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SUMARI 

I-) Preguntes: 1) R.G.E. núm. 2150/ 88, presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, amb la formulació següent. 
«El Pie del Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 26 de novembre de 1987 aprova la Resolució 
següent: «El Govern de les Illes Balears presentara un Projecte de Reforma de la legislació administrativa en 
materia cinegetica per evitar el desenvolupament del turisme cinegetic que pugui incidir s~bre la fauna balean>. 
Havent transcorregut més del doble del termini reglamentari per complir aquesta resolució i interessat en conei
xer que s'ha fet, que es pensa fer i els terminis concrets d'actuació, el Diputat sotasignant formula la següent 
pregunta: 
«Quin és el grau de compliment d'aquesta resolució?». 
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2) R.CE núm. 2151/ 88, presentada pel Diputa! Sr. Ramon Orfila i Pons, del Crup Parlamentari PSM-EEM, 
amb la formulació següent: . 
«Quantes /licencies de cara s'han concedit a caradors italians en el segon semestre de 1988?». 

3) R.CE núm. 2152/ 88, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Crup Parlamentari PSM
EEM, amb la formulació següent: 
«A quina empresa i amb quina data s'ha adjudicat la campanya publicitaria de la Conse/leria d'Agricultura 
Pesca contra els incendis forestals?». 

4) R.CE núm. 2155/ 88, presentada pel Diputat Sr. Caries Ricci i Febrer, del Crup Parlamentari M1XT, qmb 
la formulació següent: " 
«Per que el Conseller no va comunicar al promotor de l'expedient del Port Esportiu de Cala Caliota la necessitat 
d'elaborar un nou estudi d'impacte ambiental fins dia 28 de setembre, 5 mesos després de ~er aprovada la 
resolució, impossibilitant que el compliment del termini maxirh de 3 mesos per presentar l'esmentat estudi?». 

5) R.G.E. núm. 2160/88, presentada pel Diputat Sr. Llorenr Rus i Jaume, del Crup Parlamentari SOCIALIS
TA, amb la formulació següent: 
«Ha obert la Conselleria d'Indústria i Comen; un nou Centre de Reconeixement de Vehicles d'importació i 
amb quins criteris "ha adjudicat'!». 

6) R,G.E. núm, 2161/88, presentada pel Diputat Sr. Llorem; Rus i Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
amb la formulació següent: 
«Pensa el Govern canviar "actual estructura d'I.F.E.BA.L., donant entrada a altres Institucions o societats?», 

InlerpeJ.Jació: 1) R.G.E. núm. 1961/88, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa a la Po/ftica 
de Personal del Govern de la CA. 

Proposícions no de /leí: 1) R.G.E. núm. 1971/ 88, presentada pel Grup Pdrlamentari SOCIALISTA, relativa 
a la Llei de Costes. 

2) R.G.E. núm. 1995/ 88, presentada pel Grup Parlamentan' PSM-EEM., relativa a la regulació de /'ús del cataNI 
al Govern i a les Conselleries. 

3) R.G.E. núm. 2092/ 88, presentada pels Grups Parlamentaris AP-PL, SOCIALISTA, c.D.S., UM., PSM-EEM 
i MIXT, relativa a la Dec/aració de "Enciclopedia de Menorca com a Enfilat d'Utilitat Pública. 

EL SR. PRESIDENT: 1.-1) 
Sres. i Srs. Diputats, bon día. S'obri la Sessió i abans 

de comen~ar a desenvolupar I'Ordre del Dia, aquesta Presi
dencia vol demanar a la Cambra per introduir una modifi
cació a l'Ordre del Dia per tal de poder comunicar un canvi 
de designació de membre del Consell Assessor de RTVE. Hi 
ha alguna objecció a aquesta modificació? 

Aleshores introduiríem aquest punt que el duríem a ter
me ara, en el qual es notifica al Plenari de la Cambra que 
el Grup Parlamentari SOCIALISTA, en compliment de l'ar
tic1e 6 de la Llei del Consell Assessor de RTVE a les Illes 
Balears, ha substituit com a membre de l'esmentat Consell 
Assessor el Sr. Valentí Valenciano i López per la Sra. Maria 
Misericordia Ramon i Joanpere, per la qual cosa se sotmet 
a l'aprovació del PIe de la Cambra la designació de l'esmen
tada Sra. Maria Misericordia Ramon i Joanpere. S'accepta? 

Passam, ido, al Punt I referit a Preguntes. Per formular 
la registrada amb el n? 2150/ 88, sobre el grau de compli
ment d'una resolució aprovada pel PIe de dia 26 de novem
bre del 88, té la paraula el Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Conseller d'Agricultura, el mes de novembre de l'any 

passat i coincidint amb la presencia conflictiva de grups de 
ca~adors italians a l'illa de Menorca, el Parlament aprovava 
unanimement una resolució per la qual el Govern havia de 
presentar un Projecte de Reforma de la legislació adminis
trativa en mateia cinegetica per tal d'evitar el desenvolupa
menLdeI turisme cinegetic. Es tractava evidentment de cer
car la forma de dificultar el creixement d'aquest turisme que 
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implicava, i així es va dir en aquesta Sessió, una sobreexplo
tació concentrada en pocs dies d'especies no repoblables com 
és el tordo Logicament i a pesar del que s'ha dit de cap ma
nera era objectiu d'aquest Parlament discriminar ningú a 
I'hora de poder ca<;ar, en raó de la seva nacionalitat sinó I'ex
pressió de la voluntat unarnme de la Cambra, jo cree que aixo 
és imponant, que no s'incrementés l'especulació sobre recur
sos cinegetics de les nostres illes, que són lirnitats. 

Avui, passat un any ja sense haver vist actuacions del 
Govern en aquest sentit, demanam quin és el grau de com
pliment d'aquesta resolució. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA (Pere 
1. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. 
No s'ha desenrotllat aquesta resolució del Parlament per

que és d'impossible compliment des del punt de vista legal. 
Aquesta resolució entra en col·lisió amb la Llei de Ca~a vi
gent, Llei 1/70 de 4 d'abril i el seu Reglament, aprovat per 
Decret 506/ 71, de 25 de marc;:o Una llei, fins i tot una llei 
del Parlament Balear, no pot reformar ni modificar aspectes 
d'una legislació d'ambit estatal que modifiquen drets de les 
persones. La lIei i els reglaments de cac;:a no sois permeten 
el turisme cinegétic, sinó que I'afavoreixen clarament i diuen 
que qualsevol persona estrangera pot sol· licitar i li han de" 
donar una !licencia d'un tipus que assenyala, amb l'única con
dició de tenir el passaport en regla, res pus. Aixo és un dret 
que nosaltres no podem conculcar, perque és un dret de les 
persones. 

Nosaltres, el que hem fet dins la nostra capacitat admi
nistrativa, és fer unes normes administratives internes de la 
Conse!leria per a I'expedició de !licencies, que han de ser ge
nerals per a totes les lIicencies, tant per als habitants i ciuta
dans d'aquestes illes com per als forasters, no podem discri
minar entre uns i els altres. Fins ara es donaven !licencies 
provisionals al moment que la persona presentava la docu
mentació i pagaya la taxa, i aquestes lIicencies provisionals 
servien per a 15 dies, de fet aquest turisme cinegetic cac;:ava 
durant aquests 15 dies. Nosaltres hem donat una norma di
rectiva interna de la Conse!leria per tal que es deixin d'expe
dir !licencies provisionals i només puguin funcionar les !li
cencies definitives, després d'haver estudiat I'expedient 
corresponent. Ara bé, quan I'expedient és correcte, nosaltres 
administrativament, perque nosaltres, i crec que vostes tam
bé estan d'acord, som un estat de dret, no podem conculcar 
els drets que ten en legalment aquestes persones. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Les resolucions aprovades tenen evidentment un termini 

per ser complides, aquest és de sis mesos, i el Govern no 
tan sois no l'ha complert sinó que ni tan sois ha compara
gut al Parlament per explicar les possibles dificultats per com
plirles i aquesta era I'obligació que el Govern tenia en cas 
que tengués aquestes dificultats de que el Conseller ens 
parlava. 

El Conseller ha dit que aquesta qüestió era d'impossi
ble compliment i jo li vull recordar que la regulació de la 
cac¡:a és competencia exclusiva de la Comunitat Autonoma, 
segons diu l'Estatut, i que si bé és ver que no es pugui mo
dificar en materia penal, a nivell adrninistratiu sí que ho pot 
fer. La clau d'aquesta qüestió és el caracter lucratiu d'una 
activitat cinegetica que no hauria de tenir més que un carac
ter esportiu, crec que aquesta és la qüestió, i aixo contradiu 
fins i tot la mateixa Llei de Cac;:a que prohibeix, per exem
pie, el subarrendament d'executats, perque, no troba voste, 
Sr. ConseIler, que el subarrendament, el fet que el propieta
ri d'un vedat !logui el seu aprofitament cinegetic a una em
presa i aquesta a la vegada el Ilogui als seus clients? No se
ria just que es posés un impost progressiu per penalitzar de 
qualque manera aquest lucre que s'obté damunt aquest apro
fitament cinegetic, damunt els beneficis que s'aconsegueixen? 
No pot ser que aixo sigui una fórmula més d'economia sub
mergida? La L1ei de Cac;:a, entre altres coses, prohibeix l'apro
fhament abusiu i, no és abusiu que en un cap de setmana, 
en un parell de vedats un sol grup cac;:i més de 2.000 tords 
a l'iHa de Menorca, com han dit els rnitjans de comunicació? 

Per altra banda, no ens enganem, -ningú no ho ha 
contradit-, per altra banda no ens enganem, Sr. Conse!ler, 
la seva resolució no solventa aquestes qüestions, no les solu
ciona. Posa problemes, és ver, només a les Illes Menors, que 
dificultaran l'obtenció de la Ilicencia definitiva en !loc de fer
ho com [eien ara, que aquest resguard provisional els podria 
servir per cac;:ar durant els primer 15 dies, pero, com diuen 
a Mallorca, res pus, a part que, sincerament, el seu primer 
apartat és de difícil compliment. S'imagina voste que un fun
cionari ha de fer practicament un examen al cac;:ador despis
tat que diu que no coneix la legislació i segons la seva reso
lució li ha d'explicar el Reglament de Ca~a, l'Ordre de Vedes, 
el Conveni de Berna ... ? A90 sí que és d'impossible compli
ment. Nosaltres volem repetir que la Comunitat Autonoma 
té competencia exclusiva en materia de regulació de la ca9a 
i que podria reglamentar de tal manera que es posessin difi
cultats adrninistratives per tal d'impedir el foment d'aquesta 
activitat cinegetica que és perjudicial per a l'avi-fauna de les 
Illes. 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Per a contrareplica, té la paraula el Sr. Vice-president 

del Govern. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan Huguet 
Rotger): 

Gracies, Sr. President. 
Molt breument, nomé~ per fer un aclariment, perque si 

no, aquí, entre tots ens despistarem. la va dir en el seu mo
ment el Portaveu del Partit SOCIALISTA que el Govern ha
via de compareixer a retre compte al Parlament quan es tIflc
tava de proposicions no de lIei i de mocions, a posta per a9ó 
hem presentat una iniciativa perque les resolucions tengues
sin el mateix tractament, l'obligació que diu voste que ha
vien de compareixer davant Comissió per exlicar-ho no és 
tal reglamentariament. 

No obstant ac;:o, crec que el Conseller ha donat bona 
prava de totes les feines que havien fet, les dificultats que 
havia tingut, quina era la normativa que pensava aplicar i 
com la pensava aplicar. Una altra cosa és que no li agradi, 
pero voste no pot acusar el Govern de no haver comparagut 
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al cap de sis mesos d'haver-se aprovat una resolució, perque 
reglamentariament a¡;:6 no és contemplal al Reglament vigent 
i a posta per ar;:6 hi ha una iniciativa del Partit Socialista 
que vol lengui el mateix tractament les resolucions que les 
proposicions no de llei i que les mocions. Només era per cla
rificar aquesl punt, perque si no, tol ho posam dins el ma
teix sac. 

Gracies, Sr. President. 

1.-2) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 2151188, 
sobre llicencies de car;:a, té la paraula altra vegada el Diputat 
Sr. Orfila. 

'. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Es tracta, nosallres continuam pensant, que complint una 

resolució que el ParIament va aprovar i que hauria de ser 
complida pel Govern, perque no són comandes de la Mare 
Superiora, evidentment, les resolucions, quantes llicencies de 
car;:a s'han donat i per tant veure qui és el compliment de 
la resolució que es va prendre aquí dintre per tal de dificul
tar que es donessin aquestes llicencies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. ConseIler d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA (Pere 
1. Morey i BaIlesler): 

Gracies, Sr. President. 
Segons la comunicació que m'han fet des del Parlament 

de les Illes Balears, la pregunta és quantes Ilicencies de car;:a 
s'han concedit a car;:adors italians, no coincideix exactament, 
és ·jo no venia preparat I?er contestar quantes llicencies de 
car;:a, sinó quantes llicencies als car;:adors italians. 

Dones s'han concedit 47 I1icencies provisionals al I1arg, 
no del segon trimestre, sinó al I1arg de tot l'any 88, de les 
quals quatre són definitives, la qual cosa demostra que no
més amb la supressió administrativa de la I1icencia provisio
nal, aquest lema que tant el preocupa a vosle pol ser legal
ment resolt sense conculcar la legalitat vigent. Perque jo li 
voldria dir una cosa al Sr. Orfila, encara que aquest Parla
ment tengui capacitat legislativa en qualsevol materia en com
petencia exclusiva, la Constitució Espanyola prohibeix que 
una legislació, sigui d'aquí o sigui d'un altre 11 oc, sigui res
trictiva a drets de les persones, i per molt d'interes que ten
guem que els italians no venguin a car;:ar a Menorca, si exis
teix una llei que els dóna aquest dret, ni aquest Parlament 
ni cap reglamentació administrativa legal no ho pot modificar. 

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

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
De cap manera pensam ni volem nosaltres conculcar la 

legalitiü vigent. ~Estatut d'Autonomia ens dóna capacitat de 
regular els temes de car;:a, I'aprofitament cinegetic. Per tant, 
aquest Govern pot fer unes normes administratives que po
sin dificultats, no als car;:adors italians, a qualsevol forma de 
turisme cinegetic que implica un aprofitament no ja espor-

tiu de la ca¡;:a, no ja un enfocament esportiu de la car;:a, sinó 
lucratiu, parla d'indústria, un en focament industrial de la 
car;:a, que si bé és ver que la Uei de Car;:a el preveu, també 
és ver que hi ha rórmules a la Llei de Car;:a que vostes po
drien desenrotIlar, i aquesta és la seva runció, per impedir-lo 
o per dificultar-lo. 

Ha pensat el Govern si pot exigir o exigeix un pla d'apro
fitament cinegetic deIs vedats on cacen aquests grups, grups 
importants, grups massius? S'ha fet o es fa el control d'espe
cies capturades per veure si es captura alguna de les protegi
des? Es limita el nombre de captures de cada vedat? Tot ar;:6 
és pot fer perfeclarnellt. Es procura el... control sanitari, a¡;:o 
vol dir exigencies de guies sanitaries, de guies veterinaries, 
de la sortida de les peces capeles? La car;:a, Sr. Conseller, 
es considera des de la Revolució Francesa un dret del poble 
que no va lligat a la propietat de la terra i per tant ho hau
ríem d'eliminar i aquest era I'esperit de la resolució que es 
va aprovar aquí dinlre, unanimement repelesc, l'especulació 
que es fa sobre el tema. 

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

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA l PESCA: 
Sr. Orfila, voste diu que són respectuosos amb la llei, 

el que diu és que jo comenci «la busca y captura» d'on ca
cen els italians, li pode m donar les voltes que vulgui. Sí sen
yor, nosaltres tenim capacitat per o'rdenar els vedats, pero 
mentre jo sigui ConselIer d'aquest Govern jo no faré excep
cions ni de persones ... , si hem de fer l'ordenació deIs vedats, 
es tic d'acord que s'han de fer, és previst fer-ho, pero ho fa
rem per a tota Menorca i per a tots els vedats de Menorca, 
no per als vedats on cacen eIs italians. 

1.-3) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 2152/88 
sobre la campanya publicitaria de la Conselleria d'Agricultu
ra i Pesca contra els incendis forestals, té la paraula el Dipu
tat Sr. Sebastia Sena i Busquets. 

EL SR. SERRA l BUSQUETS: 
Sí; gracies, Sr. President. 
A quina empresa i en quina data es va adjudicar la cam

panya publicitaria que es va fer aquest estiu passat per part 
de la Conselleria d'Agricultura i Pesca contra els incendis fo
restals? 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura per contestar. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA (Pere 
1. Morey i Ballester): Gracies, Sr. President. 

I:adjudicació de la campanya publicitaria de la Conse
lleria d'Agricultura i Pesca contra incendis forestals, en data 
de maig del 88 es va redactar l'expedient d'assistencia tecnica 
per part de la Conselleria per realitzar l'esmentada campan
ya publicitaria i l'empresa adjudicataria va ser Serveis Fores
tals de les Balears, S.A. a causa de la seva especialització en 
els treballs incIosos. 
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EL SR. PRESIDENT: 
El Diputat Sr. Serra té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
En aquest cas, Sr. Conseller, li he de demanar per que 

voste no va contestar la pregunta amb res posta escrita que 
havia formulat aquest Diputaten el mateix sentit dia 15 de 
juny del 88 i que deia: Quin ha estat el pressupost de la cam
panya publicitaria contra incendis per a enguany, promogu
da per a aquesta Conselleria, detallant els aspectes concrets 
d'aquests pressuposts? A quina empresa s'ha adjudicat aques
ta campanya? Per quin procediment? A carrec de quina par
tida pressupostaria? 

El fet que voste no ens contestas o no em contestas 
aquesta pregunta, ja die, presentada dia 15 de juny del 88, 
sol·licitant resposta escrita, ha fet que avui Ji haguem de for
mular aquesta pregunta perque tenim dubtes molt seriosos, 
primer, que existís alguna partida pressupostaria per realit
zar aquesta campanya i segon, que s'hagi seguit un procedi
ment correcte. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA (Pere 
1. Morey i Ballester): 

fo deman excuses si efectivament no vaig c_ontestar per 
escrit aquesta pregunta, no hi havia cap causa especial per 
no contestar-la, hem de reconeixer que a vegades els serveis 
burocratlcs de la Conselleria no són, en aquest aspecte, tan 
rapids com haurien de ser, no existeix cap tipus d'interes en 
no contestar, crec que, excepte aquesta, per motius de falles 
administratives de la Conselleria, crec que les hem contestat 
totes, i la prava que aixo s'ha fet correctament és que els 
nostres serveis d'intervenció i els serveis de I'administració de 
la Conselleria no han posat cap trava a fer-ho. 

l.-4) 
EL SR. PRESIDENT: 

El Sr. Vice-president del Govern ha fet arribar a aques
ta Presidencia la impossibilitat de ser present el Conseller 
d'Ordenació del Territori, que pareix que havia de contestar 
la pregunta següent, per tant queda posposada. 

1.-5) 
Per formular la pregunta registrada amb el n? 2160/ 88 

sobre Centre de Reconeixement de vehicles d'importació, té 
la paraula el Diputat Sr. Llorenc Rus i Jaume. 

I EL SR. RUS I JAU ME: 
Gracies, Sr. President. 
Només fer aquesta pregunta tal com ve expressada a l'Or

dre del Dia, a veure si ha obert la Conselleria d'Indústria 
i Comerc un nou centre de reconeixement de vehicles d'im
portació i amb quins criteris I'ha adjudicat, si l'ha adjudicat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller d'Indústria Comen;:, Sr. 

Oliver. 

L 

EL ·SR. CONSELLER D'INDUSTRIA 1 COMER<; (Gaspar 
Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. 
Efectivament, Sr. Rus, no hem obert cap centre de reco

neixement de vehicles d'importació, per tant tampoc no ho 
hem adjudicat a ningú. De l'única cosa que hem transferit 
la gestió al concessionari ITEMA és que les revisions perio
diques deis vehicles. Totes les revisions que no són periodi
ques, com puguin ser reformes d'importancia o la revisió de 
taxímetres, a tÍtol d'exemple, d'aquestes revisions no es pot 
transferir la gestió. El que sí hem fet, que abans no era pos
sible, és sol· licitar al Ministeri que es poguessin fer les ins
peccions deis cotxes d'importació de segona ma, supos que 
s'hi refereix voste, i aquestes les fa el mateix personal de la 
Conselleria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Moltes gracies, Sr. President. 
La veritat és que, per aixo Ji hem demanat a veure si 

I'havien obert, perque desconeixíem si ... , la veritat és que voste 
té coneixement d'aquest nou creixement de matrícules ver
des, com es diuen, tots aquests vehicles que vénen d'Europa, 
vehicles que per altra costat podrien ser motiu de vendes frau
dulentes, voste dira que aixo seria a compte del comprador, 
pero jo cree que la Conselleria té l'obligaeió de vetlar perque 
aquests cotxes, em pareix que així ho diu la norf!1ativa, que 
totes les peces siguin adequades, que siguin correctes quant 
al seu funcionament. Jo instaria, si m'ho permet des d'aquí, 
els serveis de la Conselleria que posassin el maxim d'atenció 
al tema, no sigui cosa que ens entrin vehicles en defectuoses 
circumstancies que produ"issin accidents greus i de difícil re
paració. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Indústria i Comerc. 

EL SR. CONSELLER D'INDUSTRIA 1 COMER<; (Gaspar 
Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. 
Efectivament, Sr. Rus, es du un control molt rigorós, 

les revisions d'aquests vehic1es d'importació duren molt de 
temps, fins i tot s'ha de mirar pec;:a per pe¡;:a, han de ser ve
hieles homologats a les llistes del Ministeri i realment és un 
tema que ens preocupa molt, aixo es fa perque no puguin 
entrar cotxes de contraban, crec que tots coneixem unes no
tícies que varen sortir a la premsa, a una illa determinada 
d'aquesta Comunitat. Ens preocupa tant el tema que fins i 
tot hem tengut converses amb duanes, perque és on hi ha 
el primer problema; un cotxe, com a importació, es pot im
posar sense ser homologat, el que passa és que després no 
es pot matricular. 

Aquestes plaques verdes que voste diu eren a causa que 
aquí, a Mallorca, perque només les podem fer ... , bé, no, es 
fan a les estacions de les tres i!les, que aquestes revisions no 
es po die n aquí, a Mallorca, ni a Balears, únicament es po
dien fer, crec recordar i parlo de memoria, a Valladolid i a 
una altra Comunitat Autonoma. Per tant, a causa d'aquesta 
proliferació que hi ha hagut de cotxes d'importaeió, varem 
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sol· licitar poder fer aquestes inspeccions i en un mes i mig 
o no arriba a tant ja n'han fet unes 300, anam ara ja només 
amb un mes de retard i esperam poder fer aquest servei nou 
que abans no teníem. 

1.-6) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 2161/88 sobre IFEBAL, té la 
paraula altra vegada el Sr. Lloren<,: Rus. 

EL SR. RUS 1 lAUME: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Sr. Conseller d'Indústria i Comen;, pensa el Govem auto

ritzar el canvi de l'actual estructura d'IFEBAL, donant en
trada a altres institucions o societats? 

Gracies. 

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

EL SR. CONSELLER D'INDUSTRIA 1 COMER<;: (Gas par 
Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. 
Sr. Rus, voste sap, perque ho he dit repetides vegades, 

fins i tot a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts amb motiu 
de la compareixen<;a per als pressuposts del 89, que a IFE
BAL s'ha parlat repetides vegades d'aquest tema, que com 
a Govern, el Govern en si, no com a Govern, perque el Go
vern és un deIs socis d'IFEBAL, com voste sap, pero sí que 
a IFEBAL s'ha parlat d'aquest tema, un poc provocat per 
l'ampliació de capital. Crec que aquí és logic, per una part, 
que un accionista diguem amb 500.000 ptes. no ha de pesar 
el mateix el seu vot que un accionista que tengui el 120/0 o 
el 25070. Amb motiu d'aquesta ampliació de capital s'ha pen
sat reestructurar IFEBAL quant als seus estatuts, quant a la 
personalitat jurídica, pero hi ha més, s'espera fer aquesta mo
dificació de la personalitat jurídica ates una mica el nou pro
jecte que hi ha del nou recinte firal, i, clar, crec que seria 
contraproduent ara modificar tot aixo si després poden en
trar socis nous. Una vegada que tenguem aquest avantpro
jecte ja quantificat, que esperam que sigui dia 12, a partir 
de dia 15, que cercaríem la finan<;ació, quan tenguem aques
ta finan<;ació, que sens cap dubte jo pens que sí, que hau
rien d'entrar altres socis i crec que ens entenem perfectament 
quan die aixo, seria el motiu de modificar aquesta estructu
ra d'IFEBAL, fins i tot modificarla seva personalitat jurídica. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Rus. 

EL SR. RUS 1 lAUME: 
Moltes gracies, Sr. Conseller, pero més que res, jo tam

bé ja li ho vaig comentar a la Comissió, voste sap que arrel 
de la presentació deIs famosos projectes o avantprojectes del 
nou Palau Firal que havia encarregat IFEBAL hi va haver 
unes manifestacions del Sr. Rodríguez que va dir que el nou 
recinte no canviaria l'estructura interna d'IFEBAL. Tot se
guit voste va dir que era una bona excusa per canviar l'es
tructura i a nosaltres ens preocupa que una persona d'aques
ta confian<;a que es té al davant d'IFEBAL tengui unes certes 
discrepfmcies amb el representant o el superior, per dir-ho 

de qualque manera, més directa. Ens preocupa, perque si vos
te bé va informar que els criteris que se seguien eren els seus, 
ens pareix que hi pot haver seriosos dubtes que ateses altres 
estructures que no tenen res a veure amb IFEBAL, estructu
res polítiques, el poguessin fer canviar a voste de parer, ens 
preocupa perque sabem de determinad es situacions finance
res delicades d'IFEBAL sabem que hi ha aquesta intenció 
d'ampliació precisament per donar més dotació economica a 
aquesta institució; nosaltres li agrairiem, Sr. Oliver, que man
tengués els seus subordinats dins els criteris estrictament co
mercials i que els criteris polítics els hi deixassin a voste, a 
no ser que intemament el seu Grup li tengui manat el 
contrario 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. ConselJer d'Indústria i Comer<,:. 

EL SR. CONSELLER D'INDUSTRIA 1 COMERC (Gaspar 
Oliver i Capó): Gracies, Sr. President. 

Sr. Rus, estigui tranquil, estigui tranquil que jo quan as
sumesc un compromís fins ara, crec que voste ho sap, l'he 
complit. Que el Sr. Rodríguez en una ocasió faci unes mani
festacions i dins aquella mateixa sala on jo som, jo surti a 
puntualitzar i a rectificar-lo, jo crec que voste sap perfecta
ment que el Sr. Rodríguez és el Director d'IFEBAL, pero que 
hi ha un Comite Executiu i hi ha una Assemblea, que és 
la que marca les línies i la que diu com s'han de fer les co
ses, després les persones que fan feina el que han de fer és 
executar aquesta feina. la vaig dir que crec que és una bona 
excusa i crec que ens entenem perque vaig dir que era una 
bona excusa, era una bona excusa perque amb aquesta am
pliació del recinte firal puguin entrar altres socis dins IFE- _ 
BAL, crec que ens entenem perfectament. -

Gracies, Sr. President. 

H.-l) 
EL SR. PRESIDENT: 

Passam al punt 11 de l'Ordre del Dia, esgotat el 1 referit 
a Preguntes, que fa referencia a una Interpel·lació registrada 
amb el n~ 1961/88, presentada pel Grup Parlamentari PSM
EEM, relativa a la política de personal del Govern de la Co
munitat Autonoma. Per fer aquesta Interpel·lació, té la pa
raula per part del Grup Interpel·lant el Diputat Sr. Sebastia 
Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El nostre Grup Parlamentari és la tercera vegada que 

interpel·la, en aquests cinc anys i busques de vida autono
mica, el Govern de la Comunitat respecte de la política de 
personal, i ho feim sempre amb el mateix objectiu, objectiu 
clar, i és que no farem un país, no farem una Comunitat 
Autonoma si no hi ha una bona funció pública professiona
litzada i al mateix temps on siguin perfectament personalit
zats els drets dels treballadors, també les seves obligacions, 
i que existeixi una independencia política grossa respecte 
d'aquest mateix funcionament amb tot el que aixo significa. 
El nostre Grup s'ha preocupat per mantenir durant tots 
aquests anys una trajectoria ideologiea clara i uns contactes 
amb tecnics i organitzadors sindicals oberts, francs i clars res-
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pecte de la problematica del funcionariat d'aquesta Co
munitat. 

Hem denunciat i denunciam que ha existit i existeix gai
rebé fins a aquests moments una provisió no reglamentaria 
de llocs de treball, existeix una discriminació en l'assignació 
de nivells, existeix una falta total de criteris en política de 
personal concretada en el grau del funcionariat, en els com
plements específics, en les gratificacions, etc. Existeix poca 
i mal estructurada participació sindical en els processos di
versos de la Comunitat Autonoma i molt concretament en 
els de selecció i contractació de personal, hi ha un llarg et
cetera. 

Pensam que des de fa un any aproximadament, amb la 
possibilitat d'aprovar i posar en marxa la Llei de Funció PÚ
blica, érem davant unes expectatives noves, érem davant unes 
possibilitats diferents. Creim que en aquests moments tocam 
sostre, tocam sostre no només perque la Llei de Funció PÚ
blica encara no s'hagi aprovat, que aixo el Parlament i tots 
els seus membres crec que hem de fer una autocrítica forta 
perque a finals d'enguany no podra ser aprovada aquesta Ilei 
i ens ho hem de demanar en consciencia, nosaltres almanco 
continuam propugnant que ho sigui i si més no que el mes 
de gener sigui el definitiu per a I'aprovació i posada en mar
xa definitiva d'aquesta \lei, pero desenganem-nos, el proble
ma no només és de llei, el problema és d'actitud, de funcio
nament, d'articulació, de tenir les idees ciares. 

Anem per parts en el que és I'actualitat d'aquesta inter
pel·lació. Hem tengut unes eleccions de les quals han sortit 
els representants de tot el personal de la Comunitat Autono
ma, hi ha per tant una legitimació clara, profunda, del que 
són els representants deis funcionaris i del personal laboral; 
existeix una capacitat tecnica per part deis funcionaris, per 
part deis laborals, per part de les central s sindicals i supo
sam que també per part de l'Administració Autonomica. Per 
tant, que és el que falla? El problema, fins ara tots deiem 
que era la \lei, pero hi ha hagut eleccions, la llei no és apro
vada, pero s'aprovara, pero fallen massa coses en aquest in
terregne i també tenim por que fins i tot amb la llei aprova
da els deficits, els problemes estructural s i de funcionament 
del Govern en materia de Funció Pública siguin exactament 
els mateixos. 

Per aixo hem d'anar concretant en el que és I'actualitat. 
Ahir, el darrer dia que hi ha hagut negociació entre el Go
vern i la representació deis treballadors, acaba en un frac as 
estrepiós, s'aixequen, se'n va de la taula i no volen continuar 
negociant per una postura, per una actitud per a nosaltres 
incomprensible deIs representats de l'Administració Autono
mica que ni tan sois, Sr. Conseller, saben explicar el que te
nen previst els pressuposts de la Comunitat per a l'any 89 
en política de personal. El document que e1s representants 
del Govern presentaren ahir als representats deIs treballadors, 
signat dia l de desembre, contradiu aspectes que discutíem 
ahir capvespre en aquest Plenari sobre la Secció 31 deis pres
suposts, i el que és més greu, representants polítics directes 
del seu Govern no saben explicar als representants deis tre
balladors, per exemple, 26.334.000 pessetes que figuren al 
Pressupost, Secció 31, al subconcepte 19.009 del subprogra
ma 12.19.00, no saben explicar perque són i en definitiva en
cara es mouen dins una nebulosa respecte del que són tota 
una serie de conceptes pressupostaris que són a la Secció 31, 
que com molt bé sabem serveix perfectament per cobrir un 
conjunt de deficits que existeixen a la Comunitat Autonoma. 

La situació d'ahir capvespre nosaltres creim que és sufi
cientment greu i avui ve reflectida als mitjans de comunica
ció social com a preocupar-nos una vegada més, pero és que 
nosaltres no podem estar d'acord en absolut que la política 
del Govern en materia de Funció Pública hagués culminat 
en manifestacions, en concentracions, en vagues, en una tan
cada a la seu del mateix Govern, coses que són evidentment 
legítimes, pero que creim que si el Govem hagués actuat amb 
una celeritat, amb un seny, amb un sentit comú i amb una 
preparació tecnica adequats no s'haguessin produ'it, no s'ha
guessin produ'it i ho deim amb profunda convicció, conei
xent una mica la funció pública de la Comunitat Autonoma 
i coneixent la dinamica sindical que existeix en aquesta Co
munitat Autonoma. 

Per aixo nosaltres ens trobam profundament sorpresos 
davant que és que el Govern ofereix com a política de Fun
ció Pública. Hem analitzat dins el 88 les realitzacions fetes 
per l'Administració Autonomica en materia de formació de 
personal, nul·les; hem analitzat les tasques cap el que hauria 
de ser la futura Escola d'Administració Pública de les Illes 
Balears, que per ventura es podria actuar mitjan~ant conve
ni amb l'Estat o amb la Generalitat de Catalunya, per exem
pIe, escoles conegudes i solvents, i les actuacions han estat 
nul·les; hem analitzat I'intent d'arribar a un conveni col·lec
tiu, després es diu acord, no sabem massa bé que es va in
tentar per part del Govern i que va acabar en una historia 
tristíssima d'assignar només una central sindical i que, a més, 
resultava que no era majoritaria, no representava la majoría 
del personal de la Comunitat Autonoma, i el que és mes greu, 
no hem vist que vostes, senyors del Govern, hagin sabut rec
tificar aquesta poütica d'equivocacions. Aquest acord que vos
tes signen el mes de setembre amb una central sindical hau
ria d'haver reculat i clarament en el moment que hi ha un 
dirueg unitari d'UGT, CCOO, CSIF i la Coordinadora de lte
balladors públics. de la Comunitat Autonoma de les llIes 
Balears. 

Nosaltres pensam que existia bona disposició sindical, 
bona disposició personal seva, Sr. Conseller, pareix que tam
bé, perque ho ha dit i ho diu, i jo ho cree, pero el que crec 
és que no hi ha una planificació del que ha de ser una fun
ció pública, no existeixen uns criteris i, sobretot, no hi ha 
la més mínima eficacia per part deIs polítics i deis polítics 
ficats a tecnics o deis tecnics ficats a polítics que dirigeixen 
la política de Funció Pública. 

Per tant, nosaltres creim que en aquests moments cal 
rectificar, cal tornar enrera un acord, un conveni, i no cal 
continuar amb una política dilatoria que només acaba en de
núncies, en actuacions de protesta i el que és més greu, en 
una imatge de la Comunitat Autonoma i de la Funció PÚ
blica de les llIes Balears que evidentment és deteriorada per 
totes aquestes circumstancies que comentam i evidentment 
no per culpa deIs treballadors, no per culpa deis funcionaris 
ni per culpa deis sindicats. 

Aquesta Interpel·lació s'hauria retirat, no s'hauria sus
tentat en aquest Plenari si hi hagués hagut uns acords, ens 
haguessin agradat més o menys políticament al PSM-EEM, 
pero evidentment ens trobam que a final d'any, al moment 
que fins i tot ja s'han aprovat les xifres del pressupost en 
aquesta Cambra, encara no existeix una cosa tan elemental 
com haver previst que costara la Funció Pública l'any 89. Es 
gravíssim que en aquests moments no hi hagi cap instrument 
legal establert reglamentariament pel Govern per al 89 i en 
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canvi tenguem una xifra de pressuposts aprovada ahir en Ple
nari; ens demanam on pot conduir aquesta política, ens de
manam en definitiva com és possible que el cataleg de Ilocs 
de ¡reball, la relació de lIocs de treball, que en tenim un es
borrany en aquest Parlament fa pocs dies, pero que resulta 
que no l'han negociada vostes i hi ha el compromis que abans 
de Cap d'Any aixo sera resolI. Coro és possible que al docu
roen! d'ahir vostes continu¡"n potenciant el grau deis nivells 
més elevats de l'Administració, de l'A i del B, i en canvi que
din en una situació molt interior el C, el O i l'E, quan sa
bem que a nivel] d'Estat i a nivell de Comunitat Aut6noma 
cxisteix el compromís de l'elevació de nivells, una elevació de 
nivells que afavoreix eviclentmcnt els nivells mínims. 

Nosaltres en aquest momenl pensam, ~ definitiva, que 
les regles del joc són moll deteriorades. Ens cregui, Sr. Con
seller, ens creguin, senyors del Govern, que el ca mí que vos
tes han empres no és un camí acceptable. Ahir tenguérem 
una premonició negativa al Debat del Pressupost i la ten
guérem també quan li varem fer una pregunta, fa pocs dies, 
respecte de les gratificacions pagades l'any 88. El nostre Grup 
no entra en si e1s 30 milions són justificats o no, si són molts 
o són pocs, ni tan soIs entram en si és real la xifra que voste 
ens va dir, peró sí entram en una altra cosa, que és el meca
rusme d'aquestes gratificacions, sí que entram que aquestes 
gratificacions no s'han pressupostades en el pressupost del 
88 ni en el del 89, entram també en el fel que hi ha gratifi
cacions periódiques i entram que ens trobam davant una di
namica que fins i tot per pagar aquestes gratificacions vos
tes utilitzen, crec jo, unes vacants que no són cobertes i el 
200/0 deIs doblers que els interins tenen pressupostat, perque 
cobren el 80% del pressupostat i aleshores aquest 20% els 
serveix per a aix6. Peró és que si aixó és així, si aixó és així 
és que som davant una practica fraudulenta i en COIJ.Seqüen
cia davant unes situacions que ens fan la impressió que si 
no es rectifiquen ben aviat, som davant problemes que seran 
irresolubles d'avui adema. Ho deia ah ir el Conseller d'Eco
nomia, que vengui el Tribunal de Comptes o la Sindicatura, 
ja ho veurem, i ho deia respecte d'una intervenció del Parla
mentari Sr. Alfonso, peró el que sí és evident és que tot aquest 
conjunt de practiques i tot aquest intent de confusionisme 
que existeix i, sobretot, que uns polítics de la seva Conselle
ria -i tecnics, a la vegada- no siguin capac;os d'explicar 
fins i tot el que hi ha en els pressuposts als representants 
deIs treballadors; ho veim com una qüestió gravíssima. 

Nosaltres oferim -Sr. President, ja acabo, perdó per ha
ver passat una mica del temps-, nosaltres oferim com sem
pre una política oberta i de consens polític, perque creim que 
la funció pública no pot continuar tal com en aquests mo
ments es du en aquesta Comurutat Autónoma. 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Govern, té la paraula el Conseller de Fun

ció Pública, Sr.Simarro. 

EL SR. CONSELLER DE FUNClO PUBLICA (Joan Si
marro i Marques): 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Serra, em fa una interpel-lació en general sobre polí

tica de personal, jo estic ben disposat a contestar-ti tot el 
. que sigui sobre política de personal, pero la seva interpel·la
ció, concreta que ha fet aquí, es refereix més que a política 

de personal, a política sindical, o sigui a problemes de nego
ciacions que en aquests moments es fan amb les centrals sin
dicals" Crec que no és bo traslladar aquestes negociacions, 
aquest dialeg que puguem tenir amb les central s sindicals, 
que no és tallat en absolut, encara hi ha una reunió per a 
dimecres i poder concretar ja les distintes postures que hi ha 
hagut i els distints ofcriments tant er part de diverses cen
trals sindicals com per par! de l'Administració i arribar a unes 
conclusions que esper que puguin ser definitives, mentre 
s'adaptin a les propos!es que hem fet fins ara, o sigui con
cretament en alló que es reflecteix al Projecte de Llei de Pres
suposts. 

Nosaltrcs " tenim una oferta sle l'augment del 4% a 10\S 
els funcionaris més '1,59 que es pót negociar amb les centrals 
sindicals per saber aquesta distribució i després tenim un pa
quet de 100 milions de pessetes per a l'aplicació del cataleg 
deis \Iocs de treball, aquesta és la postura i aquesta és la ne
gociació i aixó s'ha de dur a la Mesa General de Negocia
cions, i és alla on s'han de treure les conclusions pertinents. 

Es ver que en aquest moment ens falta la base legal per 
a aplicació de tota una política, aquesta base legal és la Llei 
de Funció Pública. Per que, en aquests moments, no s'aplica 
exaC1ament la Llei de Funció Pública? Exactament, perque 
no és aprovada i per tant necessitam aquests. mecanismes per 
regular tota la Llei de Funció Pública, que es basa fonamen
talment en dues coses, independentment de tota la qüestió 
de representació, etc., que són la catalogació deIs Ilocs de tre
ball, o sigui una definició de tots els 1I0cs de treball en la 
qual quedin c1arament especificats els seus deures, les seves 
obligacions i la seva dotació económica i per una altra part, 
el nou sistema retributiu. D'aquí vénen una serie de di ver
gencies; en aquest moment aplicam un sistema retributiu que 
és I'antic, que hi ha, en el qual hi ha les basiques, les com
plementaries, els graus, hi ha els riivells, els complements-de 
destí, tenim, a lliés, una serie de complements específics que 
no van unificats. Tot aquest sistema retributiu s'ha d'unifi
car i s'ha d'unificar concretament en un sou base, en uns 
complements de destí i en una productivitat i hem d'unir tots 
aquests conceptes i s'han d'aplicar segons la catalogació deIs 
1I0cs de treball. 

Aixó du en si una serie de modificacions importants a 
l'aplicació del cataleg, per una part la qüestió de nivelIs, o 
sigui els complements de destí, unificar-los entre els distints 
grups. Després tenim el grau que afecta cada un deIs grups, 
que és distint, i que ha de desapareixerel grup A té tres graus, 
el B em pareix que en té dos o tres, etc., aquest concepte 
de grau desapareix i ha de quedar absorbit dins el nou siste
ma retributiu. Voste em parla si s'ha d'homologar respecte 
del maxim o del majoritari, aixó és un problema de nego
ciació i som oberts a aquesta discussió. 

Tenim unes altres diferencies, que són els complements 
específics. Hi ha unes diferencies molt grosses entre distintes 
ConselIeries en l'aplicació d'aquest complement específic a 
causa de les transferencies, a causa que hi havia unes dife
rencies entre els distints Ministeris; hi havia Mirusteris que 
tenien complements específics alts, i d'altres que no tenien 
cap complement específic o que en temen molt poc o molt 
baix, aquestes diferencies han estat persistents i el que hem 
de fer és uruficar-Ios, de forma que qualsevol lIoc de trebal! 
amb igualtat de característiques ha de terur analoga dis
tribució. 

pesprés terum un altre problema que també és greu, que 
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és la funcianarització deIs laboraIs. Sap que la llei va a que 
els empleats de l'Administració siguin funcianaris, nosaltres 
tenim una Administració que s'ha anat muntant durant 
aquests anys passats en la qual hi ha funcionaris transferits, 
hi ha d'altres funcionaris que vénen d'Administració Local, 
d'altres que són laborals o amb contracte administratiu, que 
ja venien de l'Estat, i uns altres que s'han hagut de fer per 
aquesta Administració o per I'anterior Administració de la 
Comunitat perque no tenÍem Llei de Funció Pública i s'han 
hagut de fer interins o laborals, i hem de fer tota aquesta 
reconversió. 

Tot aquest sistema és bastant complex, si nosaltres ara, 
amb unes expectatives de tenir la Llei de Funció Pública, que 
pensavem ja tenir-la ara, pero que sera a primers de gener, 
confiem, podem fer tota aquesta regularització d'una forma 
definitiva, creim que seria millor que ara anar afer modifi
cacions parcials. Per tant, I'única cosa que podem fer i no 
hi estam d'acord, li ho die amb tota sinceritat, és anar po
sant un parell de pegats o una mica de remei a situacions 
que es puguin produir, fins que puguem aplicar el nou siste
ma retributiu i la nova Llei de Funció Pública, i aleshores 
cregui que la cosa sera ben clara. 

La nostra voluntat és d'aplicar-lo així, la nostra vol un
tat és arribar a un acord amb les centrals sindicals, pero que 
no pot passar, i ho dic aquí com ho he dit a totes bandes, 
per una ruptura d'un acord ja firmat, i ho he dit molt clara
ment, aquesta proposta que nosaltres varem fer als sindicats 
va ser conséqúencia del que va aprovar el Consell de Govern 
que va venir al Parlament, parteix de les mateixes xifres, aixo 
era una pro posta que es varen fer als sindicats, quan només 
ho va voler firmar una central sindical, aixo és va transfor
mar en un acord. Logicament, comprendra que si jo firm 
un acord distint és que la meya firma, com a representant 
del Govern, al primer no val res i, per tant, tampoc no val 
res la segona. Per tant, no podem rompre un acord, destruir
lo; el que sí podem fer és ampliar-lo, millorar-Io o distribuir 
les quantitats que sigui. 

Sr. Serra, si voste considera en aquest moment que els 
funcionaris són mal retribuits o que hi ha una descompen
sació d'un 1I0c a l'altre, jo cree que en aquests moments vos
tes tenen armes, a través del pressupost, pe posar les quanti
tats que creguin convenients. 

Moltes gracies, Sr. Presiden!. 

(El Sr. President s'absenta de la sala, i la Sra. Vice-presidenta 
Primera presideix el debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Grupos Parlamentarios que quieran intervenir? 
Por parte del Grupo Parlamentario CDS, tiene la pala

bra el Portavoz Sr. Quetglas. 

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

Conseller. 
Aquest Govern, aquest Parlament, aquesta Comunitat 

Autonoma té pendent d'aprovació d'una Llei de la Funció 
Pública, que és en tramitació, tramitació més lenta del que 
tols desitjaríem en aquest Parlament, també va tenir una tra
mitació més lenta del que tots desitjavem, quan aquesta lIei 
va ser en mans del Govern i distintes decisions tant de tipus 
administratiu com judicial varen obligar a replantejaments 

successius, pero el fet que tenguem una Uei de Funció PÚ
blica pendent no significa que el Govern ha de prendre una 
política d'inhibició en relació amb instrumentar una política 
de personal, una política de funció pública, i jo diria més, 
a comen<;:ar a fer una funció pública d'acord amb el que una 
Llei com la de la Funció Pública, que du un consens basic 
entre les forces polítiques i socials suficient, doncs comen<;:ar 
a aplicar ja una política que connecti directament amb I'es
perit, amb la filosofia i amb els objectius explicitats en aques
ta mateixa lIei, avui encara Projecte de Llei de Funció Públi
ca, i aixo, temem, Sr. Conseller, que no és exactament el que 
passa. 

Es ciar que una Funció Pública racional, objetiva, és un 
desideratum i és un desideratum al qual s'hi pot arribar di
fícilment si no és a través d'una maduració col·lectiva, d'una 
maduració de l'Administració, una maduració institucional 
de la qual lamentablement i per raons obvies aquesta Co
munitat Autonoma encara estam mancats, pero jo cree que 
és exigible precisament per aixo, per aquesta manca de ma
duració col·lectiva i institucional en materia de Funció PÚ
blica, que és exigible que dins el mateix plantejament hi hagi 
un nivell més alt d'auto-exigeneia d'objectius, d'una tenden
cia clara cap a aquesta objectivitat, cap a aquesta transpa
rencia. 

A través de les nostres es menes a la Llei de Funció Pú
blica, nosaltres hem procurat donar un pas més en el camí 
d'una major objectivitat, d'una major transparencia, d'una 
major descorporativització, etc., pero tot.5 aquests planteja
ments naturalment es fan des de l'Oposició; des del poder,· 
la temptació del poder és més practicar la funció del poder 
i fer, per tant, de la Funció Pública, un instrument al servei 
de l'Administració de torn, i parlo en teoria, encara que na
turalment aquesta teoria és aplicable a aquest Govern, al Go
vern de la nostra Comunitat Autonoma que aquest Parla
ment controla. 

Una Funció Pública professionalitzada, moderna, objec
tiva és un símptoma, ja he dit, de maduresa institucional i 
de modernitat. Una Funció Pública moderna no pot ser una 
propietat privada deIs cossos de l'Administració, que va ser, 
per així dir-ha, la resposta franquista a la professionalitza
ció, per aixÍ dir-ho de la Funció Pública, ni tampoc no pot 
ser un instrument al servei del Govern de torn, sota un siste
ma de motí que quan entra un surten tots per entrar els meus. 

Per tant, una Administració Pública objectiva s'ha de 
basar en un sistema de contrapesos polítics, en un sistema 
de contrapesos institucionals, en un sistema de contrapesos 
socials, i aquí agafen un paper tremendament important les 
entitats representatives deIs col·lectius de funcionaris. Aquesta 
és la raó per la qual eIs funcionaris, els col ·lectius, la repre- .. 
sentació sindical deIs funcionaris agafa cins els aspectes pú
blics una transcendencia que probablement no té dins I'am
bit privat, sobretot en una Administració que tots pretenem 
que sigui una administració descorporativitzada, perque si no 
feim una administració descorporativitzada no farem una ad
ministració moderna i el modc1 de l'administració descorpo
rativitzada és a Europa, no és I'antic model de I'Estat fran
quista. 

Jo crec que aixo, com a línies general s, haurien de ser 
definicions que hem de fer entre tots i ens hem de posar 
d'acord, perque si no, no ens sortÍra una Funció Pública ade
quada, ens sortira un bullit. 

El Sr. Serra es demana que és el que falla dins aquesl 
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sistema. Independentment que probablement fallen determi
nades voluntats polítiques a I'hora de fer palpable aquest dis
seny, jo vul! ser benevol, Sr. Conseller, vulI ser benevol amb 
el seu Govern, i jo Ji diré que falta probablement la capaci
tat, la possibilitat a la voluntat política d'un dialeg, perque, 
com el! ha dit, com el Sr. Serra ha dit, no s'entén que un 
representant d'un Goven que seu amb uns representants sin
dicals no sapiga explicar el contengut pressupostari, que no 
sapiga explicar a que responen les partides, que no sapiga 
explicar com les partides pressupostaries suposen, se suposa, 
un intent per part del Govern de donar una resposta a deter
minats problemes, a determinades reivindicacions, a un plan
tejamcnt de la problematica amb caracter generaL 

Jo Ji vaig dir personalment, per aixó parlo en singular, 
li vaig dir en una pregunta que li vaig fer, Sr. Conseller, que 
el diileg amb les entitats representatives és absolutament ba
sic per poder desenvolupar la LJei de Funció Pública, la LJei 
de Funció Pública suposa dues coses fonamentals, en pri
mer I10c la creació d'un marc jurídic, que pretenem que si
gui el més modern, objectiu, transparent, democritic possi
ble i d'altra banda donar solució, a través de les famoses 
disposicions transitóries, a una situació de fet que realment 
és difícil, i per tant només a partir d'un plantejament amb 
bona voluntat, d'una crida col·lectiva a la participació, po
dem resoldre una situació que per si mateixa ja és, més que 
difícil jo diria endimoniada en mots de sentits. Sense diileg, 
aixó no funcionara; sense una gran participació de les agru
pacions, de les representativitats sindicals, deIs col· lectius de 
funcionaris i personal laboral, aixó no funcionara, quedara 
absolutament col ·lapsat. 

Per tant, Sr. ConseIler, des de I'aptica d'un Grup Parla
mentari que intervé en una interpel·lació d'un altre Grup, jo 
voldria aportar simplement una cridada a la sensatesa, al sen
tit comú, que s'intenti donar resposta pressupostaria i amb 
l'activitat de dissenyar la poIftica de personal mentre la Llei 
de Funció Pública no hagi sortit, donar resposta als proble
mes vertaderament plantejats. 

Sr. Serra, voste es demana com paguen les gratificacions, 
doncs és molt cIar, les gratificacions es paguen perque la Llei 
de Pressuposts d'aquesta Comunitat Autónoma, el Capítol 
1 és subjecte a un descontrol absolut; perque tots aprovam, 
i enguany els Grups de l'Oposició haurem defer es menes amb 
I'speran~a que surtin, tots aprovam un articIe que dóna al 
Conseller d'Economia i Hisenda la facultat de fer i desfer 
en el Capítol 1 les modificacions que consideri oportunes en 
un sentit que té una lagica, la gestió del Capítol 1 no pot 
quedar subjecte a detenninades limitacions, peró haurem d'in
troduir unes determinades limitacions, perque els sobrants de 
Capítol 1 signifiquen evidentment la possibilitat que la polí
tica de personal, la política retributiva que aquest Parlament 
aprova sigui un paper banyat davant les possibilitats de fer 
y desfer amb els residus i amb les quantitats incorporades 
i amb les quantitats modificades, aquesta és la resposta, per 
tant convid a una reflexió sobre aquest tema perque fins i 
tot, vull tornar a ser benevol, per ajudar al Govern a desen
volupar correctament la política que des d'aquest Parlament 
s'aprova de manera majoritaria. 

Per últim, acceptam les paraules del Sr. Serra, la políti
ca de Funció Pública ha de ser una política de consenso El 
nostre Grup, Sr. Conseller, se sumara i fara tots els esfon;os 
possibles perque aquest consens al qual crida el Grup Parla
mentari PSM-EEM sigui possible per al bé de la institucio-

nalització de la !lastra Comunitat Autónoma i de la profes
sionalització de la Funció Pública. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESlpENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, tie

ne la palabra el Diputado Sr. Martín Peregrín. 

EL SR. MARTlN l PEREGRlN: 
Sras. i Sres. Diputados. 
El Grupo SOCIALISTA ha venido ya de una manera 

más o menos periódica planteando ante esta Cámara en su
cesivas interpelaciones y consecuentes mociones una llama
da de alerta, una llamada de concienciación al Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de que el proceso y la política de 
personal no eran todo lo deseable que hubieran de ser, hasta 
el punto que en algunos momentos es possible que el clima 
de debate haya tenido momentos de tensión fuertes pero desde 
nuestro punto de vista absolutamente necesarios. 

Ahora, cuando estamos a las puertas de aprobar una 
Ley de Función Pública, nos encontramos con una situación 
realmente preocupante. Nosotros, en la última propuesta que 
hacíamos de resolución del debate que días pasados tuvo esta 
Cámara, decíamos que era necesario un permanente diálogo 
entre el Gobierno, la Administración Pública y los represen
tantes sindicales, y no lo decíamos por una cuestión estética, 
no lo deCÍamos porque de vez en cuando hay que manifestar 
que unos y otros hablen y traten de entenderse, lo decíamos 
porque estamos completamente convencidos de que si ese diá
logo no llega a buen puerto, la Comunidad Autónoma no 
tiene perfectamente estructurado su funcionamiento y los re
sultados u objetivos de ese funcionamiento. 

Sr. Conseller, todos constatamos que esta Comunidad 
Autónoma tiene una plantilla absolutamente descompensa
da, que tiene una plantilla que por negligencias y por actua
ciones que, como dije antes, se denunciaron de manera más 
o menos sistemitica, esta sobredimensionada en algunas Con
sellerias y absolutamente infradimensionada en otras. Que, 
en consecuencia, los resultados no pueden ser otros que una 
ineficacia de la Administración y de la Función Pública, no 
por parte de los trabajadores, por parte de los funcionarios, 
por parte del personal, sino por parte de los que tienen la 
obligación y el deber ineludible de organizar y de administrar. 

En consecuencia, una responsabilidad política y no ad
ministrativa. Porque podríamos preguntarnos ¿cómo es po
sible que de una manera más o menos notoria y conocida, 
se hayan ido poniendo personas en cargos de responsabili
dad y sin los criterios lógicos y racionales que efectúan o 
que tienen que llevar a cabo para la promoción de estas per
sonas? ¿Por qué hay jefaturas que están ocupadas por per
sonal al que no le corresponde, en términos puramente téc
nicos, ocupar dicha jefatura? ¿Por qué personas con plena 
capacidad profesional, con aptitud para ocupar esos cargos, 
han visto absolutamente postergada su promoción? Esto es 
algo que sin Ley de Función Pública, desde un punto de vis
ta estrictamente político podría haberse solventado y debería 
haberse solventado. 

El problema es evidente; la situación, desde un punto 
de vista objetivo, es mala, desde un punto de vista subjetivo 
produce auténtica insatisfacción, insatisfacción en el perso
nal que está en la Función Pública, insatisfacción en los ciu
dadanos, que son al fin Y al cabo los destinatarios y los titu-
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lares de una buena Administración. 
¿Qué es lo que hay que hacer desde nuestro punto de 

vista y a la vista también de lo que el Sr. Serra decía que 
hay que ir a una Función Pública profesional, que hay que 
evitar situaciones de discriminación, que de una vez por to
das hay que acabar con esta política desorganizada de Fun
ción Pública? Para nosotros lo esencial es ir a una aproba
ción inmediata, y así lo dijo el Portavoz Sr. Triay del Grupo 
SOCIALISTA, de la Ley de Función Pública. Sabemos que 
no va a ser la panacea ni la solución definitiva, pero ~I va 
a ser el instrumento necesario para que esta desorganización 
que hoy en día tenemos empiece a tomar unas vías de so
lución. 

Pero para llegar a un desarrollo adecuado de la Ley de 
Función Pública, como decía antes, no nos basta sólo el ins
trumento legal, es necesaria una voluntad política, un per
fecto conocimiento de que ese desarrollo de la ley se tiene 
que llevar a cabo a través de un intenso, de un permanente 
diálogo con los representantes de los trabajadores y que es 
cierto que hay que diferenciar lo que son las posiciones sin
dicales de las posiciones políticas, y que es cierto también 
que en el Parlamento no se pueden ni se deben de discutir 
aspectos puramente objeto o sujeto de tratamiento sindical, 
pero sólo en un sentido podríamos decir dialectico, porque 
lo que no podemos hacer tampoco es abstraernos de los pro
blemas que en el conjunto de la sociedad se están plantean
do, y éste es uno de ellos. No podemos desconocer que hay 
una disociación, que hay una diferenciación, a puertas de 
aprobar la Ley de Función Pública, entre Admúüstración 
Autónoma, entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma 
y la mayoría de los representantes sindicales, esto tiene que 
superarse y tiene que superarse con dosis de imaginación y 
con dosis de buena voluntad y sin posicionamientos ultra
montanos de lino y otro sitio, pero tiene que superarse, y 
el Gobierno ahí tiene una evidente responsabilidad. 

Por tanto, nosotros creemos que esta llamada de aten
ción, aunque sea una llamada de atención muy cercana y 
muy inmediata a que algunos de los aspectos de la misma 
puedan ser y deban ser solventados a través de los cauces 
oportunos, bien vía ley de presupuestos, bien vía aprobación 
de Ley de Función Pública inmediata, creemos que es im
portante que el Parlamento tenga conocimiento, debata y en 
su caso profundice sobre como tiene que llevarse a cabo una 
política de Función Pública que nos saque a todos del ac
tual caos, del actual marasmo, del actual confusionismo. 

Gracias. 

(El Sr. President repren la presidencia del debat). 

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

el Diputat Sr. Ribas de Reyna. 

EL SR. RIBAS 1 DE REYNA: 
Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 
No cabe duda que a mí me ha dejado preocupado evi

dentemente que un tema de política de personal de la Co
munidad Autónoma se pueda trasladar a un Parlamento, a 
una discusión sindical. Yo entiendo que es importante que 
en cada institución o en el Parlamento se tengan completa
mente diferenciados una serie de temas que de alguna manera 

, I " 

nos alectan a toda esta Comunidad. Yo creo que no cabe 

duda que han ocurrido varios problemas y uno de ellos es 
que en estos momentos no tenganos la Ley de la Función 
Pública aprobada y ha sido un interés de nuestro grupo po
lítico que la Ley de la Función Pública sea aprobada con 
la máxima rapidez, porque entendemos que muchos proble
mas de los que en estos momentos se están tratando en este 
Parlamento provienen. no cabe duda. de que la Ley de la 
Función Pública no esté aprobada y a mí me consta y me 
ha dejado extrañado, porque quizás no puedo acusar en ab
soluto a ningún Grupo, pero que de alguna manera no ha 
habido demasiado interés en que la Ley de la Función PÚ
blica pudiera aprobarse este año de 1988 y a mí me consta 
que algún grupo político o algún miembro de algún grupo 
político también tiene interés, pero la realidad es que por una 
serie de circunstancias especiales en este momento no tene
mos la Ley de la Función Pública y da la casualidad que 
en estos momentos se está discutiendo un convenio colectivo 
al cual, de alguna manera, afecta. 

Yo estoy totalmente de acuerdo, Sr. Presidente, Sras. y 
Sres. Diputados, que es totalmente necesario el diálogo y me 
consta positivamente que el Gobierno no ha regateado en 
ningún momento en tener este diálogo. Se han mezclado y 
se han enrarecido cuestiones que en e,tos momentos yo creo 
que toda la Cámara tiene que apoyar, porque el poder con
seguir unas buenas relaciones de la Administración, porque 
todos nosotros, los grupos políticos lo único que intentarnos 
es despolitizar totalmente a los funcionarios, a los laborales, 
porque entendemos que lo que nos interesa es que sea una 
administración eficaz, una administración ágil, una adminis
tración en la que no tengamos problemas y que podamos 
sentirnos todos los grupos políticos orgullosos de una serie 
de personas que hoy están en la Función Pública, que nos 
merecen nuestro propio respeto y que creemos que están cum
pliendo perfectamente con unas obligaciones, pero que no 

cabe duda que hay una serie de intereses enrarecidos y en 
estos momentos no puede llegarse a conseguir algo impor
tante para toda la Comunidad y que haya una relaciones, 
diría yo de buena vecindad. 

Yo creo que se impone, yo creo que el sentido común, 
y yo creo y estoy convencido y sigo diciéndolo, que la res
ponsabilidad delos sindicatos, la responsabilidad del Gobier
no, tienen que sentarse en una mesa, tienen que dialogar, yo 
creo que es básico; que en estos momentos se ha dado toda 
la información a estos sindicatos, quizás por una circunstan
cia especial de una firma de un sindicato determinado a un 
pacto al que había llegado con el Gobierno, quizás ha sido 
uno de los motivos que ha podido dar lugar a ciertas discre
pancias o a cierta falta de interés. Yo pienso y vuelvo a repe
tir que el diálogo es importante y en estos momentos lo que 
me ha dejado más preocupado es que se haya trasladado al 
Parlamento una discusión sindical, la debemos separar total 
y absolutamente. Pensamos que la Función Pública es algo 
lo suficientemente importante y nos consta también que en 
algunas Consellerias se ha dado un salto de gigante al agili
zar, eso es lo que pretendemos todos, todas las demás preo
cupaciones, que evidentemente de alguna manera nos afec
tan, al llegar algunas veces a unas relaciones quizas algunas 
veces con algunas discrepancias, que es lógico que en todas 
las negociaciones existan esas discrepancias, son normales y 
sobre todo en vísperas de, como digo lo más importante, de 
la aprobación de la Ley de la Función Pública. 

Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados, yo estoy conven-
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cido porque tengo fe en las personas, tengo fe en un mo
mento determinado que sea para poder llegar a unos acuer
dos satisfactorios entre ambas partes, yo pienso que lo más 
importante en estos momentos es que no haya ganadores ni 
vencidos, yo creo que no se trata de eso, no se trata de llevar 
este Parlamento, como antes he dicho, a una lucha sindical, 
sino que yo creo que entiendo que las relaciones entre los 
funcionarios no es de ningún partido político, no es cierto 
que sea una parcela que el Gobierno intente, porque en este 
momento podemos decir que dentro de la Función Pública 
todos los sindicatos están representados, quizás más de lo 
normal y no obstante no es una parcela y bajo ningún con
cepto puedo admitir que sea una parcela de un grUllO deter
minado en estos momentos. Yo creo que en personal hay de
ficiencias, evidentemente; se han tenido que hacer unos 
funcionarios, unos laborales en un tiempo determinado pues 
no teníamos absolutamente nada, se han tenido quc impro
visar muchas veces, pero yo estoy convencido de que cuando 
tengamos una Ley de la Función Pública muchos problemas 
que en estos momentos estamos discutiendo en esta Cámara 
se evitarán. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula, per part del Grup ParIamentari PSM

EEM, el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gricies, Sr. President. 
Feim ús del dret de contrareplica perque hem sentit co

ses molt importants, moH, més del que pensavem i en con
seqüencia les hem de matisar. 

Mirin, senyors del Govern i d'AP-PL, e! ParIament ser
ve ix per a una serie de coses, entre d~aJtres perque diu J'Esta
tut, pel que diu la Constitució. Aixo no és un debat sindica
lista o sindical, es fa a una altra banda, pero sí és un debat 
de política de Funció Pública i el Govern no té política de 
Funció Pública i és el que hem demandat i no n'ha tengut 
durant quatre o cinc anys, no hi ha hagut formació de [un
cionaris, no hi ha escola d'Administració Pública, tampoc no 
es preveu en e! pressupost del 89. Esmenes en [are m , Sr. Si
marro, i esperem que el seu Grup AP-PL i UM les recolzin, 
que sera una manera segura que s'aprovin. 

Pero anem un poquet més enIla. Que és aixo de sentir 
avui aquí -i em sap greu dir-li-ho, Sr. Simarro- que hi ha 
més sindicats del normal? Quins són els sindicats anormals, 
en aquesta Comunitat Autonoma? Supos que és un lapsus, 
supos que és un lapsus perque seria molt greu. 1 analitzem 
les esmenes del Grup Parlamentari AP-PL a la LIei de Fun
ció Pública presentada pe! Govern de la Comunitat analit
zem aquestes es menes i facem una reflexió i veurem que 
aquestes es menes han aturat moJts de die s la discussió de 
la Ilei i si bé és ver que voste, voste personalment ha dit que 
vol que s'aprovi, cosa que jo també he dit i és ver, tots dos 
ho sabem, pero en canvi les esmenes del seu Grup molts de 
pics han paralitzat fins a límits insospitats e! debat de la llei. 

Pero anem una miqueta més al fons de la qüestió i la 
contrareplica se centrara més que res en el tema del CDS, 
que també volem apuntar. Sr. Quetglas, el Capítol 1 efectiva
ment ja sabem que és descontrolat, pero també sabem, i cree 
que aixo és important, que hi ha una practica a través de 
la Cornissió d'Econornia i Hisenda que l'haguessin pogut in-

tentar rectificar i era precisament 13 practica d'una certa ocul
tació de problemes com són les grati ricacions. 

Ocultació, en quin sentit? Que encara és l'hora que sa
piguem quin es es paguen i on es paguen, és a dir, s'utilitza 
la Jlei precisament per ocultar un procediment de control par
lamentari, per aquí anam, pero amb una esmena no ho re
soldrem, vull ser pessimista, Sr. Querglas, vull ser pessimis
ta; no ho resoldrem' perquc la Llei del 88 és una 11ei bastant 
controlada i a senit per a un descontrol, i aquÍ \e el primer 
repte, Sr. ConseIler. El reptam que em diguin per escrit o 
a una Comissió Parlamentaria qui cobra les gratificacions i 
que cobra de gratificacions, és una informació que encara 
no hem tengut mai, si bé l'hem reclamada una seric ele 
vegades. 

Segon repte, Sr. Simarro: Negocün amb urgencia dins 
aquest mes el cataleg de llocs de treball i que a comenr;:ament 
d'any SlgUI aprovar un catáleg concret de lIocs de treball, que 
sigui aprovat per qui pertoca, que és evidentment el Govern, 
previa negociació amb els treballadors. Encara rnés, Sr. Si
marro, la provisió de llocs de treball ha d'acabar de tenir la 
següent practica, eventual-temporal-fix i no fer concursos de 
merits, que aquest és un deIs problemes gravíssims de l'Ad
ministració Autonomica, i aixo el Sr. Quetglas ho deia, hi 
ha gent molt capacitada que probablement voldria estar a 
un altre !loc de l'Administració i no se li han creat possibili
tats. 1 una altra temptació que potser que vostes tenguin, que 
tothom que hi ha aIla quedi on és, sense preveure aquesta 
possible mobilitat, que és racional i que al mateix temps no 
només és racional, sinó que beneficia una bona funció 
pública. 

Una aItra qüestió de repte, Sr. Simarro, el tema de recti
ficar en política. Jo no cree que ens haguem de preocupar. 
Si voste rectifica un acord que ha signat i que hem de reco
neixer tots, i crec que voste també ho reconeix, que ha estat 
un error, un error si més no polític, si el rectifica és per a 
bé, i voste no queda malament, sinó que fins i tot es demos
tra que la institució és capar;: de rectificar. Nosaltres creim 
que el més net és actuar amb aquesta dinamica, ja sabem 
que els models de polítiques prepotents que hi ha a l'Estat 
són evidentment de no rectificar, pero nosaItres creim que 
no hem de tenir por a rectificacions poIítiques perque poden 
aportar solueions. 

Un altre repte, i ja hi tornam a ser. Li diré, Sr. Simarro, 
que el tema deIs nivells mínims és un tema important. No
saltres en les gratifieacions deIs grups més privilegiats de la 
Funció Pública no hi entram perque creim que hi ha gent 
que ja és ben dotada eeonomicament, pero sí en el proble
ma deIs nivells mínims, i Ji diré les esmenes que presenta
rem, perque dimecres acaba el termini, pero també li diré 
que el Grup d'AP-PL o d'UM, que donen suport al Govern, 
o el Grup MIXT, que molts de pics n'hi dóna i que en defi
nitiva resol, les poden presentar i els diré als tres Grups qui
nes són les esmenes que poden resoldre aquest problema. Al 
subconcepte 19.009 del subprograma 12.19.00 de la Secció 31, 
on figura <<31tres» amb 26.334.000 pessetes, si hi ha un aug
ment de doblers per equiparar els nivells mínims, per ajudar 
a pujar els nivells mínims a allo que a la negociació col·lec
tiva ja s'ha concretat, és on trobam les ... 

EL·BR. PRESIDENT: 
,ó;;.-, Sr. Serra, vagi>acabant, perque ara no discutim les es

. . iD,enes del pressupost. 

a 
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EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President, pero com qUé el Conseller ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, vagi acabant. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Pero com que el Conseller ho ha diL. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Aleshores aquest és el camí i també el camí continua 

essent evidentment les des peses socials en general. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Funció Pública. 

EL SR. CONSELLER DE FUNCIO PUBLICA (loan Si
marro i Marqués): 

Sr. President. 
Només dues paraules, crec que en una serie de coses es

ram tots d'acord, es ram d'acord que no tenim una adminis
tració en aquest moment molt clarificada, que els \locs de 
treball de responsabilitat no s'han dotat d'una forma regla
mentaria, estam d'acord, pero la nostra idea és no comew;ar 
a canviar en aquest moment, sinó esperar que tenguem la 
L1ei de Funció Pública, perque ja és m9lt prest i aleshores 
fer tota la reconversió de tots els \locs de trebal!. 

Miri, Sr. Sena, en aixo sí que li assegur que mentre jo 
sigui Conseller, quan s'hagi aprovat la L1ei de Funció Públi
ca tots els \locs de treba\l aniran a través de concurs, pot 
estar ben tranquil d'aixo. 

El dialeg, el dialeg i la negociació. Miri, jo des que som 
Conseller he intentat sempre tenir rot el dialeg maxim possi
ble, i la prova és que tot havia anat bé, la prova és que fins 
i tot la L1ei de Funció Pública practicament es va consen
suar, i era difícil, amb totes les centrals sindicals. Hi ha ha
gut en el darrer moment una negociació que és difícil, una 
negociació que és difícil perque afecta aspectes economics, 
i comprendra que aquestes negociacions, en aquests moments, 
poden arribar a una so]ució si hi ha bona voluntat per les 
dues parts, i la meya part és arribar-hi, pero fins a un punt 
determinat, perque el que no podem presentar tampoc és un 
augment discriminat de la pujada de funcionariat. 

lnsisresc una vegada més en l'escola de formació; jo li 
vaig dir, li he dit un pare\l de vegades i la darrera vegada 
en Comissió li vaig dir, en el pressupost I~ostre hi ha uns do
blers, pocs, pero n'hi ha, per al funciorramenr de l'escola, 
i l'e,cola no pretenem muntar un gran «tinglado» d'una es
cola ni un gran professorat ni uns grans gerents, no, pensam 
anar-ho rent poe a poc a mesura que les neeesirats. S'ha parlat 
amb l'INAP, l'lnstitut Nacional d'Administració Central i pre
pararem després d'aquest, amb la Universitat. Aprofitarem 
tot el professorat existent i les aules de la U niversitat i te
nim, en aquest moment hi ha al pressupost, si el mira, al 
de la Conse\leria hi ha 2 m ilions de pessetes per a despeses 
de professorat. 

Qui cobra les gratificacions? Té una pregunta escrita que 
pens contestar-li, vol dir que no tenc per que amagar-li res 
d'aquest tema. Negociar el cataleg, aixo és el que jo vull fer, 

eh?, vull arribar a un consens en tot aixo, i arribam a la 
cosa que no estam d'acord, que és la rectificació de l'acord, 
jo crec que li he d'apuntar abans, no és un problema de ti
pus polític, ni un problema de cessió, ni un problema d'or
gull d'un a l'altre, hi ha un problema d'unes firmes posades. 
Comprendra que si nosaltres firmam un acord, encara que 
sigui de compra d'un cotxe i el firmam, escolti, no ho po
dem tirar per avall, és raonable el que li dic. El tema de ni
vell mínim, estam negociant aixo. 

Moltes gracies, Sr. President. 

Ill.-l) 
EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat de la interpel·lació, passam al punt III 
de 1'0rdre del Dia d'avui referit a Proposicions no de L1ei. 

Passam a debatre la registrada amb el n? 1971/88, pre
sentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la 
L1ei de Costes. Per part del Grup Parlamentari SOCALIS
TA, té la paraula 'el Portaveu Sr. Francesc Triay. 

Sr. Secretari, vol procedir a fer lectura de la Proposició 
no de L1ei? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Proposició de L1ei n? 1971/88 del Grup Parlamentari SO

CIALISTA, que diu: 
«l.-El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva 

satisfacció per l'aprovació per les Corts Generals i l'entrada 
en vigor de la L1ei de Costes, pels P9sitius efectes que la seva 
aplicació pot tenir per a la protecció, conservació i defensa 
del litoral de les Illes Balears. 

2.-EI Parlament de les Illes Balears demana al Govern 
de l'Estat la més rapida dotació dels mitjans precisos per tal 
de garantir el més immediat desenvolupament de tots els me
canismes de delimitació del domini públiCo d'informe i de con
trol que la Llei de Costes estableix. 

3.-EI Parlament de les Illes Baleas sol· licita del Oovern 
de l'Estat que do ni especial prioritat i urgencia a la delimita
ció de la ribera del mar en els següents indrets: A l'illa de 
Mallorca, platges de la Rapita, del Trenc i les Estanques 
(Campos), platges de Dol¡;:, les Roquetes i el Caragol (les Sa
lines), Cala Mondragó (Santanyí), Cala Agulla (Capdepera), 
platja de la Canova (Arta), platja de Muro, platja Marina 
i de Cap de Bou i Albufereta d'Alcúdia i Pollenc;a; a l'iHa 
de Menorca, l'Albufera del Grau (Maó), l'arenal de l'Olla i 
la seva albufera (el Mercadal), cala Tirant (el Mercadal), are
i de Cap de Bou i Albufereta d'Alcúdia i Pollenc;a; a l'illa 
de Menorca, l'Albufera del Orau (Maó), l'arenal de l'Olla i 
la seva albufera (el Mercadal), cala Tirant (el Mercadal), are
nal i prat de Son Bou (Alaior); a l'illa d'Eivissa, platges del 
Codolar, del Migjorn, del Cavallet i salines proximes (Sant 
J osep); a l'i\la de Formentera, ribera del mar de les arees na
turals d'especial interes de les Salines i de l'Estany del Peix, 
platja de Migjorn». 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Portaveu del Orup Parlamentari SOCIA

LISTA, Sr. Francesc Tri ay. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats. 
Sobre una faixa costera d'un quilometre d'amplaria, apro

ximadament, es produeix anualment a les Illes Balears una 
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part substancial deis 300.000 milions de pessetes de produc
ció turística. Aixo motiva una pressió urbanitzadora i priva
titzadora del litoral que en termes reals, no jurídics, podríem 
qualificar d'incontenible. Aquesl fragil territori litoral, aquesta 
estreta faixa, és el gran atractiu del turisme de masses, del 
turisme de sol i platja, pero a la vegada també és, i lamenta
blement el suport-físic de les insIaI·lacions d'allotjarnent i de 
tot tipus que clonen peu a aquest turisrne. base principal de 
la nostra economia. 

Aquest bé tan esdls, que són el litoral i les platges, es 
redueix a un ritme tan vertiginós que de continuar I'actual 
dinámica es calcula que en deu anys haura desaparegut tot 
record d'una vorera de la lllar \erge i natural, i aquest és 
precisament e! gran perill, el perill gravíssirn de la nostra eco
nomia de serveis turístics, es van deteriorant cada vegada més 
les zones consolidades, les zones ve!les, rnentre el consum, 
el sacrifici d'espais naturals, d'espais naturals a les zones no
ves, no basta per mantenir el consum, la despesa diária de! 
turista, que baixa any rera any. 

D'aquí la importancia de la Llei de Costes de 28 de ju
Iiol per a les nostres i!les. La lIei su posa un ciar avan¡;: cap 
a la protecció i defensa de la vorera de la mar, estableix un 
non plus ultra en la privatització i en la indefensió del do
mini públic marítimo-terrestre, nítidament establert a la Cons
titució, article l33, de manera que podríem qualificar de sá
via i previsora i de singular, ja que és I'únic domini públic 
establert directament pel mandat constitucional. 

Som davant una llei necessaria, com a conseqüencia 
d'una situació precedent que es pot caracteritzar per una le
gislació insuficient, poc defensora del domini públic, que ha 
condui't a una practica administrativa passiva i poc escrupo
losa com a mínim i a una conculcació freqüent, a uns abu
sos abundants d'aquesta legislació i de les decisions adminis
tratives. Aquesta legislació insuficient la' podríem xifrar en 
I'escassa definició del domini públic i de les platges, en uns
servituds obsoletes, en una ocupació durant vint anys que 
legitima la propietat deIs ocupants, en un escás compliment 
de les concessions, en uns terminis excessivament Ilargs -99 
anys- d'aquestes concessions, en una paraula, en la preva
lencia sempre de la possessió particular sobre la constatació 
de les condicions naturals de la zona marítima i de la platja. 
A les nostres illes, ¿quantes zones de platja, quantes zones 
dunars no han desaparagut davall de vials, aparcaments, cons
truccions? i ara precisamerrt reconstruir l'espai recreatiu de 
les platges costa actuacions quantioses i urgents que realment 
moItes vegades ni tan soIs no poden assegurar el seu resultat 
i que mol tes vegades resulten ben precaries. 

Les maresmes i albuferes de les !lostres ¡Hes han patit 
unes agressions constants, han estat sotmeses a urbanització, 
a destrucció i a dessecació, i aixo per diversos motius de sa
lut pública, d'economia, de I'agricultura o del turisme; basta 
repassar la vorera del nostre litoral per veure quina quantitat 
d'espais d'aquestes característiques d'albuferes o maresmes 
s'han destrult o s'han degradat fortament. 

Quins són els gran s encerts de la Llei ele Costes de les 
Corts Generals de l'Estat del mes d'agost que justifiquen un 
pronunciament favorable pel Parlament de les Illes Balears? 
En primer 1Ioc, la declaració inequívoca de les característi
ques generals del elomini públic, de les platges, de les dunes 
i arenals, de les albuferes i maresmes, elels penya-segats, etc., 
la qual cosa impeelira en el futur les mesquineses de les an
teriors delimitacions. La prevalencia i executivitat del domini 

públic enfront deIs tílOls privats, encara que aquests sigui n 
emparats al Registre de la PlOpietat, hel11 de dir que som 
al final d'una actitud passiva o impoten!, segons el rnoment 
hi storic ele l'Estar, corn a conseqllcncia d'una Icgislació pri
vatista el resultat de la qual sa lta a la \Ísra. Tant la Llei 
c1'Aigües del 1986 com le.' ele Ports del 80 i del 28 com la 
l1latcixa L/ei de Costes del 69, a la qual podem afegir la L1ei 
de Passeigs í\'Iarítims del 18 i la Llei de Dessecació i S,meja
ment de 1\1aresmes, són lI eis que responen a un cicle priva
titzador que la nova L1ei de Costes tracta de donar per acabat. 

Els procediments d'aquesta lIei es presenten, tant des del 
punt de vista pre\entiu corn sancionador, com a agils i par
!icipatius: hem de Iccord ~\I' pUlltllall11ent que no tan soIs és 
reconeguda I'acció popular. I'acció pública propia de les Ie
gislacions urbanístiques, sinó que a més i de manera nove
dosa es recull la possibililat, el clret él rebre el reintegrament 
de les despeses que aquesta acció pública pugui suposar per 
als particulars i per les entitats que denul1ciúl fets compro
vats. El dret de templeig i retracte sobre la zona de protecció 
que queda declarada cl'utilital pública tarnbé suposa un me
canisme sens cap dubte agi l i eficae; per anar cap a una am
pliació futura fins i tot el e les mateixes clelimitacions. 

De la mateixa manera, l'actuació de les servituds i de 
les limitacions a la propietat és un deIs aspectes més impor
lants d'aquesta ¡¡ei. La servit ud de tránsit realment es manté 
als 6 metres, la mateL'\a distancia de I'anterior servitud de 
vigilancia, pero la servitud de protecció passa a ser de 100 
metres a les zones no urbanit zades, encara que es redueix 
a 20, corn era la servitud de salvament a la Llei del 69, a 
les arees qualificades com a sol urba. La servitud d'accés a 
la mar garantira també que a les noves zones que s'urbanit
zin hi hagi, com a mínim cada 500 metres per al tránsit ro
da! i cada 200 per al de vianants, un accés públic a la vore-

_ rél. La zona d'inf!uencia ele 500 melres su posa lambé unes 
Ileugeres peró eficaces inelicacions mínimes per als planeja
ments futurs que es facin a la vorera de la mar. 

la sé que la majoria deIs Diputats aquí presents, la gran 
majoria, pensara que 100 metres és molt poca protecció del 
domini públic a les nostres illes, que realment és una unifor
rnit zac ió baixa, insuficient, pero precisament aquest és el ca
rácter que té aquesta Ilei, és una llei de mÍnims que poden 
ser ampliades sens cap dubte de les seves proteccions a tra
vés deIs plans generals, de les normes subsidiáries, de les Di
rectrius d'Ordenació Territorial i deIs altres instruments de 
planificació urbanística que són en mans del Govern de la 
Comunitat Autonoma, alguns elel Parlament o deis munici
pis de les IIles Balears. 

Tindra per tant, pot tenir aquesta Ilei positius efectes 
sobre la protecció, conservació i defensa del litoral de les lIIes 
Balears? Crec absolutament que sí i aquesta és precisament 
la proposta que avui feim al Pie del Parlament per expressar 
i manifestar aquest criteri positiu. 

Capartat 2 de la Proposició no de Llei fa una sol·lici
tud al Govern de I'Estat perque es doti deIs mitjans humans 
i deIs mitjans materials adequats per poder donar compli
ment puntual, rigorós i rapid a les determinacions de la lIei; 
que els mecanismes estabJens a la Ilei de delimitació del do
mini públic, d'informe i de control no queelin en lletra de 
Butlletí Oficial ele I'Estat per manca ele les dotacions pressu
postaries, deIs mitjans humans adequats per dur-ho enela
vant. Creim que essent interes ele les nostres illes la protec
ció i defensa del litoral, creim que també hem ele tenir interes 

a 
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que l'Administració que té encomanada aquesta tutela i de
fensa tengui els mitjans adequats per poder fer i, com tantes 
altres vegades hem fet en aquest Parlament, volem fer una 
pro posta constructiva, en aquest cas constructiva encara que 
sigui en un sentit paradoxal, precisament per evitar la cons
trucció, per evitar les noves agressions contra la zona 
marítimo-terrestre, contra la vorera de la mar. 

1 al tercer punt de la nostra Proposició no de Llei es 
fa una relació de zones, de platges, de trams, de sectors de 
la vorera de la mar que creim que han de tenir especial prio
ritat i que són de mé~ urgencia que els altres a l'hora de fer 
la nova delimitació del domini públic marítimo-terrestre. 
Aquestes arees són basicament resumides en tres grans blocs, 
aquelles on hi ha declaracions per part del Parlament d'Area 
Natural d'Especial Interes, la qual cosa suposara que la pro
pietat pública, després d'aquesta delimitació, sera molt més 
important del que és ara i, per tant, les excuses que no es 
pot fer una política de gestió sobre propietats privades per
dran una certa fon,:a, perdran un cert predicament, perque 
podra haver-hi ja importants arees de propietat pública in
clases dins les delimitacions d'Area Natural d'Especial Inte
res, i aixo afecta I'area natural del Trenc Salobrar de Cam
pos, la Canova d'Arta, l'Albufera del Grau, la d'Atalis, platges 
i arenal de Son Bou, les Salines d'Eivissa i l'Estany del Peix. 

D'altres que proposam són aquelles que en un primer 
repás del litoral de les nostres illes són platges on més c1ara
ment es veu que la nova definició del domirú públic marítimo
terrestre de la vorera de la mar suposara una ampliació, per
que hi ha zones dunars o zones humides confinants que no 
són actualment dins la delimitació de la zona marítimo
terrestre i que, per tant, són zones on volem veure realitzats 
el més prest possible aquests nous criteris que suposen l'apli
cació del mandat constitucional. Aixo ha aplicam a les plat
ges de la Colonia de Sant Jordi, a la platja de Cala Agulla 
de Capdepera, a les zones humides i platges d'Albufereta de 
Pollenc;a, de I'albufera i arenal de l'Olla, al Centre d'Interes 
Turístic Nacional de Son Pare, de Mercadal, a I'arenal i al 
mateix prat de Son Bou, a les salines proximes a les diverses 
arees naturals, a la platja del Migjorn. 

Es una relació sens cap dubte opinable, és una relació 
ampliable, que I'unica cosa que indica és la voluntat o que 
tracta de demostrar la voluntat del Parlament a expressar que 
la Llei de Costes s'ha de posar en marxa immediatament, 
que s'han de tenir els mi tjans adequats per poder-ho fer i 
que aixo s'ha de fer molt especialment i molt més rapida
ment en aquells espais on el Parlament ja ha pres una deci
sió de protecció i en aquell s altres on les zones dunars s'han 
mutilat clarament per plantejamcnts mesquins de lleis ante
riors, per les mateixes limitaciol1s de la legis lació anterior i 
on, per [a m, els perills d'una ocupació en contra ja de I'es
perit d'aquesta lIei podrien ser més immediats. 

Moltes gracie~. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el CO l1scller d'Ordenació del Territori 

Obres Públiques, Sr. Jeroni Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 ORD ENA
CIO DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr. Presiden re. Sras. i Sres. Diputados. 
Ante esta Proposición no de Ley presentada por el Gru

po SOCIALISTA no me queda más remedio, en representa-

ción del Gobierno, que interverur, intervenir pidiendo a la 
Cámara que no apruebe esta Proposición no de Ley por unos 
argumentos que vaya dar a continuación, y lo vaya hacer 
en contra de lo que es habitual, en el sentido que en estos 
casos normalmente lo úruco que hace el Gobierno es dar sim
plemente información para que las Sras. y Sres. Diputados 
puedan actuar y votar con la mayor información posible. En 
este caso, además de facilitar esta información, creo que es 
obligado hacer una petición concreta en tanto en cuanto la 
Cámara está pidiendo el apoyo o se propone a la Cámara 
el apoyo o que exprese su satisfacción por la aprobación de 
una ley que ha sido recurrida por el Gobierno ante el Tribu
nal Constitucional y que ha sido recurrida, entre otras co
sas, precisamente por conculcar competencias de la Comu
nidad Autónoma . 

Vaya por delante que nosotros apoyamos totalmente los 
objetivos de esta ley y rechazamos la fácil demagogia que 
se hace con muchísima frecuencia de decir, esta ley tiene por 
objeto proteger nuestras costas, el que se opone a esta ley 
se opone a la protección de las costas, eso es rotundamente 
falso. Estamos de acuerdo que la costa és un sistema frágil 
por excelencia, que requiere una máxima protección; sin lle
gar a extremos demagógicos, como se hace con mucha fre
cuencia, aceptamos que la Ley del año 69 no es completa, 
no es suficiente para garantizar esta protección de la costa, 
pero los medios que utiliza esta nueva ley entendemos que 
son absolutamente inadmisibles y son inadmisibles porque 
pretenden conseguir el objetivo de la protección de la cQsta 
con unas agresiones a las Comunidades Autónomas-y unas 
agresiones a los propietarios legítimamente propietarios de 
terrenos colindantes con la costa, les produce unas agresio
nes en contra de los derechos que a unos y otros confiere 
la Constitución. 

Efectivamente esta ley conculca competencias de la Co
munidad Autónoma basicamente en materia de urbanismo 
y ordenación del territorio, incluido el litoral, como especifi
ca precisamente nuestro Estatuto, cosa que no hacen otros, 
ordenación del territorio incluido el litoral, conculca compe
tencias en materia de puertos deportivos, en materia de Obras 
Públicas, en materia de aqüicultura, de medio ambiente, etc., 
pero basicamente en materia de urbanismo y ordenación del 
litoral. Y no es válido decir que es una ley de mínimos y 
que consecuentemente respeta las competencias de la Comu
nidad Autónoma, porque por encima de estos mínimos pue
de instar, puede establecer otras medidas de protección. No 
es una ley de mínimos ni es ulla ley de máximos, es una ley 
que confiere al Estado competencias para regular el uso de 
la costa, y esas competencias corresponden a la Comunidad 
Autónoma; es una ley que confiere al Estado competencias 
para regular los usos de la playa, ni en máximo ni en míni
mo, los usos de la playa que son simplemente unos y que 
se pueden regular y distribuir ele una forma u 'otra y no son 
máximos ni mínimos, la ley no lo establece, dice simplemen
te que será el Estado quien lo regulará, y el Estatuto de Auto
nomía de las Islas Baleares dice que esta regulación corres
ponde a la Comunidad Autónoma y no al Estado, de modo 
que no nos engañemos diciendo que es una ley de mínimos 
y que por encim a de ella la Comunidad Autónoma puede 
seguir actuando. 

En cuanto al tema de la propiedad, es cierto que la 
Constitución declara el dominio público y hace una defini
ción muy extensa del dominio público, no hay nada que ob-
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jetar, la Constitución dice que será de dominio público lo 
que marquen las leyes, consecuentemente la ley lo puede mar
car, lo que pasa es que cuando la Constitución decía «yen 
todo caso serán dominio público estatal las playas», se refe
ría a la definició~ de playas que existía en aquel momento, 
cuando se aprobó la Constitución, no a la nueva definición 
de playas que establece la ley, porque en aquellos momentos 
había una ley vigente que daba una definición de lo que eran 
las playas. Consecuentemente, los derechos dominicales de 
titularidad sobre este dominio público tiene su raiz en la 
Constitución en aquel momento, los que se den ahora con 
la nueva ley corresponden a la nue,·a ley y puedc darlos y 
puede definir un dominio público, porque la Constitución 
dice que las leyes pueden definir dominio público, pero tam
bién dice la Constitución que nadie podrá ser privado de sus 
bienes y derechos si no es por causa justificada de utilidad 
pública o interés social mediante la correspondiente indem
nización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. 

Es decir, nosotros no estarnos defendiendo, corno se ha 
dicho, el derecho romano de la propiedad de usar y abusar, 
estamos protegiendo o intentando proteger el derecho cons
titucional de la propiedad, que dice que se puede ser priva
do de esta propiedad por razones de interés social o de utili
dad pública, la ley puede privar esta propiedad, pero mediante 
la correspondiente indemnización y de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes, yeso es lo que no hace esta ley. Esa 
ley prevé que en jos nuevos deslindes, terrenos que hasta ahora 
habían sido legitimamente adquiridos y inmuebles legitima
mente construidos o adquiridos en esos terrenos, con el nue
vo deslinde pueden pasar a ser de dominio público y perder 
absolutamente la propiedad sobre estos terrenos y sobre es
tos inmuebles y transformar esta propiedad en una simple . 
concesión ni siquiera vendible, yeso, señores, es una autén
tica expoliación, mientras no se haga con indemnización, y 
eso es lo que confiere la ley y se podría dar perfectísima
mente la misma protección a toda la costa, la misma protec
ción, porque aquí no ponemos en duda si es necesario o no 
es necesario protegerla, sin necesidad de conculcar este dere
cho de la propiedad privada, eso es lo que nosotros enten
demos que agrede a un derecho y, consecuentemente, el Go
bierno ha presentado un recurso ante el Tribunal 
Constitucional. 

y el Parlamento, este Parlamento, representa por igual 
a los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma, muchos de 
ellos afectados en sus derechos constitucionales por esta ley, 
y por supuesto constituye la esencia de la Autonomía, cuyas 
competencias estatutarias vienen conculcadas también por esta 
ley. Ante esto, evidentemente, a mí no me queda más reme
dio que pedir a la Cámara que no apoye esta ley, que no 
manifieste su satisfacción por la aprobación de una ley que 
conculca los derechos de la Comunidad Autónoma y hasta 
lamento que una disciplina de partido llevada hasta sus últi
mos extremos, aunque no sorprendente, lleve a proponer a 
una Cámara Autonómica el apoyo a una ley que precisamente 
conculca las competencias autonómicas y tengo que recor
dar que no ha sido el Gobierno de esta Comunidad Autó
noma el único que ha presentado recurso contra esta ley. Con
tra esta ley han presentado recursos, además de Baleares, las 
Islas Canarias, Cantabria, Cataluña por partida doble, Co
mité Ejecutivo y Parlamento, Galicia, el País Vasco y Valen
cia, es decir, una amplia colección de Comunidades Autóno
mas de color político claramente distinto y diferenciado y 

todas ellas han estado de acuerdo y no les voy a cansar ex
poniéndoles todos los aJ1ículos que han impugnado cada una 
de ellas, pero podría decir que Baleares quizá se hay3 que
dado corta a la hora de impugnar artículos por entender qLIC 
eran inconstitucionales. 

Consecuentemente, no es una teoría partidista de este 
Gobierno entender que es inconstitucional esta ley, sino que 
está sustentado por la amplia mayoría de Comunidades Autó
nomas, sea cual sea el color político, incluso algunas de go
bierno solamente socialista han impugnado también esta ley, 
por eso me sorprende mucho más que el Grupo SOC[ALlS
TA en Baleares proponga este apoyo y repito que la oposi
ción a esta ley, a esta concreta, no és uria oposición a las 
medidas proteccionistas, no confundamos ni hagamos dema
gogia fácil con este tema. 

Yo no quiero cansarles porque imagino que antes de de
cidir votar o no votar esta ley, las Sras. y Sres. Diputados 
se han tomado la molestia de estudiarla y ver si efectivamen
te cabía mostrar satisfacción o no cabía mostrar satisfacción, 
pero simplemente a modo de recordatorio muy escueto les 
vaya decir que conculca competencias autonómicas en ma
teria de Ordenación del Territorio cuando fija normas para 
la protección de tramos de costa en su artículo 22, cuando 
establece una regulación de usos en la zona de protección, 
regulación urbanística de usos en la zona de protección, en 
[os artículos 23, 24, 25 y 26; cuando establece una regula
ción urbanística de accesos al mar, ni mínimos ni máximos, 
concreta cómo tienen que ser los accesos al mar en el artícu
lo 28; regula la explotación de los yacimientos dearios en el 
artículo 29; establece regulación urbanística en la zona de in
fluencia, en el artículo 30; regula los usos de las playas en 
el artículo 33; da al Estado capacidad para establecer nor
mas de ordenación en tramos de costa, en el artículo 34; re
gula la publicidad en el artículo 38, regula la explotación de 
instalaciones temporales en las playas en los artículos 53 y 
54; impone un informe preceptivo y vinculante para el pla
neamiento urbanístico en el artículo 112, regula la tramita
ción del planeamiento urbanístico en el artículo 117 y regula 
de una manera expresa el planeamiento urbanístico y del li
toral en las Disposiciones Transitorias Tercera y Cuarta. 

Como ven ustecles, regula cantidad de cosas que son 
competencia exclusiva de la Comunitat Autónoma y las re
gula de una manera urbanística, con independencia de la ti
tularidad del dominio público, porque sobre este tema hay 
clara jurisprudencia sobre que la titularidad del dominio pú
blico no impide en absoluto que otras instancias distintas de 
la Administración, en este caso la Administración Autonó
mica, ejerza unas competencias de ordenación de este te
rritorio. 

La competencia referida a puertos deportivos y de refu
gios en general donde no se establezca explotación comer
cial exige un informe favorable del Estado no sólo para la 
ocupación de territorio, lo cual en cierta forma podría ser 
admisible, sino incluso para la regulación de los usos que se 
puedan hacer dentro de este puerto, con lo cual me contarán 
ustedes en qué consiste la competencia autonómica sobre 
puertos si hasta la regulación de los usos dentro de los puer
tos está sometida al informe vinculante del Estado. El infor
me vinculante sobre establecimientos e instalaciones de 
aqüicultura; hasta sobre el desarrollo legislativo del régimen 
jurídico de las Administraciones Locales, que corresponde 
a la Comunidad Autónoma, está limitado por esta ley, que 
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establece en su artículo 115 los límites, en qué competencias 
municipales puede actuar la Comunidad Autónoma; devuelve 
al Estado la competencia de la Comunidad Autónoma para 
coordinar las actividades de la Administración local. 

Señores, como decía el Presidente el otro día en su in
tervención en el Debate del estado de la Comunidad, es que 
por la vía legislati va, además de por las vías económicas, es
tán recuperando las competencias que a duras penas habían 
conseguido las Comunidades Autónomas, y yo quiero recor
dar, porqu e en algún caso lo informé ante esta Cámara, en 
la anterior Legislatura, cuando estábamos en pleno período 
de transferencia de funciones y servicios, que dentro del Mi
nisterio de Obras Públicas la única transferencia que fue di
ficultosa, que fue muy discutida, porque el Ministerio se 
negaba a reconocer en absoluto las competencias que nos da
ba el Estatuto, fueron precisamente las competencias en ma
terias de puertos y ordenación del litoral, las únicas que en 
el Estado no quería de ninguna de las maneras renunciar a 
sus competencias, a sus funciones, las competencias las da 
el Estatuto, a sus funciones . Y efectivamente, a los dos años, 
por la vía de una nueva ley, recupera y si aquí comparáse
mos, como he estado hablando antes, de los informes sobre 
los puertos que se estableCÍan en el Decreto de Transferen
cias y la redacción, que era la ley, los informes que estable
cía el Decreto de Transferencias con respecto a los planes de 
ordenación de playas y lo que dice la ley respecto a devolver
los al Estado, etc. , etc., pueden observar ustedes como por 
vía de esta ley practicamente se ha vaciado de contenido el 
Decreto de Transferencias en materia de ordenación del lito
ral y en materia de vertidos al mar y en materia de puertos . 

Yo no quiero entrar, porque no me corresponde a mí, 
hacer otros comentarios sobre la ley que creo que claramen
te pueden invalidarla o al menos tacharla de claramente per
judicial para muchos, para muchos de nuestros convecinos. 
No vaya entrar en la inseguridad jurídica, no voy a entrar 
en la ambigüedad de la ley, en los poderes discrecionales de 
la Administración, etc., etc. Simplemente, como represen
tante del Gobierno, creo que tenía obligación de exponer ante 
esta Cámara las razones por las cuales el Gobierno ha pre
sentado recurso ante el Tribunal Constitucional y razones por 
las cuales naturalmente solicita de esta Cámara que no apo
ye una ley que conculca las competencias de la Comunidad 
Autónoma. 

Muchas gracias. 

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

LISTA, el Portaveu Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Evidentment el Grup Parlamentari SOCIALISTA no dó

na suport al Govern en la presentació del seu recurs d'incons
titucionalitat i, a més, no tan sois no li dóna suport, sino que 
compren que el Govern presenti recurs d'inconstitucionali
tat, pero demanar no fa preu , demanar no fa preu, per tant, 
molt bé, el Govern presenta un lIarg Ilistat, nos al tres no el 
compartim, acatarem de bon cor quina sigui la resolució del 
Tribunal Constitucional quan sentenci"i sobre aquesta qües
tió i a la vegada demanam avui al Parlament, tenim aquest 
agosarament de demanar al Parlament que express i que 
aquesta Ilei és una Ilei qu e protegcix el litoral, que el defensa 

i que impedira agressions absolutament nocives per al nostre 
patrimoni natural i per a la nostra economia. 

Hem sentit la llarga exposició de greuges d'aquesta Ilei 
contra el dret de la propietat, contra l'autonomia del Govern 
i de l'Estatut. Si no fos perque avui matí mateix hem llegit 
una resolució important del Tribunal Constitucional sobre 
una altra lIei que també va ser motiu de totes aquestes grans 
exposicions sobre l'expoliació, sobre la nacionalització sen
se indemnització, l' expropiació confiscatoria,etc., ja ens ha
guérem pogut sentir preocupats, pero després d'haver lIegit 
avui que en un sorteig en el qual vostes hi duen series com
pletes i també hi duen petites participacions del bar del cap 
de cantó i els ha tocat un petit reintegrament, la veritat és 
que estam bastant tranquils en la nostra posició respecte del 
que és el domini públic marítimo-terrestre establert directa
ment per la Constitució i sobre el que són les competencies 
de la Comunitat Autonoma, sense perjudici que hi hagi logi
camen( en el seu moment la sentencia corresponent. 

Nosaltres no creim que hi hagi una substitució ni una 
invasió de competencies en materia d'Ordenació del Territo
ri i d'Urbanisme, simplement hi ha una concurrencia sobre 
un mateix territori, que és el domini públic litoral, de com
petencies de l'Estat i de la Comunitat Autonoma com a tan
tes altres zones i espais domini públic del territori nacional, 
com a la mateixa Llei de Carreteres aprovada el mateix dia 
per les Corts Generals, que no afecta a les Illes Balears, per
que aquí no hi ha carreteres de titularitat estatal, que no va 
ser obj ecte de cap comentari negatju ni. de cap recurs al Tri
bunal Constitucional i que amplia a 100 metres a cada ban
da la reserva de no edificació. Ningú no ha considerat que 
hagi conculcat les competencies d'Urbanisme i Ordenació del 
Territori ni als municipis de les Comunitats Autonomes, que 
totes la tenen, perque als costats de les carreteres no hi ha 
els mateixos interessos que a la zona marítimo-terrestre, que 
a la zona litoral, no té la mateixa importancia, i la Llei 
d' Aigües no sembla pel que hem llegit avui els diaris que ha
gi anul·lat la faixa de 100 metres de policia i de 5 me tres d'ús 
públic al voltant dels torrents i deis rius, exactament igual, 
ningú no va plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat ni 
de limitacions al dret urbanístic ni de les possibilitats d'or
denar el territorio Són situacions que concorren, concorren 
damunt un mateix territori i aquesta lIei estableix uns amplis 
mecanismes que a vostes no els agradaran, molt bé, respec
tam aquesta posició, pero que estableixen uns mecanismes 
de coordinació per establir aquesta concurrencia de compe
tencies . 

Les zones militars creen limitacions a l'Ordenació del Te
rritori, vos te, Sr. Conse\ler n'esta assabentat; no han presen
tat cap recurs d'inconstitucionalitat sobre les zones 
polemiques de les instal ·lacions d'interes per a la Defensa Na
cional. 1 els aeroports? Per ventura els aeroports no creen 
Iimitacions a la possibilitat d'ordenar el territori i a la urba
nització municipal? No coneixem que hi hagi cap recurs d'in
constitu cionalitat contra la poss ibilitat de l'Estat d'establir 
aquestes limitacions per assegurar l'accés als aeroports i el 
seu funcionament. 

Per tant, aquestes coses, bé, d 'acord, hi ha una lectura 
facil, s'arriba a dir fins i tot que aquesta \lei és inconstitucio
nal perque uniformitza les proteccions, jo comprenc, com 
diuen els missers, «en términos de legítima defensa», i es diu 
tot i més, i si toca un «reintegro» sempre és millor que res 
i sembJa ser que per ara no passam d'aquí. 
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Nosaltres creim que efectivament aquesta és una Ilei que 
mereix que el Parlament , en els aspectcs i amb els termes que 
aqui s'ha e:--:p ressat, que no fa cap valoració del seu recurs 
d'inconstitucionalitat, que diu que aquesta és una lIei que pot 
tenir efectes positius per a la protecció, per a la defensa, per 
al futur del nostre litoral, erec que aixo és indiscuible. Vos
tes no ha di scuteixen aixo, di seuteixen el mecanisme , no di s
cuteixen qu e aquesta lIei pOI donar uns resultals pusi tius i, 
arnés, els mateixos membres del Govern, a ls debats on van, 
quan parlen de qüestions Lurístiques, quan parlen de la nos
tra economia, sempre afegeixen com un element positiu la 
Llei ele Costes , i és més, C}uan posen un elemen! negatiu, cloncs 
diuen I'element negatiu a la Llei ele Costes ha estat un any 
a aprovocar-se o ha estat un any i migo Com quedam? Com 
s'entén, aixo? Aixo és una greu contradicció, contradicció 
que nosaltres propasa m al Parlament, com dic, d'una ma
nera atrevida, perque som una minoria d'aquest Parlament, 
proposam que el Parlarn ent es declari favorable al sentit ge
neral, a la in tenció darrera i última i principal d'aquesta Ilei 
i que a la vegada elemani al Govern que es doti ele tots els 
mitjans necessaris per poder-la fer efica<; i que no sigui una 
llei de paper banyat, que no hi pugui haver una Administra
ció que sigui pausana, que sigui passiva, que sigui sinó que 
sigui una Administració compromesa en l'aplicació rigorosa 
d'aquesta lIei i que es faci realitat com més prest millar veu
re com les bones definicions d' aquesta lIei, que emanen di
rectament d'un mandat constitucional, ni tan sois de la llei, 
perque ni tan sois seria necessari fer una llei per establir el 
domini públic litoral, que és l'únic que estableix la mateixa 
Constitució, doncs sigui una realitat i ho puguem gaudir. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Te la pa raula el Sr. CO llseller d ' Ordenació del Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES l ORDENA
ClO DEL TERRlTORl (Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr. Presidente . Sras. i Sres. Diputados. 
Sr. Triay, efectivamente no hacía falta que la ley dijese 

que las playas son dominio público estatal, esto lo dice la 
Constitución, lo que había que hacer es definir, y lo que no 
dice la Constitución es que las propiedades privadas tengan 
que transformarse en concesiones sin derecho a ninguna in
demnización, esto no 10 dice la Constitución, la Constitución 
se limita a definir que las playas y la zona marítimo-terrestre 
sea dominio público estatal yeso no lo hemos discutido en 
absoluto, no lo hemos discutido, lo único que hemos discu
tido son los medios que utiliza y al igual que la ley establece 
unas disposiciones especiales en relación a los suelos ya ur
banizados y consolidados, para diferenciar los de los toda
vía urbanizables, en cambio en este sentido no establece 
ninguna aunque después vayan ustedes diciendo, los que de
fienden la ley, incluso la propia Administración, que después 
la interpretación que se hará de la misma va a ser en función 
de un sitio o de otro y que se buscará una interpretación fle
xible o racional, etc., etc. Y en eso yo no había entrado, por
que me había limitado a hablar de la Constitución, porque 
si empezamos a hablar del uso que se piensa hacer de esta 
ley y de como se piensa utilizar con interpretaciones racio
nales o irracionales en función del grado de consolidación 
o no grado de consolidación de las edificaciones, entonces 
sí que estamos tocando el tema de la inseguridad jurídica de 

una manera que pone los pelos de punta, Sr. Triay, ele punta 
pone los pelos, yeso lo han dicho ustedes cuando han defen
dido la ky, lo dice n los funcionari os elel Ministerio y lo di
cen los políticos del Ministerio. 

Evidentemente la ley protege el litoral y tampoco lo he
mos discut ido y parece muy bien que todos los sectores preo
cupados. sea n turísticos o no turísticos, y ya es tá bien de 
creer que só lo los turi stas son los que tienen derecho a dis
frutar de un litoral digno, tambi én nosotros lo tenemos y a 
todos los que nos preocupa nos parece muy bien que la ley 
protej a el litoral, lo he dicho desde el principio, lo que no 
nos parece bien son los mecani smos que utili za la ley para 
proteger este litoral y en eso no hay ninguna contradicción. 
Lo qu e no nos parece bien es que estos mecanismos concul
quen derechos de las Comunidades Autónomas ni concul
quen derechos de la propiedad privada, se puede hacer exac
tamente lo mismo si n ninguna necesidad ... yeso es 
precisamente lo que nosotros impugnamos y, repito, lo im
pugnamos nosotros y siete u ocho Comunidades Autónomas 
más, curiosamente, siete u ocho Comunidades Autónomas 
más, algunas de ellas socialistas. 

y mire usted, no me haga comparaciones ni con la Ley 
de Carreteras ni con la Ley de Aguas, porque no son com
parables; usted ha sacado un punto de la Ley de Aguas y 
otro se ha olvidado de sacarlo, pero también se lo vaya re
cordar. En la Ley de Aguas, efectivamente, parece ser por 
la sentencia que ha llegado al Tribunal Constitucional que 
se reconoce el dominio público de las aguas; esto no era lo 
mismo porque no estaban en la Constitución, era una cosa 
distinta, aquí no se pone en discusión el dominio público 
de las playas ni de la zona marítimo-terrestre o de la ribera 
del mar, como la llaman ahora, no es esto lo que se discute, 
lo que estamos discut iendo cuando hablamos de la propie
dad es que desde el momento en que se haga un deslinde 
con carácter ejecutivo, desde aquel momento y con indepen
dencia de lo que digan los registros de la propiedad, con in
dependencia de cualquier otra cosa, se pierde la propiedad 
directa sobre estos terrenos y sobre estos inmuebles yeso no 
pasa en la Ley de Aguas, la Ley de Aguas en una Disposi
ción Transitoria reconoce la utilización de los mismos dere
chos sobre los pozos durante 50 años y dentro de 50 años 
empezaremos a hablar, no es exactamente el mismo caso; 
aquí, en la Ley de Costas, se ha ido un paso más lejos, des
de el primer momento se pierden todos los derechos, hasta 
el de las obras construidas en estos terrenos, cosa que no 
pasa en la Ley de Aguas, está hablando de las aguas, pero 
no de las obras construidas en relación con la explotación 
de estas aguas, estamos hablando de cosas distintas, no se 
puede decir que es lo mismo, no es lo mismo, 

En cuanto al tema urbanístico, el artículo 88.1 de la Ley 
de Aguas dice que a fin de proteger adecuadamente la cali
dad del agua el Gobierno podrá establecer alrededor de los 
lechos de los lagos, lagunas y embalses una area en la que 
se condicionará el uso del suelo a las actividades que se de
sarrollen, pretende una regulación urbanística, «se condicio
nará el uso del suelo», y ese artÍCulo 88.1 ha sido declarado 
inconstitucional por el Tribunal Constitucional, es decir, que 
una cosa es que se establezcan limitaciones que se derivan 
exclusivamente de la competencia sectorial en materia de 
aguas, en materia de carreteras, en materia de costas y otra 
cosa es que aprovechando estas competencias sectoriales, que 
las puede tener el Estado, se aproveche para establecer usos 
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del territorio, no es lo mismo, ésa es la diferencia, como no 
lf'I es lo mismo cuando la Ley de Carreteras establece una fran

ja de protección de las carreteras donde no se puede edificar 
nada porque la protección de la carretera exige que no se 
edifique y en cambio en la zona de protección y en la zona 
de influencia no se dice no se puede edificar nada, se puede 
edificar o no en función de los usos, lo cual no quiere decir 
que está entrando en materia urbanística, o sea que el mis
mo edificio, el mismo volumen, las mismas condiciones en 
función de que el uso sea para una cafetería o para un piso, 
se puede autorizar o no se puede autorizar y de hecho ya 
está pasando, señores que tenían proyecto para un piso lo 
han transformado en una cafetería y esto sí se puede autori
zar yeso es puro urbanismo, Sr. Triay, eso no es protección 

JI de la playa, eso es urbanismo, y ésa es la diferencia entre 
la zona de protección que establece la Ley de Carreteras y 
que naturalmente no ha sido impugnada porque es lógica 
y en cambio la regulación de la zona de protección que esta
blece la Ley de Costas, que es urbanística, que no va a pro
teger la costa, no hablemos de cuando está fijando distan
cias entre los accesos al mar o cuando está fijando las 
densidades de población o las densidades de edificación, etc., 
etc., señor mío, esto no es proteger la costa, esto es ordenar, 
esto es urbanizar yeso es lo que no puede hecer el Estado 
porque es una competencia que tiene la Comunidad 
Autónoma. 

z 

Sinceramente, creo perfectamente lógico que desde el Go
bierno se pida que no se [lreste un apoyo a esJa ley y, quede 
bien claro y registrado, el no apoyar esta "ley no significa no 
apoyar la necesaria protección de nuestra costa. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESlDENT: 
A aquesta Proposició no de lIei hi ha presentada una 

esmena registrada amb el n~) 2108/ 88, pel Grup Parlamenta
ri PSM-EEM. Per a la seva defensa i per part d'aquest Grup, 
té la paraula el Portaveu Sr. López i Casas novas. 

Sr. Secretari, vol procedir a fer lectura de I'esmena que 
estam a punt de debatre? 

EL SR. SECRETARl PRIMER: 
«Esmena d'addició. 4.-EI Parlament de les lIIes Balears 

manifesta al Govern Central de l'Estat el seu rebuig per la 
invasió de competencies autonomiques que es deriven si més 
no deIs anicles 30.!. B, I JO.l, 118 i la Disposició Transitoria 
Tercera de la nova Llei de Costes i dóna suport solamen! en 
aquests aspectes de la invasió competencial al recurs d'incons
titucionalitat que s'ha interposaT per parl de diverses Comu
nitats AuIÓnomCS)) . 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Diputat té la paraula 

(lracies, Sr. Pr-t:sident. Sres. i Srs, Dipulats. 
El Grup Pariarnent a ri PSrv1-EEM és conscient, sap 1 

comparte ix mol tes de les raons que aq uí s' han exposat res
pecte de la necessitat de posar ordre d'una vegada dins aq uest 
pat r imoni públi c q ue són les costes de l'Estat Espanyo l i en 
conseqüencia dins la seva Exposició de Motius la Llei de Cos
tes constata una si! uacio de dest rucc ió, de malmesa en un 
percentarge elevad íss im . situac ió aques ta qu e fa que la Ilei 

arribi tard, massa tard probablement i malauradament. Fins 
i tot els mecanismes que hi ha hagut per a la defensa de 
les costes en aquest arxipelag nostre no s'han utilitzat i apro
fitat en tota la seva integritat ni pel Govern Central, ni pel 
Govern de la Comunitat Autónoma de les IlIes Balears ni 
tampoc, i a¡;:ó pes molt greu, per molts de municipis que te
nien competencies importants, que tenen competencies im
portants en aquesta materia. 

Creim, per tant, que la !lei és necessaria, que la Ilei par
teix d'una consideració basica de domini públic de les costes 
i platges. Per cert que aquesta constatació de l'artic1e 132 de 
la Constitució Espanyola es pot remuntar fins a l'any 1260, 
quan Alfons X el Savi, el rei de «las Partidas», així ho reco
neixia dins el seu text jurídic; el codi civil del 1888 ho conti
nua manterunt, la Llei de Costes del 69 ja ho deia també 
i, en conseqüencia, no hi ha cap novetat en aquest aspecte. 

Quedi clar que davant la destrucció de les costes de les 
\!les Balears la \lei protectora, repetesc, era totalment impres
cindible; per tant, el fonament polític i el fonament jurídic 
que té aquesta !lei és plenament assumit per nosaltres i di
ríem més, i ho hem dit al Congrés de Diputats a través deIs 
companys d'Esquerra Unida - Unió de l'Esquerra Catalana, 
que aquesta \lei té, entre altres, un defecte essencial i és que 
queda curta, aixo ho reconeix la mateixa Exposició de Mo
tius quan assenyala els mecanismes de protecció, les servi
tuds, que són de les més escasses dins el dret comparat, i 
aixo, insistesc, ho reconeix la mateixa Exposició de Motius, 
i les esmenes d'esquerres al Congrés de D:;)utats anaven en 

. la línia de fixar unes bases protectores més amplies, encara 
que obviament sense entrar en la invasió de com·petencies per 
part d'aquesta Ilei quant a les Comunitats Autónomes i quant 
als municipis, és a dir, que el fons d'aquesta !lei és accepta
ble perque és una !lei protectora de costes, el fons d'aquesta 
!lei, encara que insuficient i encara que a les Disposicions 
Transitories pugui permetre que es puguin produir situacions 
no desitjables a les costes, és, repetesc, perfectament accep
table i assumible. 

Pero, que passa després en el redactat i en l'establiment 
d'aquesta lIei? Nosaltres creim que malauradament el legis
lador, i ens hem de referir a ell perque les lIeis no neixen 
mai per generació espontania, el legislador trepitja les com
petencies de Comunitats Autónomes i deis municipis, fa la 
sensació que aq uest interes en la protecció de les costes, en 
la protecció d'aquests béns comunal s de tots els ciutadans 
de l'Estat, només pugui ser perfectament defensada mitjan
pnt el poder del Govern Central i tots els seus mecanismes 
d'au(orització, de control i de sanció. Per tan!, aquesta és 
ja una conceoció de la qual nosaltres no ens pode m donar 

.'per satisfets, és més, n'hem de discrepar i en discrepam radi
~Ci.lmcnt. Nosaltres crelm que tots els organismes de l'Estat, 
entes aquest en un sentit ampli, per tant, Govern Central, 
per t8nt. Comurutats Autonomes i A.iuntaments, dins el marc 
cadascL: de ies seves competéncics, han de desenvolupar i de
senvoluper¡ Ia scva actjvlta[~ i no vc< diT que aquesta garan
tía sigui assegurada o sIgu i més assegura;:¡2. si tot at,:6 cau 
en mans del Govern CemraL ans al ':c,::[,ari . N osaitres creim 
que ac;o, a més d 'envair d}una rca rl'~ra escanda!osa cornpe
teneies de la Comunitat Autoncma i en concret de la nostra, 
els anides 10, 11, 12 de I'Eslatut on es marquen les compc
tencie~ que es refereixen, ¡ aquí ja s'ha dit, a Ordenació del 
Territori, ordenament del litoral, Urbanisme, que són com
petencies exclusives, quant als ports que no són d 'imeres gc · 
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neral, que són competencies de desenvolupament i d'aplica
ció de la legislació, per exemple, referent al medi ambient, 
no hi ha dubte, dic, que constatada aquesta situació, d'una 
manera frontal aquesta !lei envaeix competencies i a la vega
da comporta un element més de complicació, que és crear 
una xarxa burocratica, que és crear uns elements d'autorit
zació per pan del Govern Central que fan que tot un seguit 
de qüestions hagin de passar necessariament per I'Adminis
tració de I'Estat quan és evident que ac;o ha de formar pan 
de les facultats reglamentaries, per tant de les facultats de 
desenvolupament de les normes basiques que són competen
cies d'aquesta Comunitat Autonoma i també, en molts as
pectes, d~ls Ajuntaments. 

No és debades que la Federació de Municipis de Cata
lunya, inclosa dins la Federació Espanyola de Municipis i Pro
víncies, hagi impugnat també aquesta Ilei argumentant aquests 
defectes. per tant, la nostra concepció política de c0Il! ha de 
funcionar l'Estat difereix diametralment d'allo que es desprén 
d'aquesta norma, que va en sentit contrari, que va en sentit 
de retallar aquestes competencies, que va en sentit d'enfortiI' 
els serveis del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, ser
veis periferics de l'Estat, i de complicar extraordinariament 
l'Administració Pública a les IIIes. 

Atenció, pero, senyors de la dreta, en cap cas nosaltres 
no compartim ni podrem compartir aquelIes opcions que sota 
el concepte cert que la Ilei envaeix competencies autonomi
ques i municipals, moltes d'aquestes opcions s'han expressat 
intentant defensar uns interessos particulars que poden ser 
molt respectables en algun cas o poder no ser-ho en molts 
aItres, pero que en qualsevol cas van en contra deIs interes
sos general s i de I'interes públic que pensam que la lJei pre
tén defensar; pero que per fer-ho adequadament aquesta Ilei 
ho hauria .de fer respectant el marc competencial i tenint en 
compte tots els mecanismes de l'EStat i, naturalment - recale 
el «naturalment»- en primer rerme de les Autonomies i deIs 
Ajuntaments. 

Nosaltres, per tant, donarem supon als dos punts, al 
punt 2 i al punt 3 de la Proposició no de Llei que presenta 
el Grup SOCIALISTA i voldríem donar suport lambé al punt 
n~ 1, perque el punt n~ 1 recull un fet important, que és 
el caracter positiu que I'esperi! de la Ilei té per a nosaltres, 
per a l'esquerra. Obviament, pero, no ens podem sentir sa
tisfets, no podem demanar que el Parlament doni suport a 
la Ilei amb satisfacció, perque hi ha aspectes d'aquesta Ilei 
que no són en absolut satisfactoris. I ens preocupa enorme
ment també que quan es parla ja d'aplicar la lIei, surtin ele
ments de flexibilització, ens parlin de casuístiques, ens par
lin d'una reglamentació que s'haura a veure en cada cas, a<;o 
és preocupant, molt preocupant pel' al nostre pensament i 
per a la nostra practica i com que les coses s'han de dir cIa
res, vull dir ben cIarament, «ningú no podnl ser privat deIs 
seus béns i drets, sinó per causa justificada d'utilitat pública 
o interes social, rnitjan~ant la corresponent indemnització i 
de conforrnitat amb el que disposen les lIeis», ¿quina indem
nització donara aquest Govern de les IlIes Balears quan de
clara d'interes públic, d'interes social, arees que són patri
moni de tots, arees naturals d'especial interes, quan declara 
d'interes públic, per exemple, equipaments que signifiquen pis
tes de tenis, squash, sales de revitalització, etc., etc., amb el 
nom d'hospital i clínica, em referesc a Biniguardó? 1 hem 
de parlar ben clar també, ¿quina credibilitat ens mereixen les 
paraules que moltes vegades es diuen des deIs escons del 

PSOE -Que companim I'esperit i les paraules, pero no els 
fets, com és ciar i conslalable- quan es tracta d'aplicar la 
L1ei ele Costes? Mirin per on, la Comissió Provincial d'Ur
banisme, reunida en secció insular de Menorca dilluns pas
sal justarnenl, parlava, a proposta d'un ajuntamenL de ma
joria socialista, J'Ajuntament de Maó, de declarar urbana tota 
una area, tota una urbanització feta sense pla parcial, cres
euda anarquicamenl, declarar-la ja, mitjan¡;:ant una delimi
tació fela I'any 83, pero obviament incorrecta, declarar-la, re
petesc, sol urbil. Vostes saben perfectament que al 561 urba 
s'apliQuen els 20 metres, que si s'hagués opta! per I'altra 
fórmula, 561 no urbanilzable, hauria estat en mans de l'Ajun
lamen! de Maó declarar si volia o no que allo s'urbanitzés, 
pero en qualsevol cas, fins i lot si volia que allo tingués ca
racter de planejament d'urbanitzable, s'hauria aplica! la Llei 
de Costes amb els límis deIs lOO metres. 

Obviament nosaltres estam preocupats per aquestes pre
sumptes contradiccions, per a nosaltres no tan presumptes, 
i voldríem obviament que hi hagués coherencia, molta cohe
rencia en els plantejaments i també en els fets, ¿com dema
nam coherencia si a un Consell Insular es demana que per 
assegurar el compliment de Costes s'augmentin els mitjans 
exactament igual que al pun! 2 de la Proposició no de Llei 
del Grup SOCIALISTA, i alJa el Grup SOCIALISTA preci
sament vota en contra perque considera que ja n'hi ha prou? 
Pensam que són contradiccions, pensam que avui aquesta 
contradicció quedará palesada, pero corregida, corregida, cosa 
de la qual ens sentim satisfets, d'aquest punt sí, i deIs altres 
no. 

Gracies, Sr. Presiden!. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir. 
Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr. 

CarIes Ricci. 
Per que demana la paraula, Sr. Triay? 

EL SR. TRIAY l LLOPIS: 
Voldría demanar la paraula peI' fixar la nostI'a posició 

l'eferent a I'esmena del Grup PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Reglamentariamen! tendra al final el dret ele replica a 

les dues coses. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Es que són dos tramits diferents, Sr. President. Ente

nem que són dos tramits diferents, un, fixar la posició res
pecte de I'esmena, i després el tramit del debat. EIs aItres 
Grups desconeixen la nostra posició en relació a aquesta 
esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat és quan el proposant té 5 rninuts per 

fixar posició i assenyalar les es menes que són acceptades. 
Té la paraula el Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Després del que han parlat aquí el Sr. Saiz, el Sr. López 

i el Sr. Triay, jo diria que s'ha dit quasi to1. Aleshores ben 
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poca cosa queda a ir, excepte que en principi es aquesta Llei 
de Costes és o no inconstitucional ja ho sabrem. Estic con
ven~ut que la intenció de salvaguarda és molt bona i crec 
que tots li donam suport, com ha dit el Sr. Saiz, no hi ha 
ningú aquí dintre que no estigui disposat a donar suport a 
la salvaguarda de les nostres costes. El problema és que aques
ta \lei s'ha fet en un despatx de Madrid i no s'ha pensat en 
cada regió o cada nació d'aquesta taula que es diu Espanya, 
és pensada des d'un \loc determinat, fan la lIei i aquí la tens, 
i crea el que crea, les problematiques que creen a les 8 Auto
nomies, el Sr. Saiz ja les ha dit, pero és igual, no és el seu 
problema, després ho durem a la Constitució i veurem si surt 
o no surt, de moment l'hem feta i alla éso Si a<;o fa mal a 
alguns particulars, si fins i tot pren els seus drets, a<;ó ja ha 
dira la Constitució. Avui es diu aquí «atesa la bona aco\lida 
social», ... , perque de bona acollida social, cap, sera I'acolli
da social deIs qui els hi han di! que han de dir que és bona, 
pero del poble, el poble és tO! al contrari, i el poble som 
tots. fin s j tot vostes .. . (Rialles) ... 

Les propietats privades tendran les seves sentencies, pero 
hi ha alguna cosa més de fons, hem d'intentar veure si verta
deramen! l'essencia del que pa rl am és el que volem per al 
nostre general conciutada, i moltes vegades jo diria que pas
sam d'e\l totalment i cree que no en podem passar. Les irre
gularitats que el Sr. López Casasnovas ja ha explicat d'aquest 
Partit Socialista de vostes son cada dia més marcades, ell n'ha 
explicat una molt clara de fa dos dies, pero és que a més 
a més és greu, perque venir. aquí ben decidits a defensar i 
proposar unes coses increibles, incre'lbles que les proposin yos
tes, quan fan una defensa -i m'agrada que la facin, perque 
jo estic convenyut que els seus mateixos ... serien molt bons 
si no atropellessin els drets privats-, pero és que a vostes, 
mentre diuen ayo, no els cauen els anells ni els cau res de
manant al mateix temps i fent una esmena a una Proposició 
de Llei presentada pel PSM-EEM, on vol defensar una cosa, 
i la seva esmena va damunt els 100 metres tranquil·lament 
i parlo de la zona de Cala Mitjana i els alts de Santa Galda
na, que vostes diuen senzillament com qui no diu res, diuen, 
el sol urba, midin i veuran que el Salobrar, aquest Salobrar 
que vostes diuen es troba dins els 100 metres; mentre ens 
diuen ac;o aquí, ells presenten tranquiJ·lament aquesta esmena. 

Aquest doble llenguatge jo cada dia I'entenc manco, su
pos que hi ha molta gent que ja no I'entén. En definitiva, 
qualsevol de vosaltres diria que aquesta Hei salva maresmes, 
possiblement és ver, i que salva albuferes, pero en definitiva 
és basada en un bé públic, busca un bé públic, al mateix 
temps que es transforma en un atropellament del ciutada. 

Gracies, Sr. President. 

'. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMaROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
No serem nosaltres, el Grup Parlamentari UM, que ne

garem que la Llei de Costes, la Llei 22/88 de 28 de juliol, 
tengui una bona finalitat. Efectivament la costa a les nostres 
iHes i arreu de tot l'Estat necessita una protecció. Per tant, 
el primer que hem de dir és que una protecció del litoral 
és necessaria, és necessaria la seva regulació, i aquesta llei 
pretén protegir el litoral i per tant té una bona finalitat. 

Ara bé, el que no es pot fer és ... El fi no justifjc~ els 
mitjans, aixo és una cosa que se sap des de fa molt de 'te'mps¡ 
clar, Maquiavel va dir el contrari, pero jo crec que rÍosaltres 
no podem donar suport a una cosa d'aquestes. Si els mit
jans són atropellar tot el que es trobi davant per intentar una 
bona finalitat, pensam que a aixo no hi podem donar su
port. En primer \loc, tenim I'article 10.3 del nostre Estatut 
que diu clarament que és competencia exclusiva de la Co
munitat Autonoma l'ordenació del territori, litoral inclós, ur
banisme i habitatge. Afortunadament, en aquest cas, tal ve
gada aquest paragraf que diu litoral inclos, que és exclusiu 
del nostre Estatut, que no n'hi ha cap aItre que ho dugui, 
tal vegada, doncs, haura estat una bona cosa que ho hagin 
inclós al nostre Estatut, i ciar, aquí el que es pretén, com 
ja ha dit moIt bé el Conseller Sr. Saiz i jo no repetiré tots 
els seus arguments, que han estat bastant extensos i bastant 
convincents, aquí es tracta de, sota la finalitat de voler pro
tegir el litoral, el que es fa és una regulació urbanística, una 
regulació d'ordenació del nostre territori, i aixo és compe
tencia exclusiva. 

Aquesta és la principal raó perque nosaltres estiguem en 
contra de la L1ei de Costes. Nosaltres no compartim aspec
tes que afecten el dret de la propietat, d'aquesta Llei de Cos
tes, pero podem entendre que des d'una optica marxista, tal 
vegada senzillament socialista, es vulgui anar per aquest camí, 
si aixo cap dins la Constitució, estam legitimats per fer-ho, 
nosaItres no ho compartim, pero poden tenir els seus drets, 
s.empre que no toquin el contingut constitucional de I'article 
33, en el qual nosaltres també entenem que hi ha elements 
que justifiquen els recursos d'inconstitucionalitat que també 
hi ha hagut per aquesta part, pero el Tribunal ja ho dira. 
prava d'aixo, com ha dit el Conseller, és que únicament tres 
Comunitats Autonomes, Astúries, Múrcia i Andalusia, no han 
recorregut; totes les altres, absolutament totes, entre les quals 
n'hi ha dues que són governades pels socialistes, una, com 
és Valencia, que és governada per majoria absoluta, també 
ha recorregut. 

El Sr. Triay, quan ens ha fet I'exposició, ens ha parlat 
de coses que jo també vull argumentar en contra. Ens ha 
dit: ¿Com és que el Govern Balear o aquest Parlament no 
ha proposat un recurs d'inconstitucionalitat contra la L1ei de 
Carreteres? Molt senzill, Sr. Triay, senzillíssim, no importa 
recórrer res aquí. Si nosaltres feim la nostra Llei de Carrete
res, la Llei de Carrete res de [,Estat queda subsidiaria, punt. 
Per que hem de recórrer? Facem una Llei de Carreteres i hem 
resolt el problema. Per que? Perque I'article 10.5 de l'Estatut 
d'Autonomia diu que tenim competencia exclusiva en ferro
carrils, carreteres i camins, punt, no fa falta fer cap recurs 
d'inconstitucionalitat en materia de carreteres. 1 en materia 
diríem de Defensa o deIs aeroports, nosaltres som respectuo
sos amb les competencies que no són nos tres, que són de 
l'Estat; si tenen competencies que els reconeix la Constitu
ció, no hem de recórrer, nosaltres no volem fer un assalt a 
I'Estat, nosaltres l'única cosa que volem és defensar-nos, fins 
ara, deIs greus retalls que fa de la interpretació de la Consti
tució el Govern Socialista i també va fer en el seu moment 
el Govern d'UCD, no tant com el Govern Socialista, pero 
també ho va fer. 

Aquesta satisfacció que diu l'Exposició de Motius, aques
ta bona acollida social, tal vegada és perque l'article 8 parla 
de «detentacions» privades, «detentacions» privades de pro
pietat, «detentan> vol dir ocupar il·legítimament. Aixo vol 
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dir que totes aquestes escriptures, tots aquests plets que han 
acabat en sentencies dedaratories de propietats privades, que 
afecten en aquest cas terrenys confinants amb la zona 
marítimo-terrestre, eren «detentacions» il·legals, «detenta
cions» privades, o sigui que els jutges donen per bones «de
tentacions», clar que nosaltres estam contentíssims, el poble 
deu estar contentíssim que es «detentin» il·legalment propie
tats reconegudes per sentencies, per exemple, o per escriplu
res públiques. 

l també hem de parlar, ja entrant al fons de la llei, que 
hi ha una Disposició Transitoria Primera, apartat 4t., que 
parla de la nova delimitació i que pot ser justificat, en el 
cOllcepte de platja es p.ot justificar que hi hagi dunes darre
ra que siguin necessaries per a I'equilibri ecologic de la plat
ja i que nosaltres ho entenem aixo, que tal vegada fa falta 
una bona definició del que és una platja, entenem tot aixo, 
el que passa és que el que no es pot fer és dir del que hi 
havía aquí fins ara a vos tes no els queda res, allo que te
nien, zero, aixó és una confiscació, per una banda, i per I'al
tra banda, hem de veure, per exemple posarem un cas ciar, 
un exemple, la badia d'Alcúdia i agafem des de la Colonia 
de Sant Pere fins a AIcúdia. Hi ha zones urbanes, zones no 
urbanitzables i tot era un ecosistema únie, part constrult, part 
sense construir, que és que correran cap enrera on no hi ha 
res fet que on hi ha un nucli urba com Alcúdia, o com «las 
Gaviotas» o com Can Picafort, per exemple? Com s'ha de 
delimitar tot aixo? S'han de fer uns criteris? 

Per tant, ens deixa' aquí amb una indefinició, amb un 
rise, que com ha dit el Conseller va contra els principis de 
la seguretat jurídica i veurem que passara. I també que pas
sara amb els edificis, si ara resulta que uns edificis que eren 
de domini públic amb una concessió de 30 anys, que es perd 
la propietat, quines .obres es podran fer? A un hotel, per 
exemple, quines obres es podran fer? Modernització d'aquest 
hotel? Si no es pot modernitzar, si queda fora d'ordenació 
i no li deixen fer res, aquest hotel no existira durant 30 anys, 
existira durant dos, tres o quatre o cinc, després haura de 
tancar. Que passa amb aixo? Que diu la lIei? Quina defensa 
tenen aquests propietaris? Ciar, tal vegada per a vostes són 
«detentacions» privades, «detentacions», aixó tal vegada lIi
ga amb l'article 8. 

Per tant, nosaltres no veim satisfacció, veim que es vol 
protegir la costa, pero veim que es volen protegir els ciuta
dans, uns drets reconeguts per la Constitució, uns altres drets. 
1 no només vull parlar de la propietat privada, podem par
lar de I'article 9 de la Constitució, que parla del principi de 
no arbitrarietat deis poders públics, etc. 

AIeshores nosaltres no podem votar que no, i, a més, 
per una altra cosa. Si nosaltres donam suport a un Govern 
que ha posat un recurs d'inconstitucionalitat no només per 
un parell d'articles, sinó per molts, aniríem contra els nos
tres propis actes. Que pretén, el Grup Parlamentari SOCIA
LISTA? Que anem contra els nostres propis actes i que ens 
diguin: vostes han posat un recurs d'inconstitucionalitat i des
prés, per una altra banda, vostes aproven que aquesta lIei 
és estupenda, una gran satisfacció d'aquesta lIei. Qui ho en
tendria, aixó? Com s'entén? Com es menja? Evidentment no 
podem votar que 'sí, hem de votar que no. 

Respecte de l'esmena del PSM, per acabar, jo he de re
coneixer que aquesta es mena del PSM té elements positius. 
Reconeix que en determinats articles s'envaeixen competen
cíes autonórniques, i aixó és positiu, peró no reconeix tots 

els anides que envaeixen competencies autonomiques; si fa 
referencia als artides 30.l.B, 110-1, 118 i Disposició Transito
ria Tercera, el Conseller acaba de lIegir-ne 15 o 20 més, d'ar
tieles, per consegüent, si només reconeixem aquests tres ani
eles o quatl-e i n'hi ha quinze o setze que queden fora, si 
donassim suport a la seva proposta de resolució evidentment 
nosaltres donaríem suport a I'afirmació que només aqueslS 
tres o q uatre anides van contra la nostra Comunitat, contra 
\es nostres competencies. Per tant, a causa d'aixo, no podem 
votar amb vostes; i només una cosa, Sr. López Casasnovas, 
quan ha parlat d'indemnitzacions i d'interes social, nola hi 
puc discutir ara en aquest moment, pero ha tengut una tesi 
que cree que davant els tribunals no és en absolut justifica
ble, aixo és una impressió personal que ara en aquest mo
ment no la hi puc discutir perque no ten e temps. 

Moltes gracies. 

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

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Era practicament inevitable que més tard o més prest 

en aquest Parlament es reproduís el Debat sobre la Llei de 
Costes, que va tenir lloc durant la tramitació de la lIei. Era 
inevitable i aquesta Proposició del Grup SOCIALISTA el que 
ha fet en definitiva ha estat provocar un debat sobre la Llei 
de Costes, que em pareix que és important, que pot tenir 
elements de transcendencia, pero que personalment ens obli
ga a reiterar arguments i molts ja exposats per altres repre
sentants d'altres Grups i a marcar les diferencies posicionals 
deis distints Grups davant la lIei, com intentaré fer a conti
nuació. 

En primer 1I0e, vull reiterar la valoració positiva que 
d'aquesta llei fa el nostre Grup, que ha fet al lIarg de tota 
la tramitació de la llei quant a la seva vocació proteccionis
ta, quant a la seva voluntat d'acabar, de frenar definitiva
ment un proces de degradació i de privatització per vies no 
sempre legítimes del domini público Aquesta identificació amb 
I'esperit, amb la voluntat i amb els objectius de la lIei, és 
clara; en canvi el nostre Grup, tant al Congrés com al Senat, 
va presentar esmena de totalitat i vet, respectivament, al con
tengut de la lIei. En funció de que? En funció de les altres 
qüestions que ja han sortit aquí; en funció, fonamentalment, 
de les qüestions de tipus competencial. 

EIs tres grans aspectes que generen el debat i provoquen 
la diferencia d'opinions són la qüestió del proteccionisme de 
la lIei, que aixeca unanimitat declarativa; les qüestions de pre
sumpte atemptat a la propietat que puguin tenir determinats 
articles de la lIei, amb els quals nosaItres tendríem una acti
tud bastant més prudent, perque estam d'acord que s'estruc
turi un principi de la prioritat del dornini públic i que caigui 
sobre els titulars de fet o de dret de propietat sobre el domi
ni públic la demostració de la seva legitimitat i, en qualsevol 
cas, en qualsevol cas, els drets legítims són emparats sufi
cientment tant per la Constitució com per altra legislació de 
desenvolupament, inclosa per suposat la legislació en mate
ria d'expropiacions, com perque una Llei de Costes no sigui 
necessaria o no sigui tan necessaria com perque un s'oposi 
a la totalitat de la lIei a causa d'aixó, encara que també ens 
haguéssim estimat més el reconeixement deIs drets indemnit-
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zatoris en aquelles situacions que de dret o de fet ho reque
reixen, pero no és necessari que sigui una Llei de Costes la 
que desenvolupi a nivell de principis aquestes qüestions. 

Per tant, la discrepancia fonamentaI, el tema, el bessó 
del que constitueix la nostra oposició frontal a la llei són 
logicament les qüestions competencials. Jo cree que, en pri
mer lloe, ja s'ha dit moltes vegades, la recuperació de com
petencies per part de l'Estat és palesa. El Sr. Conseller ens 
ha llegit una gran quantitat d'articles en els quals l'Adminis
tració de l'Estat recupera competencies en materia d'ordena
ció del territori o pitjor encara, més estricte encara en mate
ria d'urbanisme i ordenació del litoral, i jo cree que no és 
comparable, si m'ho permet, Sr. Triay, establir aquest cas amb 
les qüestions de carreteres o amb les qüestions d'altres legis-

.. lacions estatal s que presumptament envairien aquesta com
petencia. l per que no hi ha comparació? Perque així com 
en carrete res hi ha una competencia, sense entrar en el tema 
de si aquí, a Balears, és d'aplicació o no, així com a carrete
res hi ha competencia estatal clara, sobre la costa no hi ha 
competencia estatal, perque el que hi ha és una confusió en
tre el domini i la competencia, perque el domini, la titulari
tat dominical no dóna titularitat competencial, no dóna cap 
titularitat competencial, ni una, aixo és el gran tema; ningú 
no discuteix que el domini públic sigui de titularitat estatal, 
el que és discuteix és que com que és de titularitat estatal, 
la competencia d'ordenació és propia, perque aixo, dut a l'ab
surd, donaria Iloc que un edifici on hi ha una instal·lació 
de l'Estat, que es trobi en sol urba, no és sotmes al planeja
ment urbanístic de la zona. Per que? Perque la titularitat de 
I'edifici, per raó de domini públic, és estatal; aixo no és així 
i no importa dir-ho. Per la mateixa raó, la titularitat domini
cal no dóna titularitat competencial, i aquesta confusió és 
eterna, la confusió entre titularitat dominical i titularitat com
petencia\. 

tt 

Hi ha dos aspectes més que en aquests moments resul
ten una mica marginals o almanco el seu debat en una Cam
bra Autonomica, que emparaven o emparen la nostra oposi
ció a la lIei, és la manera de resoldre els conflictes, perque 
hi ha un article francament pintoresc, que és I'article 22, que 
diu que quan les dues Administracions no estiguin d'acord 
en la seva concurrencia de competencies es posaran d'acord 
i no diu res més. 1 si no s'hi posen? Es posaran d'acord. Es 
reuniran un di a, aniran a un bar, prendran un cafe, parlaran 
del tema i es posaran d'acord, aixo és el que diu l'article 22, 
clar, i aixo no és una forma jurídicament solvent de resoldre 
conflictes, tema molt important. 

1 en tercer 1I0c, la nostra oposició feia referencia a la 
uniformitat deIs tractaments que atempta directament con

'. tra els principis de la Carta Europea del Litoral, que reco
mana uns tractaments diferenciats en e\s distints trams de 
costa. 

Pero jo voldria anar una passa més enlla en la qüestió 
d'aquesta confusió entre domini i competencia i, el que és 
pitjor, en el moment que l'Estat recupera la competencia, fa 
al Ilarg de I'articulat de la Ilei una cosa mol! més greu que 
aixo, al nostre judici: estableix un sistema de tutela de l'Ad
ministració Central sobre les decisions de les Comunitats 
Autonomes en materia de la seva competencia, i aixo és es
pecialment greu, perque aixo és un ata e frontal a la línia de 
floració del fragiJ equilibri de contrapesos de poders que su
posa l'Estat Autonomic. 1 on és, que instaura aquestes tute
les? Claríssimament, a l'article 22, quan diu que I'Adminis-

tració -1'Administració CentraI- dictara normes d'ordenació 
per a la protecció, a l'artic1e 25, perdó, quan atorga discre
cionalitat al Consell de Ministres per revocar decisions de les 
Comunitats Autonomes dins I'ambit de les seves competen
cies exclusives i excloents, i aixo és obrir una porta, que si 
no fossin paraules molt gruixades quasi diria que sembla que 
hi ha la voluntat de rompre el pacte constitucional, de rom
pre I'equilibri de poders que dissenya l'Estat de les Autono
mies. Com pot el ConseIl de Ministres, amb un exercici que 
no li és propi, discrecionalment anul·lar actes de les Comu
nitats Autonomes en exercici de les propies competencies? 1 
aixo és escrit en aquesta Llei de Costes o a I'article 112, on 
s'instaura la capacitat per part de l'Estat; en aquelles mate
ries que no són competencia seva li diu «emetra un infor
me», i aixo sembla correcte, pero resulta que I'informe és 
vinculant i l'informe vinculant és una capacitat de vet, una 
capacitat de per via negativa fer impossible una decisió d'una 
Comunitat Autonoma en materia de la seva competencia, per
que el mateix article 112, quan atorga la capacitat de fer ¡'in
forme reconeix que l'Administració de l'Estat no té cap com
petencia. 

Per tant, la tesi fonamental s'esfondra, perque voste diu 
aquí hi ha una qüestió de competencies concorrents entre l'Es
tat i les Comunitats Autonomes i jo voldria que em contes
tas una pregunta: Quina competencia de I'Estat concorre amb 
les competencies de les Comunitats Autónomes en aquesta 
materia? Quina? Me la digui, agafi I'article 148 de la Cons
titució i em digui aquesta competencia de l'Estat és conco[
rent, a la costa, amb una competencia de la Comunitat Autó
noma. Perque no n'hi ha cap, no hi ha competencies conco
rrents, hi ha per un costat un domini i per l'altre una com
petencia i el que no es pot fer és, en base en aquest domini, 
conculcar la competencia. 

La brevetat a que ens obliga la nostra intevenció ens ha 
obligat a remetre'ns simplement al que signifiquen les argu
mentacions i la nostra oposició a la filosofia global de la 
Ilei en materia competencial que no en les altres. Per tant, 
difícilment nosaltres podem mostrar la nostra satisfacció per
que aquesta lIei s'hagi aprovat i difícilment podem aprovar 
que s'estimuli el Govern de l'Estat perque s'instaurin les for
mes de control perque aquesta lIei es dugui a terme, que 
aquestes formes de control suposen una conculcació, al nos
tre judici, del principi fonamental del nostre Estatut d'Auto
nomia i aixo és aquí, dissimuladament posat, com si les for
mes de control significassin només que hi hagués més zeladors 
vigilant la costa; no, les fórmules de control signifiquen que 
rapidament el Consell de Ministres passi a exercir les fun
cions de vet, les funcions de tutela sobre una competencia 
que és exclusiva de la Comunitat Autonoma. 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

el Portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
Satisfacción no, ninguna satisfacción, era de esperar que 

no tuviéramos ninguna satisfacción, nosotros apoyamos a un 
Gobierno que, como ha dicho el Conseller de Obras Públi
cas y Ordenación del Territorio, ha presentado un recurso de 
inconstitucionalidad en la ley. De todas maneras tampoco en 
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esto disentimos mucho del resto de Grupos de la Cámara. 
No. Esta Cámara, claramente se ha visto por la exposición 
de los diversos Grupos Parlamentarios, no está satisfecha con 
la publicación de la Ley de Costas en las condiciones en que 
esa ley está hecha. 

Tres cosas se han expuesto aquí y no voy a insistir de
masiado sobre ellas porque ya están suficientemente, creo yo, 
destripadas, por decirlo de alguna manera, el Título 11, el 
Título IIl, el VI, las Transitorias afectan a competencias de 
la Comunidad Autónoma, afectan a los derechos de la pro
piedad privada, afectan también y gravemente a la inseguri
dad jurídica, a la inseguridad de los ciudadanos. Me conta
ban ahí fuera hace un rato, esta mañana, de un señor que 
tiene un hotel con un crédito hipotecario y está en una zona 
en la que hay que hacer un deslinde; díganme ustedes qué 
tiene que hacer ese señor, porque, claro, el crédito hipoteca
rio lo tiene sobre su hotel, el crédito hipotecario no lo tiene 
sobre una concesión, lo tiene sobre una propiedad. Si pasa
do mañana o dentro de dos años o dentro de seis o cuando 
sea, un celoso funcionario mueve los mojones hacia dentro, 
este señor queda en una situación realmente preocupante, él 
lo está, verdaderamente preocupado. Es un ejemplo que pon
go aquí porque no quiero insistir en lo que ya el Conseller 
de Obras Públicas y los diversos Portavoces, el Sr. Quetglas, 
el Sr. Pascual especialmente, han insistido en el tema de la 
propiedad privada. 

Sí quería añadir un poco más a lo que el Sr. Quetglas 
había dicho, matizando el tema de las competencias. A mí 
me ha sorprendido que el Portavoz del Grupo SOCIALIS
TA nos diga que también en materia de defensa, en materia 
de carreteras, en materia de aeropuertos de alguna forma las 
leyes entran en materia urbanística, entran en ordenar el te
rritorio y que esa legislación está recurrida, pero claro, yo 
tengo el Estatuto delante y aquí se ha repetido hasta la sa
ciedad, porque es así, que el artículo JO.3 gracias a Dios in
cluye el litoral en la ordenación del territorio, como dice el 
Sr. Pascual, a Dios y a sus redactores, evidentemente, pero 
es que en su apartado 5, por ejemplo, cuando dice ferroca
rriles, carreteras y caminos, evidentemente las carreteras y ca
minos son competencia de esta Comunidad, y yo supongo 
que el Gobierno de esta Comunidad se subiría por las pare
des y presentaría recurso de inconstitucionalidad si la Ley 
de Carreteras de Interés General del Estado pretendiera or
denar el territorio de nuestras carreteras. En cambio, en ma
teria de Defensa Nacional, claramente este mismo apartado 
5, que habla del transporte marítimo interinsular, sin perjui
cio de las competencias del Estado en materia de Defensa 
Nacional, es lógico, y más abajo se refiere a los puertos y 
aeropuertos con actividades comerciales. Puertos, aeropuer
tos, Defensa Nacional, carreteras si las hubiera de interés ge
neral del Estado, es lógico, es su competencia o por lo me
nos es su competencia compartida, no es competencia 
exclusiva de la Comunidad; ordenación del territorio inclui
do el litoral, sí es competencia de la Comunidad. 

No voy a insistir más en eso, sí me voy a parar, no sé 
si por falta de tiempo, otros Portavoces, no se han referido 
o no se han referido muy detenidamente a los otros aparta
dos. Apartado 2?, medios, ustedes piden medios, nosotros 
llevamos pidiendo medios, en esta Cámara todos llevamos 
pidiendo medios hace mucho tiempo, pero no medios de la 
nómina del Ministerio de Obras Públicas, ¿para qué?, de la 
nómina del Ministerio de Obras Públicas han debido salir 

cosas como ésta, en la propia expOSlClon de motivos de la 
Ley de Costas dice un párrafo, «las consecuencias del crc
ciente proceso de privatización y depredación posibilitado por 
una grave vejación administrativa» y continúa, bueno, pues 
si la grave dejación administrativa se ha producido porque 
aquí había una Administración Central, quc parece que era 
la que tenía las competencias sobre todo y no las ejercía con
venientemente, si ahora resulta que tenemos un Estatuto de 
Autonomía que la Constitución nos ha dado venturosamen
te y que estamos ejerciendo, pues ejerzámoslas, que nos man
den las competencias y los medios, pero las competencias pri
mero y los medios necesarios para que aquí se desarrollen 
esas competencias y aquí sepamos a quien tenemos que pe
dir responsabilidades, no pedir responsabilidades a una Ad
ministración que está a l.ooo kilómetros de ésta. 

El propio Sr. Triay se ha referido aquí a una Adminis
tración pasiva y poco escrupulosa, apuradamente pero creo 
que textualmente se refirió a una Administración pasiva y 
poco escrupulosa. ¿Qué se quiere? ¿Que siga siendo la mis
ma Administración pasiva y poco escrupulosa la que esté en
cargada de satisfacer las necesidades que tenemos en la Co
munidad? No lo entiendo. 

Delimitaciones urgentes. Yo confieso que esto tampoco 
lo había entendido y que me había sorprendido, el punto 3? 
El punto 3? resulta que pide que se hagan los deslindes rapi
damente en toda una serie de espacios que son precisamente 
en su gran mayor parte espacios protegidos o espacios no 
urbanizables, es decir, espacios sin un riesgo grave inmediato 
de que la costa se vea alterada por edificaciones o por obras. 
La verdad, como digo, me había sorprendido; después de es
cuchar al Sr. Triay he comprendido el alcance de esto, esto 
pretende ser una ayuda al Gobierno de la Comunidad. El 
Gobierno de la Comunidad dice no podemo~ gestionar los 
espacios naturales en determinados aspectOs pOlque rozamos 
con que en esos espacios hay una serie' de propiedades pri
vadas; solución del Sr. Triay: movamos los mojones de los 
deslindes y convirtamos las propiedades privadas en propie
dades públicas, aprovechémonos de la Ley de Costas y vaya
mos rápidamente a transformar en público lo que es priva
do. Sr. Tri ay, no podemos estar de acuerdo, nosotros creemos 
que donde hay que empezar a deslindar e inmediatamente, 
cuanto antes mejor, rapidamente, es precisamente en los si
tios que o bien son susceptibles de urbanización o ya están 
urbanizados. La razón es muy clara, es en esos sitios donde 
por un lado hay una inseguridad absoluta sobre cuál es el 
provenir, la gente no sabe si puede edificar o no, y no sabe, 
si edifica, si van a quedar fuera de ordenación sus edificios, 
si los va a tener que tirar o si los va a poder utilizar, si van 
a ser suyos o simplemente va a tener una concesión; por con
siguiente, vayamos a deslindar donde realmente nos preocu
pa, dejemos los espacios naturales en los que no hay ningu
na preocupación y, naturalmente, pretender convertir suelo 
público en suelo privado por el hecho de hacer una celosa 
utilización de la Ley de Costas, empieza a parecerme y em
piezo a entender, cuando el Sr. Conseller de Ordenación del 
Territorio decía hace un rato desde esta tribuna que le ponía 
los pelos de punta la posible, más que la ley, la posible utili
zación que se hiciera de esa ley; empezamos a entenderlo y 
desde luego estamos totalmente de acuerdo con él, este pun
to 3? así como está presentado es verdaderamente de poner 
los pelos de punta por sus intencionalidades. 

¿La enmienda? la enmienda se nos queda corta; noso-
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tras sí creemos desde luego en el derecho de propiedad pri
vada, creemos absolutamente y no solamente creemos, sino 
que lo defendemos y logicamente su enmienda se nos queda 
corta. Nos parece bien que ustedes tengan esta preocupación 
por el tema competencial, pero, insisto, se nos queda corta. 

y decir que finalmente aún hay otra cosa que nos preo
cupa de la Ley de Costas, otra cosa que está también conte
nida en la Exposición de Motivos, está bastante adelante, casi 
al final, cuando hay un párrafo que dice que «el último TI
tulo de la ley trata de las competencias administrativas, en 
él se detallan etc., etc.», mientras que las de las de las pro
pias Comunidades Autónomas son objeto de una mención 
genérica, hablo de competencias, y más adelante dice «en 
cuanto a las competencias de la Administración del Estado, 
ha parecido conveniente dejar al desarrollo reglamentario la 
concreción de los departamentos y organismos que deban 
ejercerlas en cada caso, ya que de otro modo hubiera sido 
necesario entrar en un grado de detalle impropio de este tex
to legal y además inoportuno por las modificaciones a que 
está sujeta la organización administrativa», o sea que aquí 
ya nos anuncia un Reglamento, que luego me parece que lo 
fija en la Disposición Adicional Segunda, fija un plazo de 
un año para la elaboración de ese Reglamento y ya se nos 
dice aquÍ que ahí quedará perfectamente fijada la disposi
ción competencial de la Administración del Estado, o sea que 
aún se nos amenaza con que por vía reglamentaria, y era 
un Diputado por cierto socialista que creo que ayer o antes 
de ayer hablaba desde esta tribuna, se refería a la célebre anéc
dota del Sr. Romanones respecto a la reglamentación y las 
leyes, por consiguiente ya se nos advierte aquí el tema de 
la reglamentación. A ese respecto, nosotros creemos que en 
todo caso la reglamentación, ya que parece inevitable que se 
haga probablemente antes de que el Tribunal Constitucional 
resuelva, nosotros creemos que sería importantísimo que fuera 
informado por las autoridades autonómicas -en nuestro caso 
concreto las de nuestra Comunidad, como és lógico-, por 
lo menos, por lo menos que hubiera, insisto, ese informe 
previo. 

En ese sentido nosotros hemos presentado esta misma 
mañana una Proposición no de Ley, que veremos cuándo se 
puede debatir, pidiendo que esa reglamentación de la Ley de 
Costas no vea la luz, no sea aprobada sin que sea previa
mente informada por el Gobierno de nuestra Comunidad. 

Nada más. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

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

LISTA, el Portaveu Sr. Francesc Tri ay. 

EL SR. TRIAY 1 LWPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. 
En relació amb I'esmena, per entrar directament a la 

qüestió previa, podríem aplicar el que podríem dir metode 
Pascual, vostes han reduit els 23 artides impugnats pel 00-
vern de la Comunitat Autonoma a 4 i, com diria el Sr. Pas
cual, aixo és positiu; ara bé, n'han deixat 4, aixó no és posi
tiu. Per tant, nosaltres, com que tractam de presentar aquí, 
sense cap exit, pero vaja aixo és la nostra feina, una Propo
sició que en la seva lIetra i en el seu esperit ningú no hi pot 
estar en contra, perque ningú no ha estat capa<; d'argumen
tar que aquesta llei no hagi de tenir efectes positius per a 
la protecció, conservació i defensa del litoral, per tant hem 

presentat aquí una Proposició que agafa el sentit general de 
totes les intervencions que hi ha hagut, nosaltres creim que 
no esta bé introduir una es mena que rompi aquest sentiment 
general, encara que no es tradueixi en votacions, en relació 
amb els aspectes positius d'aquesta llei. 

Per altra part s'esmenten 4 articles concrets, el Sr. Ló
pez Casasnovas no ha passat a tractar-Ios, pero semblen uns 
artieles no massa fonamentats en la seva posició d'invasió 
competencial. A les costes, la invasió més important que hi 
ha hagut no és la invasió de competencies, és la invasió d'edi
ficis, d'usos negatius, la invasió de pressions especuladores 
i, la veritat, no veim que pugui ser una invasió el fet que 
I'article 30.l.B estableixi que no hi hagi pantalles arquitecto
niques dins una zona d'influencia o que no se superi I'edifi
cabilitat mitjana del terme municipal precisament per evitar 
aquestes altes densitats que d'una manera coneguda i que no 
necessita demostració suposa el fenomen turÍstico Sobre I'ar
ti ele \lO.l no puc opinar perque no I'hem trobat a la llei, 
probablement és un error mecanogrMic.L? Si és I'L, pitjor 
encara, perque parla deIs convenis internacionals, no veim 
tampoc quin tipus d'invasió competencial hi pot haver en el 
fel que l'Estat tengui competencies sobre els convenis inter
nacionals que afectin les materies de domini públic litoral. 
Quant a I'article 118, fa una referencia a la possibilitat de 
coordinació de l'Adminislració Local, d Sr. Saiz també n'ha 
parlat, perfectament regulada a I'article 59 de la Llei de Ba
ses de Regim Local, perfectament reconeguda i que es fa de 
la manera que estableix la Llei de Bases de Regim Local, 
parlant de quina competencia concreta i que aixo es fara _a 
través de plans sectorials. 

I després, el més sorprenent de tot, és que es consideri 
que un deis 4 articles que poden conculcar les competencies 
de la Comunitat sigui la Disposició Transitoria Tercera, quan 
la Disposició Transitoria Tercera realment el que fa és esta
blir la transitorietat dins el sol urba o urbanitzable progra
mat en determinats casos i urbanitzable no programat de les 
zories de servitud de protecció, que és un article importan
tíssim i que precisament la seva eliminació de la llei la deixa
ria completament nua d'aplicabilitat immediata i crearia una 
absoluta situació d'indefensió. Nosaltres no estam d'acord, 
com die, per tant, amb aquests plantejaments d'inconstitu
cionalitat que es fan i per tant no recollim l'esmena que es 
proposa. 

També voldria fer un comentari sobre les altres inter
vencions, si m'ho permet el Sr. President. Aquí, per part d'al
guns Portaveus s'ha volgut practicar una certa cerimonia de 
confusió, treure aquí un acord del Consell Insular de Me
norca sense explicar el que va passar no em sembla seriós, 
al Consell Insular de Mallorca hi va haver una proposta del 
PSM en el sentit de demanar personal i de demanar mitjans 
a l'Administració Central per aplicar la Llei de Costes, li va
rem donar suport, naturalment, i al Consell Insular de Me
norca, pel que em diuen, van demanar que hi hagués un vi
gilant de costes i resulta que n'hi ha més de tres i ciar, com 
ha havien d'aprovar si n'hi ha més deis que demanaven? Pero 
bé, aixo no és un tema que mereixi, per la meya part alman
co, més comentaris des d'aquí. 

Igualment no veig quina relació pot tenir en particular 
el sol urba de Cala Mitjana sobre els altres sois urbans deis 
termes municipals de tots els municipis de les IIles Balears, 
no sé quina especificitat deu tenir aquest sol urba que pro
mou les ires del Sr. Ricci, que diu que defensam coses in-
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creibles; efectivament, defensam coses absolutament increi"
bIes, la protecció, conservació i defensa del litoral, fins ara 
increible, pero ho hem de fer verosímil, ho hem de fer cr6-
ble i creim que amb aquesta lIei s'hi pot fer, a pesar que 
el Parlament no es declari satisfet, perque aixo jo ho veia 
difícil, que vostes es declarassin satisfets, pero n'hem parlat 
una bona estona, i crec que hem posat damunt la taula quins 
són els objectius i que és el que pensam d'aquesta llei. 

Igualment les referencies a la superposició o invasió -
si es vol dir així- competencial en materia d'urbanisme. La 
veritat és que és sorprenent, els 20 metres de zona de protec
ció fora del do mini públic com a limitació forta a la pro pie
tat i per tam com a limitació d'una visió que pugui ser ex
horbitant del que és l'ordenació del territori ja existia, existia, 
ara en lloc de 20 seran 100 on no esta urbanitzat i aquí on 
ja hi esta, continuara essent 20; no comprenc com una cosa 
que ja existia i que mai no s'ha plamejat com a conculcato
ria de la capacitat de la Comunitat Autonoma en materia 
d'urbanisme i ordenació del territori i torna pel fet que de 
20 passam a 100, o sigui que conculca segons els metres, no 
conculca segons el concepte. Francament crec que aquí falta 
qualque cosa per poder argumentar en aquest sentir. 

Optica marxista, enhorabona, una expressió afortuna
da. La Llei d'Aigües, avui, coneguda la sentencia del Tribu
nal Constitucional, admet la concessió per 50 anys i el do
mini públic de les aigües subterranies; la Llei de Costes sera 
encertada o no, nosaltres creim que sí, admet I'ús durant 60 
anys d'allo que. es declara domini públic litoral en aplicació 
directa de la Constitució. Materia de carreteres, jo pensava 
que ho havia explicat bé, pero crec que no m'he explicat bé, 
jo supos que no m'he explicat bé, pero la Llei de Carreteres 
era un exemple que no afecta les Illes Balears, pero és clar 
que una Llei de Carreteres que limita substancialment, que 
elimina la capacitat. ,d'edificar 5 metres fora de la carretera 
a cada banda és una limitació a la facultat d'ordenar el 
territori i a l'urbanisme i, que passa?, ho fa fora de la seva 
propietat, pero no és competencia concorrent, aquesta com
petencia de l'Estat en carreteres amb la competencia d'orde
nació del territori deIs municipis i les Comunitats Autano
mes, no a les Illes Balears, on hi ha carrete res d'interes 
general, jo ja ho havia dit al comenr;ament, jo ja ho havia 
dit al comenr;ament, totes les altres Comunitats Autonomes 
manco el País Base, totes, ido cap resulta que no ha plante
jat un recurs d'inconstitucionalitat perque els diuen que 5 me
tres a cada banda de les noves carreteres, de les variants, po
dran edificar i que no podran posar ni 5 quilometres abans 
ni 5 quilometres després de la travessia cap zona de servici 
a la carretera, a més, no té altre objectiu que impedir el crei
xement urbanístie, no en té d'altre, impedir que les travessies 
es converteixin en carrers, resulta que aixo ha passat de !lis 
a tots els partits i Comunitats Autonomes afectades i que 
aquí, quan afecta la costa -i a altres Comunitats, efectiva
ment; a Valencia no tenim majoria absoluta, pero ja ens agra
daria, Sr. Pascual- resulta que aixó limita i vulnera d'una 
manera tan clara les prapies competencies. 

Efectivament que ha lengut bona acollida social aques
ta lJei i d a r que ha tengut bona acollida social, si tothom 
ja esta (jns aquí de veure els abusos que hi ha a la costa 
i diuen a veure si d'una vegada s'acaben aques ts desastres, 
aquest desgavell, s'edi fica enfora, las platges són accessibles 
als ciutadans ¡les podem gaudir entre to18, i aquesta és la 
raó perque nosaltres proposem que aquests arenals i aques-

tes platges importants que hi ha zones dunars darrera que 
siguin prioritaries, sense deixar de banda les altres feines que 
pugui tenir I'aplicació de la l1ei, precisament perque aquesta 
l1ei el que té per objecte és assegurar el gaudiment públic 
de les zones de platja, per assegurar que hi hagi un domini 
públic complet i els ciutadans el puguin gaudir, ciar que sí, 
i els ciutadans i el poble, com diu el Sr. Ricci, no tan soIs 
e1s membres del Grup Parlamentari SOCIALISTA, els ciuta
dan s fins i tot són aquells que no són propietaris, miri si 
anam enfora amb la nostra aptica marxista, fins i tot aquells 
que no són propietaris són ciutadans, cosa que pens que hi 
ha una banda d'aquí que ho té una mica rovellat aixo, sí, 
fios i tot són ciutadans de primera categoria aquells qui no 
són propietaris de res i volen anar a la platja a gaudir, ni 
tan soIs són turistes. 

No hi ha dubte, Sr. Quetglas, i voste ha repassat els de
bats del Congrés de Diputats i del Senat, jo també els he 
repassat, no hi ha dubte que hi ha una competencia estatal 
sobre el domini públic, no tan soIs una titularitat, aquesta 
discussió és molt guapa, la discussió entre titularitat i com
petencia, s'ha explotat molt i forma part deIs fonaments que 
les diferents Comunitats Autanomes s'han traspassat per anar 
al Tribunal Constitucional, pero tampoc ningú no posa en 
dubte que J'Estar té una competencia de regulació general 
del domini públic i del domini públic litoral a través de I'ar
tiele 149.18 o almanco aixo no s'ha posat en discussió en els 
debats que voste esmentava. Una altra cosa és que després 
es digui que aixa s'utilitza i tal, també ho podem discutir, 
pera que hi ha una competencia inicial c\aríssima per al re
gim general del domini públic ningú no ho ha posat fins ara 
en diseussíó. 

Per últim, jo només voldría dir que el concepte de se
guretat jurídica és un concepte sempre esgrimit; del concep
te de propietat privada sempre se'n 'lIegeix una part, de J'ar
tiele que fa referencia a la propietat privada, de la Constrtueió, 
la part que parla de l'expropiació amb indemnització, no se 
sol recordar la funció social de la propietat, no se solen re
cordar les limitacions propies del dret de la propietat en base 
a aquesta funció social i francament jo crec que determinats 
grups parlamentaris sacralitzen i petrifiquen el concepte de 
seguretat jurídica i que amb aquesta visió petrificada i sa
cralitzada realment, si s'aplicas en els termes que ho plante
gen, qualsevol possibilitat de progrés social seria impossible. 
Com que nosaltres aixa no ho compartim, creim que és pos
sible, la nostra política és fer possible aquest progrés social 
que vostes sempre troben argúcies jurídiques per tractar d'im
possibilitar, aquesta és la diferencia entre la seva política i 
la nostra. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Passam a votació la Proposició no de Llei que acabam 

de sotmetre a debat. Del decurs de la intervenció del Sr. Por
taveu del Grup SOCIALISTA s'entén que no aecepten ['es
mena presentada pel PSM-EEM. A1eshores, Srs. i Sres. Di
putats que votin a favor d'aquesta Proposició no de Llei, es 
volen posar drets? 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT. Sí, Sr. López i Casasnovas. 

-
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EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Qüestió d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, digui. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies. Per qüestió d'ordre, ates que no s'ha admés l'es

mena, demanam votació separada al Ir. punt. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Havent dit el Portaveu del Grup SOCIALISTA que fos 

feta parcialment, posam a votació el punt Ir. d'aquesta Pro
posició no de LIei. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? Moltes gracies. 

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

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

Resultats de la Votació: Vols a favor, 18. Vots en con
tra, 31. Abstencions, 4. 

Queda, ido, rebutjat el punt Ir. d'aquesta Proposició no 
de LIei que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar els punts 2n. i 3r. i aquesta Presidencia 
demana a les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor si es 
volen posar drets. Gracies. 

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en contra, 

31. Abstencions, no n'hi ha. Queden, ido, rebutjats també 
els punts 2n. i 3r. d'aquesta Proposició no de Llei que aca
bam de votar. 

Ill.-2) 
Passam al debat de la Proposició no de Llei registrada 

amb el n? 1995/88 presentada pel Grup Parlamentari PSM
EEM, relativa a la regulació de I'ús del cata la al Govern i 
a les Conselleries. 

Per defensar aquesta Proposició no de LIei i per part 
del Grup proposant, té la paraula el Portaveu Sr. López i 
Casas novas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Si fa un moment parlavem de distancies entre paraules 

i fets, l'abisme que hi ha en aquesta Comunitat Autonoma 
entre paraules i fets, declaracions, lleis, normatives i actua
ció practica és realment abisbal en materia de normalització 
lingüística. 

Fa dos dies, precisament, lractavem aquest tema i sura
va tot un estat general de frustració i de desanim respecte 
de les possibilitats que la normalització lingüística sigui un 
fet dins les lIles Balears, almanco en un ter mini de temps 
mitja o proper. I.:activitat del Govern de la Comunitat Auto
noma de les lIles Balears s'ha limitat a acceptar passivament 
moltes coses perque no Ii quedava probablement més remei, 
pero l'actuació practica ha estat realment nefasta, negativa, 
i ara el Grup PSM-EEM demana que el Govern de les lIles 
Balears reglamenti l'ús de la nostra llengua a les ConselIe
ries, a I'acció de govern quotidiana, una vana pretensió pro-

bablement per a més d'un, per a molts, batre gerro fred per 
a altres. 

Mirin, artiele 9 de la LIei de Normalització Lingüística, 
«el Govern de la Comunitat Autonoma ha de regular -ha 
de regular, perífrasi obligativa- mitjan<;ant disposicions re
glamentaries I'ús normal de la llengua catalana oral o per 
escrit en les activitats administratives deis organs de la seva 
competencia», i després hi ha una Disposició Final Primera 
que autoritza el Govem a adoptar les disposicions reglamen
taries -tornem-hi amb els Reglaments-que precisin I'apli
cació i desenvolupament d'allo que disposi la lIei. 

Tornem-hi amb els Reglaments, perque com era sabut 
i conegut els Reglaments són tan o més importants, a vega
des, que la llei, i no citarem Romanones. Pero, bé, reglamen
tar per que? Perque desp.rés 1'0posició, en aquesta Comuni
tat Autonoma, tengui més e1ements per dir que s'incompleixen 
els Reglaments? Si és per a<;o, la Proposició no de LIei seria 
realment ingenua i potser ho és, jo no dic que no ho sigui, 
creim que les qüestions que vénen referides per llei han de 
trabar en la practica diaria del Govern una justificació, un 
fet que les avali i no és aixi. Mirin, ens hem entretingut du
rant tot un any, i ja és entreteniment, a observar els anuncis 
-al s anuncis pagats em referesc, no a les subvencions indi
rectes, sinó als anuncis pagats de les diverses Conselleries -i 
llevat de la ConselIeria d'Educació i Cultura, tates les altres 
Conselleries sistematicament han fet la seva publicitat en llen
gua castellana. Potser hi ha alguna excepció que pugui con
firmar .la regla, pero és així, ha estat així. 

- Pensam, ido, que la r.e\ació del ciutada amb l'Adminis
tració Autonomica ha de donar la pauta que som davant una 
Administració Autonomica que respon a un fet lingüístic que 
justifica, com el nervi dins un organisme viu, el fet lingüis
tic, repetesc, justifica la seva mateixa existencia com a tal 
Autonomia; no és així. Jo cree que la Proposició no de Llei 
es defensa per ella mateixa, pero quan observam probable
ment que els únics anuncis pagats que surten en llengua ca
talana són precisament aquests -he dit abans que els de la 
Conselleria d'Educació i Cultura hi sortien sistematicament-, 
a nosaltres ens preocupa enormement, no tant pel pallasso 
que hi ha aquí, que com tot ofici del món és ben repectable, 
sobretot si ens fa riure i no ens fa plorera, sinó per allo que 
significa utilitzar diners destinats a normalització lingüísti
ca, per exemple, a la premsa, per pagar pagines i punt, i res 
més que pagines d'anuncis pagats en \lengua catalana men
tre tota la gestió del Govern Autonom, és a dir, tot alJo que 
no signifiqui utilitzar la partida 13.4.0 no sé que del pressu
post, tota la resta es fa inexorablement en la llengua que és, 
anava a dir impropia, pero diré no propia de la nostra Co-
munitat Autonoma. '. 

Supos, ido, que el Parlament, fidel a l'esperit de la Llei 
de Normalització Lingüística i gelós controlador de les lIeis 
que ens donam aquí, en aquesta Cambra, en exercici de 
l'Autonomia, voldnl exercir el control d'aquest Govern tal com 
l'Estatut li demana, 

Gracies. 

(El Sr. President s'absenta de la sala, i la Sra. Vice-presidenta 
Primera presideix el debat). 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario SO

CIALISTA, para defender la enmienda registrada con el n? 
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2200/88, tiene la palabra el Diputado Damia Pons. 
Sr. Secretario Segundo, ¿Quiere hacer el favor de leer la 

Proposición no de Ley y la enmienda del Grupo SO
CIALISTA? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
Sí, Sra. President. La Proposició no de Llei presentada 

pel PSM-EEM diu: 
«El Parlament de les llles Balears insta el Govern de les 

Balears que totes les Conselleries í tots els organismes de
pendents del Govern de la ComunitaL Autonoma de les !lles 
Balears redactin el seu corresponent Reglament de regulació 
de l'ús de la Ilengua catalana per ser aprovat en el termini 
de tres mesos». 

I..:esmena de modíficació del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, diu: 

«El Parlament de les Illes Balears acorda, d'acord amb 
la Disposició Final Primera de la Llei de Normalització Lin
güística a les Illes Balears, que el Govern de la ComunÍlat 
Autonoma en el termini de tres mesos desenvolupara regla
mentariament l'ús de la llengua catalana a les institucions 
i organismes que en depenen». 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias. Tiene la palabra el Diputado Damia 

Pons. 

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

Sr. López, no sé si l'absencia de públic l'ha fet ser molt 
breu, cree que la defensa ha estat una miqueta tímida i ens 
hem quedat cree a mig camí d'explicar exactament que se'ns 
proposava i cr:.ec que es podrien donar encara molts més ar
guments per fer veure que sense plecisamenl el complimenL 
del que es proposa en aquesta Proposició no de L1ei i en 
la forma, entén el Grup SOCIALISTA, que s'hauria d'ac1a
rir més, que no es tracta de desplegar un grapat de regla
ments cada Conselleria o cada organisme, sinó una reglamen
tació feta pe! Govern, no es pot fer, no es fa, no es vol fer 
la normalització lingüística dins el Govern de les IUes Balears. 

Pero anem per parts. Creim, i curiosament aquest de
bat és quasi coincident amb el que varem tenir fa molt poc 
temps, cree que era despusahir, amb el Vice-president del Go
vern Sr. Huguet, en materia de flagrant incompliment d'un 
acord unanime del Parlament que també demanava el des
plegament reglamentari concretament referit a la normalit
zació lingüística en relació amb els mitjans de comunicació. 
¿Com podem demanar, com pode m reglamentar fins i tot, 
de cara a elements que no són de titularitat de la Comunitat 
Autonoma, com són els mitjans de comunicació, si no hem 
donat ni una sola passa per reglamentar I'ús intens de la !len
gua catalana dins el Govern? 

La Llei de Normalització Lingüística estableix que cor
respon al Govern, al Govern, el desplegament reglamentari 
d'aquesta !lei. No diu, perque els qui feien la !lei, vostes tam
bé, cree que tenien el sentit comú suficient, que el Govern 
només actuara a instancia expressa del Parlament sobre cada 
un deIs punts de la llei. Per que és que avui hem de discutir 
aquesta Proposició no de Llei, sigui en la forma que ho plan
teja el Grup PSM-EEM o sigui amb l'esmena que hi vol in
troduir o pro posa introduir 'el Grup SOCIALISTA? Per que 
és que un Govern que té com a !lengua propia, damunt el 

paper, damunt el paper de la Ilei, que té com a llengua pro
pia la llengua catalana, no ha reglamentat, d'en~a que es va 
aprovar aquesta llei, l'ús intens del catala? Perque no hi ha 
cap voluntat política que aixo es faci. Que hi ha, problemes 
de pressuposts? Es tan onerós fer un Reglament? Es una cosa 
tan dificultosa, quan I'han fet di fercnts aj untaments que te
nen pressuposts molt més esquifits que els d'aquí, comen
pnt pel del meu poble, que just just passa els 2.000 habi 
tants i es mou damunt uns 50 milions de pessetes? De que 
anam aquí? Aixo és seriós? Aixo és una autentica burla con
tínua a la Llei de Normalilzació Lingüística. Que és, que vo
len reduir la llengua a un tema estrictament cultural? 1 avui 
surt aquí el Sr. Vice-president, perque la Proposició es diri
geix al Govern; no es dirigeix logicament a la Conselleria de 
Cultura perque afecta el Govern i cls organismes que en de
penen. De que anam? 

Jo cree que aquests interrogants són d'una tal elemen
talitat, que ja hauríem d'estar vertaderament empeguei'ts, si 
ens queda una mica de dignitat, que aquestes qüestions s'ha
gin de debatre al Parlament. 1 que consti que el Grup SO
CIALISTA, en el tema de normalització lingüística voldria 
que durant molt de temps els debats sobre aquest tema s'aca
bassin, pero que s'acabassin perque es treballa per part deIs 
qui han de treballar, no perque hi ha un pacte de silenci per 
encobrir la ineficacia o la no actuació, que és el que vos tes 
fan. 

1 ara precisem el sentit de I'esmena. Cree que el PSM
EEM és un grup petit, té una incidencia social limitada, pero 
té una voluntat política molt clara i en aixo és realment dig
ne de molt d'elogi. De vegades, i cree que aquest és un cas, 
hi ha una pressa excessiva en I'elaboració d'alguns deIs seus 
documents; no ens hem d'adherir a una Declaració de Ge
nova si ja ens hi hem adherit, no hem de plantejar coses al 
Govern de la Nació, si el PNV ja ho ha fet i cree que en 
aquest cas de la Proposició no de Llei que avui ens ocupa, 
no hem de demanar, perque seria una aberració, que totes 
les Conselleries i tots els organismes dependents del Govern 
de la Comunitat Autonoma redactin el seu corresponent Re
glament, no. El Reglament l'ha de redactar el Govern, un 
Reglament, un, que ha de tenir en compte la complexitat de 
les situacions administratives, etc., etc. 

Perque si s'aprovas tal com ve, cree que la redacció no 
és afortunada; jo entenc perfectament I'esperit, pero el que 
es vota logicament no és un element abstracte, sinó una re
dacció concreta. Que vol dir aixo, en l'esperit? Vol dir que 
el Govern, dins tota la seva area administrativa propia i or
ganismes tipus IFEBAL i altres, reguli l'ús del catala amb 
un Reglament que tengui les disposicions que facin falta i 
permeti que la llengua catalana acabi amb aquesta situació 
de marginació que en aquest moment pateix de forma real
ment escandalosa. 

Pero com que en definitiva en !'esperit estam absoluta
ment d'acord amb la proposta del PSM-EEM, jo pregaria, 
cree que hi ha una disposició reglamentaria que ho permet, 
que arribat el moment facem una brevíssima pausa de dos 
minuts, no fa falta que siguin cinc, facem una transacció si 
tots els Grups ens ho permeten, després votaran allo que els 
paregui bé, i donem una redacció més felic;:entre la Proposi
ció no de Llei i I'esmena que es presenta aquí. 

Creim, per tant, i acabam amb aixo, que és necessari 
que no ens hagin de fer venir més aquí durant molt de temps, 
jo voldria que pus, en relació amb proposicions no de llei 
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instant el Govern afer allo que la llei li mana i que en defi
nitiva no tornem perque treballen, no senzillament perque el 
tema s'hagi mort. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
¿Otros Grupos que quieran intervenir? 
Por parte del Grupo Parlamentario CDS, tiene la pala

bra el Portavoz Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Sí; moltes gracies, Sr. President. 
Molt breument per anunciar la posició del nostre Grup 

davant aquesta Proposició. En primer lloc, compartir amb 
el Grup proposant la preocupació per la necessitat del de
senvolupament reglamentari de la Llei de Normalització Lin
güística; en segon lloc, compartir també la filosofia que la 
normalització lingüística no és un tema referit estrictament 
a Cultura, sinó que afecta tota l'acció de Govern i ha d'afec
tar tota l'acció de Govern, i en tercer lloc compartir també 
I'esperit de I'esmena del PSOE en el sentit que ens sembla 
molt més logic i racional un sol desenvolupament reglamen
tari que la multiplicitat que pro posa el Grup proposant, pel 
qual motiu esperam o que s'accepti l'esmena o una fórmula 
transaccional en aquest sentit, a la qual en qualsevol cas do
narem suport. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario AP-PL, tiene la pa

labra el Diputado Sr. Salgado. 

EL SR. SALGADO Y GOMILA: 
Gracies, Sra. President. Sr. Vice-president Segon, Sr. Se

cretari, Sr. Triay, Sr. Pons, Sr. Martín Peregrín, Sr. Serra, Sr. 
Carbonero, Sr. Valenciano, Sr. Ricci, Sr. López Casasnovas, 
Sr. Orfila, Sr. Mayal, Sr. Vid al, Sr. S aura, Sr. de Reyna, Sr. 
Mesquida, Sr. González Ortea, Sr. ... , Srs. Lletrats. 

La darrera vegada que vam parlar d'aquest tema ja ens 
passar el mateix, aixo nostre no té remei, aixo nostre no té 
remei; per tant i com que és tard i ara entren perque hem 
tocat la campaneta, no a la Proposició no de Llei, no als 
tres mesos de l'esmena i si a la transacció que faran, ara am
pliam el termini deIs tres mesas, votarem que sí. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Tiene la palabra el Diputado Sr. López Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Sres. i Srs. Diputats. 
Quan una Proposició no de Llei ve en aquesta Cambra, 

ha passat per uns tnJmits parlamentaris, la Mesa l'ha adme
sa i en conseqüencia pensam que el debat ja per si mateix 
ha de tenir el seu interes i la seva importancia, pero arnés 
a més encara, vull dir que estic fixant postura davant l'esme
na que ha presentat el Grup SOC IALISTA, més encara fa 
falta que filem prim -i faig una autocrítica, nosaltres no 
hi hem filat prou aquesta vegada- amb el text de l'esmena, 
concretament quan hem posat un plural, «que les Conselle
ries redactin», efectivament no són les Conselleries que hau
rien de redactar una per una el seu corresponent Reglament, 

entenem que s'ha d'arribar a aquesta fórmula transaccional 
que ha demanat el mateix ponent del Grup SOCIALISTA, 
pero si no hi arribéssim vull anunciar ara mateix que dona
rem suport, que admetrem, farem nostra l'esmena de modi
ficació; que quedi cIar, perque no hi hagi problemes després 
de ... 

I perque vegin vostes que no feim jocs d'artifici, el Por
taveu que els parla va rebre dia 28 de novembre una carta 
dirigida al Grup Parlamentari i que deia textualment: «Vol
dríem exposar un resum de situació deis cursos de catala a 
la Conselleria d'Agricultura per a una eventual iniciativa par
lamentaria -que ja tenim-. Ir. Durant I'anterior legislatu
ra s'instauraren diversos cursos a la propia Conselleria en un 
horari laboral. 2n. Fins a la data d'avui l'actual equip no ha 
iniciat altra volta aquests cursos, uns en hora de feina i al
tres en part' fora de l'horari laboral, mitja hora. 3r. Tata una 
serie de funcionaris interessats a assistir a aquests cursets no 
han estat autoritzats, sen se que es conegui a nivell general 
del motiu de la negativa. No consideram que la finalitat 
d'aquests cursos sigui discriminatoria i que uns funcionaris 
puguin assistir als mateixos i altres no. 41. Un dels cursos 
s'imparteix fora de la Conselleria amb la consegüent dificul
tat d'assistencia i perdua de temps per al bon funcionament 
de la Conselleria». Signat, 14 signatures. 

No m'ho invent a~o, Sres. i Srs. Diputats, no m'ho in
vent, ac,:o són coses que passen en aquest Govern. Abans que 
hi hagués una L1ei de Normalització Lingüística es complia 

_ millor la idea de l'Estatut d'Autonomia que amb una L1ei 
de Normalització .Lingüística? Jo cree que ac,:o és un punt 
de reflexió important per a aquest Govern, pero sobretot per 
a aquest Parlament, per a tots nosaltres, Sres. i Srs. Diputats. 

1 ja s'ha dit. Esperam que la Proposició no de Llei si
gui reflexionada més seriosament per tots vostes. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Entendiendo que ha sido admitida la enmienda de mo

dificación presentada por el Grupo SOCIALISTA. .. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
S'han demanat dos minuts per a una possible transac

ció, gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. Dos minutos, concedido. Se suspende por dos minu

tos la Sesión. 

EL SR. PRESIDENT: 
Han transcurrido los dos minutos. Por favor, si se ha 

llegado a un texto transaccional ¿quieren haCerlo llegar a la 
Mesa, por favor? 

(Pausa) 
Sr. Secretario Segundo, ¿quiere dar lectura al texto de 

la Proposición no de Ley que vamos a someter a votación? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
«D'acord amb l'articIe 9.1 i la Disposició Final Primera 

de la L1ei de Normalització Lingüística a les lIIes Balears, 
el Govern de la Comunitat Autonoma, en el termini de 8 
mesos, desenvolupara reglamentariament I'ús de la lIengua 
catalana a les activitats administratives deis organs de la seva 
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competencia i organismes que en depenen». Signat: Damia 
Pons Pons, Joan López Casasnovas. 

EL SR. PRESIDENT: 
¿Los demás Portavoces dan su conformidad al texto que 

se acaba de presentar como transacción? 
De acuerdo, pasamos entonces a la votación. Sres. i Sras. 

Diputados que voten a favor, se quieren poner de pie? 
Queda aprobada la Proposición no de Ley que acaba

mos de someter a votación, por unanimidad. 

III.-3) 
Pasamos al siguiente punto del Orden del Día, que es 

la Proposición no de Ley registrada con el n~ 2092/88, sus
crita por los Grupos Parlamentarios AP-PL, SOCIALISTA, 
CDS, UM, PSM y MIXTO, sobre la declaración de la Enci
clopedia de Menorca como entidad de utilidad pública. 

No se ha presentado ninguna enmienda. 
Por parte del Grupo Parlamentario MIXTO ... 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Es que creo que, puesto que la presentamos todos, bas

taría votarla y se acabaría más rápido. 

EL SR. PRESIDENT: 

Bueno, ésta es la opinión del Portavoz del Grupo Parla
mentario MIXTO. Si los demás Portavoces renuncian a la 
palabra también se sometera a votación, pero deben decirlo 
ellos. 

Sr. Secretario de Mesa ¿quiere leer el texto que vamos 
a someter a votación? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
«Proposició no de Llei.-El Parlament de les lIles Ba

lears sol·licita al Ministeri de I'Interior que en exercici de les 
seves competencies proposi al Consell de Ministres la decla
ració de l'Obra Cultural de Menorca com a entitat d'utilitat 
pública per la seva tasca d'edició de I'Enciclopedia de Me
norca i del projecte cultural i cientific que representa. Pal
ma, a 18 de novembre del 1988». 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias. Procedemos a la votación. 
Sras. y Sres. Diputados que voten a favor ¿quieren po

nerse de pie? 
En contra y abstenciones no hay. Queda aprobada por 

unanimidad la Proposición no de Ley que acabamos de so
meter a votación. 

Habiéndose finalizado el Orden del Día, se levanta la 
Sesión. Muchas gracias . 

. 
4- ... ' 
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