respecte 
;ie! portaveu del Grup SOCIALISTA, ja que cree que m'ha 
ccntradit un parell d'arguments. 

EL SR. PRESIDENT. 
No, no procedeix, Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Bé, en aquest cas agralm la ... 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha lloc perque totbom li votara a favor. Voste ten

dril l'ocassió d'expressar la seva opinió dins la Ponencia, dins 
la Comissió, i clar, un capital d'agrai'ments no és previst en 
el Reglament. Moltes gracies, Sr. Serra. 

Una volta acabat el debat, passam a la votació d'aques
ta Proposició de LIei, que no pmcedirem a llegir perque se
ria un poe llarg. Suposant que tots el coneixen, aquesta Pre
sidencia demana si la Cambra pren en consideracíó la 
Proposieió de Llei de que es tracia. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la 
presa en consideració, es volen posar drets? Moltes gracies. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada la presa en consideració per unanimi

tat de la Cambra. 

III.-) 
I passam al darrer punt, tercer i darrer punt de l'Ordre 

del Día, referit al Dictamen de la ComÍssió d'Ordenació TE
rritorial sobre la Proposició de Llei registrada amb el n? 
1209/87, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
de declaració del Barranc d'Algendar com a Area Natural 
d'Especial Interes. Aquesta Presidencia no ha tengut la in
tenció de la presentació del Dictamen; per tant, si no hi ha 
inconvenient, passaríem directament a l'articulat. 

Aleshores, a l'article primer no hi ha cap esmena pre
sentada. 

Procedeix, ido, passar directament a la votació. Sres. i 
Srs. Díputats que voten a favor de l'articIe primer, es valen 
posar drets? Moltes gracies. 

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

Abstencions? 
Resultats de la votació: Vots a favor, 34. Vots en contra, 

24. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovat l'article primer 
que acabam de sotmetre a votació. 

A l'article segon hi ha una esmena presentada pel Grup 
Parlamentari AP-PL, de modificació, registrada amb el n? 
216/88. Per defensar l'esmena, té la paraula el Diputat Sr. 
loan Huguet. 

(Pausa) 
A petició del Sr. Diputat, es defensaran conjuntament 

les esmenes 216/88, 217/88, 214/88 i 215/88. Té la paraula 
el Diputat Sr. loan Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROIGER: 
Grilcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
En primer lIoc dir que el nostre Grup, el Grup AP-PL, 

esta a favor de la protecció del que denominam el Barranc 
d'Al . gendar, que el Grup AP-PL esta a favor del que deno-
nnnam el Barranc d'Algendaret. Feta aquesta matisació, ser-

veixi també d'explicació del vot negatiu a l'artide primer, a 
causa que entenem, i així ha vam manifestar al debat de presa 
en consideració, que aquesta no era una Proposició de Llei 
de protecció al Barranc d'Algendar i del Barranc d'Algenda_ 
ret sinó que era una Proposició de LIei de protecció de San_ 
ta Maria i Son FonolI. 

Feta aquesta primera observació, és dar que en tata ac< 
tuació parlamentaria, quan un grup poütic manifesta la seva 
postura i quan aquest grup polític rebutja, mitjan~nt els seus 
vots, la presa en consideració d'una Praposició de LIei, té 
tots els drets legítims i reconeguts de presentar esmenes a fi 
i efecte que aquest Projecte de LIei, en fase de Ponencia o 
en fase de COmÍssió, pugui sofrir les variacions que les ma
jories puguin establir en un moment determinat. 

Aquest, pero, no ha estat el cas ni la fortuna de les es
menes que va presentar el Grup AP-PL, que van ser discuti
des a la Ponencia i que van ser discutides també a la COmis
sió. El fet que s'hagi demanat aquí la defensa conjunta de 
tates les esmenes obeeix simplement j pkmerament que no 
tindria raó de ser que s'aprovas una d'aquestes esmenes i 
rebutjassin les altres, perque totes fonnen un conjunt unitarj 
i no és possible aprovar-ne una i rebutjar-ne una altra, Per
que llavors sí que quedaría totalment desfigurat o desfigura
da aquesta Proposició de Llei i l'objecte que persegueixen tant 
els qui donen suport íntegrament el too presentat a la Cam
bra com el qui defensa les esmenes en conjunt. Aquesta és 
l'explicació de la defensa conjunta i unitaria. 

A posta, per a~o hem d'entrar for~sament a l'anMisi, 
encara que avui pugui ser un tant reiteratiu del que es va 
dir el dia del Debat de presa en consideració. 

La Llei 1/1984, de dia 14 de mar~ estableix com a fina
litat que la LIei d'Ordenació, Conservació i Protecció d~ 
Naturals d'Especial Interes de la Comunitat Autonoma s'ha 
de fomentar en la defensa d'aquells espais que tenen un va
lor ecologic i paisajistic demostrat i claro La voluntat, ente
nem nosaltres del legislador que va fer i va aprovar la Llei 
1/1984 va ser de protegir 'arees que tinguessin aquest interes 
especial amena~t per possibles intervencions humanes de for
ma i manera indiscriminada. Aquesta entenem nosaltres que 
era la voluntat del legislador a l'hora de fer aquella LIei. Eu
tenem que no es pretenia, amb la llei abans esmentada, fer 
un instrument que servís d'ús i gaudiment legítim, que DO 

ho negarem mai, pero que servís d'ús o d'instrument valid 
per emprar en aquelles ocasions i en aquelles circunstimcies 
on s'hagués provat i demostrat que hi podia haver una inter
venció humana urbanísticament reglada, com és el cas q~e 
ens ocupa. La finalitat de la Llei entenem que no era preCI-

sament aquesta, i, per tant, aquesta Proposició de LIei ~ue 
avui es traba en el debat final, pateix, segons el nostre cote
rí, d'una deficiencia important, i és la falta de c1aredat en 
el seu plantejament. '111 

Com es pot dir, ens demanam nosaltres, que protegJ el 
els barrancs d'Algendar i d'Algendaret quan realrncot ellt 
Barranc d'Algendar i el Barranc d'Algendaret són totaIrn t3 
protegits pel Pla General de Ferreries. De que traota aqll~ó 
LIei, hem de ser molt clars -i acó nO és una crítica. s~¡¡. 
que és un punt de vista que nosaltres respectaIn ProfUOeSt3 
ment encara que no el compartim-, del que u acta aq;3J1t9 
Llei és d'impedir un assentament urbanístic daIDUnt apC' 
Maria j Son Fonoll. Aquesta és l'evidencia d'aquesta prd~' 
sició de Uei. No es tracta tant de protegir el Bar~c co¡1'l 

gendar j el Barranc d'Algendaret, que ja són protegJtS 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~ez; ment urbanistic de Santa Maria i Son 
. l'assenta 

" ....dI! 
d iftJy-- di"'" . ntte J ti JloU, . a reaJnlent la ~erenCja e e s grups po -

quí hJ h ups poIítics que volen impedir aquest assen
ti et1tre e1s ~c i eoue els grupS polítics que creim conve
táJf1~Jll urba

nlS
. que ferreries compti amb la possibilitat de 

nietll i Ileees~:r les finques de Santa Maria ¡Son Fonoll. 
pOder urb:;%rencia. en aquesta Cambra, la defensa del 

o cos d'Alg ndar. La defensa del Barranc d'Algendar del 
fJ;t!ran~ d" loendarel. tant és de ¡'esquerra, com de ia dreta, 

• ..nI,nc ru~ ., d . 'J d 
a""-de! centre, i no és patnmoru e rungu. O em eman 
:or» . 'studi rigo1'6s es pOI parlar per demostrar els valors 

de qUI~.S paisarglstics i faunIstics de Santa Maria i Son Fo
~IO~~~. C(u:uca cosa que podran dir sera que com a tals 
nolt. 'ru ha pero que com que és una ftnca que es troba en-
110 ciD doS' barranCS ha de servir d'enlla~ i de continilitat, que 
ne .5 dri . di I I possible assentamenL po a pef]u car a zona que en 
e uest moment és protegida res més, res més no es podra 
d~ i es poma estar d'acord o es podra estar en contra. 

If, El cert i segur, el cert i segur és que tractam d'una zona 
i d un rerme municipal que a mi m'agradaria molt que les 

res. i els Srs. Diputats no miressin el Diputat que eIs parla 
com UD fer.rerienc sin6 com una persona que coneix el tema, 
encara que sigui d'aquest poble. Ferreries té una única urba
niLzació consolidada. que és Cala Galdana. Cala Galdana de 
la banda de Ferreries. perque quan parJam deIs rnaJs de Cala 
Gáldana ens oblidam que Cala Galdana no és només Perre
ries, sin6 que és Ferreries i també és Ciutadella. 

Pero la urbanitzaci6 de Cala Galdana avui és consoti· 
dada. Quina possibilitat ti deixarem al poble de Ferren es per
qu~ ell. lliurement, amb el seu ordenament, amb el seu P la 
General, pugui programar el desenvolupament urbanistie que 
oonsideri més oportú? Quina possibilitat li donam amb aques
ta Ilei? Cap ni una. Amb aquesta llei tancam les portes per
que Ferreries pugui tenir la possibilitat de dir quan, com i 
en quiDes eondicions s'ha de fer, si és que es vol fer, la urba
nitzaeió de Santa Maria i Son Fonoll. Perque si Ferreries fos 
el tenQe mwricipal de Ciutadella o fos el terme municial, fms 
¡ 10t m atrevesc a dir de Maó, en quilometres de costa po
driem presumir que tendríem oportunitat de seleccionar una 
~na ·o una altra en funció que el possible atemptat eeologic 
$lgui méS gros en un lloc i més petit en un altre, pero és 
qu.e a Ferreries aquesta possibilitilt no existeix, a Fetreries 
aquesta possibilitat no existeix. O és que tenim molt clar que 
litro de dir no a Santa Maria i a Son Fonoll i sí a Cala Mit
jana i a Cala Mitjaneta? Per que s'ha de dir a~o? 
. 1 ha de sortir un compromís d'aquí. Perque si a Ferre

nes taneam les portes de Santa Maria i Son Fonoll i d'aquÍ 
a dues setmanes tancam les portes de Cala Mitjana i Cala 
Mitjaneta, em diguin vostes quina possibilitat de futur do
~am a Ferreries. Cap ni una. 1 que eonsti que el nostre Grup 
es totalment contrari a un desenvolupament urbanistic indis
C?minat, que eonsti que sempre ho hem defensat així i aquí 
hl ha Diputats que ha saben perque han participat eonjun
tament en campanyes electoraIs, quID tipus d'urbanitzaci6 hem 
defensat nosaltres a Ferreries, em referesc a Ferreries.· lndís
cUtiblement, alla mai no hem defensat un assentament urba
nístic ni de deu, ni que quinze, ni de vint, ni de sis, ni de 
quatre mil persones. Posam uns sastres, i sempre ha hem dit, 
de 2.500 persones com a mruam. Les condicions que dema
na el nostre Grup, i aixÍ ens vam presentar a la eampanya 
electoral del 82 i del 87, perque ningú no pugui ape1·lar aquí 

--

a la falta de coherencia, van ser precisament paree1·les de 
2.000 metres cada una, no pareel·les de 500 metres ni 600 
ni 700, de 2.000 metres. A l'esmena, proposavem 1.500 a 
2.000. La construcció hotelera, 5 estrelles, i apartaments i si
milars, quatre claus. Aquest és el tipus d'urbanització que 
nosaltres creim perfeetament factible de desenvolupar a San
ta Maria i a Son Fonoli, i no és que solament ha eregui el 
Grup d'AP-PL, és que si no ha entene malament també ho 
vol, també ha vol el Partit Socialista í el CDS a Ferreries, 
a no ser que les eireumsUmcies bagin canviat en aquests deu 
dies. Perque si no fos així, la majoria de govern a Ferreries, 
formada amb un pacte del CDS i el P SOE, no hagués de
manat, no hagués demanat la desprogramació, sinó que ha
gués demanat totalment la desqualificació. Si hi hagués vo
Iuntat per part del CDS de Ferreries i per part del PSOE 
de Ferrenes que Santa Maria ¡ Son Fonol! no s'urbanitzes
sin, haurien demanat la desqualifieaeió, no la des programa .. 
ció . Demanar la desprogramaeió vol dir, ara no interessa, no 
sabem si en un futur ens pot interessar. 

1 a~o és el que nosaltres bem vengut a defensar aquí, 
amb aquestes es menes ni més ni manco. 1 a posta peI a~o 
entenem que una Proposició de L1ei de Protecció d'arees d'Es
pecial lnteres no pot servir com a motiu que s'hi puguin in
c10ure normes urbao1stiques o criteris urbanístics, a partir 
d'aquÍ defensam conjuntament aquestes esmenes i a partir 
d'aquÍ vam dir que no a la presa en consideració, pero el 
nostre Grup vol fer e.ncara dues reflexions més abans de la 
votació. 

La primera, sobretot als qui coneixen el poble de Fene
ries, que a Déu gracies 1 malgrat encara sigui el poble de 
major renda per d lpita de l'illa de Menorca, tots sabem que 
en aquest moment és sustentat per empreses de calcat i biju
te.ria que tenen moments d'auge, d'cxpansió, peró ningú no 
pot assegurar que la fluctuació del mercat, com ba passat 
a altres municipis com és el cas de Ciutadella, pugui deixar 
el pobJe de Ferreries en una crigí tan profunda que després 
no tengui possibilitats de cercar nous recursos econon:Ucs. Per
que si la defensa de la protecció de Santa Maria i de Son 
Ponoll fos que es volen urbánitzar unes finques ' d'alt valor 
agrícola i ramader, es compren. Es compren, pero no éso a~o, 
i vostes ha saben. Les primeres finques del terme de Ferre
ries que es van abandonar van ser Santa Maria i Son Font;>ll, 
perque alla daIt, per nO' haver-hi, :ni hi ha tina ombnt, ;.í ' si 
em permeteu una broma. ja ho he dit al hall, els cotMt á 
fer una bereneta de pa i sobrassada al mes de juliol a les 
tres del capvespre í a veure si trobam una ómbra. 

Que volem dir, amb aco? Amb a~o volem dir que s'ha 
de pensar molt bé i molt seriosament que en aquest cas con
cret no feim una Proposició de Llei d'un espai natural qual
sevol, sinó d'un espai natural concret d'un terme municipal 
eoneret que només té dues possibilitats, només té dues pos
sibilitats: Santa Maria ¡Son FonoIl i Cala Mitjana-Cala Mit
janeta. 1 els Srs. Diputats que coneguin a~o i siguin sincers 
han de dir que és el que té més valor eeológie per a ells, 
la costa sud i pinar de Cala Mitjana i Cala Mitjaneta o les 
finques de Santa Maria i Son Fonoll, i seria molt greu que 
en aquest Parlament lirnitéssim tant les possibilitats d'un mu
nicipi per fer-lo reserva ecologica de l'illa de Menorca i tancar
ti les portes del seu futur j del seu progrés ordenat. i les C08 -

dicions d'ordenament d'aquesta urbanització poden venir do
nades i poden venir posades pel mateix ajuntament. ~jun
tament de Ferreries va demanar, i puc demostrar-ho, als 
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senyors que pretenien o pretenen ter aquest assentament UT
banístic, acta notarial amb aquestes condicions que e]s aca
bo d'esmentar. El batle de Ferreries, concl'etament, va dema
nar -puc dir Uoc, dia í hora- a1s promotoTs que es 
comprometesSÍTI que les parce¡'¡es serien de 2.000 metres, I'hcr 
tel seria de S estrelles. els apartaments de 4 claus, j a l'Ajun
tament consta aquesta acta notarial, perque d'una acta nota
rial sempre es pot fer el contrari quan és entre dos, pero quan 
el compromís és davant un ajuntament, malament ja pot tor
nar arrera perque l'ajuntament no ti donara permIso 

Per tant, amb tots aquests arguments exposats i ente
nent que el representaot del PSM-EEM lenia ra6 dins la Co
missió que malament seria una Proposició de Dei que po
gués tenir «donuts» per mig, vull anunciar que nosaltres 
retiram tates i cada una de les esmenes presentades i que vo
farem ep. contra de la Proposició de LIei, tal com ja ho varo 
fer en la seva presa en consideració. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT. 
Moltes gracies. Srs. portaveus que vulguin intervenir? Per 

part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Por
taveu, Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Grades, Sr. President. Li pregaria magnanimitat en l'ús 

de la paraula ates que el debat es produeix d'una manera 
un tant atípica en no haver-hi hagut l'exposició de motius. 

1 jo comen~aré felicitant el Sr. Huguet per la brillant 
intervenció que ha tingut en defensa deIs seus legítims inte
ressos de Grup Parlamentari. Perque crec que emprant llen
guatges dars és com s'entenen les posicions, es clarifiquen 
les coses, i la gent, en definitiva, pot optar allo que més li 
convé raonablement. AP-PL esta a favor de la construcció 
d'un determinat tipus d'assentament huma, urbanització en 
definitiva, deixem anar ara les claus o les estrelles del' ho
tels, a una zona que és qualificada als estudis de l'Institut 
d'Estudis Ecologics o a l'ICONA, als estudis de l'ICONA, 
com a il.rea d'extraordinari valor ecologic. 

Té tota la raó, Sr. Huguet. El Barranc d'Algendar gau
deix, i el d'Algendaret també, d'una protecció molt grossa, 
total, pero de penya-segat a penya-segat, i a~o no és un cri
teri eC<>logic. Miri, el catedratie, i ja ti vaig dir a la Cornissió 
Parlamentaria, el cateddttic d'Ecologia de la Universitat de 
les Illes Balears, Sr. Miquel Morey, en una carta dirigida a 
la Conselleria d'Ordenació del Thrritori del Consell Insular 
de Menorca, pondera va el valor ecologic de la zona precisa
ment de Santa Maria i Son Fonoll, amb aquestes paraules: 
«puc avanc;:ar que el valor ecologic d'aquest indret és real
ment extraordinari, sobretot pel que fal al contrast entre el 
Barranc propiament dit i les terres altes de la part de da
munt, amb una riquesa tant de biotops com de flora i fauna 
realment extraordinaria», i salt un tros i li dic «l'entreforc 
que separa els Barrancs d'AIgendar i d'Algendaret, a I'altura 
deIs estudis actuals, ja no cap cap dubte que la importancia 
del Barranc és extraordinaria i que el desenrotllament turís
tic que s'ha de limitar cap a l'interior, sense progressar més 
que el que hi ha actualment. Si fos necessaria qualque alter
nativa de desarroll -dt textualment -, es podria tolerar amb 
una bona planificadó a la par de la desembocadura que lle
vat deIs dos hotelots grossos, sobretot «los Gavilanes» -
diu- és bastant acceptable». 

Bé, acó és el que es diu, i jo cree que quan la Llei d'Area 
Natural d'Especial Interes es formula, és per protegir el 
Barranc d1\1gendar i Algendaret, s( senyor, per protegir aques. 
ta zona i per acro fa falta que no s'urbanitzi, que no s'afecti 
la part de dalt del Barranc, i no em faci dir ara el perque, 
perque ti hem explicat moltes vegades les conseqüencies de 
tot tipus en el procés ecologic que significaria un assenta. 
ment huma en aquesta zona. Quan hi hagi la llei aprovada, 
si és que s'aprova avui com esperam, podrem anar a fer una 
bereneta a Santa Maria i Son Fonoll, Sr. Huguet, a pa i se-. 
nalla, a les hores que el poble sol anar afer berenetes, és 
a dir, al fosquet, quan el sol ja no escalfa gaire, i des d'al1¡\ 
dalt contemplarem tota la pau del Barranc d'Algendar i del 
Barranc d'Algendaret. 

PerO ara no és el tema. Voste ha dit coses molt impOI·. 
tants que mereixen una replica adequada. Mirí, és fonarnen
tal que digui que si no s'oibanitzen Santa Maria i Son Fo
noD tampoc no s'ba d'urbanitzar una a1tra area d'altíssim 
valor ecologic també, i paisatgistic, que és l'area de Cala Mit
jana i Calá Mítjaneta. Nosaltres hi estam completament 
d'acord amb aquest criteri. no s'ba d'urbanitzar. No s'ha d'ur
banitzar, perque si feim estudis de protecció d'arees natura1s 
no és perque s'urbanitzin, és perque es protegeixin, i ac;:o és 
al marge que sigui l'Ajuntament de Ferreries, el del Merca
da!, el de Ciutadella, el de Maó, el que sigui. 

Mirl, una reflexió serena també. Voste ha posat molt 
d'emfasi en la part economica, i li agraesc que ho fad per
que aquest es el nucli fonaroental. l!home no esta només en 
funció del territori, el territori s'ha d'ordenar en fundó de 
l'home. Ido bé, a Ferreries, si bi ha ara unes empreses que 
més o menys floquen, com es diu popularmení. és possible, 
sotmesos a circumstancies adverses, que canvií" la cojuntura. 
Pero, sera a través de noves urbanitzacions com salvarem 
l'economia d'un poble? Avui en dia hi comenc;:a a haver veus 
que ja c<>mencen a qüestionar molt aquesl criteri, tant és així 
que consideren molt més valuós un territori sense urbanitzar 
que un territori urbanitzat. 1 mirln, parlero ben clar, Santa 
Maria ¡Son FonoD era una arca al Pla General d'Ordenació 
Urbana de Ferreries de l'any 1974 declarada no urbanitzable. 
Aquells terrenys es van vendre a preu de no urbanitzable. 
Aleshores~ amb la revisió del Pla General de Ferreries, aquells 
terrenys s6n qualificats d'urbanitzables, amb la qual cosa el 
preu deIs terrenys es multiplica per 10, com a mínim, aqUÍ 
bi ha especulació, i PAjuntament de Ferreries, en aquell roO
mení. quan va fer aya, va donar l'empenta definitiva perque 
aquesta especulació es pogués fer, ho hem de dir així de ciar. 
1 a qui afavoria, aquesta especulació? Al poble de Ferreries 
o a aquells senyors que una volta parceJ.lat vendrien les par
cel·les i la urbanització ja quedava en maos de l'ajuntament 
pe al seu manteniment? Af;o és crear riquesa? N;o és repar
tir la riquesa per al poble? Bé. Nosaltres tenim dubtes iol
portants que realment no és aixÍ, i ti diré més. Si un dia, 
Déu DO ho vulgui el poble de Ferreries necessita afectar de
lerminades parts del territori per construir a1gun tipus d'a5' 
sentament urba que li permeti impulsar el seu ruvell ecoJlo' 
mie, el del poble, no el d'uns quants, aleshores ho pot fer 

sense cap problema, Srs. Diputats. Pot modificar el P}a O~· 
nera! d'Ordenació Urbana. O'aquí a uns anys el pow·a re"!: 
sar, i aleshores sera quan el poble de Ferreries podra dir SI 

és necessarl o no és necessari i a quines zones es pot feJ"· 

Per que, sempre que parlam de zones afectades heJ11 dI 
dir que farem urbanitzacions a la costa, quan la costa és o! 

r1"" 
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'ba de protegir. segons els estudis? 1 per que DO 
,-alor qu~ . entaments a altres lloes, quan siguin necessaris? 
paf1aD1 d:res sera l'ajuntament i no la iniciativa privada la 
pero a1~ les regnes d'aquest procés. El cavall no es desboca
que dur e sera el poble, a través deis seus representants, qui 
riJ perqu n vol que vagi aquest cavall. ~o és el tema i no 
diril caP ~quest és el tema' per ayO nosaltres pensam que 
un a1~:aci6 oer llei d~.I\rea Natural d'Especial lnteres a Santa 
la d~~ ¡Son FonoU protegeix a rnitges el Barranc d'Algendar. 
Mar r eJ11 deixin continuar ara amb un altre tema. quí, en 

t Parlament. varo aprovar una Uei de Protecci6 de la 
aques Sud i Arees Boseoses de Ciutade\la que deixava, en 
costa d b 1 . . d' cam . t d'una esmena aprova a am a IDaJona aquesta -
~uper uns determinats Grups I'area eonfinant al Barranc 
d~gendar pero per la part de Ciutadella, fora de la línia 
d protecciÓ de la llei. Vostes saben que no és igual la pro
te:ciÓ que dóna una Uei que la protecci6 que dóna un no 
urbanit.zable al Pla General d'Ordenació Urbana d'un muni
cipi. Alesllores avui la meYa alegria, la nostra alegria de Grup 
no és completa si s'aprova aquesta llei; no és completa, per
que hi ha una altra part del Barranc que malgrat no ser im
mediatament ainena9ada és susceptible d'amenac;a, i actO tma
bé ha bem de dir ben cIar i sense embuts, i hem d'assumir 
responsabilitats. Jo felicit els Grups que avui votin a favor 
d'aquesta llei, perque he d'esperar que signifiqui un camí nou 
cap a la contenció i la revisió deIs desastres que s'han ini
ciat. 1 esper també deIs altres Grups que no votin a favor, 
si és que n'hi ha, d'aquesta llei, que meditin també les con
seqüencies, la importancia de les seves decisions, que refle
xionin. 

Acabo, Sr. President, perque cree que si avui aquí polí
ticament s'aprova aquesta Uei, sera una victoria important 
del poble de Ferreries i, per extensió, del poble de Menorca, 
que, informat degudament, contrastades les opinions, ha 
aconseguit sensibilitzar les majories polítiques del propi ajun
tament que després té transcendencia sobre el Parlament de 
les Illes Balears, i a~o és molt important. Arra és una espe
't.ril~ cap a la democracia. 
;I; Per a Menorca, el bon negoci és no urbanitzar Santa 

,~~Ma.ria i Son Fonoll, ho hem de dir així de clar. Qui hi guan
+, Yava, amb la urbanització de Santa Maria? Ara hi guanya 
. ,,' .. poble, ja era hora; al;O prestigia, al nostre entendre, el sis-

. a autonomic. 
«La núvia d~gendar -diu la can~o- avui és en terra, 

:.~ deDIá sera en mar. Avui menja capons i gallines, dema men
Jara sardines a la vara del mar». Per sort, la núvia d'Algen
dar, si avui s'aprova aquesta llei, continuara essent aterra, 
el DIoro no l'haura raptada i podra menjar capons i gallines 
Sense anar a menjar sardines pútrides o fetides prop d'un 
port esportiu a la vora de la mar. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el 

Portaveu Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Bé, avui ens trobam amb una altra llei de Declaració 

d~ea Natural d'Especial Interes, correspon al Barranc d'Al
gendar i d'Algendaret, i nosaltres pensam que aquest és un 
espai natural singular que té importancia, perque així és re-

--

conegut en els estudis que s'han fet fins ara tant d'ICONA 
com d'INESE, i per tant, per aquesta raó hem votat que sí 
a j'article primer, perque nosaltres entenem que votar que no 
a aquest article és no reconeL"er que el Barranc d'Algendar 
i d'Algendaret és una aTea natural que necessita protegir, 

Pero, concretamem l'estudi d'INESE que s'ha fet darre
rament, no agafa tot5 els límits, no agafa tot el terreny que 
agafa la Proposició de Llei. Concretament a l'area conflicti
va, que és Santa Maria i Son FonolI, hi ha una part, que 
és la que es traba més prop de l'entreforc, que sí és indosa 
dins la delimitació, pero la part de dalt no hi és, Per ai'(o 
s'ha de dir, perque quedi ciar, no vol dir que sigui una yeri
tat indiscutible, les linies hero dit moltes vegades que no són 
magiques, jo he dit moltes vegades aquí, la protecció no és 
tot o res, sinó que hi ha graus de protecció, i, per tant, no
saltres posam en dubte que sigui necessari arribar als límits 
que avui es propasen aquí. 

1 hem de dir que aquí hi ha una serie de condiciona
ments i una serie d'antecedents. En primer lloe, és cert que 
hi ha una urbanització que és a punt d'aprovar-se que és de 
Santa Maria i Son Fonoll, i per tant existeix el perillo Nosal
tres, una de les condicions que sempre hem dit és que per 
votar que sí a una area natural hi ha d'haver perill d'urba
nització; bé, en aquest cas hi és, punt n? 1. 

Punt n? 2. Com he dit, l'estudi d'INESE, concretament, 
no agafa tota l'area que avui es proposa votar, els límits que 
avui proposam votar són superiors als deIs estudis que han 
presentat, concretament el catedratic Sr. Morey i els altres 
que l'han ajudat. 

En tercer \loe, també s'ha de dir que el desenvolupament 
urbanístic de Cala Galdana és molt més superior a la part 
de CiutadeUa, com ja ha dit el Sr. Ruguet, que no a la part 
de Ferreries, i arnés s'ha d'afegir que l'Ajuntament de Ferre
ries, en legislatures passades, va reduir drasticament les pos
sibilitats d'urbanització de Cala Galdana, i aixo s'ha de te
nir en compte. 1 després s'ha de dir que l'Ajuntament de 
Ferreries, i tampoc no som el primer que ho die, té dos soIs 
urbanitzables, que són Santa Maria i Son Fono\l i la zona 
de Cala Mitjana, i també es diu que es dura una altra Pro
posició de Llei d'Area Natural d'Especial Interes per prote
gir, o sigui perque no s'urbanitzi la part de Cala Mitjana . 

Si s'aprova aixo d'avui, si s'aprova l'area natural de Cala 
Mitjana el dia de dema, si s'aprovas, hauríem limitat drasti
cament les possibilitats del municipi de Ferreries. 

Per consegüent, nosaltres ens abstendrem a l'article 2n., 
que és el deIs límits, ens abstendrem a l'exposició de motius 
que també té a veure amb l'article 2, i votam que sí a la res
ta perque nosaltres consideram que el Barranc d'Algendar i 
Algendaret són una Area Natural d'Especial Interes, i ens 
abstenem perque he dit que s'ha de compatibilitzar el futur 
de Ferreries amb la protecció deis espais naturals. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Molt breument, per precisar la posició del nostre Grup 

davant el Dictamen de la Cornissió d'Ordenació Territorial 
sobre la Proposició de Llei de DecJaració del Barranc d'Al
gendar com a Area Natural d'Especial Interes, que nosaltres 



~mbscrivim en tots eÍs seus termes i per tant donam slJport 
g tot el contengut de la Proposicíó de Llei tal com ve de . . , 
r:omlSSlO 
. Voldriá tan.matel.X es:ablir algunes precisions, Sense més 

'Jret.ensions que aquesta, a algunes de les afirmacioru: . e 
ha fee aqul el Diputar Sr. Huguet. El Sr. Huguet dill que 
aquesta Ilei s'ha fet per lffipcdir l'assentament de Santa Ma
-la i Son FClnoU i que hem de dir les coses pe] seu nomo 
.;Ji. Sr. Huguel, hem de dir les coses pet seu nom, aixo és 
per evitar }'assentament de Santa Maria i Son Fonoli, si sen
yor. 1 aleshores vull dir que s'ha d'explicar, és a dir, la Llei 
d'Arees Naturals d'Especial [nteres moltes vegades és usada 
per a aixo, i ara mateix ho acaba de dir el Portaveu d'UM, 
el Sr. Pasqual, la Uei d'Arees Naturals d'Espedal lnteres surt 
a camí d'amenaces d'urbanitzacions. Quin era el compromís 
electoral del Gmp del CDS de Ferreries, i per tant del CDS 
com a partit, en relació a aquesta qüestió? la desprograma
ció i evitar una urbanització que amenacava la zona, un de
~pn.iO~t. model d'urbanització. 

El Sr. Huguet ha oblidat un petit detall, un petit detall 
molt ~,rtant, pero que ell, naturalment, ha obviat, ¡ és 
que ' entre aqu,ella intenci6 de desprogramació per part de 
l~juntament de Ferrerie¡i i deis grups politics que li donaven 
suport, i l'actualitat, ha succeit que la Comissió Provincial 
d'Urbanisme, subrogant-se amb l'Ajuntament de Ferreries, ha 
aprovat inicialment un pla parcial, les determinacions del quaJ 
no tenen res a veure, Sr. Huguet, amb les determinacions de 
la seva esmena. Per tant, les circumstAncies objectives de 
l'amenaca, si així en podem parlar, han canviat rotundament 
i totalment, i en conseqüencia la postura nostra també ha 
canviat, és a dir, en aquest moment la desprogramació no 
és suficient, i cal, en conseqüencia, un grau de protecció molt 
més elevat per evitar el que d'altra manera seria inevitable. 

Aixo ha succei:t, el Sr. Ruguet no s'ha referit per a res 
a aquesta circumstimcia que canvia objectivament i per tant 
justifica una posició més radical, més rotunda sobre la pro
tecció de Santa Maria i Son Fonoll. 

Res més sinó acceptar la invitació del Sr. Ruguet a aquest 
berenaret, encara que amb }'esmena de l'hora que ha fet el 
Sr. López Casasnovas. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOClALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. Benjamí Carreras. 

EL SR. CARRERAS I FONT: 
Sr. President. Srs. Diputats. 
Bé m'ha causat una certa estranyesa aquesta retirada d'es

menes, és estrany que una defensa tan vehement, tan apas
sionada i acalorada després acabi en una retirada. A la vista 
de la retirada de les esmenes, ja no tenim perque discutir 
el seu text, per tant farem un poc de comentari «n general 
sobre tots els motius que ha exposat el Sr. Ruguet per inten
tar que aquesta Proposició de Llei del Grup SOCIALISTA 
no passi endavant. 

En aquests moments discutim un Dictamen dimanant 
oe la Comissió d'Ordenació del Territori evacuat amb motiu 
de la Proposició de Llei de Protecció del Barranc d'Algendar 
que va presentar, al seu moment, el Grup SOCIALISTA, i 
que ve afortunadament avalat en aquesta Cambra per la ma
joria deIs Grups Parlamentaris, que han estat realment re-

ceptius i sensibles quant a la necessitat que tenim en aquests 
moments de protegir aquesta zona, que té, í ja no pensava 
parl.ar avui de motius ecologics ni de ¡'imeres arnbien:.a1 Q~ie 
}::llguÍ temr aquesta zona, pero que són realmeni extraorrii_ 
'1aris i reconeguts per tots els estudis que s'han fet. S'lla fet 
l'estudi d'ICONA, aquí hi ha un resum delllibre que ha pre
sentat el mateix Govern de la Comunitat Autoncma sobre 
i'estudi d' ICONA en el qual fa unes recomanacions daríssi
mes, i creim que són diManes i que no tenen cap moti u que 
es pugui discutir, ¡des d'un punt de vista científic són total
ment avalades, igualment l'estudi que al seu moment ha fet 
lNESE, igualment un estudi que va fer la Universitat de Pal
ma de Mallorca, i tots ells avalen la necessitat de procedir 
a aquesta protecció. 

Tomaré a repetir, a la vista de com transcorre el debat, 
els motius; ja que el Sr. Huguet ha explicat els motius de 
l'esmena, jo aprofitaré per explicar els motius pels quals els 
Grup SOCIALISTA justifica la presentació, al seu moment, 
d'aquesta Proposifció de Uei. 

Els repassarem rapidament. Primer, va ser la importan~ 
cia de caracter extraordin~, atenent la suma ponderada deIs 
distints factors que incideixen a la zona. El n? 2, perque és 
un territori a cavall entre dos municipis, i per tant sempre 
és preferible una llei del Parlament, ja que els plans generals 
poden fer unes proteccions diferents o que no concordin amb, 
la fmalitat que s'ha de seguir. Per tant, som en un territori" 
amb una proposta que agafa una zona homogenia i que ha 
de passar, a partir d'avui, de protegible esperem que a prote
gida. Tercera, perque era un espai que necessitava mecanis
mes urgents de protecció, perque hi ha una manca total de 
mesures cautelars en vigencia. Precisament avui matí, a la 
Comissió d'Ordenació Territorial, que hagués estat molt in
teressant que el Sr. Ruguet hi hagués assistit, s'hauria donar 
compte d'una sensibilitat que sembla que s'obri en aquests 
moments per part deIs Grups Parlamentaris, a pesar que hi 
ha hagut la sempiterna indefmició del Govern en aquest sen
tit, de posar-se afer feina, de comencar afer feina en aquest 
catrueg, en aquest cataleg d'espais naturals que tenim, cata
leg no, l'estudi o l'inventari previ, pero que hem d'arribar a 
convertir en instruments siguin jurídics, legals o urbanístics 
que donin la protecció efectiva que es mereixen tots els espais. 

Creim que també era molt important l'aprovació d'aques
ta Llei perque és precís desterrar ja el fantasma de les in
demnizacions que eternament es creen i que tambe serveix 
per fer por, sembla, per part del Grup Popular, als Grups 
que pretenen i que tenen una intenció de protegir el nostre 
territorio Per tant, no a la consolidació de drets i fer il·lega-
litzables tots els intents urbanístics que es puguin presentar. 

El Sr. Ruguet també ha tocat un tema importani, que 
és el tema de les urbanitzacions. Jo crec que som molta gent 

que pensam que a menorca ja hi ha prou urbanitzacions, a 
Menorca hi ha 70 urbanitzacions comencades, no n'hi ha caP 
d'acabada, i a¡;o ens fa pensar que és un motiu prou justifi
ca! peI evitar que mentre no es consolidin, mentre no s'a~
bin bé o malament, voldríem que bé, tates aquestes urbaru l

-

zacions que hi ha comencades, no s'obrin nous assentaD1entS, 
noves expectatives que no afavoreixen gens la nostra evoJu-
ció de cara a tenír el que tant pregonam aquí contínUaJTle(l~ 
en el Parlament, un turisme de qualitat, un turisme selec Jl 
i tates aquestes histories que en defInitiva DO es plasmen e 
res concret ni positiu, continuam ben igual que seJ1l.~~ pi 

Creim que tampoc no hi ha una justificació soCl 

~ 
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~ e b di . er obrir aquests nous assentaments. om e t 
eo;onotnlc::a:a 10 urbanitzacions a Menorca, és un moment 
3b30S, hl pan t hi ha una protesta continua al carrer, als 

preocu , . .. 
(Tlol! d comunicacló, sobre aquesta evoluclÓ que dwm en 
mjtjaJ15 lI1~rnent. El mateix Butlletí d'Economia que ens va 
aqlles t hir el Govem de la Comunitat Autonoma ens dóna 
Hiurtlr ~. de lllcencies d'obres que s'han donat dw-ant el mes 
13 reJacl~ o millar dit, els projectes visats a les Illes, i ens 
d g:e ~ue així coro a Mallorca s'han visat projectes per un 
~rob l de 5.683 milions de pessetes, a Eivissa 1.070 milions, 
Imp~rnorca ens trobaro amb 2.771 milions de pessetes. i 
a, eests 2.771. 1.876, per a construccions de cafikter rurlstic. 
d aqUQue vol dir, a<;07 Que hi ha una oferta de 01 amplia, 

SI
'Va, pero de sol urbanitzat en aquest moments ¡que exce . 

• comprovat per estudis que ha fet la patronal de la CODS-

;succiÓ, amb els quals demostra, estudiant parceJ.la per par
~l.la urbanitzada, o sigui considerada ja com a sol urba apte 
per edificar, que ens trobam que hi ha més de 15 milions 
de metres quadrats a Menorca per edificar, i creim. que és 
una expectativa que no dóna UDS resultats gens satisfactoris 
per a ningú. 

Jo volia incidir que ens queda poe temps, cree que aques
ta Legislatura possiblement ja és la darrera oportunitat que 
tenim els polítics d'aquestes illes per adre<;ar i per definir el 
que ha de ser el nostre futur, tant des del punt de vista ur
banístic com des del socio-economic a les Illes Balears. Si 
no posam rapidament en marxa els mecanismes que ja són 
prevists, que ja son creats a una liei instrumental, la Llei d'Or
denació Territorial, que ens permetin regular i ordenar aques
tes expectatives, difícilment arribarem a bon port. Creim que 
en aquest moments duim un camí molt preocupant, molt 
preocupant perque es creen unes expectatives i un ambient 
realment molt preocupant que no ens du a res positiu. 

Regular els recursos que encara ens queden, que ens en 
queden pocs, pero creim que els pocs que ens queden els hem 
de redre<;ar d'una forma diMana i dur-los cap a bon lloc. 

En definitiva, aquesta Proposició de Llei del Grup SO
~l;ALISTA que avui hem de sancionar no és més que la plas-
9lació en una norma legal d'una proposta que ja ve des del 
Dlateix Govern i que ja ve avalada, com he dit abans i repe
tidament, per estudis científics. 

A mi el que més preocupa, empero, és que el Sr. Hu
~~ lNet no coneix el Pla Parcial de Santa Maria i Son Fonoll. 
- ~ Pla Parcial de Santa Maria i Son Fonall ens ha dut molts 
~Jle problemes a tots, i per aquest motiu va ser que quan la 
-Comissió Provincial d'Urbanisme va aprovar el Pla General 
de Ferreries, el Consell Insular de Menorca es va veure prac
ticament obligat a dur al Contenciós Administratiu l'aprova
ció o anar contra l'acord de la Comissió Provincial d'Urba
nisme, i simplement, o concretament o específicament, era 
COntra aquest Pla Especial de Santa Maria i Son Fonoll, per
qUe significava una arbitrarietat quant a la interpretació de 
les normes legals, especialment el document mare, el Pla Pro
vincial del 73 quant a separació de distancies des del Ba
nanc i quant a les ocupacions de zones de Barranc en ca
tl1ins, ports esportius, quant a la interferencia amb 
p1anejaments d'altres municipis. perque, com se sap, aquest 
Barranc o aquesta plataforma de Santa Maria i Son Fonoll, 
es traba practicament a cavall entre dos municipis i més con
cretament entre dos barrancs. 

El Pla Parcial no preveu ni tan soIs una separació de 
dos metres del penya-segat, que significa?, que el penya-segat 

-

del Barranc d'Algendar és on hi ha més nidificació d'aus ra
paces de l'illa de Menorca, basta liegir l'estudi d'INESE i se'n 
temeran de la importancia. A quin cap pot caber que es pre
tengui edificar a la mateixa vertical de la paíet on nidifiquen 
tates aquestes aus? A;o ja és realment preocupant i aberrant. 

Igualment, el Consell Insular de Menorca també ha ha
gut de recórrer davant el Govem de la Comunitat Autono
ma contra aquesta subrogació de competencies que va fer 
l'Ajuntament de Ferreries, que ens va semblar a tots els Grups 
Polítics totalment improcedent i em sembla un altre motiu 
de recurs contra un acord del Consell de Govem, precisa
ment també per aquest mateix tema. Aquestes histories del 
Barranc són tan, no sé, tan kafkianes, arriben a ser tan prea
cupants, que, no sé, no anam per ban camí i, en ti 

Jo voldria discutir darrerament quant a la desprograma
ció de l'Ajuntament de Ferreries. La desprogramació és un 
acte voluntari que fa l'ajuntament, pero és una primera pas
sa per desqualificar definitivament aquesta urbanització, per
que no té cap sentit que l'ajuntament prengui aquest acord. 
Crec que l'ajuntament ha estat prou sensible, se n'ha temut 
que va ser un error redactar el Pla General de Ferreries com 
estava, i aquest actual equip municipal, en definitiva, el que 
ha fet ha estat reconeixer un error que es va cometre i en 
aquests moments el carregeix. 

D'histories del Barranc d'Algendar n'hi ha infinites, se 
n'han escrit moltes. N'hi ha una altra també molt interes
sant, que és un senyor qui va deixar el casal del Barranc d'Al
gendar a l'Església, ti va fer donació per un termini de tres 
anys, peque el dia que aquest senyor es torni escarnar l'Es
glésia li torni la seva casa i la seva fmca. Esperem que aquest 
senyor, quan torni a rebre aquesta herencia seva transitoria, 
pugui trobar el Barranc d'Algendar com era abans. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, per un tom de replica té la paraula el Diputat Sr. 

Huguet. 

EL SR. HUGUET I RarGER: 
Gn'lcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Casasnovas, gracies i enhorabona. eunic que ha dei

xat cIar el que volia de Cala Mitjana i Cala Mitjaneta, l'únic, 
pero jo també he de deixar ben cIar que nosaltres no hem 
dit que no es pogués urbanitzar Cala Mitjana i Cala Mitja
neta, nosaltres no hu hem dit, aco. Nosaltres hem dit que 
si es protegia Santa Maria i Son Fonoll, que passara arob 
Cala Mitjana i Cala Mitjaneta, a<;o és el que hem dit nosal
tres. Voste ha dit que s'ha de protegir, l'unic Grup que s'ha 
compromés dalt d'aquesta tribuna, deIs altres no en sabem res. 

O és que hi ha una contrapartida en el pacte municipal 
PSOE-CDS en aquest sentit? Es veura, si vostes presenten 
aquesta Propasició de Llei. Vaste ha anunciat un estudi del 
Sr. Morey, jo li he dir que precisament aquest senyor va diri
gir I'estudi d'INESE, que no incIou Santa Maria i Son Fo
noll, inelou la part de baix. amb la qual estam d'acard i així 
també ve reflectit al Cataleg d'Espaís Naturals que va pre
sentar el Govem de la Camunitat Autónoma en aquest Par
lament, voste a90 ho ha oblidat. Va ser el mateix autor de 
la carta que voste ha llegit, el mateix, s'ha de dir tot. 

Cala Galdana. Vagi a Ferreries i demani a la gent de 
Ferreries a veure el desenvolupament econol11jc del poble com, 
quan i d'on surt, i no Ji diran ni de la Fabrica Rúbica, ni 
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:le la Fabrica Masca.r6, ni de la Fabrica Colzer ni de la Fus
.eria Marpo ni de la Fusteria Garlopa, li diran que surt de 
cala Galdana; que quan es va comen9ar aquella urbanitza
:ió va COmenca.r el íloriment economic del poble que en 
3quells moments era el poble més miserable de Menorca, j 

100 voste ho sapo miserable quant que la gent havia d'aban
:lonar el pobJe. la gent havia d'abandonar el poble. Voste sap 
que de fmals del segle XIX als primers trenta anys del segle 
XX, la poblaci6 disminula any darrera any perque la gent 
se n'havia d'anar perque no tenia feina. 1 voste sap que des 
de l'any 65, la poblaci6 ha anal increroentant-se. de tal ma
nera que és l'únic poble que en aquests viot o vint-i-cinc anys 
darrers ha doblat la seva poblaci6, i a90 s'ha de tenir en 
compte. 

1 nosaltres no defensam la urbanització de Santa Maria 
i Son Fonoll com el mana que hagi de resoldre els proble
mes ni solament fer-hi a prop, perque aco no ho pot demos
trar, ni voste el contrari, ni jo l'afumaci6, pero crec que hem 
entrat en una contradicci6. Perque si voste apel·la que en 
el futor es fa necessari un tipus de desenvolupament urba
nístic, l'ajuntament podra qualificar nous terrenys perque ayO 
es produeixi, quan abans ha dit que aquesta qualificació era 
especuJativa D'aquí a uns anys l'altra també ho sera, exacta
ment igual. 

Pero tot aco ha estat simplement un debat entre unes 
postures i unes altres, pero ero creguin, senyors del PSM
EEM, que sí sabem que volem DOSaltres i cap on anam, i 
també 'sabero que volen vostes j cap on van. No tant així 
ha quedat cIar, avui. d'altres Grups, perque l'actual alcalde 
de Ferreries, fa quinze dies. en un mitja de comunicació so
cial de Menorca va dir textualment: «No estoy en contra de 
la urbanización de Santa Maria y Son Fonoll, pero creo que 
en estos momentos no es la oportunidad, y estoy dispuesto 
a poner sobre la misma mesa Santa Maria, Son Fonon, Cala 
Mitjana, Cala Mitjaneta». No em treura voste ni una sola 
declaració pública de ¡'alcalde de Ferreries, actualmen1 , que 
va ser el President de la COnllssió d'Urbanisme de l'Ajunta
ment que va aprovar el Pla General que va contemplar aques
ta modificació, no trobara ni una sola declaració que digui 
que estigui en contra de la urbanització de Santa Maria i 
Son Fonoll, en tot cas ho ha hagut de dir per altres vies, 
la qual cosa és correcta, legitima i no hi tene res en contra, 
pero la veritat és que la mateixa feina que du desprogramar 
du desqualificar i la veritat és que el fet que hi hagi un Pla 
Parcial aprovat inicialment, independentment de tots els re
cursos legítims que es puguin posar perque no s'estigui d'acord 
amb aquesta situació no impedeixen que no pugui prevaler 
la desprogramaci6 la desqualiñcació de I'ajuntament, ni so
lament fer-hi prop i aco voste ho sapo 

1 per acabar, senyor representanl del Partit SOCIALIS
TA. 70 urbanitzacions. Hem de dir on es troben? A Ferre
ries 1. Als Alots hi ha vials oberts, és totalment aturada i 
no desenrotllada. Prop de 2.000 milions de pessetes en lli
cencies d'obres. Hem de dir on? Prop del 60070 a certs ter
mes municipals, i no vull fer partidisme, cadascú que pensi 
on. 

Per tant, em creguin, Sres. i Srs. Diputats, que d'aquÍ 
a uns anys sabrem tots si era convenient o no era convenient 
haver fet possible que quan l'ajuntament volgués, i ac;o per 
favor que quedi molt ciar, que quan l'ajuntament volgués es 
pogués fer un tipus d'assentament urbanístic a Santa Maria 
i Son Fonoll. En el turnr sabrem. en el futur sabrem si era 

viable o no era viable, si era necesscui o no era necessari el 
que ens deia el Sr. López i Casasnovas quan feía referencia 
a aquesta carta que es podia desenvolupar la part fmal del 
Barranc, és a dir. la desembocadura del Jiu de Cala Galda. 
na Sabrem si era o no era necessari que alla s'hagués pogut 
possibilitar la construcci6 d'un port esportiu, de la mateixa 
manera que es vol possibilitar a la platja gran de Ciutadella. 
En el futur, aeo també ho sabrem, pero el que sí jo vull dir 
és que el nostre Grup, quan ha retirat aquestes esmenes. ho 
ha fet amb tota responsabilitat i ho ha fet perque entenem 
que una llei de protecció. coro menys normes urbanístiques 
inclogui, més ens atracam a l'esperit real de la Llei de l'any 
1984 d'Espais Naturals d'Especial Interes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Acabat el debat, passam a la votació. 

ELSR.CARRERASIFONT. 
Si tenc dret a replica, m'agradaria replicar. 

EL SR. PRESIDENT. 
CIar que té dret, pero me la demani. 

EL SR. CARRERAS 1 FONT. 
La demanava, Sr. President, el que passa és que vost(: 

no em mira. 

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

EL SR. CARRERASIFONT. 
Bé, sera molt curta aquesta intervenció. Quan parlam 

que a Menorca hi ha 70 urbanitzacions, el Pla General de 
Ferreries preveu quatre urbanitzables, els Alots, Cala Galda
na, Cala Mitjana, Santa Maria i Son Fonoll. Del futur de 
la zona de Cala Mitjana hem de dir que és una zona que 
té uns valors ecologics ambiental s i que també, per part deis 
estudis científics es recomana la seva protecció. Ara, s'ha de 
protegir o no s'ha de protegir Cala Mitjana? Jo cree que éS 
un tema de mosofia política, és tema d'ideologies, és un tema 
de criteris d'ordenació del territorio N'hi ha qui pensam que 
l'ordenació del territori s'ha de fer en funció, primer, del que 
s'ha de protegir, o sigui, que mentre tots els polítics, tots els 
grups polítics no siguem capa90s de posar-nos d'acord qu.e 
hem de protegir, no tindrem mai directrius d'ordenació tern
torial, i no les tindrem mai, perque si hem de parlar d'csW
dis seetorials, de pIans sectorials, de pIans dhectors te~t~ 
dals, sempre ens trobarem que uns entren en contradlCCl 
amb altres. N'hi ha molts de fets i encara no hem estat ca
pac;os en aquestes illes d'aprovar un pla mai, i n'hi ha ~~ 
pila de plauso No tenim ni un sol pla de res aprovat, OJ 

tindrem mai, perque tots eIs plans, una vegada incideixeJl s~ 
. SUI' bre unes zones que es considera que s'han de protegtr, _ 

una protesta popular, surt una consciencia que fa recomaoa 
bIe que aquest pla es modifiqui i es rectifiqui. ¡la 

Ja ens posarem d'acord si hem de protegir o nO la. tOree 
de Cala Mitjana, jo cree que sí que ho hem de [er, 1 e rí
que si ho hem de fer, hem de seguir aquests criteris, de !o
mer saber que volem protegir, que és el que en aque5ts qutJ 
ments volem fer a Menorca, pacte urbanístic, repte 2:~queS 
pretén, només té una finalitat, ja s'intenta posar-hi t 

~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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~ ~ . 
oga, com solem dir, pero mentre no SIgue m 

r ~redar la :ar-nos d'acord que hem de protegir no tin
~p8~OS de ~Oquant a directrius d'ordenació territorial, per
dJCm res mal baralla contínua entre tots, entre els qui són 
qUC sera ~: conservació ¡entre els qui s6n a favor deis de-

favor de 
·cnrotiliS)1le. .' 
~ foltes graCJe5. 

pRESIDENT-
E).. ::~bat el debat. aquesta Presidencia ha donat per entes 

ban estat retirades totes les esmenes del Grup Parlamen
qu~ AP-PL. Del transeurs pareL'I: que podero sotmetre a vo
taf·ó el Dictamen en tres blocs dlfereneiats. 
¡tICI passam a votar, ido, l'artic1e 2n. del Dictamen de la Ca

'ssió que debatem.. i aquesta Presidencia demana a les Sres. 
~a1s Srs. Diputats que votin a favor, si es volen posar drets. 
Moltes gracies. 

Sres. j Srs. Dlputats que vatin en contra, es valen posar 
drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 

Gracies. 
Resultat de la Votació; Vots a favor, 30. Vots en contra, 

25. Abstencions, 4. Queda aprovat, ido, l'artiele 2n. que aea
bam de sotmetre a votació. 

n 

Per la posició deIs Grups, pareix que podem votar con
juntament la Disposidó Transitoria i les Disposicions Finals. 
Deman, ido, a les Sres. i als Srs. Diputats que votin a favor 
de la Disposició Transitoria i Disposicions Finals, si es volen 
posar drets. 

Sres i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? Gn'!.cies. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 34. Vots en contra, 

25. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovada, ido, la Dispo
si ció Transitoria i les dues Disposicions Finals. 

1 passam a votar l'Exposició de Motius. Sres. i Srs. Dí
putats que votin a favor de l'Exposició de MoHus, es volen 
posar drets? Grades. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

25. Abstencions, 4. Queda, ido, aprovada també l'Exposició 
de Motius que acabam de sotmetre a votació. 

Sres. i Srs. Diputats, acabat el Plenari d'avui, s'aixeca 
la SessiÓ. Bona nito 
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