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DIARI DE SESSIONS DEL 

PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
D. L. P. M. 770 -1987 11 Legislatura Any1989 Número 52 

Presidencia 
del Molt Il-lustre Sr. Jeroni Albertí 1 Picornell 

Sessió celebrada dia 5 d'abril del 1989. 

Lloc de celebració: Seu del Parlalnent 

SU MARI 

1 j.-PREGUNTES: 
1) Núm. R.C.E. 284/89, presentada pel Diputat Sr. loan F. López i Casas novas, del Crup Parla

mentari PSM-EEM, relativa a la queixa contra l'empresa Servei d'Aigües Binibeca Vello 
2) Núm. R.C.E. 380/89, presentada pel Diputat Sr. loan Mayol i S erra, del Crup Parlamentari PSM

EEM, relativa a cost deIs anuncis publicats per la Conselleria de Cultura. 
3) Núm. R.C.E. 521/89, presentada per la Diputada Sra. Maria Antonia Aleiiar i Pujadas, del Crup 

Parlamentari CDS, relativa a places de comare. 
4) Núm. R.C.E. 522/89, presentada pel Diputat Sr. Bernat Trias i Arbós, del Crup Parlamentari 

CDS, relativa a retorn de les obres de loan Miró. 
5) Núm. R.C.E. 509/89, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Crup Parlamen

tari PSM-EEM, relativa a la demolició de l'Hostal Arxiduc de Ciutat de Mallorca. 
6) Núm. R.C.E. 512/89, presentada pel Diputat Sr. loan F. López i Casasnovas, del Crup Parlamen

tari PSM-EEM, relativa a activitats «laves a la Mar». 
7) Núm. R.C.E. 517/89, presentada pel Diputat Sr. loan F. López i Casasnovas, del Crup Parlamen

tari PSM-EEM, relativa a peticiol1S d'ajuts per a la producció de videos en catala. 
Il).-INTERPEL.LACIÓ: Núm. R.C.E. 2159/88, presentada pel Crup Parlamentari CDS, relativa a política 

general de cOl1cessió d'aigües. 
Ill).-PROPOSICIÓ NO DE LLEI: Núm. R.C.E. 2230/88, presentada peZ Crup Parlamentari AP-PL, relativa 

a les obres de potabilització d'aigua a Eivissa i Formentera. 
IV).-DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACló: de la Proposició de Llei núm. R.C.E. 2047/88, presentada 

pel Crup Parlamentari PSM-EEM, de declaració de Cala Varques com a area natural d'especiaZ in
teres. 

V).-DEBAT ES MENA TOTALITAT: del Projecte de Llei núm. R.C.E. 47/89, relatiu a moditicació de les 
quanties de les sancions en materia de ca9a, núm. R.C.E. 342/89, presentada pel Crup Parlamentari 
PSM-EEM . 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, bones t::ll-des. 
Comen<;a la Sessió. Comenc;am a de~envolLlpar J'Or

dre del Dia que hi ha convoult per al dia d'avui, pel 
punt [ referit a preguntes . 

I.J .-PREGUNTA R.G.E. núm. 284/89, PRESENTA
DA PEL DlPUTAT lOAN FRANCESC LOpEZ I CASAS
NOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta núm. 284/89 sobre la quei

xa contra I'empresa Serveis e1'Aigües Binibeca Vell, té 
la paraula el Diputat Sr. loan francesc López i Casas
novas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
En data dia 28 ele setembre e1el 88, una ciutadana 

va presenlar una queixa contra l'Empresa cl'Aigües Bi
nibeca Vell davant l'Oficina Municipal e1'Inlormació al 
Consumidor ele Maó, la qual es va tramitar a la secció 
el 'Inspecció de Consum de la COl1selleria de Sanitat i 
Seguretat Social ele les Illes Balears. Posteriorment, e1ia 
20 d'octubre, es va rebre una contestació en la qual 
textualment s'instava la ciutadana en concret «que a 
la mayor brevedad posible se pronuncie sobre la lega
lidad y vigencia de las normas aportadas por el servi
CIO del suministro de aguas», és a dir, l'ordenan~a fis
cal del servei. 

Per tant, a la vista d'aquesta resposta, nosaltres de
manam que se'ns digui de quina normativa es clespren 
que I'usuari el'un servei contra el qual es presenta quei
xa a la Direcció General ele Consum, hagi ele determi
nar el mateix ciutada la legalitat i vigencia eI'unes nor
mes que I'Administració esta en condicions, al nostre 
entenelre, de coneixer i per tant d'actuar en conseqüen
cia. 

EL SR, PRESIDENT: 
Per contestar la pregunta té la paraula el Con se

ller ele Sanitat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT 
SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. Presiden t. 
Aquesta reclamació es va efectuar contra el Servei 

d'Aigua de Binibeca Vell, subministrador cl'aigua a 
aquest nuc1i urba. Com a justificant eI'estar abonada a 
aquest servei, la reclamant va aportar un rebut de co
brament del mes de juliol e1el 88 que tenia una cap~a
lera que deia «Comunitat de Propietaris de Binibeca 
Vell», L'inspector d'aquests serveis territorials de con
sum que va atendre la reclamació va aixecar dues ac
tes a la seu d'aquest servei e1'aigua, figurant com a ti
tular de l'empresa en ambdós casos la Comunitat ele 
Propietaris Binibeca Vell i subscrivia aquestes actes el 
Sr. Arcaelio Orfila i Llopis en qualitat de socio Aquest 
Sr. Orfila atenent el requeriment que se li va efectuar, 
va aportar un document sense cap~alera ni cap dada 
que indicas la entitat o persona que l'havia emes, i 
també sense data, i hi figurava a l'anvers com a tHol 
l'expressió «Ordenan~a Fiscal. Drets i Taxes per a pres
tació de serveis», sense tampoc constar la data e1'apro
vació o Butlletí Oficial de publicació, En vista d'aixó 
i que en aquesta documentació que s'esmenta sempre 
com a responsable d'aquest servei de prbvei'ment d'ai
gua a la Comunitat de Propietaris de Binibeca Vell, que 

,e ~ ~ ___ __ s 

la perS0113 que atén I'inspector en les clues ocasions es
mentacles és un soci i que el c10cument aportat pe¡
aquest socí no lenia cap ielcntilat ele qui I'havi;] expe
dit ni de 1'~\Utorilat que el \'Z'! aprovar, ni data, 3mb 
una sola C\pressió escrita a llapis cle «por la Comuni
dad de Propietario~, en techa lO ele enero de 1965», i 
abans amb la frase impresa «la presente ordenanza, que 
consta ele 16 arlículos, fue aprobaela», és pel que en 
aquest escrit tI'aquest St'rvei Terrilorial ele Consum di
rigi¡ a la Sra. I'vlari:l Teresa González i Cubí, a més a 
més d'aportar-li cópia de la inic1entificacla ordenanc;a 
fiscal, se 1i soHicitava que com a velna ele la urbanil
zació es pronuncias sobre la Iegalilat i vigencia de les 
n01-mes aportades per aquest servei d'aigües. 

En aguest escrito al seg~1ll raragraf, objecte de la 
pn:gun ta oral, tal \'Cgada hagués hagu t el 'ex plicitar, Sr. 
Diputat, que continuava dient «ates el carücter anómal 
elel document que se Ji aeljunta i que la persona que 
ha envia és un soci ele la Camunitat de Propietaris de 
Binibeca Vdl que el que se Ji demana és en qualitat 
de col1aboració amb les actuacions que se realitzen a 
l'efecte, de conformitat amb el que elisposa 1'article 14 
elel Reial Decret 1945/83 d'Infraccions i Sancions en 
materia de Defensa del Consumielor. En definitiva, 
creim que I'actuació va ser correcta. 

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

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Aquest Diputat que li parla té fotoc~pia ele l'escrit 

que va enviar el Cap ele Secció ele la Inspecció de Con
sum, data 19 el'octubre del 1988, registre de sortida dia 
20 el'octubre, on a~o que acaba ele llegir el Sr. Conse
ller no hi consta en cap caso Diu «asimismo, como ve
cina de la urbanización Binibeca Vell se le solicita que 
a la mavor hl-evE'clad posible se pronuncie sobre 13 ]e

)Talidad v \'igencia de las normas aportadas por el ser
vicio ele suministro de aguas», punt, Palma 19 eI'octu
bre del 1988. Tal vegacla si l'escrit hagués contemplat 
totes aquestes qüestions, la res posta per part de la ciu
taclana en co ncre t no hauria E'stat tan, c\iguéssim de 
rebuig. Es cert que l'orc\enanya fiscal no té més que 
un escrit a ma i a més no ve signada; una ordenan;:a 
fiscal, tanmateix, i a més aprovada des de I'any 1965, 
té una facil solució al nostre entendre per coneixer si 
esta en vigor o no hi esta, és a dir, és una ignorancia 
que des del punt ele vista de J'Aelministració és perfec
lament vencible si s'acudeix a l'organisme pertinent 
perql1~ es contesti, el que és estrany eI'aquesta situa
ció és que sigui ]a mateixa ciutadana la instada a re
solclre una problematica ele tipus jurídic, més encara 
si es cletecta que clia 15 de mar~ del 89, en unes de
claracions que fa el Director General de Consum, es 
diu textualment, a la pregunta de quin és el camí per 
a una denúncia efectuada, la contestació és en principi 
un assessor jurídic que aprova la correcció de la re
clamació, etc. 

La correcció de la reclamació ~s a l'abast, per tant, 
de l'asscssor jurídic i és estrany que sigui la mateixa 
persona que acudeix al servej la que sigui instada a 
valorar la 1ega1itat i la vigencia ele les normes. Val a 
dir també que en contestació ele dia 10 de novembre 
del 1988, l'oficina municipal d'Informació al Consumi
dor de l'Ajuntament ele Maó contesta, en un esáit sig
nat pel Tinent-alcalde d'Acció So·cíal, on es' fa constar 
també la seva sorpresa també sobre aquesta situació i 
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creim, diu textu a lment l'escrjt de l'af icilla, que a~o és 
feina d l 'Ad ministrad ó i en aquest ca d Consu m. 

Obviament nosaltr s demanam si encara és possi
ble que es cont in u'i n les accions perti nents a l marg 
qu sigui el. ciutada COflcret que es prOl1Ullc'ü sobre la 
legali lat de les normes. 

Gracies. 

E L SR. PRE SIDENT: 
Té la paraula el S r. Con seller de Sanitat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT 
SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Grades, Sr. Presiden l . 
No ere' que s'bagi de pronunciar, i la Llci de Pro

lecció al onsumidor contempla p rf ctam nl la cal
laboració de J'ins pcccional amb le ' las ues d'inspccció 
i ai~ és el que s 'ha fe , al s el Dccrel 1945 de l'an 83, 
í se 1i d mana aqu s ta ol·laboració, la qua l cosa no v I 
dijO qu sigui cl la qtl e s 'ha de pronunciaJ-, ha e1 'aportar 
dades i res més. 

I.2.-PREGUNTA NUM. R.G.E. 380/89 PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. JOAN MAYOL I SERRA, DEL 
GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta sobre el cost deIs anun

cis publicats per la Coñselleria de Cultura, registrada 
amb el núm. 380/89. té la paraula el Diputat Sr. Joan 
Mayol i Serra. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, r. PresidenL 
La no tra pr gun ta és si ens rO L proporcionar UJla 

valoració econom ica concl'cla deIs ca ts de l anuncis 
que la onscl1eria de ClIlLura ha man8L pub lica r als dia
ris de Ba lea r c1 uranl e l primer lrimest re O entre 1'1 
de gener i el 20 de mar~ d'enguany. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per con testar té la paraula la Sra. Consellera ele 

Cultura, Educació i Esports. 

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

Gracies, Sr. President. 
Sí, hem fet els oportllns comptes i li puc contes

tar que el cost economic deIs anuncis plIblica+s p('r 
la Conselleria de Cultura, Edllcació i Esports de elia 
1 de gener a dia 20 de mar¡; d'enf!uany és de 7.382.586 
pessetes. Aquesta quantitat s'aplica al Subconcepte 
226.09 deIs disl inLs subprograme c; de la Secció 13 . 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula e l Diputat Sr. Mayo!. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies. Sr. Pres id en:. 
Vci.g: , un [loe so rp¡·cs. ql lc no té pI' u dé l11ajori . la, 

perq llc aqucst és ¡'Iproxim~ldam I1l e l O t qlle no. al
Ires havi m calt:u l'l' ap lÍC'anl tal'ifes nOl'ln (1. I ', (! a dir, 
cons idcr que amI? I~ l11és el cinquanta anl1nc i pub li 
CalS . mo ll. el ' pag ina enccr;\, ~c ria ¡cnrie qllc li ápli
cassin unél tarifa t's rec ial, perQue peIlS oue !'ús que 
f? d'aquesta possibilitat és bastant generós. 

Nosélltres volem aprofitar pe r veure o cO Qs tat:tr 
que la Conscll cria de Cultura pcrcl en certa manCI a 

l'excusa que sol adduir de falta de pressupost, de re
cursos molt limitats en les seves actuacions, perque 
pot dedicar més de 7 m il ion de p ssetes a una acti
vitat que en realilat h a dural un mes i mig, pel'que la 
eampanya public i laria va cOl11enc;ar a proximadament 
día 15 de febrer i volem lam entar que aquesta sigu i 
la practica, perque si bé consideram que la infonna
ció al ciutada és absolutament necessaria, també cons
tatam que anuncis bicolors a mitjans que normalment 
són a un sol color, la seva amplitud tipografica, etc., 
constitueixen una practica publicitaria i no infonna
tiva que entenem és en contradicció amb el que hau
ria ele ser una practica política usual. Creim que hi 
hauria d'haver diferencies marcades entre la venda de 
detergents o campanyes ue begudes carboniques i la 
practica institucional perque si no, poelem acabar veient 
videoclips protagonitzats per la Sra. Consellera de 
Cultura. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera el e Cultura. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDLJCACIO 1 CULTURA 
(M.a An~onia MUI1éll' i Riutort): 

En primer lIoc c rec que és de bastant mal gust la 
seva aHusió als vicleoclips, seguramcnt a \'oste no li 
farien Célp oferta . 

Miri, la Conselleria ele Cullura, Educació i Esports 
ha volgut informar deIs seus programes cullurals, edu
catius i esportius, també' deis de normalització lin
güÍsüca, de les activitats realitzaues cluranl aquest ~pe- 
ríode, la seva participació en Dielacti ca 89, el Semina
ri Permanent d'Eclucació, les exposicions de la Fono
teca i els cursos d'anglcs a Anglaterra. L'experiencia 
de l'any anterior ens ha uemostrat que hi ha una im
portant manca d'informació del ciutada pel que fa als 
serveis i ajudes que ofereixen les institucions. Amb 
aquesta publici~a t no feim aItra cosa que augmentar 
la reildibiJitat cultural, educativa i esportiva ele la nos
tra institució i deis seus serveis, i les daeles així ha 
confirmen. 

L'any passat van ser 346 les persones que van sol
licitar alguna subvenció de promoció socio-cultural, 
mentre que enguany, en aqllest període de temps que 
voste ha manifes tat, n'hi ha hagut 242. El mateix suc
ceeix en Educació, e n Esports i Normalització; en ma
teria d'Educació, les soHicitud van ser tot l'any passat 
un total de 34; i enguany, en tres mesos , de 45; pel 
que fa a l'Esport, ele 813 de durant tot j'any passat, 
enguany s'han fet .iél 6ÓO soHiciluds en tres mesas; en 
materia ele normalització lingüística, també s'ha passat 
de 25 en to~ I'an}' passat, a 22, enguany, en tres mesos. 

En conseqüe ncia, scgons demos tren les xifres. el 
culs de la pub1icíta t ¿s rC:l!dible, ja que permet ofcrir 
a un major nombre ele persones la possibilitat de be
neficiar-se ele les nos tres actuacions. 

Méllgrat tol, les 2.Íudes només es convoquen un cop 
a j'any i en conseqüe ncia el volum de la publicitat de 
!él COllsellcria facturada a partir el'éll-a sera segurament 
menor, encara que continuarem donant dífusió a les 
nostres accions per 'al que els ciutadans se n'assaben
tin i puguin tri ar lliurement la possibilitat de partici
par-hi i no quedin exclosos previament tan soIs per una 
manca c1'informació. 

Pel que fél a les rebaixes, proposaré als mitjans ele 
comunicació que se'ns [ací rebaíxa, éllcs que així ho 
sollicita el seu partit. 

Mol tes gracies. 
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I.3.-PREGUNTA núm. R.G.E. 521/89, PRESENTA
DA PER LA DIP1JTADA SRA. MARIA ANTONIA ALE
ÑAR J PUJADAS DEL GRUP PARLAMENTARI CDS. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta registrada amb el nLlln. 

521/89, sobre places de comZlre, t¿ la paraula la Dipu
tada Sra . Maria Antonia Aleilar i Pujadas. 

LA SRA. ALEÑAR 1 PUJADAS: 
Gracias, Presidente. 
Sr. Consc11er -no, no esto\' preoCllpacl:J., Sr. Quet

glas, no se preocupe-, la pregunta me imagino que 
sabe a que hace referencia, ustedes han aludido a un 
crrcn- bllrncdtico, pero qui,i.éramos s~1bcr éJué si:,tc 
ma sigl1l:n par~l cubrir las plazas vacantes ele las coma
dronas, ya sean vacantes por baja, por enfermedad. 
por traslado o por vacaciones. 

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

Sanitat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT 
SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

La cobertura de les places vacants en el cos ele ma
trones titulars s'efectua de conformitat amb el que es
tableixen el Reglament de Personal Sanitari Local i el 
Decret 2120/71 pel qual s'aprova el Reglament Provi
sional per a ingrés i provisió de 110cs de feina als cos
sos especial s de funcionaris tecnics ele l'Estat al seryei 
de la Sanitat Local i que estableix el següent: quan 
un lloc de treball vacant no es trobi ocupat per fun
cionari ele carrera amb destinació provisional podra 
ser nomenat per exercir-lo un interí. 

El procediment ele cobertura s'estabJeix a l'Ordre 
de 2 de maig ele! 72, que regula la provisió interina de 
vacants de cossos de sanitélris locélls i on ~'e3'tabTeix 
que quan es produeixi una vacant es procedira a desig
nar un interÍ entre els qui figurin inscrits a la borsa 
de treball, i que referit a les matrones titulars eleter
mina el següenL: primer major temps de serveis in
terins en pla¡;a ele plantilla elel mateix cos, major nom
bre de persones sota I'exclusivél dependencia de I'in
LeressaL, rigorós o)'(lrc d'inscripció al 11ibre de Borsa 
de Treball, major antiguitat en la coHegiació. 

Pels suposits que no tiguri inscl-it cap aspirant a 
ocupar la pla~a vacant inlerinament, es procedeix a 
acumular el lloc de treball vacant en la forma esta
blerta legalment i que diu «per als 110cs de matrona 
titulars seran primer els pract.icants ele la mateixa de
marcació i en defecte de practicants, els metges, amb 
el mateix criteri». 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Diputada Sra. Aleñar. 

LA SRA. ALEÑAR 1 PUJADAS: 
Gracias, Presidente. 
Ya lo dijo uno de los diarios que por suerte no 

tuvo trascendencia es!e error burocrático, pero aunque 
usted no lo haya mencionado, Sr. Conseller, me pa
rece un poco grave que un error burocrático va:va fir
mado por un Secretario General Técnico y vaya fir
mado por el Conseller. Yo, los problemas de mecani
zación y de nombres parecidos y apellidos parecidos 
los puedo entender en algunos temas, pero en esto me 

parece qu e son mu\' serio;;, creo que cleberían poner 
algo más de 21t'nción, sobre tocio cuando firman dos 
per~()IlaS diferentes una ord en ele traslado como ésta. 

EL SR. PRESIDENT: 
'J\; la paraula e l Sr. COIl seller de Sanitat. 

EL SR. CONSELLER DE SANJTAT 1 SEGURETAT 
SOCIAL (Gabriel Oli\'er i Capc'I): 

l\liri, Sra. Diputada, jo crec que allo que en pe
rioclisme diuen el «duende» de les impremles és a 1'<)
Ill:cc1ota i 110 hi ha motiu, ju crec, per elevar-ho a la 
categoría que ha eleva voste í més en I'estat que esta, 
no es preocupi, no l'(ltemlra cap menescal, no es preo-
CUpl . 

Gracies. 

JA.-PREGUNTA R.G.E. núm. 522/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. BERNAT TRIAS I ARBOS DEL 
GRUP PARLAMENTARI CDS. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per tormular la pregunta registrada amb el núm. 

522/89 sobre retom ele les obres ele Joan Miró, té la 
paraula el Diputat Sr. Bcrnat Trias i Arbós. 

EL SR. TRIAS I ARBOS: 
Gracies, Sr. President. 
Sra. Consellera 'de Cultura, Educació i Esports, 

hem pogu t comprovar com clarrerament s'han produi't 
una serie ele manifestacion s i cl'informacions als mit
jans ele comunicació, algunes per part eI'alts carrecs 
de la Comunitat Autonoma, relatives a la situació en 
que es traba el mal anomenat Llegat Miró. Pareix que, 
segons ha manifestat el Director General de Cultura, 
arribaran a Mallorca una serie d'obres e1'aquest impor
tant fons Cultural que podríem qualificar tal vega da 
cle re~idllé1l s, perque sembb que arribaran a Mallorca 
solamenl aquelles obres que no d\piguen o no es pu
güín ubicar al Centre Reina Sofia. En una comparei
xenc;a qu e va lenir lloc fa uns mesos a Comissió com a 
resultes cle la prime ra entrevista que havia mantengut 
la ConsL'llera de CultUl'a amb el Ministre de Cultura 
ele l'Es lat. va mani fes lar que un deIs temes que havia 
Iractat amb el Ministre Semprún era precisament la 
situació eI'aquest mal anomenat Llegat Miró. Fa poes 
elies un diari tle tirélCla nacional titulava que el Govern 
Balear havia decidit no exigir els Miró que posseeix 
I'Estat; l'endema, el Director General de Cultura dei a 
que el Govern de la Comunitat no havia fet mai cap 
renunciament en relació amb aquest tema i el mateix 
dia a un altre mitja ele comunicació voste manifesta
va que per tant renunciam a aixo, ja que és un absurd 
i no poclem reclamar qualsevol cosa que hem perdut. 

Davant aquesta si!uació, que realment és confusa, 
nosaltres Ji demanam quines gestions realitza la Co
munitat Autonoma, la Conselleria de Cultura, per acon
seguir el retorn de les obres de Joan Miró pagades per 
la família en concepte d'impost successori. 

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

Cul~ura, Educació i Esports. 

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

SrA Trias, perdoni, pero no hi ha obres residuals 
de Joan Miró i tant de bo venguessin mol tes obres 
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resíduals d'aquest pintor. Les obres de Joan Miró te
nen totes un gran valor, i jo no vaig dir en cap moment 
que vendrien les obres residuals, ni molt manco, el que 
es va dir és que part de l'obra de Joan Miró podría 
quedar-se al Princesa Sofia, part de l'obra de Joan 
Miró podia anar a la Fundació Pilar i Joan Miró de 
Barcelona i una altra part venir a la Fundació d'aquí. 

Pel que diuen els rnitjans de comunicació, voste 
no el va acabar de ilegir, perque si ho llegeix tot veura 
que deIs titulars, que diuen una cosa, a l'interior, hi 
ha una gran diferencia. Quant a quines gestions s'han 
realitzat li he de dir en primer lloc que dia 4 d'oc
tubre del 1988, que ens va visitar el Ministre, acompa
nyat del nou Director General de Cultura, es va lliurar 
la petició d'iniciar negociacions amb vista a ubicar al
gunes de les obres de Joan Miró a un determinat cen
tre museístic que es considerés més idoni en aquel! 
moment, no es va dir quin. 

Dia 14 d'octubre el Director General de Cultura 
s'entrevista amb el Director General de Belles Arts, 
Sr. Joan Miquel Hemández León, e l qual considera la 
petició CGlTecta. Reiterant aquesta visita i en data 1 
de 111ar<; del 89, el Director General de Cultura s'adrec;a 
al Director General de Belles Arts, Jaime Brihuega 
Sena, explicant l'interes per dur a terme la mostra del 
llegat ele Joan Miró a Mallorca. A la carta queden ben 
explic itades les negociacions dutes a terme amb l'ante
rior Director General de Belles Arts i els acords presos 
amb ell, soHicitant continuar aquestes negociaeions a 
[i de- no retardar més temps la decisió presa per 1'an
terior Director Gener~1 de BeHes Arts. En data 15 de 
mar<; vaig assistir a una reunió a Madrid convocada 
pel Ministre Sr. Semprún, juntament amb els Conse
llers ele les diferents Comunitats Autonomes. En e l 
transcurs d'aquesta vaig tenir l'oportunitat de reiterar 
la petició adre;:;ada antcriorment perque 1'obra del pin
tor Joan Miró pugui ser depositada a Mallorca. Tant 
el Mini s tre com el Subsecretari Sr. Miguel Satrús~egu i 

demostraren interes i demostraren que el Uoc idoni po
dria ser l'edifici de la Fundació Pilar i Joan Miró. 

En l'actualitat estam a J'espera de la contesta i pro
xima visita del Director General de BeHes Arts, convi
dat per la COL1sellcria per tal que conegui la L1onja, 
espai on es podria realitzar l'cxposició i a fi de poder 
ultimar in situ les condicions, dates i altl-es aspectes 
de la mostra i de la possiblc vingucla de part de 1'obra 
de Joan Miró. 

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

E L SR. TRIAS I ARBOS: 
Gracies, Sr. Presid~nt. 
Evidentment ens pot deix81- en part satisfets la 

resposta que vostc ens ha donat Sra. Consellera, per
que veim que efectivament continuen les gestions. Aixo 
no obstan no aclareix, cree, aques t malentes o aques
les manifestacions elites i con '.radi!es que han apare
gut als mitjans de CLllllullicac ió, pero la seva resposta 
la donam com a valida. Ara bé, si m'ho permet, jo n'hi 
b auria ele fon11ular una altra; en aquesl cas el que 
voste ha manifestat clesmenteix el que \'a maniJes:ar 
un <LIt canee del departamenl: d'Hisenela del Govern 
de h1 Comunitat Aulonoma dient poc més o manco que 
309 m ilions de pesscles que per equivocació havia ce
dit l' Estat Central, el Govcrn Central a la Comunitat 
Autónoma venicn a paHiar aquesta mallca ele possihi
lilats per part de la COl11unilal Autonoma de tenil- aquí 
les ,-,bl"'~S ele Miró. 

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

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

Sí. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports 
no té cap constancia d'aquest tema per escrit. Són ma
nifestacions fetes a un mitja de comunicació que poden 
ser o no ser certes i que jo no estic en condicions de 
dir si ho són o no. 

I.5.-PREGUNTA R.G.E. núm. 509/89 PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. SEBASTIA SERRA I BUS
QUETS DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta registrada amb el núm. 

509/89 sobre la demolició de I'Hostal Arxiduc de Pal
ma, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra i Bus
quets. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. Pres ident. 
Fa ja clues setmanes i mitja la Comissió Provincial 

d'Urbanisme va donar llum verda a la possible demo
hció d'un deIs ediEicis de I'eixample de Palma que te
nen unes característiques arquitectoniques i fins i tot 
dirÍl;m urbanístiques més interessants d'aquella Palma 
deis anys 20, di ssenyada en part per gent com Gui
Ilem Forteza i Pinya, arquitecte el'aquest edifici, Miquel 
FuHana, etc., i també dins la memoria d'un urbanisme 
aleshores racional, regionalista, on batles com Emili 
Darder o el mateix Llorenc; Bisbal donaven suport a 
una ciutat que s'obria al futur. 

Nosaltrcs, el nostre Grup Parlamentari, férem tota 
una serie de gestions davant el Govern, davant la Co
missió Provincial d'Urbanisme un recurs, davant la Pre
sidencia elel Govern una petició, aixó com també davant 
la Comissió de Patrimonio NosaItres entenem que una 
de les esperances que aquest edifici no es tomi és en 
mans de la Conselleria de Cultura, a través de la Co
missió de Patrimoni i a través d'una acció eoergica, 
malgrat J'Ajuntament de Palma no hagi estat respec
luós amb aquest edifici, que és un deIs pocs que ens 
queda d'aquel! eixample entranyable enfrant del que 
ha estat el desenvolupament urbanístic posterior. 

(El Sr. President s'absenta de la sala i el Sr. Vice
president Segon presidcix el debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera per contestar la 

pregunta. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO I CULTURA 
(M.a An~ónia l\'1unar i Riutort): 

Gracics, Sr. President. 
La Comissió de PatrimoJli va tractar aquest tema 

en e l transcurs de la sessió celebrada dia 30 de man; 
per tal d'arribar als següents acords. En primer 1I0c, 
encarregar a la ponencia tecnica, integrada a I'esmen
tada Comissió, un in forme sob re l'estal actual de l'Hos
tal S'Arxiduc i realilz~ll- en conseqüencia una visita in 
situ a I'objecte de determinar el valor historie de l'es
mentat immoblc; en segon 1Ioc, donar trasllat del pre
sent acord a l'Ajuntam en t ele Palma a J'efecte de para
titzar la demoliciú de l'illlOlOblc en taot la Comissió no 
e.~ P"OllUIlCÚ al respecte. 
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EL SR. PRESJDLNT: 
Gl"3cies, Sra. Consellera. 
Se Dipulctt, \ul lomal' :1 tlllen'cnir) 
Té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUE] S: 
Entcnem posi:i\'é1 l'aclllCtció i creim, Sra. Conscl1c

ra, quc no numés s'hé) de di! igil a l'AjunlétJ1lent cié Pal
ma, sinó tamlJé él la Cumissió PrO\'incial d'UrbéllJisme, 
o sig'ui al Cunselkl' tl'OHicIEiClU dcl ]crri¡uri, ,Il,:':s que 
es va fer un n.'curs danll1l b decisió de la Comissió 
ProYincial d'UrbanisJ1lc i Cll Pl'jmcra ill~t~\llcia, més que 
a l'Ajuntamcn: dc Palma, csLt bé que s'}¡i hagi dil'igit, 
pero en primcrainst3ncia scr~l el Conselll'r d'Orckna
ció ckl TCITitori qu,.' 11:lLlI":t eL' leó,pcilLlre :i! l'ccurs que 
nosaltres planlej~trelll. 

Per tant, demall:triem que contil1UZIS la tasca ini
ciada, complcmentant la I'cina den anl la Comissió Pru
vincial cl'Urbanisme. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
La Sra. Conse11era lé la paraula , 

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

Exactament són aquestes les passes habituals, nor
malment es dóna coneixemenl a l'Ajuntament, que és 
el que després eleva, pero no obstant aixo no quedar~l 
per enviar aquest aeore! a la Comissió Provincial d'Ur
banisme. Fem tanta teina i cns en fan ler tanta que ja 
no ens vendra d'aquí, ho farem. ~i J!) í V :r 

I.6.~PREGUNTA R.G.E. núm. ;1'/;89, P~~SENTA
DA PEL DIPUTAT SR . .lOAN F. LOPEZ I CASAS NO
VAS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRES-fDENT' 
Passarn a la pregunta re1Zislraela amb el núm . 517/ 

89, presentada pel Diputat Sr. Joan Fnlllcese López i 
Casasnovas. Té la paraula. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOV.AS: 
Gracies. 
Sr. Conscller ALljuI11 a la Presidencia, la Direcció 

General ele Jovenlu t va publicar ¡-ecentment un pro
grama on in"ita\'a e1s joves ele les Illes Balears a par
lcipar en un programa que es deia "Joves a la man>. 
El preu de l'aclivitat, ele dia 27 a elia 31 de marc; del 89, 
e ra ele 28.000 pesscles per persona, incloen t 10ts els 
serveis. La pregun~a, obviament, vista la situació del 
salari mÍnim interprofessional, fent comptes sur! un 
42,84% del sou mínim i ens clemanam si voste és cons
cient que aquests programes arriben a determin<lts 
joves. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Gilet, Conseller Ad.iunt a Presidencia, té la 

paraula. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. 
Sr. López, jo diria que totes les comparacions són 

un poc odioses, En aquest cas concret, que fa referen
cia a una activitat de la Direcció General de J oventut 
molt especial, amb unes circumstancies que provoquen 
un cost evidentment elevat, sobreto! si el relacionam 

amb el sou inlcrproksÓoion,tl. Ara bé, el cel't i segur 
~s que a pesélr cl'aqucst cos~ i sense [er menció al 
prog r,tma que es \ ' ,1 poder \eure la sclrnana passacla 
per TVE, on <.::1 polcllLial eculIC,mic clel jove tTa bastan 
cviclcl1t, el celO: i sq.'llr é" qUL' el numbre lle petieiollS 
va e,ct'llir al numbre de pl~\l"L'~ possibks. 

Ara bé, cum qL1l' pcr l'~lun~ i lllulius tecnics aliens 
a la Di¡ecció Genl'l al de Jm Ci\lut no es ya poder dur 
a ll'rme ZtCJucsta \,ulté' " MallulTél 3mb L'i Rutel Velde/o, 
CLJl\lrt'léttloé¡ll per lllt U1gc!lti~IlIL' indépculÍclll Je J'Admi, 
nis!ració Autunomica, i ~ellint cn compte l'esperil de la 
se':~l pregunta, en CC1~ que es )l('~ués clur a tc.:rme aques
ta élcti\ilat en date~ lUlures tendrÍem en compte les 
sc\'es consicleracions. 

EL SR. PRESIDEl'-IT: 
Sr. Diputa" vol tornar a in1cnenir l 

T~ la paraula. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Gl·ücies. 
En primer 110e per agrail aquesta clisposieió ele la 

Conselleria, Ilwl1ifeslacla. Ob\ iamenl que hi hagi hagut 
peticions majors al nombre ele places no és eslrany, 
les places clins un \'aixell com el Rufe! Verclera són 
prou limitades, si bé val a elir que els joves ele 18 a 
30 anys que no disposin ele bona butxaea o que no 
tenguin papas amb els ingressos Lamiliars prou forts, 
lamentant-ho molt no podrien anar él la vela a no ser 
que ,cselevinguessin pirales, no?, i 1Ia\'ors la precari t
zació de l'ocupació juvenil él les llles clóna Índexs molt 
inlportanto. i en conseqüeneia creim que si vostes man
tenen aquesta oferta de posar a l'abast de joves que 
no tenguin cap2cci!al adquisitiva tan alta hi puguin anar, 
faran un bon fztvor i canvim an un poc la seva practica 
política. 

Graeies. 

1.7 .~PREGUNTA R.e.E. nL11l1. 517/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. JOAN r LOPEZ I CASASNO· 
VAS , DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam él la détlTera pregunla cl'aquest primer punl 

ele l'Orclre elel Dia, que formula també el Diputat Sr. 
.loan Francesc Lópc'7. i Casas110VZtS, relativa a la ])eti
ció d'aju 1.s per a la producció ele videos en catala. 

Tt' la parau1a el Sr. López i CasasllO\'as. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Grúcies, Sr. President. 
Evidentment no és només proclucció de vídeos en 

catala, sinó també la producció audio-visual en catala, 
la creació de projectes destinats a augmentar l'ús del 
catala él les emissores de radio, etc. Ens referim en de
finitiva él les resolucions de la Conse11eria de Cultura, 
Eelucació i Esports pllblicacles al BOCAIB núm. 30 de 
dia 9 de mar~ del 89. Com que deia la base sisena 
el'aquestes disposicions que el ~ermini de presentació 
de propostes acabava dia 15 de mar¡;;, és a dir, just sis 
dies després d'haver-se publicat al BOCAIB, pensam 
que és oportu demanar si pensa allargar el termini de 
presentació de peticions, perque el nombre de soHici
tuds rebudes almenys dins aquest termini obviament 
hauria de ser molt menor que les xif¡-es que ens ha 
facilitat abans la Sra. Consellera. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura. 
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LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTURA 
(M.· Antonia Munar i Riutort): 

Es veritat que aquesta resolució va sortir publi
cada, per un tema de retard que sempre es produeix 
al BOCAIB, dia 9 de man,:, perú tingui en compte que 
també s'havia publicat a la premsa amb anterioritat 
i no només hi ha hagut peticions, sinó que cree que 
hi haura més peticions que les que es puguin atendre. 

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

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Aleshores té més sentit encara la nostra pregunta, 

perqué jo deman si les peticions que es facin fora de 
termini seran ateses. Si és així, obviament s'hauria de 
modificar la base sisena de la resolució. 

La resolució, d'altra banela, és adoptada clia 10 de 
febrer; ele elia 17 de fcbrer a elia 15 de mare;: just 11i 
ha menys el'un mes, en dies habils cm rderesc, en con
seqüencia pensam que seria molt bo que si sempre es 
produeix aqu~st retard en!rc la resolució i la publica
ció al BOCAIB, el Govern ja ho kngui en compte i o 
bé allargui el tCrInini o bé faci la resolució abans. En 
qualsevol cas, si s'ha previst que hi haura [in i tot més 
soHicituds, s'haurb. el e canviar la normati\'a, perquc s i 
no, s'incomplira e1'una mallera palesa. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraub la Sra. CunSeHenl. 

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

No s'incomplira res, es eomplira lot tal com s'ha 
dit. La resolució que voste diu va ser de dia 17 de 
febrer, poc després va apareixer publicada a tots els 
diaris de Mallorca, MenOlTa i Eivissa. El termini de 
presentació era dia 15 ele marc,:, pcr tant ele la primera 
publicació bi va baver dues setmanes i encara que pu
gui semblar un espai de temps breu, creim que és su
ficient atés que tan so is demanavem adjuntar a la pe
tició un projecte, la reali:zació del qual quedava pen
dent de eleterminació . 

Les tres cunvocatóries inc10'ien a les bases una 
clausula que especificava el següent: «La comissió ava
luadora de subvencions fixartl en cada cas el termini 
de lliurament del trcball». Per tant el que s'havia de 
fer en dues setmancs era tan soIs una sol'licitud i dir 
quina idea tenien ele projecte, per tant era més que 
suficient i com he clit abans ens han arribat peticions, 
en aquest moment en tellim 6 de víeleos, 4 el'audio-\'isual 
i 1 d'emis~ores ele radio. 

Si l1i ha més scHicitucls !1O hi ha cap problema, 
perque aques'es són les soHi cltuds que s'atendran a la 
convocatoria e1'ara, pero després d'una en \'e una altra, 
no hi ha cap probkm::l per aten dre-J es de~prés. 
EL SR. PRESIDENT: 

Multes grac ies, Sra. Consellera. 

II.-INTERPEL.LAClO núm. R.G.E. 2159/88, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI CDS, RELA
TIVA A POLITICA GENERAL DE CONCESSIO D'AI
GUES. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam al II punt de l'Orelre del Dia, InterpeHa

cion s, i Iractam la registrada amb el núm. 2159 /88 

presentada pel Grup Parlamentari CDS, relativa a po
lítica general ele concessió d'aigües. 

Té la paraula el Portaveu d'aquest Grup, Sr. Fran
cesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Treim avui a coHació una qüestió relativa a la po

lítica d'aigües, que crec que ens interessa a tots, que 
ens preocupa a tots. Podríem dir que dins l'ambit de 
la nostra Comunitat Autonoma l'aigua és, hauria de 
ser allo que es diu una qüestió el'estat, i vull dir de 
primer que la nostra interpeHació s'ha plantejat amb 
una voluntat absolutarnent constructiva, no s'ha plan
tejat en termes de profit polític, sinó amb la voluntat 
d'encetar un debat que és vital per a la nostra Comu
nitat Autonoma . El futur i qui sap si fins i tot el pre
sent de tots és el que ens jugam quan a la nostra Co
munitat par/am d'aigua. 

A continuaeió, al següent punt de l'Ordre elel Dia 
el'aquest mateix Plenari debatrem un tema, la potabi
lització ele les aigües a Eivissa i Formen!cra, que de
riva el'una si tuació que lots comene;:am a reconcixer 
com irre\'ersi ble, com irrecuperable segons altrc tipus 
de mesures, i nosaltres el que voldríem és no haver 
d'arribar a aquests ex trems a altres zones ele la nostra 
Comunitat, en concret a al~res illes de la nostra Co
munitat, on encara S0111 a temps ele plantejar una 
alternativa de política hidraulica. . 

Pel- saber 011 som hem el'analitzar, hem de tenir en 
comple quina és la situació deIs aqüífers i només po
dem partir eI'unes e1ades, que són les del Pla Hidrolo
gic, de les quals, per resumir i anar al gra, jo només 
en voldria destacar tres aspectes fonamentals. En pri
mer lloc, que les dades del balanc; hidro logis fe tes pú
bliques l'any 1987, perú basades totes en daeles de l'any 
81 o als voltants de l'any 80, demostren que hi ha de
terminades zones de la nostra Comunitat, de les nos
tres i!les, on ja s'ha arribat a la saturació, és a dir, 
que el volum de recursos hídrics que s'extreuen deIs 
aqüifers és superior a la seva capacitat de renovació 
natural. J a l'any 1981 dues zones estaven sobreexplota
des, la zona Pla de Palma-Llucmajor-Campos, on hi ha
via un balan<;: híclric negatiu al volta11t del 30%, és a 
dir, que un 130% deIs recursos eren extrets, per tant 
hi havia un 30 n'él d'aigua que ja no es renovava per via 
natural. A Eivissa es trobava també al voltant del 120-
130%. segons les dades del Pla Hidrol:)gic, i no es veia 
cap reducció en la projecció ele futur, dins el matcix 
pla, cap a l'an)' 1990, en aquestes zones i només ja, 
I'anv 1990. la Serra de Tramuntana era I'única zona que 
queclava allunyada del perill o allunyada del la zona 
del 100% de balan¡; hídric, del 100% de recursos que 
es dctreie·n. 

El segon punt que crec que és important destacar 
és que, Fins i tat contr2\l-iament a opinions generaIment 
popu 1ui tzad es , és ['agri el1 1 tura el principal componen t 
de la demanda . .Ta lIavors, contrariament ja dic a 
élqu este .~ creences pO]1ularitzacI es, Mallorca consumia el 
60% ele la demanda hídrica en agricultura, ¡\llenorea 
el 73 i Eiviss3 no arribava bé al 60%. Ai.xo clóna COIll a 
resultat una qüesti!) que és alarlllant, que continua es
,:ent alarmant, que és la creixent salinització del s aC!üí
fers : hi ha eladcs que són elins la memoria de tots -els 
Diputats qu e ens <:cmb1en prOL! significatives, e ls pOllS 
de Son Roca i 5a Vil e ta, dins Palma, que com en<;:arcn 
a fun c ionar fa C]uZllre anys s'han de tancar perquc el 
conlengut de 531 supera ja cls 2 grams per litre. Aquest 
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cstiu probablement s'extrauran del Pla de Palma aigües 
<1rnb contenguts ele sal al vol tant d'aquests dos grams 
per lilre. 

Avui c]s pOllS bons trcu en 0'8 grams per lilre, que 
pe]' clonar la qualili cal-¡ó c1'aigua potabl e la llei dcma
n :.\ (nS grams pe r lilre, és a dir, aquest estiu beurem 
zligua no potabl e, bClIrem 8igua simplcment sanitari8-
nwnt tolerable i tenint en compte que els margcs ele 
t olera nci~l sanitaris sún molt amplis. 

Quin ":s l'c: s tal, quin és el l1lccanisll1e lié conces
sion.') que la Constitució, l'Est;1lut el 'Autonomia i el De
erc! ele Trans¡·er .~ neil's atorguen) Jo no "ull reiterar 
aquí, a la Cambra, la noslra posieió en relació amb la 
qüeslió compe tencial que en materia d'aigües té plan
te jada 8qllesta COlllunitat Autónoma en r elació amh 
l'Estat . Nosaltres creim que una inlerpretació literal de 
la Constitució i una aplicació directa ele l'Estatut faria, 
fa que aquesta Comunitat té competencies exclusives 
j plenes en materia cl'aigücs, peró cl DeCl-et de Trans
fer,e ncics no ho ve a reconeixer exactament així i reser
ya a J'Estat qües tions transcendenlals com la legisla
ció general, l'orde nació i les concessions, encara que 
sélbem qUé.:, rn¡il eI'un proc\u cte negociador, la realitat 
és que les concessions ele pous per a ús de les aigües 
subterranics cn definitiva són expcelients que tramita 
la Comunitat Aubnoma fins a la proposta ele resolu
ció i l'Estat no fa més que ratificar tota una tramita
ció qlle fa la Comunitat Autonoma i, per tant, la Co
munitat Autonoma té reconeguda, nosaltres entenem 
qu e ja per la mateixa Constitució i per l'Estatut, pero 
també, per la practica 'e1e conveni amb J'Estat en la 
mat ::ria, té una capacitat c\'exercir, de fer una política 
de concesions en relació amb I'estat deIs aqüífcrs, en 
relació amb les necessitats, en relació amb !es matei
xes possibilitats que la Llei d'Aigües, en aIlo que no ha 
derogat el Tribunal Constitucional la Comunitat Autó
noma té possibilitat eI'aplicar. 

1 quina ha estat la política ele concessions en 1118-
tería eI'aigua ele la Comunitat Autonoma? Podclll sa
ber que l'any 1971, per agafar una fita, una base de 
sortida, hi llavía al voltant ele 14.000 pous legalitzats. 
Ju cleman al Conseller si avui ens podria contestar 
quants de pous hi ha a les Jlles Balears. No cree que 
se sapiga la xifra real ni tan soIs aproximada, estadís
ti cament; probablement 23.000 no seria una xifra aven
turacla, tenint en compte l'enorme incidencia deIs pou s 
iHqrals o clels pous no legalitz8ts, problematica que s'ha 
agl'cujat amb la tecnologia moderna, que perl1lcl fer 
un pou d'una profunc\itat important en 24 hores i tenint 
en eompte que, a l1lés, hí ha hagut una política ' peTTIlis
siva, al nostre judici excessivament permissiva en mate
ria de concessions. No s'ha denegat mai una sol'licitud 
de pou per motiu deIs estats deIs aqüífers, aix:J pot 
dur fins i tot la Comunitat Autónoma a una situació 
de responsabili tat da vant au toritzacions i eoncessions i 
eonsegüents inversions importants per part de partleu
lars en obres d'infrastructura, que després es troben 
que ]'aigua que extreuen no és adequada, no és apta 
per a 18 fínalitat a la qua1 es destina. 

Cree que els experts calculen que aquests darrers 
tres anys s'han autoritzat de I'ordre de 10 milions de 
metres cúbics i que en aquests moments hi ha auto
ritzacions pendents per altre tant; 20 milions de me
tres cúbics més els iHegals, que no sabem quants són, 
més cabals l'autorització deIs quals no esta en relació 
amb el cabal d'extracció real, o sigui, pous autoritzats 
per a un detenninat cabal que després a I'hora de la 
veritat n'extreuen un altre. Podem parlar per ventura 

de 30 miliolls ele mct res cúbics; si parlassilll el'aquesta 
quantitat poclríelll afirmar que e ls elarrcrs tres anys 
s'han posar cn mar:\a pOllS d'extracció el'aigua que han 
incl-emnlat d volul1l de elemanLla de l'orclrc d'un 10% 
deIs recursos 1ota15. calculats cls recursos el e I'o rclre 
dc 300 llliJions. 

Aqu es tes són :\ifres que cm pareix que cns merei
:\en una rcfJexió arnb serenital i en profunditat de si 
realll1 ent la COll1unitat Autónoma fa una política de 
concess iolls adequada él J'estat deIs aqüiJers. Poss ibili
t3ts jo cree que n'hi ha moltes , i la COll1unitat Auto
noma té en les se\'es mans una gran qu::mtitat el'ins
tnll~!Cnts per ft:'r una política de concessions, per fer 
una polílica hic1rauli ca sense necess itat el'arribar a ex
trTm s (l ' irrt'\'cT.,ibilitat. Crce que e l primer que eos 
hem cl e plantcj3¡- molt seriosament i ho \olem plan
lejar des d'aquesta tribuna i no es perarem les repli
ques p e!' fcr-ho, ho fcim ara, és accelerar la con s titueió 
de l'organisme ele cunca, ens parcix que aixo és un 
elemen t búsic per es labJir els pri!l c ipis el 'una política 
hidr~1Ll lica amb eriLnis de coherencia. Avui la disper
sió adminis trativa e:\i:'tent en la mate ria és enorme, la 
mullipli cita t d'Admilli s traciuns que conCOITcn en aques
ta qüestió Pan molt difícil coordinar-les, pero hem de 
pensar que , per exemple, quant a ]'Aclministr8ció Agrí
cola, que intervé de manera molt important en la ma
teria, tenim l'Aelminis lració Comunitaria, l'Administra
ció Cen lral j la de la Comuni tat A u tonoma, tenim les 
compct'~nc ies normals de la Consell eria el'Obres Públi
ques i Orelenació del Territori, tcn im les competencies 
del Minis teri d'Obres PúbJiques i Urbanisme, tenim la 
Consell er ia cl'Inelústria i tenim J'In stitut Geol6gi c i Mi
ner cl'Espanya per només parlar cl'aquelles Aclministra
cions que intervcnen en la qüestió de les concessions, 
clcixant a part, en conseqüencia, altres organismes que 
interven en pero que no ten en incidencia sobre la qiies
tió, eom la Conselleria de Sanitat, que té competencies 
en materia cl'aigües. 

La cons titució de 1'000ganismf;, en conseqü~ncia, es
elevé una inexcusable i peremptória neeessil:at per plan
tejar una política hidraulica. La !lei atorga un instru
ment, la cleclaració cl'aqüífer sobreexplotat, al qual ni 
tan soIs fa falta arribar per raeionéllitzar la políti ca ele 
concessiol1s, perque molles vega des el problema ele les 
concessions c\'aigua - i aixü ho saben els experts, com 
el mat eix Sr. Consell er, molt més que jo mateix- no 
és en la quantitat de la eoneessió, sinó on es coneedeix 
la concess ió, pcrqu'~ la incidencia sobre l'aqüífer és dis
tinta i p er tant la incidencia sobre la degraciació de la 
qualital de l'aqüífer és distinta si s'autoritza la con
cessió a un costat o a un altre. Aixo, que signifi ca? Sig
nifica lógicament la posada en marxa, la constitució de 
comunitat d'usuaris, figura prevista a la vigent Llei 
d'Aigües, que pot pusar-se en marxa a partir del mo
ment CJue l'organisme de eonca s'ha constitult i a par
tir elel momen! que un aqüífer és sobreexplotat o és 
amena.-;:at cl'explotació. 

L'actualització de dades del Pla Hidrológic ens pa
reix un element esencial per plantejar una polític8 hi
elraulica racional. Nosaltres varem plantejar durant el 
Debat Pressupostari l'increment i alguns d'aquests in
crements varen ser recoI1its per aquesta Cambra i són 
al pressupost, quantitats per a I'actualització de les 
dad es del Pla Hidrológic, sense les quals és practica
ment impossible plantejar aquesta política. Pensam que 
les dades del Pla Hidrologic poden trobar-se molt supe
rades per I'evolució de la realitat i hem d'establir les 
bases de nous balan(,:os hídrics, i per últim, logicament, 
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accentuar la vigilancia, accentuar la policia hidraulica. 
En aquests moments és cert i el Conseller supos 

que s'hi referira en la seva contestació que no s'extreu 
tota l'aigua autoritzada, la gent usa l'aigua que neces
sita encara que els cabals autoritzats síguin superiors, 
pero hem de pensar dues coses, la primera és que 
aíxo és una aigua jurídicament compromesa i que en 
qualsevol moment la gent pot comen<;ar afer ús de 
les seves autoritzacions i concessTons, posant en perill 
qualsevol mesura de política restrictiva que la Comu
nitat Autonoma posas en marxa, i en segon !loe, i com 
és lógica deriva ció d'aixo, si avui, si el dia de dema la 
Comunitat Autónoma comen<;:a una política dc racio
nalització, el fet que existeixen concessions no ade
quades a les necessitats pot distorsionar i pot fer inútil 
qualsevol mesura de política de contenció, de política 
de racionalització a través deIs mecanismes com les 
comunitats d'usuaris que la Comunitat volgués posar en 
marxa. 

En definitiva, esperam sincerament de man era in
teressada, la resposta del Conseller per continuar el 
debat i plantejar les subsegüents mocions a aquesta in
terpeHació. 

Gracies, Sr. President. 
(El Sr. President repren la presidencia elel debat) 

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

tori i Urbanisme, Sr. Jeroni Saiz. 

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

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 
Sr. Quetglas, creo que lo ha dicho usted casi todo. 

Ha demost rado que conoce muy bien los entresijos del 
funcionamiento de la concesión de pozos y de recur
sos hidráulicos y bastantes más cosas, creo que las ha 
dicho casi todas. 

Consecuentemente no voy a tocar el tema compe
tencial, usted sabe perfectamente cual es la situación, 
como hemos presentado por dos veces en cada Legis
latura una Ley Ot-gánica pidiendo la transferencia, la 
primera todos sabemos como acabó, veremos qué pasa 
con la segunda, evidentemente la Comunidad tiene mu
chas posibilidades de actuar a través del Convenio de 
colaboración con el Ministerio, las está utilizando, pero 
no las tiene todas, en algún punto no las tiene, con
cretamente en el de la planificación, es decir, así como 
en el tema de la concesión de los recursos realmente 
hay que decir con sinceridad que yo diría que e l cien 
por cien de las autorizaciones o concesiones se han 
dado o se han denegado de conformidad con la pro
puesta de la Comunidad Autónoma, en cambio la in j
ciati',.;:¡ dI:! la planiricdCiúlI, el Minisler-iu no ha renun
ciado a ella , lo cual no quiere decir que no estemos 
trabajanclo y que no estemos utilizando lo que tenemos 
en estos momentos de planifiC:lción, pero en cambio el 
Ministerio no ha renun ciado a esta iniciativa. 

Las cifras que usted ha dado so n ciertas . r ea les, 
pero quizás un poco exageradas en alguna interpreta
ción, las cifras son las que salen del documento infor
mativo del avance del Plan Hidrológico v yo aprove
charía para decir que aunque son unas cifras del año 
81, realmente los estudios o sea los datos de camno 
fueron tomados el ai10 81, algo actualizados el año 85 , 
pero lo que se ha podido comprobar es que no hay di
ferencias sens ibles con los datos por e iemplo de co no
cimiento de acuíferos que se tenían 'clelos estu dios 

del año 73, lo cual quiere decir que no se ha adelan
tado excesivamente, y en cuanto a las cifras usted se 
a dado la pregunta y la respuesta. ¿Están superadas 
las cifras? Probablemente no sólo na estén superadas, 
sino que sean inferiores a las que salen por aquello de 
que no se extraen todos los caudales autorizados ni 
muchísimo menos, 

Los caudales que se dedican a la agricultura son 
algo más -bueno, también depende de qué porcentajes 
hablemos, porque todo se está hablando entre dos ci
fras, pero hablemos de cifras medias-, en Mallorca es 
del. orden del 70%, casi llega o diría que el 71 o el 
72 % en la agricultura y todos sabemos que la agri
cultura está en recesión, luego hay que decir que de 
cada vez se están empleando menos estos caudales, casi 
diría que afortunadamente, probablemente la situación 
de los acuíferos sería distinta si se autorizasen todos 
los caudales autorizados, autorizados de muy antiguo, 
algunos de ellos sin ninguna clase de control porque 
son de los tiempos que no había ninguna clase de 
con trol. 

En cualquier caso, si u sted ha manejado las cifras 
de los aumentos de los caudales autorizados durante 
esos tres años, efec tivamen te son alrededor de los 10 
millones ele me/rus cúbicos aproximadamente, pero en
l'-e los años 86, 87, 88 Y lo que llevamos del 89; no 
quiere decir que los otros 10.000 que estén pendientes 
se autorizen, porque no toclos los que se piden se auto
rizan. En cualquier caso, es tos 10.000 autorizados en 
tres 3110S nos darían en diez anos del orden de 11.000, 
1 1.000 Y pico, 12.000, pe l'<.lóll , 12 millones de metros cú
bicos de aumento, ¡{¡ientras que en las previsiones del 
avance del Plan Hidrológico estaba previsto el aumen
lo en nueve años, del 81 a l 90, desde un mínimo de 
30 y tantos hasta 50 y tantos, es decir que estamos 
por debajo de las dos hipótesis extremas de aumento 
de demandas previsbles que se plantean en el Plan 
Hidrológico, estamos nosotros por debajo de la inferior, 
lo cual da un cierto margen de tranquilidad en cuanto 
a la actualización de los estudios. No quiere decir que 
la situación no sea preocupante, pero esta actualiza
ción de estudios que usted demandaba da un cierto 
margen de tranquilidad. 

En cuanto a las actuaciones que tenemos nosotros 
en concreto, hay dos tipos de actuaciones. Yo crea que 
corresponde rea lizar tres cosas y vaya ser un poquitín 
más amplio que la política de concesión de recursos, 
si mplemente no es sólo concesión, yo creo que hemos 
de hablar un poco de política hidráulica, que no sólo 
son las concesion es que se dan a particulares, sino que 
hay algo más. Es, por una parte, la captación de nue
vos recursos, la optimización de los recursos disponi
bles; en segundo lugar la racionalización del consumo 
de est~s ~gu~s y en tercer lug3r la priorizat:ión en estos 
consumos, y yo creo que es en esas coordenadas que 
tiene que moverse la política hidráulica de esta Comu
nidad y de cualCJuier otra Comunidad. 

Las autorizaciones, usted sabe que hay dos tipos, 
una de ellas no requiere nada especial, son las de m e
nos de 7.000 metros cúbicos, en toda España simple
mente se extraen directamente y aquí, en Baleares, se 
tiene que pedir una autorización, y después las conce
siones que son para más y que tienen una tramitación 
algo distinta según que sean para uso doméstico o para 
li SO de regad ío. Pues bien , para la autorización de estas 
concesiones hay unos límites, en las de regadíos hay 
unas limitaciones en Punció n de la superficie que se 
justifica que se desea regar y en las d.e abastecimiento 
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en función de la población que se desea abastecer, pero 
por encima de esto disponemos ele dos herramientas 
que perlTlj ten li mitar o denegar las concesiones que 
se solicitan. Son, por una parte, la disponibilidad, el 
conocirniellto de los acuíferos v l;:¡s limitaciones que 
existían en Baleares a raiz del ;:¡110 73, que corno sabe 
usted h~lbía un Decreto que vino a ser una especie ele 
Regbmento de la Lev de Aguas antigu3, que entonces 
no h;:¡bía Ley de Agu~s pero que en Baleares sí existía, 
este Decreto 3ctuaba él modo dc Rcgbmento y permi
tía regular en las distintas zonas, en función ele este 
graclo de saturación o de sobreexplotación que usted 
estaba diciendo de las distintas zonas, marcaba unos 
límites máximos de las extracciones, y por otra parte 
está un informe que hasta la nueva Ley de Aguas había 
sido vincul,mte \' que ahora no lo es, pero que por 
expreso deseo del Ministerio de Obras Públicas se sigue 
solicitando al lGME, al Instituto Geológico y Minero 
de España, que es el organismo que en estos momentos 
dispone de mayor información sobre las características 
de los ~lCllíreros, el estado de los mismos, tanto en 
cantidad como en calidad. Ese es un informe que nos
otros asumimos prácticamente como vinculante, aunque 
no lo sea legalmente, pero que por expreso deseo del 
Ministerio de Obras Públicas, en las instnlcciones que 
ha dado para la tramitación ele los expedientes hace 
que se solicite y que dado el profundo conocimiento 
que tienen se empleen casi con carácter vinculante. 

Es decir, que hay dos tipos de limitaciones, no 
sólo las propias del uso que se piensa dar al agua, sino 
una limitación zon81 en cuanto al acuífero del que se 
piensa extraer, por una parte, y la otra limitación en 
cuan to <11 informe concreto que pueda dar el lns titu to 
Geológico y Minero, y esto hace que no todas las con
cesiones se autoricen, que en un porcentaje bastante 
fuerte se nieguen o se limite la capacidad solicitada 
inicialmente. 

De todas formas, como decía, no es esto sólo lo 
que se puede hacer (1) materia de política hidráulica. 
Evidentemente la constitución de la Junta ele Aguas, 
estoy absolutamente de acuerdo con usted -en que es 
necesaria, la Conselleria tiene ultimado al Anteprovecto 
ele Le" de creación de esta Junta de Aguas, que V<1 

a someter en plazo muy breve a la consideración del Go
bierno y espero que posteriormente del P<1¡-]8mento. 
Sería preciso incrementar la vigilancia y policí8 hidr6.11-
lica, lo que pasa es que esto tiene unos clev8elos costes 
(me debieran COlTer a C<1rgo del Ministerio de Obras 
Públcas y no libr<1 ningún fondo para este cometido, 
no es una queja de orden competencial, es un8 queja 
de orden económ ico y usted también lo sabe perfecta
mente, y por otra parte hay lo que le he est8do hablan
do de la racionalización del consumo, la racionaliza
ción en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad, y 
por último el establecimiento de prioridades. 

Tanto en uso urbano, doméstico o turístico, corno 
en uso agrícola se derrocha agua en Baleares. Hay re
des ele distribución de agua, redes urbanas, que tienen 
un nivel de pérdidas excesivo, exagerado, y que parece 
un absurdo acometer cualquier medida, sea una pota
bilización o sean unas obras hidráulicas de captación 
de nuevos caudales ya de cada vez más costosas margi
nalmente, mientras no se resuelva este problema de la 
disminución, no quiero decir supresión porque es im
[Josible, pero sí la disminución drástica de las pérdi
das en las redes de distribución, especialmente en las 
ciudades importantes. 

En Agricultura Jo mismo, se utilizan todavía en 
exceso sistemas de regadío con un consumo uni tario 
por hectárea muv superior al que se podría obtener 
con sistemas ele riego mucho más modernos. 

Eso, por lo que se refiere a la c<1Ilticiad; por lo 
que ~e refiere a la calidad, tres cuartos de lo mismo. 
En l'stllS momentos, y no quiero hablar elel tema ele 
PalmJ y los pozos de la Vilet;:¡ porque habría que ha
blar de una, yo quisiera decir sin 811imo peyorativo, 
bast:.nte deficiente explot;:¡ción de recurs();, de qlle dis
ponía Palma en su momento, los pozos ele la Vileta 
los especialistas dicen que Dunca tendrían que haberse 
explotado, en consecuencia prel'iero no tocarlo, pero 
sí que es cierto que se cst8n utilizando [Jara el con
SUlllO v se van a utilizar este ver<1no para el consumo 
doméstico aguas no potables, con el Código Alimentario 
en la mano, yen cambio se van a utilizar aguas de una 
excelente c81idael para regadío. Esto no deja de consti
tuir un absurdo que exige también una l'acionalización 
y esta agua ele excelente calidad que se puede obtener 
por m¿toc]os caros, como puede ser la potabiliz8ción no 
en su tot8liclad, sino como Jyuc!a, como mejora de la 
calidad, que algunas instituciones o algunos consllmi
dores significados debieran establecer. Igual que hay 
consumidores que tienen sus propias instalaciones por 
ejemplo ele descalcificación, habría consumidores que 
en función del uso que le clan al agua debieran tener, 
para una cierta cantidad del agua que se utiliza, unas 
instalaciones ele desalinización o de mejora del conte
nido en sales, usemos la expresión más correcta. 

Quiero decir que de los 200 o 250 litros por habi
tante v día que consume una persona normalmente 
pongamos de media en nuestra Comunidad, exclusiv8-
mente 10 o 15 o 20 se utilizan realmente para el con
sumo humano, bebidas o cocinadas, y que por lo tan
to debieran cumplir los requisitos estrictos de calidad 
y no llegar ni a los 0'8 ni a los 0'5, pero en cambio 
el resto elel consumo que se hace. se consume en ope
raciunes de lav8do, de limpieza, de limpieza de sucios, 
de Jimpieza de calles, de riego de j8rdines, etc., etc., 
y en ésas no tiene por qué consumirse 8gua de esta 
calidad. 

COnseC1.1entemente parecería un absurdo realizar 
operaciones costosísimas de mejora de la calicbd del 
agua o de aportación de nuevos caudales ele gran ca
lidad que mejoren la meclia del conjunto de aguas su
minislraclas para que después se emplee en regar las 
calles o en fregar los suelos o en bañarse. En ton ces 
es;:¡ optimización del uso del agua creo que es tanto 
o cuanto más impor-tante que lo que podría conse
guirse con una mayor restricción en la autorización de 
caudales, que muchas veces SOn imprescindibles, por
que los caudales que se pielen son para establecer re
gadíos o bien para abastecer poblaciones o bien para 
mejora del suministro o poblaciones, a poblaciones que 
tienen perfecto derecho a gozar de este abastecimiento. 

Entonces pienso que esta segunda cuestión tocacla 
es bastante más importante, todavía, que la regulación 
de la concesión de recursos y en último extremo, yeso 
sí que es una decisión política que tendrá que ser 
objeto del Plan Hidrológico, está la priorización, llega
do el momento. Una vez que se hayan optimizado y 
racionalizado tanto las cavtaciones, la aportación de re
cursos, como la utilización ele estos recursos disponi
bles, si llegasen a ser insuficientes, que yo creo que se 
puede ser bastante optimista porque hay mucho que 
trabajar en esta materia, llegaría el momento en que 
habría que establecer prioridades, prioridades que de 
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una manera genenca están contempladas en la Ley de 
Aguas, pero que de una manera concreta -sÍ, Sr. Pre
sidente, acabo en seguida- debieran establecerse en 
cada una de nuestras comarcas y en cada una de nues
tras zonas. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs . Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vul

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

paraula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MA YOL I SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Una intervenció molt breu per felicitar el Grup 

autor de la interpeHació per l'oportunitat i l'inten~s 

d'aquesta proposta. Entenem, no altres e peruvem, ea 
un tennini que ja ha passat, que hi hagués en e l Parla
ment un debat sobre política d'aigües, co a q ue. 'h.wia 
adop ta t COIl1 a resolució de I Deba t d'Ordenació ele I Ter
ritori, si no m'engana la mem:)J'ia, i pensavem que era 
una fórmula m~s interessant perque permetia resolu
cions de tots els Grups, etc. Entenem que aquesta in
terpeHació quc fa referencia a un tema concret, que és 
el ele la política ele ccncessions, no anuHa el mandat 
parlamentari anterior i volcm deixar expressa constan
cia d'aquest fet i continuam espcrant que el Govern 
compleixi el compromís que la Cambra li va mCinar 
en el passat. 

Entenem que el resum que s'ha fet ha estat molt 
interessant, veure com de [et molts deis plans o molta 
de la documentació que tenim sobre les aigües a Ba
lears consisteixen en documents amb aportacions pos
terioJ's a altres documen ts i altres estudis, pero fins 
ara s'ha fet més política de «consulting» que vertaele
rament polític:l d'aigües i és un tema absolutament 
cabdal. N'hem parlat ele vegaeles, n'hem parlat quan 
hem parlat del golf, en parlam cada vegaela que par
lam d'urbanisme, cada vegada que parlam d'Ordena
ció del Teritori i cada vegada que es parla de política 
agraria. Ens ha de preocupar, ens ha de preocupar 
sentir que elc gualque manera el Conseller afirma que 
afortunadament l'ús d'aigua per a agricultura esta en 
recessió, nosaltl'es entenem que no és una circumstáncia 
afortunada perque es basa en la recessió de I'agricul
tura, si es basas en la moelernització deIs sistemes de 
reguiu a que després el ConseIler ha aHudít amb molt 
d'encert, sí que seria afortunat, en la situació actual no 
~s una circumstáncia afortunada, encara que pugui te
nir conseqüencies marginalment afortu!lndes i suposam 
que és aquest el sentít de les scves paraules. 

Pensam quc l'anunci de l'organisme de conca a es
tablir en un tennini molt breu és un anul1ci del qual 
realment també ens hem ele felicitar tota la Cambra, 
en canvi ens sap més greu vcure que hi ha una disputa 
económica entre el Ministeri i la COl1sd\eria perque la 
vigilancia i la policía cl'aigi..ies tenen un cost elevat, té 
un cost molt més elevat que no s'exerccixi aqucsfa vi
gilancia i aquesta policia d'aigües i al cap i a la [i aqucst 
cost en definitiva ,ia no el pagara Madrid, ja no ens 
podrem barallar amb Madrid de quí paga aguest cost 
si aquesta vigilancia no s'exel-ceix, perqU!~ és ben se
gur que aquest cost call1-a damunt els illencs. 

Enlenem que les manifestacions quant a la reeluc
ció ele perelues a xarxa són molt inleressants, cúm ho 
són, ja ho he dit, moelernitzar els sistemes ele reguiu 
i [ins j tot 18 de c\istingir qualit8ts. 

Pero pens que hi ha un punt fonamental en els 
temes d'aigües, que és assumir que l'aigua, un recurs 
absolutament fonamental per a la vida, per a recono
mia i per a l'ecologia, és un recurs limitat en aquestes 
illes i és un recurs limitant en aquestes illes, que d'ai
gua no n'hi ha més que la plou, en definitiva, i igual 
que no hi ha més aigua, no hi ha més ilIes i no hi ha 
més espai. Si no tenim un capteniment en l'ús de l'ai
gua, si la política de concessions o la política hidrau
lica en general no assumeix aquest fet del recurs li
mitat i limitant a la vega da acabarem primer per per
elre progressivament la qualitat, cosa que passa i que 
supera de molt els límits del sentit comú, com és 
el cas d'Eivissa, i acabarem per perdre també el ma
leix recurs i en definitiva per perdre les possibilitats 
que estan damunt aquest recurso 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part e1el Crup Parlamcntari SOCIALISTA, té 

la paraula el Portaveu Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. 
Aquesta és una interpeHació important i en aquest 

sentit també em vull sumar a les manifestacions elel 
Grup del PSM-EEM en relació amb el Grup que I'ha 
proposada que creim que inicia el que ha de ser un 
debat parlamentari ampli o almanco Un tractament més 
continuat d'aquesta problemática hiclraulica a la nos
tra ComunilaL 

Hem seguit també amb la maxima atenció l'~xpo
sició del Conseller eI'Obres Públiques, hi hem trobat 
poques respostes o com a mÍnim res postes potser poc 
satisfactories. La veritat és que aquests darrers anys 
hem observat una gran passivitat en I'exercici de l~s 
competencies hiclrauliques, potser perque des de la 
Llei del 85, la Llei d'Aigües, la maxima preocupació del 
Govern ha estat la batalla ideológica contra la Llei el'Ai
gües, en espera d'una resposta favorable del Tribunal 
Constitucional, peró des que el novembre del 88 es ma
nifesta el Tribunal Constitucional sobre la constitucio
~alitat, en termes quasi bé absoluts al niveI1 que ens 
importa, d'aquesta llei i per tant ja sense cap dubte 
súbre l'estabilitat del malT jurídic, crec que és ben hora, 
pcr tant, tancat el capítol ele la batalla ideologica, que 
la Comunitat Autanoma i el seu Govern s'assentin en 
I'exercici de les competencies que tenen, que no són 
totals, pero són suficients, són amplies per fer una de
terminada política. 

En aquest sentit també he ele dir que esta bé que 
el Conseller anlll1ci'i que té quasi ultimat un avantpro
¡ecte que pr6ximament pot dur a un Consel1 de Govern 
i potscr vcngui al P;:¡rbmcnt, pero, elatO, és que [a qua
tre anys O' tres anys i mig que ha pot tenir fet, per
que rcalment el marc juridic que li pennet fer aquest 
projecte ele \lei per eslélhlir J'organisme de conca o la 
terminologia que sc li \'ulgui clonar a la nostra Comuni
tat és de l'an\' 85, elel mes de juliol. pcr tant així mateix 
hi ha hagut una gran passívitat en l'exercici el'aquestes 
compelencies. 

Per alLra "art, no lrobam satisfactOries, almanco 
en el paper que ens corresponen en aguest debat c1'avui, 
les explicaciollS del ConsL.:!1er sobre la forma ele donar 
les concessions , m2s bé ens alineam en les posicions 
inicialment formulaeles pel Sr. Quetglas en el sentit que 
hi ha una permissivitat en la conct'ssió ele les aigües 
suhterrimies, que els aqüífcrs sobreexplolats són un fet 
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a la nostra Comunitat i que no es juguen els rnecanis
mes que la Llei i el Reglament del Domini HiddlLllic 
donen a la Comunitat Autonoma i que, per altra part, 
el tema de la xarxa de vigilancia deis aqüífers és cl'una 
absoluta importancia per poder coneixer amb cletall 
que és el que succeeix i per tant per poder manejar 
dades al dia de l'evoJució i poder prenclre per tant me· 
su res també al clia, si així es pot clir sobre aquesta qües
tió. Cree que descartar aquest tema simplement per una 
qüestió economica, que crec que a més és establert en 
les vies de conveni que té la Comunitat Autonoma, crec 
que en qualsevol cas és ele tan vital importimcia, i ho 
saben tots cls responsahles en la materia d'obres hi
elrauliques ele la Comunitat Autonoma, que a més es 
podria facilitar en vies de cooperació amb els munici
pis per recluir costos que realment pugui significar 
aquesta imprescindible xarxa ele vigilancia deis aqüí
fers, que crec que realment és massa facil resol elre 
aquesta qi.iestió ele la manera com ho ha fet el Conse
ller. 

En resum, creim que aquestes possibililats que té 
la Comunitat Aut:Jnoma, el Govern i el Conseller el'ac
tuar, les possibilitats competencials que tenen i les pos
sibilitats ele coHaboració amb les diverses Administra
cions, també amb la Central, en aquesL tema, no s'han 
esgotat suficientment i que és necessari fer-ho per ra
cionalitzar l'ús ele l'aigua a les nostres iHes i esperam 
que en aguest sentit, el Grup elel CDS, que és I'únic 
que ho pot fer en aquest moment, presenti unes mo
cions que realment estimulin i fermin el Govern a dur 
una política realment rigorosa en aquesta qüestió. 

Mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per elret ele replica, el Portaveu del 

Grup ParJamentari COS, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES:· 
Gracies, Sr. President. 
Gracies als Srs. Portaveus que han intervengut en 

el debat, per les seves paraules i també gracies al Con
seller per la seva intervenció, encara que jo voldria pre
cisar algunes qüestiüns que ell ha elit i que em pareix 
que poden ser con tradictl.)ries amb la realita t. 

El temps és escas i cm cenyiré estrictamenL als 
punts. Voste ha al·ludit que el MOPU h3 clictat inst ruc
cions concretes, el Ministeri d'Obres Pl1bligues i U¡-ba
nisme ha elictat instrucciüns concretes perque fos J'1ns
titut Geohgic i Miner d'Espanya qui fes els informcs 
per a la concessió d'aigües que la Comunitat Autóno
ma agafa com a vineulants, si no I'he entes malament 
ha dit aixo i que aixo s'ha produ'it perque l'Institut Geo
logic té major informació i un major coneixement elels 
estats deis aqüífers. Jo desconee si el Minister; el'Obres 
Públiques ha donat aquest tipus eI'instruccions a la Co
munitat Autonoma, pero el que jo li elemanaria en con
traposició a aquesta afirmació seva és quantes conces
siüns ha elenegat l'Institut Geologic i Miner d'Espanya 
per raó ele I'estat deIs aqüífers, i aleshores jo crec que 
la res posta és cap. 

Si nosaltres partim de la base, per exemple Eivissa, 
un tema que tractarem a continuació, que l'any 1981 
reconegudament tenia un balan<; hídric en el qual les 
extraccions eren el 130 % deIs recursos, jo he de des
confiar d'una institució que tenint un balanc;: híelric 
amb aquests números autoritza tata quanta concessió 
es fa sobre els ja eixugats aqüífers eivissencs i no se 
n'ha denegat cap per raó de l'estat deIs aqüífers, igual 

que al Pla ele Palma. igual que a la zona ele Llucm3jor 
i Campos. Per tant, es fa difícil admetre que les con
cessions es proclueixen amb un rigor per part deIs or
ganismes informants. i m'agradm'ia que ratificas. que 
m'hu ratificüs jJt'rqllc la \"crilat és que no acab d'en· 
tenclre quin és el papcr que juga la Comunitat Auto
noma, si pel Ull coslnt S'~\col -da amb el Ministeri el'Ob¡-es 
Públiqul's i Urkmisme que LOta la tramitació fins a la 
proposta ele resolució la c1urZl la Comunitat Autonoma 
amb el bL·llL·l1tCS que el Ministe¡·i el'Obres Públiques i 
Urbanisme l'única cosa que fara serZl ratificar tata la 
tralllitacit) i la proposta de resolució i elesprés enmig 
sorgeix ],impcratiu que sigui un organisme de rEstat 
qlle faci un informe que en definitiva és un informe 
\'incuJant; jo per a aix~), Sr. Saiz, li recoman aria que 
tl)f"llils les (·ompetl~ncies en mélt~ria el'aigua, perque aquí 
\'ostc l'única cosa que ra és posar funcionaris al servei 
ele les decisions que pren l'Institut Gcológic i Miner 
i el Ministeri el'Obres Públiques i Urbanisme, i aixo no 
cm pareix raonablc en absolut, ates que jo crec que se
rien els seu s serveis els qui, a partir de les dades ele 
que disposen, hauriell ele fCl" cJs informes pertinents él 

cada una de les coneessions i no l'Tnstitut Geologic i 
Miner, que en definitiva la Llei d'Aigües no Ji atorga 
cap responsabilitat en aquesta materia, Ji atorga una 
determinada titularitat en qüestions d'estuelis de carac
ter general. etc., etc. 

Ens alegra, ens satisfá i aeollim amb esperan/;a el 
seu anunci que proximament remetra a la considera
ció del Consel1 ele Gm'em i a aquest Parlament, en con
seqüencia, la lIei de constitució ele l'orgéinisme ele COll

ca. Nosaltres esperaríem i li demanam ara que aquest 
anunci es converteixi en un compromís formal amb 
dates, amb lerminis clars perqué ens pareix que el tema 
així ho requereix. 

Yolia afegir que efectivament nosaltres no hem con
siderat aquest el debat sobre aigües, el debat sobre po
lílica hiclrtwlica que aquest Parlament té pendent, en 
absulul, no;;altres ens hem limitat él un aspecte mol! 
concret ele la política de concessions en tant que és 
la culminació ele l'aceió racional i J'acció racionalitzaela 
sobre el palr·ill1oni híelric, sobre el elomini que tenim, 
del c10mini ]1l1blic de I'aigua subterrania. Aquesta és l'ex
pre~sió final d'una cüncepció, d'una política, d'unes prio
ritats, etc., i de tots e1s principis ele política hidraulica 
- alf'uns deJs quals li he de dir, Sr. Conseller, que com
partim pkn~\I11ent- que ens ha explicat, pero creim que 
aixo és l11at~~ria el'un altre debat, és materia elel debat 
de política hiclraulica que excedeix de J'ambit eI'aquesta 
interpellació. 

Per últim jo volelria dir, fer una reflexió sobre la 
ur!:,ellcia que tenim de prcndre aquesta mesura. Al re
cent Oebat de Pressuposts del Conse1l Insular ele Ma
llorca, per exemple, el COl1sell Insular ha eleterminat 
una priorilz'lció clara, una priorització tendent que nO 
hi hagi cap municipi de Mallorca que no disposi de pro
velment i sanejament d'aigua, que no hi hagi cases sen
se aigua corrent i no hi hagi pobles sense xarxa ele cla
vegueram. Aixo, si aquest programa es posa en marxa, 
significara a eurt termini una sobrepressió important 
sobre els aqüífers actualment existents, si aguest pro
p:rama es desenvolupa amb la voluntat que el Consell 
Insular de Mallorca ha manifestat a la seva reunió de 
plenari, logicament significara la posada en marxa de 
nous recursos i de captació de nous recursos híelrics, 
etc., etc., amb la corresponent pressió sobre els aqüí
fers existents. Per tant, la feina de racionalització, d'es
tabliment d'una política racional de coneessió es fa no 
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solament urgent, sinó impera tivam ent urgent. 
Gracies, Sr. Presiden t . 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller d 'Ordenació del Territor i 

i Urbanism e, Sr. Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 
ORDENACIO DEL TERRITORl (Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr. Presidente. 
Sr. Quetglas, usted mismo lo acaba de decir con 

sus últimas palabras. Si efectivamente se llevan a cabo 
y espero que sí, las actuaciones necesarias para dotar 
de agua a todos los municipios de nuestras islas, evi
dentemente va a haber un aumento no tan fuerte como 
podría parecer, porque la gente de los pueblos que no 
tienen red ele agua emplean agua aunque no tengan red, 
pero sí va a haber un cierto aumento ele consumo, evi
dentemente, pero esto no se arregla con una política 
de concesiones, yo creo que la política ele concesiones 
!lO es la culminación de todo un proceso, es una parte 
del proceso. porque muv posiblemente muchos de estos 
abastecimien tos no se resuelven a base de concesiones, 
sino que se resuelven a base de obras de captación de 
nuevos recursos, no precisamente pOI- concesiones a par
ticulares sino con la Administración y estamos en lo 
que yo le hablaba de la [Jolítica de captación de recur
sos. ele la que yo no he llablado porque no era tema 
de la interpelación, penJ que sí son actuaciones que 
está teniendo la Comunidad Autónoma. 

En un tema que usted lo ha dicho y yo lo digo, 
'1 estoy en desacuerdo absoluto con el representante 
del Partido Socialista y me parece mentira que él hable 
de esas cosas precisamente. La Comunidad no tiene nin
guna competencia en materia de aguas, no tenemos 
nada que devolver porque no tenemos ninguna compe
tencia, y no tenemos ninguna competencia porque el 
Partido Socialista Obrero Español no ha querido que 
esta Comunidad Autónoma tuviera competencias en ma
teria de aguas. No comprendo como su Portavoz se atre
ve a echarnos en cara que no ejercemos una competen
cias que no tenemos porque eIJos no han querido que 
tengamos, o sea, tenemos posibilidad de colaborar con 
el Estado, pero nada más y evidentemente el Estado 
impone sus condiciones. <,Por qué nosotros' tramitamos 
los expedientes? Pues los tramitamos porque en el mo
mento de hacerse la transferencia, y se lo vaya recor
dar -yo creo que usted lo vivió perfectamente, pero 
lo vaya recol-dar a toda la Cámara- , el Ministerio de 
Obras Públicas o los servicios técnicos con los que dis
cutíamos, el nivel al que discutíamos las transferencias 
coincidían con su criterio y con el que era el nuestro 
también en aquellos momentos, que la competencia ex
clusiva el-a ya de la Có'l11unidad Autunoma desde el pri
mer momento, y así se planteó todo el Decreto ele 
Transfere ncias e incluía todos los servicios, humanos, 
técnicos, tocios completos. del Servicio Hidl-áulico ele 
Baleares. Posteriormente Ikgó la interpretación jurídi
ca del Ministerio, que tamhién fue aceptada por' nues
tros sen'icios jurídicos, de que eso no era así, la in
terpretación del espacio intermedio entre unos y otros 
-se lo recuerdo, usted lo sabe, pero hav otros ~n esta 
Cámara que quizás no lo r-ecuerden, al;nque creo que 
aquí lo hemos hablado alguna vez·- v se lleQ:ó a la con
clusión de que no \' el Decreto se I~lodificó en el últi
mI) momento v el Estaclo se quedó absolutamente con 
t?das las competencias, porque nos dió única v exclu
sIvamente la competencia de poder aHlcbr él los aVUll-

---

tamientos a resolver los problemas de su estricta fun
ción, que es el abastecimiento y saneamiento, que no 
es competencia, venimos ayudándoles, y es competen
cia municipal, pero la competencia auténtica en mate
ria de aguas, la legislación, ordenación y concesión, se 
la quedó el Estado. Lo que pasa es que se llegó a un 
acuerdo que para no dividir los equipos humanos, cuan
do ya parecía que esto había dado mal resultado en 
todas partes, la división de equipos humanos lo que 
ha hecho ha sido una duplicidad de la burocracia, así 
como en todas las Comunidades Autónomas el Estado 
se quedaba con todo el equipo humano porque no trans
fería prácticamente nada en materia hidráulica, a nos
otros, a pesar de quedarse con las competencias pro
fundas, las importantes, nos transfirió todo el servicio 
hidráulico y entonces lógicamente tenía que completar
se con un convenio en el que nosotros teníamos que 
aportar nuestros funcionarios, nuestros técnicos para 
poder tramitar los expedientes, pero lógicamente con 
sus criterios, y quien tiene que marcar estos criterios y 
quien tiene que decil- qué informes le dan credibilidad 
o no le dan credibilidad es el Estado, porque suya es 
la competencia, es decir, que nosotros podríamos de
volvérsela y entonces le devolveríamos nuestro perso
nal, con lo cual se produciría una división ele un per
sonal ya ele por si escaso, lo cual no [Jarecía que fuese 
eficaz de cara a lograr una buena administración, pero 
nada más que esto, no tenemos nada que devolver, es 
suya la competencia, es toela suya, nosotros no tenemos 
nada. 

Que haya permisibílidad en las concesiones, que se 
deduz.ca de mis palabras, yo creo que no se deduce 
que haya permisibilidad. He dicho que hay que esta
blecer unos controles, a pesar de todo nosotros también 
tenemos unos estudios, tenemos un pequeño equipo que 
trabaja en este tema v se hacen unos informes y no 
se sigue estrictamente- el informe del Instituto G'eoló
gico, se discuten o se comparan si estamos hablando a 
nivel técnico y entonces se discuten, porque estamos 
hablando a nivel técnico, las posibilidades de explota
ción de los acuíferos y se lleva a cabo el control de 
los pozos, control de ;xtracciones, control de calidad, 
existe la red de vigilancia, lo que pasa es que es insu
ficiente. Y, Sr. Mayal, no es que nos peleemos con el 
Ministerio. no hay ninguna clase de discusión, simple
mente que el Ministerio tiene que correr con estos gas
tos v no corre, no manda dinero, con la transferencia 
en materia de obras hidráulicas no transfirió ni un solo 
céntimo por este concepto. Después hay un convenio 
y no es que nos peleemos ni dejemos de pelear, el Mi
nisterio tiene que mandar dinero, nos tiene que man
dar 750 millones desde el año 85, de la transferencia, 
\' los estamos esperando todavía, no ha mandado ja
más Ull célltilllU pur llingullo de Tos concepLOs de co
laboración en materia hidráulica que estamos estable
ciendo, y quiero recordar lo que pasa cada año cuan
do llegan los presupuestos a este Parlamento y se pro
ponen ampliación de plantillas de personal, aumentos 
de Capítulo T, cuál es la reacción de este Parlamento 
frente a cualquier aumento de Capítulo l, y ese es el 
pl-oblema. Si tenemos que aumentar la red de vigilan
cia, hay que aumentar el Capítulo 1 del Servicio Hi
dráulico. 

Siento si ha interpretado que yo me alegraba de 
b recesión de la agricultura, no me alegro de la rece
sión de la agricultura, he dicho que gracias a que ha
hía recesión o porque había recesÍón no se consumían 
todos los caudales que estaban autorizados. que si se 
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consumiesen touos los autorizados In situación sería 
bastante más grave, no es que yo me alegre de que 
no se consuman porque no hay agricultura, lo que pasa 
es que se consumen menos y lns cifras de consumo rcnl 
SOn inferiores a las que se obtienen, pero también en 
los estudios se tiene en cuenta esto, o sea que cunndo 
en los estudios se dice que hny una demanda de X mi
llones de metros cúbicos no es la simple suma aritmé
tica de los caudales autorizados, sino que se le aplica 
un coeficiente reductor en función de un menor con
sumo que se sabe que existe en el campo agrícola, y 
en el campo del abastecimiento urbano tampoco se con
sumen todos los autorizados. 

No le puedo decir exactamente cuantas concesio
nes se han denegado, no lo sé, es una cifra que no ten
go en estos momentos, no le puedo informar, lo que sí 
puedo decirle es que en el caso ele Eivissa, que a usted 
le preocupa y que a mí me preocupa y que a primera 
vista parece un absurdo cier! amente que se sigan au
torizando pozos en Eivissa sabiendo que está sobresa
turada; sin embargo Eiviss~ tiene una particularidad 
técnica y es que no se puede hablar del acuífero de la 
zona de Eivissa, aunque sea una sola zona. Eivissa es 
la isla peor estudiada cn este sentido, porque son unos 
acuíferos muy compartimentados, can muy poca comu
nicación entre lITIOS y otros, y en estos momentos Ei
vissa capital está dando una agua muy mala, de una 
calidad pésima, y sin embargo hay una agua de exce
lente calidad sobrante en la zona de Sant Joan. Son 
acuíferos muy compartimentados y no hay ningún in
conveniente en que se autoricen, que CO;1 el criterio 
concreto del acuífero sobre el que se actúa se autori
cen pozos en según que zonas y no se autoricen en 
otras. Olra cosa es que empiece a funcionar el consor
cio que está montado a nivel insular para homogenei
zar los cons.umes ele agua :v para redistribuir esta agua, 
pero estamos hablando ele una redistribución para el 
consumo doméstico, no para el consumo agrícola, que 
aunque es inferior al de MallOl-ca sigue sienelo del or
den de un 50 y pico o un 60 %, Y ése no viene afecta
do por el consorcio, naturalmen le, y en unas zonas es 
de una gran calidad y en otras ele baja calidad. 

Yo no me atrevo a corn)Jromcterme en estos mo
mentos a una fecha exacta ele presentación elel proyec
to. de creación de la Junta de Aguas; creo que es in
rnmente, )Jera tiene una cierta tramitación interna den
tro del Gobierno que no me permite fi jar ahora unas 
fechas que después lamentada que no se cumpliesen. 
Le pueda, asegurar que personalmente yo tengo segura
mente mas urgencia que usted para que se ponga en 
marcha, pero cuidado, tampoco creamos que la crea
ción de la Junta de Aguas va a resolver todos nuestros 
problemas, porque no es ése el tema, resolverá a l [!U

nos de coordinación, de solución de posibles conflict~s 
de competencias que existen. Hay muchos departamen
tos con competencia, pero en la práctica no se tr aduce 
en dificultades o en impedimentos para una política efi
caz. Quiero decir, seamos sinceros, que la creación de 
la J~nta de Aguas, aunque es deseable y es bu ena y 
podra ayudar a muchas cosas, su carácter autónomo 
permitirá atender a actuaciones que ahora no se hacen 
por las razones que he expuesto antes, pero no se va 
a reso!ver todo con la creación de la Junta de Aguas; 
no deja de ser un instrumento, pero nada más. 

Gracias, Sr. Presidente. 

V.-DEBAT ESMENA TOTALITAT DEL PROJEC. 
TE DE LLEI NUM. R .G.E. 47/ 89, RELATIU A MODIFI-

CACIO DE LES QUANTIES DE LES SANCIONS EN 
MATERIA DE CAC;A, NUM. R.G.E. 342/89, PRESEN· 
TADA PEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT : 
Ac::tbat el clcb::tt d'aquest~ interpel'];:¡ció, em elemana 

la paraula el Se Conseller eI'Agricultura. Té la paraula 
el Sr. Pere Morey. 

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

Gracies, Sr. President. 
E~ n~[t.:lcl1l al clalTer punL ,le I'Ord1'" ele! Dia, del 

debat de I'esmena n la totaJitat del Projccte de Llei 
47/89 relatiu a moelificació de les quan lies de les san
cions en materia ele cac;:a, volia fer arribar a la Presi
dencia la voluntal del Govcrn de retirar aquest Projec
te de Llei, i si cm permet, Sr. Presielent, explicaré en 
un minut les causes que han motivat aquesta decisiÓ. 

Gracies . 
Per la mateixa materia de la cac;a, que implica tan· 

tíssimes persones afectaeles i diversos organismes, com 
són els Consells Insulars ele Cac;a i el Consell Interin
sl.llar ele Cac;:a, la tramitació ele la Llei ele Cac;:a és llar
ga i penosa. No obstant aixo, en un moment determi
na! rany passat es va arribar a l'acorel de la necessi
tat eI'actualítzació ele les sancions, que eren ric1ícules 
en comparació amb les necessita ts que hi havia de res
tringir certes actituds irregulars deIs cac;:aelors; per con
segi.ient el Govern en aqueIl moment es va plantejar la 
necessitat ele fer una moelificació puntual de la Llei de 
Ca<;a respecte de les sancions. No obstant aixó, t ambé 
a causa de la llarga tramitació administrativa ele tot el 
procés, ens ha arribat abans la Llei 4/8 ele dia 27 ele 
marc;:, de Conservació elels Espais Naturals. la Flora i 
la Fauna silvestres, publicada al Butlletí Oficial de l'Es
tat dia 28 de marc;:, és a dir, fa se! dies, i que resulta 
que aquesta llei regula el'una manera molt exhaustiva 
lots cls aspectes als quals es reFeri::t la llei. Per con se
glient. el Govern considera que no hi ha necessitat en 
aqucsts moments de debatre aquesta !lei, sinó més bé 
de preparar la noslra adaptació a aquesta !lei nacional. 

EL SR. PRESID ENT: 
Moltes gracies. Sr. ConseIler. 
D'acord amb j'article 128 del nostre Reglament, 

punt 1, el Govern podra re tirar en qualsevol moment 
la tramitació d'aqu es t davant la Cambra, i aques t és 
un mom e nt p rocessal en que es dóna per r e tiraela, p er 
tant, r e tirada també de l'Ord re del Dia d'avuÍ. 

g 
I1I.- PROPOSICIO NO DE LLE I R.G .E . NUM . 

27.30/SY. PRE SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
AP-PL, RELATIVA A LES OBRES DE POTABILITZA
CIO D'AIGUA A EIVISSA 1 FORMENTERA. 

E L SR. PRE SIDENT: 
Passam a elebatre el següent punt de l'Orelre del 

Dia que es refereix a la Proposició no de Llei registra· 
da amb el núm. 2230/ 89 i presentada pel Grup ParIa· 
m entari AP-PL, relativa a les obres de potabilítzació 
d 'aigua a Eivissa i Formentera. Per defensar aquesta 
Proposició no de Lleí í per part del Grup Parlam~ntari 
AP-PL, té la paraula el Diputat Sr. Mari. 

EL SR. MARI I CALBET: 
Gracies, Sr. President. Sres. Sr D' t t s. lpu .a s. 
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Continuarem parlant d'aigües, pero he de dir que 
prenc la paraula en aquest Parlament amb una gran 
satisfacció per defensar la Proposició no de Llei pre
sentada pel Grup Parlamentari Popular per soHicitar 
que el Ministeri d'Obres Públiques dec1ari d'interes ge
neral la potabilització d'aigua de mar a les Illes Pitiü
ses, Proposició no de Llei que tenc l'esperanc;a que si
gui aprovada per unanimitat perque no té cap carac
ter partidista i és de vital importancia per al futur no 
llunya, sinó immediat, d'Eivissa i Formentera. 

Diré unes paraules per explicar quina és la histo
ria i la situació de les aigües a ]es PitiÜses. Les aigües 
subterranies, que són les úniques que hi ha a les Pi
tiüses, mai no han estat en la majoria deIs casos po
tables si ens basam en la normativa vigent al nostre 
país, perque si ens fixam tan soIs en dos deIs elements 
comuns que hi ha dins les aigües, com són els c1orurs, 
que la normativa vigent perque una aigua sigui pota
ble, ja ha han dit, és ele 35 miHígrarns per litre i el 
calci de 100 miHígrams per litre. Aquests nivells veim 
que les aigi.ics ele les Ptiüses sempre els han sobrepas
sat, peró sí eren algunes, poc\ríel1l dir que sanitaria
ment tolerahles o pennissibles, pcrquc la normativa vi
g,~nl aulorilza fins a 400 mil'lígrams ele clorurs i 200 
mi Uígrams de calci, a pesar que sobrepassar llcllgera
ment aquestes xifres no és massa perj udicial perque 
l'organisme huma normal pot tolerar Fins i tol 2.500 
miHígrams de c10rurs sense ressentir-se'n, a pesar que 
a partir de 500 miHígrams el gust ja és salat. 

A l'illa d'Eivissa, per la seva constitució geol:Jgica 
i per simplificar hcm de diferenciar el norel clel sucl 
pel que fa referencia als dipósits sublerranls. Al nord, 
per la disposició ele les capes impermeables no es pro
dueixen [iltracions marines, pero s'esgoten aquests di
p6sits; al sud, telTeny majoritariament quaternari, es 
produeixen filtracions marines amb facilitat, no hi ha 
perill que s'esgoti I 'aigua, peró de cada dia és més sa
lada. Aclualment els problem~ més greus cle salinitza
ció els tenim a Eivissa municipi, on les xifres de clo
\'Urs varien entre 3.000 i 7.000 miHígrams per litre, se
gons les epoques en que es facin les extraccions, en 
que, es mirin, sigui a l'hivem o sigui a l'estiu, i a Sant 
Antoni, amb unes xifres un poc inferiors, per') sem
blants, és a dir, és una aigua que no només no és apta 
per al conSUl11 huma, sinó que jo diria que quasi no 
és apta per a res, perque deteriora les instaHacions, ja 
siguin canonades, grifoneries, aparells, rentadores, dc., 
etc., fins i tot la roba; nosaltres ens en reim elcls anun
cis que surten de Vemel i d'altres coses, perque s'hi 
pot posar tot el que es vulgui, la roba sempre surt en
r~wenado.. 

Per que s'ha arribat a aquesta situació? També ja 
ho han clit, perque el consul11 és superior a l'aig1.la que 
r1ou. Ja en un estucli de l'anv 85, el que tenc io és de 
l'any 85, es deia que o. Eivissa se'n consumien 5 milions 
més de metres cúbics de la que plovia. A Formentera, 
a causa ele la permeabilitat de lot el subsol, no existei
xen veritables elipósits d'aigües subterranies; actual
ment Formcntera disposo. d'una potabilitzaclora mun
lada pelo CESA () gestionada per CESA amb un conve
ni amb l'Aiuntament que produeix 500 metres cúbics 
per dia, peró Ji manca la infrastructura necessaria per 
a la dislribució. A més, hi ha clues potabilitzadmes par
ticulars que pwclueixen cada una 50 metres cúbics 
oue treballen c\urant l'cpoca de l't'stiu, sis mesos a 
l'any. 

Avui precisament al Dio.ri d'Eivissa surt un article 
cm hi ho. un quadre en el qual la Companvia con ces-

sionaria del subministre d'aigua del municipi d'Eivissa 
dóna unes dades que són molt importants. Actualment 
s'extreuen 9.381 metres cúbics d'aigua d'uns pous el 
grau de contingut de clorurs deIs quals varia podrien 
dir de 5.000 fins a 7.000. Aquests pous funcionen al ma
xim de la seva capacitat d'extracció, de l'aigua que po
den clonar. D'aquí dos o tres mesos elconsum d'aigua 
al municipi d'Eivissa haura passat de 9.300 tones a 
17-18.000 tones per dia. Hi ha en reserva un pou, que 
es diu el Gorg, del qual no s'extreu aigua des de dia 
14 de desembre elel 88 i que dia 20 de febrer del 89 
dóna 12.400 miHígrams de clorur per litre, és a dir, 
que quan jo he parlat ele 7.000 en certes epoques no 
he exagerat gens ni mica. 

El cost ele la infrastructura necessaria per palEar 
aquest greu problema es calcula entre 4.000 i 5.000 mi
lions ele pessetes, cosl desgraciadament impossible d'as
sumir per part de les institucions tant autonomiques 
com locals. Al Reial Decret 475/85 de Transferencies en 
materia el'Obres i Serveis Hidraulics, l'Estat es reser
va la constnlcció cle les obres hielrauliques amb quali
Picació legal d'Interes Ceneral. D'aquí l'interes i la im
portancia d'aquesta Pl"Oposició no ele Llei per a les Pi
tiüses. 

A Canaries, el MOPU, entre 1971 i 1986 ha cons
tru'it plantes dessalac10res que proelueixen eljáriament 
50.000 metres cúbics. A més, per Rejal Decret 15/84, 
de 26 ele desembre, foren eleclaracles d'Interes Ceneral 
j incorporades al Pla General el'Obres Públiques ele la 
Nació, les potabilitzadores eI'aigua de la mar; després 
varen firmar un con ven i entre la Conselleria d'Obres 
Públiques, Vivenda i Aigües de la Comunitat Canaria i 
el MOPU per potabilitzar 48.000 me tres cúbics d'aigua 
per clia, amb un cost total de 10.000 milions ele pesse
les, i aixo a les illes ele Fuerteventura Lanzarote i Gran 
Canaria." Actualment es produeixen ~ Canaries 80.000 
metres cúbics elia i el total ele les inversions del MOPU 
en potabilitzadores a Canaries, segons manifestacions 
del Director General d'Obres Hidrauliques, es xifra en 
20.000 111ilions de pessetes. 

Pensam que la situació avui a les Pitiüses és pit
jor que a Canaries i tenim notícies no oficials, pero sí 
ele fonts solvents, de la bona predisposició ele la Direc
c;ó General el'Obres Hielrauliques elel MOPU d'ajudar
nos a resolelre aquesla problematica. La construcció ele 
les potabilitzadores pel MOPU resoldria aquest proble
ma tan greu i al matcix temps permetria subministrar 
aigua de qualitat a la població resident a les Pitiüses 
a un preu assequible, encara que s'haguessin ele pren
dre mesures correctores quant al preu cle l'aigua per 
,11 sector turístico Es podria ter una mica com fan a 
Canaries, que segons el consum es fa un preu, és a dir, 
a Canaries, segons les notícies que jo tenc, fins a 20 
tones. es cobra a 110 pessetes, de 20 a 50 tones a 200 i 
él par'tir ele 50 lones a 400, el que fa que les instaHa
cions hoteleres hagi de pagar l'aigua que gasten a 400 
pessetes el metr-e cúbico 

Com que hi ha el lIum ences, jo només els vull dir 
que per aquestes raons ¡molles altres els ciernan el seu 
\'ot favorable a aquesta Proposició no de Llei. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part elel Grup Parlamentari PSM-EEM, han pre

sentat una esmena registrada amb el núm. 576/89. Per 
defensar aquesta esmena té la paraula la Diputada Sra. 
Paula Cuillem. 

(Pausa) 
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Té la paraula el Sr. Secretari per fer lectura de 
l'esmena presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Esmena de modifieació a I'apartat primer ele la 

Pruposició no de Llei. 
l.-El Parlament de les 1Iles Balears acorda aelre

c,~ar·sc. 

Esmena de substitució a l'apartat segon de la Pro
posició no ele Llei. 

2.-El Parlament ele les Illes Balears insta I'Aelmi
nistració Central, I'Administració Autonómica i les Ad
ministracions Locals a realilzar un esfon:; per coHabo
rar en el finan¡;:ament de les obres ele potabilització 
d'aigües a Eivissa i Formentera amb carrec als seus 
respectius pressuposts, mitjanc;ant els convenis opor· 
tuns.» 

LA SRA. GUILLEM 1 RIPOLL: 
Sres. i Srs. Diputats. 
A l'apartat primer és una esmena de moelificació 

per un tema purament de correcció gramatical. Quant 
a l'apartat segon, l'esperit de la nostra esmena no és 
altre que donar tras!lat a I'Administració Central ele la 
urgent necessitat de construcció de potabilitzaelores 
d'aigües a Eivissa i Formentera, amb participació de 
les tres Administracions a través de conveni o convenis 
adien ts. Consideram que amb aquesta fórmula la peti
ció feta pel Parlament sigui atesa pel MOPU amb molta 
més rapidesa. 

No cal recordar a les Sres. i Srs. Diputats que 
aquesta situació per la qual passen els habitants i re
sidents a les Pitiüses amb els temes de l'aigua és molt 
greu. Poblacions com Eivissa i Sant Antoni arriben a 
un grau de salinització de les aigües anomenades po· 
tables que superen els nivells maxims de tolerancia, 
per6 no n'hi ha d'al tra, i causen uns greus perjudicis 
en les economies domestiques i locals. Tot aix6 ha anat 
agreujani-se a poc a poc i molt més dia a dia, i l'única 
solució viable és la construcció de potabilitzadores. 

SembJa que amb la seva iniciativa, el Grup Popu
lar, amb aquesta Proposició de Llei que avui ens pre
senta, c\emostra que el desig del Govern de la Comu
nitat Aut6noma no és aItre que desentenelre's del tema 
al pretendre que el cost total de les obres sigui aSSll
mit per l'Aelministració Central. Hi ha prccedents que 
en cil'cumst~mcies paregudes fou signat el conveni que 
ja s'ha citat aquí de la Comul.1itat Aut6noma de Cana
ríes i l'Administració Central sobre la mateixa ma~eria 
amb una aportació el'un tant per cent per part de la 
primera, és a die un 25% per part de la primera i un 
75% per part de la segona. 

Un altre exemple, encara que no tengui res a veure 
amb el tema, és el cas de la depuradora de Palma, que 
va ser declarada com a d'Interes General i que va ser 
costejada per les tres Administracions: Estatal, Auto
nómica i Local. Al nostre Grup ens preocupa que l'a
partat aquest segon de la Proposició no de Llei del 
Grup Popular, al nostre entendre pensam que faria pe
rillar una rapida execució de les obres ele les quals 
hem parlat. Pensam que Eivissa necessita solucions im
mediates, perque el tema és greu i la reversió, és a 
dir, l'esgotament de cabals a pous a zones determina
des, a les zones de Sant Antoni i de vila, i la nova cap
tació de cabals a altres zones farien tal vegada que fos 
irreversible que es poguessin d'alguna manera tornar a 
revitalitzar amb aigües potables. 

Moltes gracies, Sr. President. 

(El Sr. President s'absenta de la sala, el Sr. Vice
President Segon presideix el debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sra. Dipu!acla. 
Algun Grup ParJamentari vol intervenir en el debat':' 
El Sr. Ricci del Grup MIXT té la paraula. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
G raci es, Sr. Presiden t. 
Es indiscutible que nosaItres clonarem suport a 

aquesta proposla perque sabem molt bé les defieien
cic~ c()ntínut'~ oue tenen la ciutat d'Eivissa i l'ilIa ele 
Formentera en ~l tema d'aigües. Cree que és respo~sa
biJitat de tots nosaltres en general intentar el'una ma
nera o d'altra que es busquin solucions i solucions im
mediales, eom deia ara maleix la parlamentaria del 
PSM·EEM, Sril. Paula Guillem, si bé no acab d'enten
dre com una cosa d'aquesta importancia no ha de ser 
vertaclerament amb ajuda directa, vulI dir que verta
derament per a~o hi són quan hi ha una cosa impor
tant de veritat, que el Go\'ern de la Nació a través del 
MOPU sigui el que cobreixi aquesta gran despesa. Jo 
no entenc, eoneixent com coneixem tots nosaltres les 
vertaderes dificulta ts ele pressuposts que tenim tots, 
tant el Govern Autonom com qualsevol ele les Con se
lleries, inclosos els Ajuntaments, que en aquest cas crec 
que nosaltres ho hem de demanar al MOPU. Si real
men! el MOPU és tan pobre que no pot arribar a una 
cosa d'aquesta importancia, d'aquesta envergadura, 
aleshores sera el moment de dur-ho una altra vegada 
direetament o indirectament a les Conselleries, als 
Ajuntaments, a alguns Ajuntaments que no siguin d'Ei
vissa fin s i tot si és necessari, perque el cas és prou 
important per aconseguir una soliclaritat de tot Ba
lears. Ara bé, en principi no veig per que abans de 
eomen~ar una cosa ha de fer un sacrifici qui no el 
pot fer, perque que jo sapiga ningú, ni el Govern Au
tonom, ni cap Consell c1'Eivissa, de Menorca o d'on 
sigui, ni cap Ajuntament no tenen cap tipus de sobrant 
de eloblers. Esta molt bé que vertaderament diguem 
que s'ha el'arreglar, pero que ho faei el MOPU, que té 
prou fon;a i prau important és el tema, i si c1'altres han 
aeonseguit coses semblants, per que no ho hem de fer 
a Balears? 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
En nom del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula 

el Portaveu Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El nostre Grup també votara afirmativament a 

aquesta Proposidó no de Llei per eliverses raons. En 
primer !loe, perque el eontengut és suficientment im
portant perque hi hagi aquesta proposta de resaludó, 
ates que aquesta Comunltat Autónoma no té recursos 
i si té recursos els necessita per a altres coses i en 
fan falta molts per a la potabilització d'aigua. També 
s'ha parlat aquí, el proponent i la Sra. Diputada tots 
dos han dit que a Canaries hi ha convenis, que s'ha 
finan<;at, i nosaltres per tant també tenim dret igual 
que eUs, no? 

Ara bé, jo voldria fer una petita reflexió en un 
tema de caracter general. J a he dit que nosaltres vo
taríem afirmativament, pero vol cm reafirmar la nostra 

-
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voluntat de demanar que es dotín les IIles Balears, 
aquesta Comunitat Autónoma, de recursos suficients 
per afrontar les competencies que tenguem assumides. 
Amb aquesta Proposició no de Llei pot semblar que 
anam en direcció contraria, pot semblar que diguem: 
no, senyors; nosaltres no volem competencies, nosaltres 
tornam competencies, nosaltres volem que l'Estat fi
nancú i que ens duguin doblers. No, senyors, aquesta 
no és la nostra filosofia, sinó més aviat tot el contrari 
i pens que abans de votar aquesta Proposició no de 
L1ei és important que quedi reflectit aquest sentir nos
tre que si avui no tenim una rinan~ació adequada, nos
aItres no podem aturar, no podem obstruir que les illes 
d'Eivissa i Fom1entera tenguin una so lució al seu greu 
problema de manca d'aigua, peró aixó no vol dir que 
nosaltres claudiquem del nostre sentit autonomista i 
que tenguem en el futur la financ;:ació adient per a 
aquesta Comunitat Au:onoma i puguem dur a terme 
totes les realitzacions que s'hagin de ter de competen
cies que siguin d'aquesta Comunitat. 

Respecte de les esmenes del PSM-EEM, n'hi ha 
dues, la de modificació pens que és la important. La 
primera és gramatical, pero crec que sí, que és una 
miílora subs~ancial, jo dernanaria al Grup d'AP-PL que 
la prengués en consideració, i respecte de la segona 
tenim les nostres reserves, perquc si s'han de fer C011-

\'enis no imporla clir-ho eles d';:¡quí i en canvi nosallres 
tal vegada comprometem [ons quan deil11 que es [acin 
els convenis en aquesta resoludó, no sabem si és mi
llor la proposta que ve elel Crup AP-PL i per tant, si 
s'ha de finan~ar aixu, si hi ha possibilitats que ho fi
nancün to~ des del Ministeri d'Obres Públiques, que 
es linancú eles de Madrid i en tot cas, si després és 
necessari fer convenis, que es facin, pero que el Parla
ment no digui que nosaltres ja hem d'aportar doblers. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula el Sr. Quetglas en nom del Grup Par

lamentari del CDS. 

EL SR. QUETCLAS 1 ROSANES: 
Gracies. Sr. President. 
Com a qüestió previa i no sé si d'ordre, pero sí 

previa, m'agradaria saber sobre que manifestam la nos
tra posició, és a dir, hi ha una Proposició no de Llei, 
una es mena presentada, esmena en relació amb la qual 
el proposant no 5'h3 pronunciat, per tant en qualsevol 
cas valdria la pena que es pronuncias previament i 
així sabríem si hem de prendre en consideració I'esme
na o no. 

EL SR. PRE'SIDENT: 
Perdó, Sr. Diputat, si em permet. D'acord amb la 

lramitació que prcveu el Reglament, el proposant es 
pronunciara sobre aquest extrcm després de la Se va 
in!ervellciú, després de les intervencions deis Grups 
que no han presentat esmenes. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
GrÜcies. Aleshores no era L:na qüestió d'ordre, sinó 

una coosicleració de carac~er generaL 
En aquest cas nosaltres volem anunciar la posició 

favorable cle! nastre Crup a la Proposició no de Llci 
presentada pel Grup Parlamentari AP-PL, cree que no 
fa ralta reiterar arguments, acabam ele debatre una 
interpel'lació en la qual la nos!ra presa de postura so
bre aquesta qi.iestió ha estat Drou clara, donarem su-

port -i a més ho farem entusiastament- a aquesta 
Proposició no de Llei, í en relació amb l'esmena del 
Grup Parlamentari PSM-EEM, la primera part ens pa
reix que és una millora important a l'estil, perque efec
tivament crec que s'hauria de prendre en consideració 
i així ho aconsellaria a la majoría, si em permet el con
seU, i en canvi la nostra postura en relació amb la 
segona és clarament contraria, ho he de dir amb aques
tes paraules, perque nosaltres ens basam en un Decret 
de Transferencies que diu de manera clara i palesa que 
entre les funcions i els serveis que es reserva l'Admi
nistració de l'Estat, les obres hidrauliques amb qua
lificació legal d'Interes General continuaran essent 
competencia e1el Ministeri d'Obres Públiques i Urba
nisme, la qual cosa vol dir que si aquest Parlament 
insta el GovelTl Central que declari d'interes general 
aquestes obres i el Govern Central ho fa, aquestes se
ran compe~encia sev<:'. i per tant sera el Ministeri eI'O
bres Públiques i Urb.anisme el qui amb carrec al seu 
pressupost haura de desenvolupar-les. El que no em 
pareix excessivamenl raonable és que, ja que hem ele 
palir un Decret de Transfen~ncies amb el qual no es
tam d'acord, que entenem que no respecta ni la lega
Iitat constitucional ni ['estatutaria i ho hem manifestat 
molles vegaeles, que d'un Decret que n'hem de patir 
les vereles al manco lru'im-ne les maelures i per tant si 
és el Ministeri e1'Obres Públiques que ha ele finan<;ar 
les obres, que les financ'ii i que les financi:i al 100% i 
no cree que aquest Parlament hagi de comprometre 
recursos, tant ele la Comunitat Autónoma, com ja s'aca
ba ele clir, C0111 deis AjuHtall1Cnts, a una finalilat que 
en definitiva és materia elel Ministeri el'Obres Públi
queso 

Per tan!, la nostra posició -ja veurem que diu 
la majoria- En re1ació amb I'esmena de substitució 
sera claraluent en contra. 

Cracies. Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Cracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari 

AP-PL per manifestar si accepta o no accepta les es
menes. Perdó, abans no s'ha manifestat aquest Grup, 
idó m'ha passat per alto 

Té la paraula el Diputat Sr. Costa en 110m del 
Grup SOCIALISTA. 

EL SR. COSTA I COSTA: 
Gracies, Sr. President. Srs. Diputats, Sres. Dipu

tades. 
En primer Iloc voldria analitzar l'oportunitat d'a

questa Proposieió, cree que és una Proposició que és 
oportuna, que és convenient i és convenient sobretot 
pelO als ciutadans d'Eivissa i ele Formentera i per tant 
és convenient per a la Comunitat Autónoma. 

A quin mare es proclueix aquesta oportunitat? Es 
producix a Ull marc amb un consorci d'aigües paralit
zat, dependent basicament del Consell Insular, que no 
ha sabut prenclre la iniciativa en aquest tema, i en uns 
municipis que clavant aquesta incapacitat d'una insti
tució insular han pres la cosa pe] seu compte i han 
intentat solucionar el problema de manera directa amb 
el Ministeri el'Obres Públiques i Urbanisme en vista de 
la poca ajuda que rebien també de la Comunitat Autó
noma i hi ha 1ll3nifestacions, no de ba~les socialistes, 
de batles tarnbé del mateix color polític elel Covern, en 
aquest sentit. és a dir, que davant la incapacitat i la 
[alta cl'agilitat que tenen el Cansell Insular la Co-
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munitat Autolloma de les Illes Balears, estan disposats 
a tirar pel c8mí d'enmig, COIll es cliu en llenguatge po
pular, i treure enclavant la so lució a un problema que 
és molt gn~u. 

Efectivament hi ha pl'ublemcs de prO\'elment a 
Eivissa, él Sanl Antoni i a Formentera també, a pesar 
que FCJrmenter~l j<1 hagi tiral per ac¡uest camí al qual 
abans reia referencia i tengui , no la solució, sinú l 'inici 
de la solució el'una m<1nera jo diria que precari<1. 

En quines bases se sustenta aquesta Proposició no 
de Llci? Aquí, jo no sé si es i<1ré Jl1<1Ssa cI'acorcl. Es 
b<1sa en un estudi previ elel Pb Hielrologic de les Illes 
Ba\c~T", que ~i no vaig cqt1i'.·OC~lt són dac!es de l'any .. 
81 i que eliu, referent <1 Eivissa, que es gasten 18 
hectomet¡'es cúbic,; per <1ny per <1 LIS agrícola, és <1 dir, 
per reg<1r i 13 hectometres cúbics per an)' per ZI submi
nistramcn turba, per a LIS, per tan t, elel consum huma. 
Realment aqu estes xifres ele pET si ja són bastant 501'

prenents, jo cree que cap clels que som aquí que 
coneixem J'illa d'Eivissa poclem creLll-e que aquestes 
xifres tenguin un mínims de fiabilitat. 

Per tant, a partir el'aques tes dades és evident que 
fa falta una racionalització de l'ús de l'aigua. 1 amb 
una racionalitzaeió, que passa? En primer lloc, evident
ment, per declarar la sobrccxplotació cI'<1lguns aqüí
fers, perqu.e em pareix que ho ha dit el Sr. Conseller 
el 'Obres Públ iques abans, les daeles cl'Eivi sS'a: crec que 
són poc fiable s, almanco els tecnics en aq uesta matc
ría coincieleixen que l'estudi no s'ha fel d'una manera 
profunda i que el que hí ha és un avan<; i que hi ha 
nombrosos aqüífeJ's que tenen gran capacitat en aquests 
moments ele subministrar la població; amb la declara
ció ele sobreexplotació s'aconseguiria en primer lloe la 
racionalització eI'aquest LIS i la priorització per a l'ús 
huma el'aquesta aigua i per tant quelcom a que feia 
rel'erenci<1 el Const>íier élmh <lllteriorit<1t . que no S'\I:Í

litzassin aigües ilbsolutament optimes per regar i en 
canvi per a \'ú s huma se subministrás una aigua que 
no reuneix els mínims de qualitat aconsellats per Sa
nitat. 

Policia cl'aigües. Tenc entes que practicamcnt el 
cent per cent de les Lluloritzaeions que es donen són de 
menys ele 7.000 metres cúbics. No hi ha en absolut cap 
control d'<1questes ,\L1toritzacions i no hi ha cap control 
ele les ex1 raccions i el cen t per cen'- es donen am b 
l'al1torització i el visl-i-plau, per lant, ele b CODlunilat 
Autonoma, és a dir, que pet' un costat cleim que no 
lenim compe'eneics pero resul~a que mai no s'ha con
traelit la polític<1 de la Comunitat Autonoma per part 
ele l'Aclministració Central, el Ministeri el'Obres PÚ
bliques i Urbanisme en aquest caso Per tant, sí que té 
potestat la Comunitat Autónoma per legislar, peT exem
pIe, el model d'aelministració hiclraulica que vol per a 
les IIles Balears, si vol un model insular o interinsular 
i ens ho acaba cle dir també el Sr. ConseIler fa un 
momento 

El model que se'ns propasa aquí és basat en l'ar
ticle 44 de la Llei eI'Aigües i cle~ermina que l'Inter'es 
General es declarara per Ilei, és a dir, és un procés 
lent, i s'incorporara al Pla Hidrologic nacional. En 
aquest sentit vull manifestar-me sobre l'esmena elel 
PSM-EEM, que cree que és poe documentada, perque 
precisament al moment que es fa la declaració eI'inte
res general, que és una declaració que no és antiauto
nomista, que és prevista a la Constitució i a l'Estatut 
d'Autonomia, que no és una declaració que no sigui 
autonomista, al moment que es fa aquesta eleclaraeió 
la financ;aeió passa a carrec del Ministeri eI'Obres PÚ-

bliqllL'S. Per tallt crec que 1<1 scgona part ele l'esmena 
elel PSM-EEM és Zlbsoluta!l1t'l1t sllperflua Í inllcct'ssaria . 

Pero, també clavan! aque:,ta Propu.;-,iciú hem cle re· 
cótTcr altres c:lmins i \'t:urc :1ltrL'S p¡;.'sibilitats, és él 

dir .el Sr. Marí ('albet ha fe! una rrlJrlló,ió ele dalles, 
c¡ue jo crec quc és molt inlertsSant I-er referE'ncia a 
UIla serie ele dacleó'. pero no ha dit que al matei~ in
fOl-me que ha Ile~Íl la pri/ll~Ta dada ClU<c' hi ha és que 
el Sen'ei d'Aiglies Municipal c!'Eivissa la primera re
con,anació que fa és que es facl un Lliposit regulador 
cl'Zligi.ies, diposi~ regulador al qUZlI es \'aren oposar eIs 
ma 1ei:,\Os Diputats que ara clonen supon a aquesta Pro
pos;ció no ele Llci en aC]lIe~! P;lr!ZllTlcnt en elL1e~ tr;l.rni· 
tacions consecutives de pressupostos i que és un ins
trument ubsolutament necessari per donar la primera 
solució immediata ZlI problema cl'aigües ZI Eivissa. 

Hi ha tZlmbé altres possibilitats, l'article 102 ele la 
Llei el'Aigües prcvcu la possibilitZlt c1'ajllCles a instilu
ciol1s i organismes que en tenguin \l(:'cessi~at i ai;,.u 
es poI fer per Rei ¡\l Decret, i aixo és fonamentZlt en 
I'article 274, millor explicat i clcsenrolllat a l',¡rticlc 174-
del Reial Decret 849 de clia 11 el'abril sobre el elomini 
públic hielraulic, que desenrotlla aquestes <1jueles i per 
tant permet que les institucioIlS que elonin solució él 

través de plantes potabilitzadores a \111 problema que 
sigui considerat d'interés general puguin rebre una 
subvenció en aquest sentit. 

En eonc!usió ens trobam clavant una qüestió a la 
qual donarem suport perque creim que és c\'interes pET 
als eiutaelans cl'Eivissa i Formentera i elel conjunt de 
les mes Balears, per tanto Ara bé. s'ha ele ser crític 
<1mb aquesta gestió que té la Comuni~at Autonoma, amb 
la gestió elel Consell 1nsul<11' cl'Eivissa i Fonnen~era, 

ql.le ha ereat un instrument que no s'ha utilitzat, que 
és alla esperant que l'utilitzin i s'ha el'assen\'al¡w tam
he; llll::l cosa impnl't:mt, que llO ene; tanqucm només ::lmh 

aqucs~a possibitit<:lt que creim que aquesta és necess~l-

.ria perque po! ser la definitiva. pero que també es 
eloní suport a qualsevol inicia' iva que des de les ins
titucions permeti c\onm' Ulla solució més rilpicla a 
aqucó't problema, que és dc molta ¡navet<1t tZll C0111 

moll bé 11<1 exposa! el POl'tZl"eu del Grup Ap·PL. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputa!. 
Té la paraula el Port<1veu del Grup Parlamentari 

d'AP-PL per manifest::lr quines esmenes accepta i per 
fixar la posició. 

EL SR. NIAR1 1 CALBET: 
Gracies, Sr. President. 
Primerament, sobre l'Esmena de! PSM-EEM i eI'Ei

viss<1 ,amb el primer punt no hi tenim cap inconvenient, 
ereím que efectivamen! tal veg-ada milIori la reclacció. 
En el que no estam eI'acorel és amb l'apartat segan, 
no perque no estiguem el'acord amb el fans, perqu.~ 

sí que estam disposats a modificar el punt 2 de la 
nostra Proposició no de LJei perque som eonscients i 
sabem que a Canaries s'ha fet així eles ele l'any 84, a 
base ele convenis; ara bé, en aquests convenis tenim 
entés que el MOPU cons~meix la potabilitzaelora i la 
xarxa ele distribució, dipbsits, corren a carrec de la 
Comunitat Autonoma i institucions locals afectades. 
Aleshores sabem que hem eI'anar a un conveni si s'a
prava la eleclaració d'interes general, que elesprés hau
rem eI'anar a un conveni amb el Ministeri el'Obres Pú
bliques, en som conscients, és a dir, que si aixo ven-
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gués a un aItre moment hi estaríem d'acord, pero el 
que no ens pareix correcte, amb el que no estam 
d'acord és a ineloure aixo dins la nostra Proposició de 
LIei. 

Ara bé, sí que estaríem d'acord amb el fet de mo
dificar l'apartat 2 nostre, suprimint el que diu «con 
cargo a los presupuestos del MOPU» i quedaria redac
tat, si tothom hi estava d'acord, dient «com a conse
qüencia del que preveu l'annex 1, apartat C, de! Reial 
Decret 475/1985, de dia 6 de mar!,; sobre traspas de 
funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la 
CAIB en matéria d'obres hidrauliques, siguin ineloses 
aquestes obres en el Pla General d'Obres Públiques de 
la Nació i efectuades a la major brevetat possible». Es
tadem disposats a modificar el punt 2 en aquest sen
lit, que creim que milloraria tal vegada la redacció i 
retiraríem «con cargo a los presupuestos del MOPU », 
que pareix que sigui exclusivament i que tant la Co
munitat Autonoma com les institucions locals a[ccta
des no volguessin participar en aix;), que sí que creim 
que hi han de participar, no tal vegada en la conslruc
ció de les pOlabilitzadores, pero sí en les xarxes de clis
tribllció, dip:Jsils i altres serveis auxiliars. 

Fora d'aix6, 110més he de donar les gracies a t01s 
els Grups per les seves paraules. Al Sr. Costa li diria 
que no Palta agilitat, que falta capacitat, sí, perquc el 
cOllsorci el'aigücs a\'ui per avui és com posar «fijapelo» 
a un calb, qu,:: \'01 que li digui?, no té capacital, i vos
t~ sap que no Icnim capacitat economica. 

El tema ele Forl1lentera l'ha resolt en parl, pe¡-ó 
no héIl1 J'obJilbr que a furmenlera, a la surtiJa de 
la potabilitzaclora I'aigua costa a 350 pessetes, més, C0111 

que a la majoría ele 1I0cs, exceptuant la zona elel Ca 
Mal'Í que la re!, )Jer canonada, li han de dur en ca
mions, als habitants de Formentera aquesta aiguz\ els 
costa a 1.000 pessetes mínim el metre cúbico Cl-eim que 
aquest preu no és un preu que pugui pagar ulla po
blació resielent, sigui a Formentera, SlgUl a Eivissa o a 
Palma. 

Pcl que fa a les subvcncions, jo Ji vull dir, SI'. 
Cosla, que jo vaig parlar amb tec~ics de la Direcció 
General d'Obrcs HidrzlUliques i el Ministeri el'Obres PÚ
bliques, no subvenciona l'aigua, fan potabilitzadores , 
pero fins ara no han subvencionat mai aigua a ningú, 
el que sí d'una manera indirecla ha subven cionat, no 
¡'aigua, sinó ¡'energia necessaria per proeluir <1quesla 
aigua, és el Ministeri d'Inclústl'ia i Energia, aquestes 
són les notícies quc jo tenc. Quant al diJ1':Jsit de Sant 
Rafel jo crec que sí, que si acollseguim que ens faCill 
poUlbilitzadores, aquest dip:Jsit ha e1'anal' enclavant, 
aquesl i d'al tl'CS. igual quc altres obres que s'han de 
fer. 

N10lles gr<'Jcies. 
(El Sr. Prcs idt'nt n: ¡Jr'~'n b prL'Si lL~ ncia del ckklt) 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta P::esicFencia J ]e'. \'is'a ele les propu.~tes 

el'acceptació o no o ele llloclit'ic3ció de la se\;a que fa 
~l Porta\'eu elel Crup Parlamenlüri AP-PL, c1ecrel;IJ'8 un 
deSC;lI1S ele deu rninuts fJcrque fJuguin intentar al rilnlr 
a un acorcl, perquc io realment no o;é qu~ be de pru
pOSélr ,,1 Pie .,i no m'ho clonen D1Jclurat i per escril 

Se SUSpCI1 b Sessió pcr deu minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sn~s. i 

,n 'Jlellt a]<; 
in lcn'cl1ció 

Srs Diputats. ;lqllCS~'l. PI esid~nci;, vol fer 
Sr~ Parlamelllaris que cksnl'és eI'UJl! hl'cu 
del P()rlavcu elcl CrlJp AP-PL hi h"urb \ ()-

tacions immediates i que per tant no toc el timbre per 
com en<;:ar, s inó per votar. 

Té la paraula el Diputat S r. Marí i Calb et, per part 
del grup proposan t , per dir si accepta o no les esmenes 
que h a proposa t el Grup Parlam entari PSM-E EM. 

EL SR. MARI I CALBET: 
Gracies, Sr. President. 
Acceptam canviar el comen<;ament del primer punt, 

on diu «que el Parlamento de las Islas Baleares se di
rija al Ministerio» estam d 'acord que pot dir «el Par
lament de les Illes Balears acorda adre¡;ar-se al Minis
teri d'Obres Públiques i Urbanisme», pero és tot el 
que acceptam, no s'accepta aItra cosa. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord, mol tes gracies. 
Sí, Sr. Costa. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
G racies, Sr. Presiden t. 
Es per una qüestió d'ordre. Es que el Sr. Marí i 

CaIbet havia dit abans que retirava l'últim paragraf 
que feia referencia a la [inarv,:ació pcr part del MOPU. 
Aixó es retira o es manté? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Matí, jo he entes que es manté tal com esta 

ara . 

EL SR. MARI l CALBET: 
Es manLe, es mal1té tal qual ve a la Proposició no 

ele L1ei. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aleshores s'entén acceptat el canvi al primer punt 

«acuerda dirigirse», eh? 
Passam, idó, a la \'otació. Haurcm de votar de totes 

maneres el primer punt, perque sigui el Parlament que 
ho accepti . 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del primer 
punt ele la Proposició no de Llei que acaba m de deba
tre, amb la moclificació acceptada per part del Gmp 
Parlamentari proposant, es volen posar drets? 

Vots en contra? 
A bstencíons? 
Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 
Sres. i Srs. DifJutats que \lotin a favor del punt 

segon tal com ve la Proposició no ele L1ei presen taela 
pel Grup Parlamentari AP-PL, es volen posar drets J 

Vots en contra? 
A bstencions) 
Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

IV.-DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIO DE 
LA PROPOSICIO DE LLEI nLITn. R.G.E . 2047/88, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM, DE 
DECLARACIO DE CALA VARQUES COM A AREA NA
TURAL D'ESPECfAL INTERES. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a dcbatre el darrer pllnt de l'Ordre elel Dia 

que és el clebat de plTsa en consideració ele la Propo
sició de L/ei número ele registre 2047/88, presentada 
pel Grup ParIamenta¡'¡ PS l'vf-E. E lvl , de declaració de 
Cala Varques COIll a Arca Natural el'Especial Interes. 

Per defensar aquesta Proposiciú ele L1ei, té la pa
laLlI~1 pcr part Cl'~lqLlcst Crup el Diputat Sr. Mayo!. 
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EL SR, MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. Presiclent. 
He ele comen<;ar c1icnt i pefls que ja ho he dit al

tres vegacles que bmelltam haver de presentar una 
nova llei el'Area Natural el'Espeeial Interes , ho lamen
lam pergl1c si el famós GltaJcg tantes n :gades reclamat 
abans al Govern i ara él la tramitació ele la Camb¡-a 
los 11lLimal i aprova!, seria innccessari que debatéssim 
avui la presa en consic\eració de la protccció de tot a 
J'area geografica que llcm denominal Cala Varques p er 
simplificar com a Area Natural el'Especial Inten'::s, Es
tmía arreglat perquc Cala Varques i la zona que el 
nos t~t' Grllp proposa avui al P~lrlament que inicii" l'exa
m en 'e['una possible ¡Iei el e conservació és incJosa als 
catalegs o als inventaris millor dit, el'ICONA, d'INESE 
i a I'inventari refós prepllrat pel Govern. 

Es inclosa per motius obvis, J'interes natural d'a
questa area costera és elevat, inclou tota una serie de 
cales inec!ificaelcs, qüeslió avui en clia totalment ine
dita a les nostres i"es, Cala Varques, Cala FaJcó, Cala 
Magraner, Cala Pilota, Cala Antena; són unes zones de 
vegeta ció natural espontania i poc alterada, de garri
gues i pinars, vegetació propia de la costa de Llevanl, 
on hi ha una gradació notable ele comunitats litoral s 
de roca, molt localitzades a les comunitats a platja, 
coixinets adaptats a soIs pobres i ullastrars ocupats 
també per una comunitat faunística interessant en al
gunes especies protegides com tortugues, eric;ons, di
verses aus, sense diguem aristocrates ele la fauna, no 
hi ha voltors, no hi ha especies molt espectaculars , 
pero sí especies interessants. 

Vull destacar lambé el conjunt de magnifiques ca
vitats carstiques que es troben en aquesta area, on els 
interessos faunÍstics i geologics es combinen, a més, 
amb unes formacions d'una qualitat estetica innegable . 
En aquestes coves -coves del Pirata, de Can Fres
quet- hi habiten lota una serie d'inver tebrals encle
mies d'un elevac!íssim interes científico 

Tampoc no poelem oblidar, parlant d'una arca na
tural illenca, mediterrania, el paper de l'home, que hi 
és molt ben r epresentat per cc rees J110stres eI'arquitec
tura popular, res tes arqueológi ques des de l'epoca pre
talaiotica fin s arnés Illodcrns i en gcneral amb un pai
satge que harmonilza m;:tgnífi camcnt la natura i la 
cultura de la nostra illa. Hi ha valors, és la primera 
consta~ació. Hi ha amenaces?, és la pregunta següent. 

Hi ha dos tipus d'amenaces. En primer lloc hi ha 
amenaces especulatives, que són sempre i desgraciada
ment fins al darrer metre quaelrat de les nostres illes, 
El Pla General Municipal de Manacor qualifica una 
part e1'aguest territori com a no urbanitzable, pero les 
press ions són fortíssimes i va ser necessari un pacte 
just després de les eleccions per garantir que Cala 
Varques quedaría protegida . AixÍ i tot, un canvi de 
majoria municipal, unes futures eleccions poden fer, 
podrien fer perillar i farien perillar el futur d'aquesta 
area, Per altra banda, cap area no urbanitzable no es 
troba salva de possibles declaracions d'interes social, 
de possibles parceHacions en parceHes més o manco 
grosses gue farien perillar dramaticament aquest con
junt, 

Una aItra part de l'area que proposam protegir esta 
declarada com a Centre d'Interes Tunstic Nacional, és 
una part d'un Centre d'Interes Turístic Nacional par
cialment realitzat, que és el de Cales de Mallorca. Per 
a nosaItres, Cales de Mallorca, el que esta inedificat i 
inaltera!, té els mateixos valors natural s que la Canova 
i demanam que tengui la mateixa consideració. 

Desgraciaelament no ha estat aques ta l'aclituel ele la 
Conselleria de Turisme, que men¡ re per a la Canova 
propugnava tcoricament Ul1a anuHació elel Centre c1'Jn
teres Turísbc Nacional, no és el cas de Cales de Ma
llorca, on s'ha tramil at unLl m adificació que pcrmetria 
encara una ocupació turística molt important. La pro
tecció que la Ll ei ele Costes a targaria a aquesta area 
la cOl1siLleram !otalrnéJ1t illSufiL' icnt i dins el conjunt 
elel terme municipal de Manacor i dins el conjunt ele 
la Costa (le Llevan t , ens pareix molt ciar que sostreu
re aques! tram ele costa a la urbanització seria o sera 
molt positiu. Tant és així , que fins i tot I'Aj untament 
de Manacor va acordar en un p lenarija anlic elema
nar la protecció legal del Parlamenl per a la zona ele 
Cala Varques. 

Aquesta és la proposta que élvui el nostre Grup 
dllr al Parlament. Si volen, J'acceptin, la tramitaI"Íem 
i tant ele bo fos ap rovada en un termini curt, pero hem 
ele demanar sinceritat, sincerilat per acceptar o per 
rebutjar, no per retallar i per mercadejar després en 
places o en límits a les Comissions O a les Ponencies. 

Sres , i Srs. Dipulats, Sr. President, em consider 
obligat a manifestar l'angúnia de discutir avui vespre, 
després o durant un tema ele protecció ele la naturaleza 
o de qualsevol altre tema que hi hagués al Parlament, 
discutir aquests temes so ta I'amena<;:a nuclear del mo
ment present a la baelia de Palma, i en vull deixar cons
tanci a. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamen taris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la parau

la el Diputat Sr. Ricci. 

EL SR. RJCCl J FEBRER: 
Es una pena que avui encara .haguem el'anar fent 

lleis de zones parcials perque ens [aci por una vegada 
més la possibilitat de més lIrbanitzacions, ele més atacs 
a la naturalesa, a l'ecologia i a la bellesa ele la nostra 
lerra. Indi scutiblement, nosaltres una vegaela més elo
narem suport a qual sevol idea, a qualsevol proposta de 
lIei que ens dugui a sa lvaguardar el futur, i ho dic una 
vega da més, no soJament ecologic, sinó també econ6-
mic ele les nostres ill es . Per tant, donarem suport a 
aquesta Proposició de Llei, 

EL SR, PRESIDENT: 
Per part elel Grup Parlamentari UM, té la paraula 

el Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. Presielent. Sres . i Srs. Diputats. 
Aques ta Proposició ele Llei de declaració de Cala 

Varques com a Area Natural d'Especial Interes ens pre
senta uns límits que nosaltres volem elivielir en dos. 
Una primera porció que forma part d'aquesta area la 
constituiría el Centre d'Interes Tunstic Nacional Cales 
de Mallorca í una segona arca, que si les dades que 
tenim són correctes, és totalment sol no urbanítzable. 

Pel que fa al súl no urbanitzable, és cIar que no 
fa falta declarar cap Area Natural d'Especial Interes 
per pro!egir-lo, perque realment hi ha un planejament 
municipal on hi pot haver més o manco viven des que 
es puguin construir segons el Pla General de Manacor 
o les normes subsidiaries, tots sabem que eI'aquí a poe 
temps vendó aquí una Llei de Sol Rústic, i per tant 
nosaltres pensam que no hi ha una causa que justifi-
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qui que aquesta area de sol no urbanitzable es dec1ari 
com a Area Natural d'Especial Interes, :enint en comp
te que aquestes lleis que feim aquí són excepcionals. 

Després queda el Centre d'Interes Turístic Cales 
de Mallorca. Quant al Centre d'Interes Turístíc de Ca
les de Mallorca, segons també ens consta per la docu
mentació que ha enviat el Govern, hi ha el pla de pro
moció, que s'ha aprovat definitivament, la revisió del 
pla de promoció que s'ha de fer als quinze anys s'ha 
aprovat definitivament, la revisió del pla de promoció 
que s'ha de fer als quinze anys s'ha aprovat definiti
vament, i després hi ha el pla d'ordenació urbana, que 
s'ha exposat al públic pero que no esta aprovat defini
tivament . De qualsevol manera, el que propasa aquesta 
Proposició de Llei és tallar radicaIment, transformar 
en sol no urbanÍ1zable tal el Centre d'Intercs Turístic, 
incloses les construccions que hi ha, que n'hi ha , hi ha 
holels clins l'area. Eviden tment aixo no ens sembla gens 
raonab le, ens sembla una mesura no ja radical, sinó 
ex'-rcma, i nosal tres pensam que no és bo que es desen
rotlli e l Cenlre d'Interes Turístic amb les tres pc nín
sutes, pensam que no és ba, pensam que s 'ha de corre
gir, pensam que s'ha de disminuir el que s'ha de poder 
fer alla, pero pensam que entre aixó i passar de ¡'infi
nit al zera hi ha una d istil.l1cia molt grassa. 

Per consegüent i tenint en compte que nosa[tres 
tenim la Ponenc ia que es tudia les arees naturals i que 
ha ele fer un es propostes de mesures cautelars, nosal
tres el que proposam és que a la próxima reunió ele la 
Ponencia s'estudi'i el lema del Cen tre d'Interes Turís
tic de Cales de Mallorca i no votarem --que- sí, votarem 
que no a la presa en consieleració d'aquesta Proposició 
de L1ei , perqu c pensam que, primer, l'únic que la jus
tifica és el Centre c\'Inter,cs Turís~ic de Cales de Ma
llorca, si s'aprovas així com ve hi podria haver una 
inclemnització molt grossa, bastan t més grossa que les 
que hi ha hagu t fin s a¡'a -bé, la del Trenc és I'única 
que hi ha hagut- i en callvi pensam que entre l'Ajun
tament de Manacor i la COllselleria de Turisme, si s'es
tudia a la Ponencia, tal vegada es pot cercar una so
lució molt més raonable per a tot aixo. 

Per aquestes raons i sempre amb la reserva que 
si de la Ponencia es dedueix la necessita t, que per al 
Centre Turístic de Cales ele Mallorca sigui necessaria 
una !lei d'aques t Parlament, si es dedueix aquesta ne
cessitat nasal tres donaricm suport i tal vegada fins 
i tot proposaríem que hi hagués una llei que tractas 
e! Centre d'Interes Turís ti c de Cales de Mallorca, pero 
no aquesta lIei. 

Mol tes gracies. 

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

la Diputada Sra. Alefíar i Pujadas. 

LA SRA. ALEÑAR I PUJADAS : 
Gracias, Sr. Presidente. 
El Grupo Parlamentario CDS es consciente de que 

la preservaciÓl1 ele los \cdores naturales í' eco](,)~icos 
ete las is las ele esta Comunielad debe ser o'bjeto d~ es
pecial interés :v su consel'Vación es obj etivo prioritario 
en toela actuación de Gobierno que desee conservar el 
futuro de nu(:'stra ti erra \' las bellezas na 1urales que 
posee. La volun~aet de arovo a la conservación de nues
tra ecología no debe s in embargo hacernos perder la 
objetividad ele nuestros propios planteamientos. máxi
me cuando la acc ión proyectada de conservaclon. me
diante la apliL:ación ele la Ley 1/84, se pretende arbi-

= 

trar no para evitar la degradación de áreas con valores 
naturales y ecológicos importantes, sino que con esta 
Proposición de Ley se pretende extender a áreas que 
no sólo carecen de todo contenido ecológico e incluso 
estético, sino que además han recibido ya la acción 
urbanizadora con levantamiento incluso de construc
ciones, mereciendo los terrenos afectados esta califica
ción juridica desde el punto de vista de la Ley del 
Suelo. 

La Proposición de Ley se extiende desde S'Estany 
d'en Mas en su límite nordeste y llega hasta Cala An, 
tena, incluí da ésta en su totalidad en su límite sudoes
te. Ahora bien, las áreas situadas en este límite sud
oeste, por ejemplo, se encuentran inc1uídas, en algo 
que ya se ha mencionado aquí por los representantes 
de otros Grupos que han intervenido antes, en el Cen
tro de Interés Turístico Nacional Calas de Mallorca 
con la calificación urbanística que esta norma les otor
ga, revisado dentro del plazo legal, ... por la Conse
lleria de Turismo. 

Dicho eSlo, CDS cree que deberíamos empezar a 
estudiar algo bastante más serio que trocitos de la 
costa ele Baleares , como serían las medidas cautelares 
sobre los espacios naturales que elcbe aprobar este 
Parlamento más que ir estudiando espacio natural por 
espacio natllral e ir hac iendo rayita aquí. rayita arri
ba rayita abajo. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Crup Parlamentari SOCIALISTA, té 

la paraula el Portaveu Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. 
En primer lloc valdria expressar la queixa del 

Grup Parlamentari SOCIALISTA en relació amb la 
inactivitat a que es veu sotmesa la Pon encia que es
tudia la proposta del Govern d'a rees naturals a prote
gir, vull elir que la nostra proposta davant aquesta Po
nencia de mesures cautelars fa ja bas~antes setmanes 
que va ser presentada i no hem tengut notícia ele nova 
convoctoria de la Ponencia. Aixo obliga aIs Crups de 
['Oposició, obliga i permet a la vegada i justifica que 
els Grups ele 1 'Oposició presentin un goteig de lleis 
el'arees naturals d'especial interes que normalment no 
acaben, no prosperen en la seva delimitació inicial i 
al final l'únic resultat que acon seguim ele tot aixó és 
per una part continuar posposant la definitiva protec
ció del patrimoni natura l, que encara ens queda amb 
valor, que continua encara indefens, i per una altra 
una conseqüencia absolutament nega~iva de la qual 
~ón conscients tots c1s Diputats, que és que amb cada 
lIna d'aquestes lIeis que surten modificades del Par, 
lamen t respecte de la pro posta inicial, el bon 110m del 
Par/ame nt resulta embrlllat. 

Dit aixó, voldria dir que nosaltres pensam elonar 
el vot favorable a la presa en consideració d'aquesta 
Proposició eh: Lki d'Are,\ N~1tl1ral el'Especial Interes ele 
Cala Varques i cales conl'inan{s. També vu!l dir que 
s'ha ele fer una reflexió mínima sobre el tema del Cen
tre d'Interes Tllrístic Nacional. Es un fet que hi ha 
aquest Centre d'Inter:s TurÍstic Nacional, la declara
c ió d'aquest Centre d'Interes Turístic Nacio nal; tam
bé és un fet que dins aquesta delimitació, com han dit 
els altres Portaveus pot se r per una falt a de detail en 
la prec is ió de les lín ies, hi ha u na zona hotelera, un 
hotel constru'it i les seves instaHacions annexes, si bé 
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tul aixo no eS pO! despatxar ara mateix amb una rápi· 
da consieleració subre indemnitzaciuns, perquc tai11bt· 
s'ha eh:: dir que aquest Centre Turistic Nacional és ele 
l'any 65, que el pla d'etapes va acabar I'any 70, o sigui 
fa 19 anys que el seu pla el'etapes s'havia cl'h~1\' el~ culo 
minal, at'ortunadamen l lIO ha estat així i peI~ aixó 
t'ncaxa poc.km discutir l'execució total el'aquesta ma
crourbanitzaciu, i que la ITvisiú del pla parcial el'a
quest Centre d'lnter~s Turís~ic Nac ional encara no té, 
per ara, apro\ació in ic;a l de l'Ajuntamenl de rl:arCi' 
n;r, 

Per tant, en aqucst sentil tenim una serie el'ele
ments f,worahle,<:; qlle (TtT C],ue hallrem de ~o<:;pesar 

amb toh els seus elecal!s, especialmcnt després deIs 
darrers Iels judicial:, i mentrc la sentencia dcl Trenc 
no sigui rev isada pel Tribunal Suprem harem de plan
tejar pesanl Lots aquests elements amb la maxima 
prudenci a, pero en principi ho hi ha per que tenir una 
preocupació inicial certa que aixo és una decisió in
demnitzable, la que aquí es pugui prendre en relació 
al Centre eI'Interés Turistic Nacion<:tl. 

En qualsevol cas jo no estic d'acord, encara que 
són qüeslions bastant opinables perque és difícil fer 
aritmetica sobre els valors naturals, ecologics, etc., de 
les diferents zones, encara que sempre hi ha models 
i sempre hi ha valoracions d'aquest tipus, crec que no 
és comparable, en qualsevol cas i client de primera ma 
que Ilosa jlres estam a favor de la presa en considera
ció, crec que comparar els \;alors de la Canova amb 
els valors de les penínsulcs afeeades per Cales de Ma
llorca és una comparació comprensible perque ten en 
en comú que tenien la declaració de Centre d'Interés 
Turístic Nacional, pero que realment no respon a les 
valoracions científiques o com a mlmm no respon a 
la iclea que normalmcnt tenim de valors paisatgístics, 
en quabevol caso 

Dit aixo i esperanl que ;;'acccleri al maXUl1, COI11 

a mínim com a conseqüencia de les manifestacions que 
els diferen:s Portaveus han fet avui aquí, s'acceleri al 
maxim e l treball d'aquesta Ponencia d'Espais Natu
ral$, que prengui en primer Iloc les mesures cautelars 
que ja c\eixin fora ele joc els espais que en aquests mo
ments eslan en perill ele tcnir qualificaeions urbanís
tiques o de consolidar-les eI'una manera Jle['~\ljva per 
al patrimoni natural i amb les mesures cautelars apro
vades poder decidir amb més tranquiHi~at les delimi
tacions precises entre el conjunt deIs espais que han 
de formar par! d'aquest cataleg, insistesc, nosaltres no 
veim raons de fons per votar en contra d'aquesta pro
posta del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamen~ari AP-PL, té la pa

raula el Portaveu Sr. González i Ortea . 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Gracias, Sr-. Presidente . 
Por más que ya se han dicho aquí una buena parte 

de ellas, no tengo más remedio que hacer una serie de 
consideraciones que desde el punto de vista de nues
tro Grupo nos hemos planteado ante la Proposición 
de Ley que nos presenta hoy el PSM-EEM. 

La primera consideración es que Cala Varques 
es~á recogida en el Catálogo de Areas Naturales remi
tido aquí por el Gobierno, con el número de orden 9 
de Mallorca, MA, en el catálogo, decía, que nos ha re
mitido el Gobierno hace más de un año. En el Deb'atc 

General de Ol'denación del Territorio de la pasada pri
mm'era, creo que también aproximadamente rue por 
esta época del ano pasado, se propuso y se aceptó por 
unanimidad, creo recordar, la constitución de una Po
nencia que estudiara eSe ca:,<'dogo y más en particular 
y a propuesta creo que del representante de UM, que 
t:'.'>a Ponencia entrarL1 primero Zl estudiar unas medidas 
l'autelarcs urgentes que fueran a incidir en aquellas 
zonas que tuvieran un alto riesgo de urbanización, 

Esa Ponencia tuvo una vida brcve o ha ten ido has· 
ta ahora una vida breve, dilatZlda en el tiempo pero 
br'cve en sus actuaciones, se ha reunido tres veces, Las 
do" prinlf'ras fueron par<1 pedir una clocllmt'ntaci~n, 

una, y para remitirla o repartirla, otra, repartir parte 
de 18 documentación pedida; de estu hace ya muchos 
meses, no recuerdo las fechas ni me ha parecido opor
tuno buscarlas, pero hace desde luego ya muchos, mu
chos meses y sorprendentemen le, hace aproximadamen
te un mes o mes y medio y fuera del período ordinario 
de sesiones, hubo una nueva Ponencia que digo que fue 
inesperada y a nuestro juicio, Zldemás, un poco extem
poránea, por cuanto estaba el Parlamento entonces. 
las Comisiones en general dc trabajo y la mayor parte 
ele los Diputados, ocupados en ternas de bastante en
vergadura y que habían sido delinidos como priorita
rios, como es el caso de la felizmente hoy dictaminada 
Ley ele Consejos Insulares. 

Nada más empezar ahora el período ordinario de 
sesiones, nosotros pedimos y así consta en el acta de 
lZl Junta de Portavoces, creo que la antepenúltima Jun
ta ele Portavoces, el Portavoz que les habla en nombre 
del Grupo de AP-PL, hizo una petición concreta a la 
Presidencia, Mesa y resto ele la J unta de Portavoces 
que este tema del estudio de la Ponencia de Areas 
Naturales' fuera prioritario, absolutamente prioritario, 
porque nos parecía que era extraordinariamente nece
sario abordar este tema de una YCZ por todas. 

Hay dos razones funelamen:ales él nuestroiuicio 
para esZl prioridad, una, porq Ué b tarea de acometer 
la protección de espacios se hace urgente ante la con~
trul'ción desaforada desde criterius urbanísticos, turís
ticos y desde luego medioambientales y también desde 
el punto ele vis~a de la segLll ¡li ad jurídica de las per
sonas era conveniente que se eS Tablecieran, digo ele 
una vez y para siempre, las reglas del juego y que eSZlS 
reglas del juego fueJan las que efectivamente todos 
nosotros. los diversos grupos políticos, con unos u 
otros matices en la pro~ección de unas u otras cosas 
y poniendo el acento más, como digo, en alguno de 
estos criterios, pero en definitiva entre todos resol
viéramos ele una vez por todas el conjunto de las ac
tuar.iones y de las zonas, de las áreas realmente a pro
teger y el grado de protección qUe había que elarles. 

La segunda razón es que evidentemente para abor
dar un tema de esta envergadura se hacía necesaria, y 
lo hemos dicho ya varias veces, antes de que saliera 
por cierto la sentencia del Trenc lo dijo nuestro Gru
po, para evaluar desde el punto de vista del conjunto 
la posibilidad económica que tenía esta Comunidad o 
hasta donde, por lo menos, estaba dispuesta a llegar 
esta Comunidad desde el punto de vista económico en 
la protección de determinados espacios. Había que bus
car un equilibrio entre las posibilidades económicas y 
la protección de espacios, equilibrio que nunca hemos 
prejuzgado y que una vez más Ülsisto que es posible 
que efectivamente esta Comunidad deba llegar lejos en 
esa materia de la protección de espacios precisamente 
por ser una Comunidad muy singular y muy sensible 
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a este tipo de protección, pero como digo tenemos que 
saber exactamente hasta donde tenemos que llegar, te
nemos que saber lo que nos va a costar proteger una 
serie de espacios y para ello nada mejor que tener una 
idea de conjunto, saber aquellos que no nos van a 
costar nada, porque son suelo, por ejemplo, no urbani
zable, aquellos que nos pueden costar mucho dinero 
porque son suelos con planes o proyec!os aprobados, 
desarrollados e incluso construídos que eventualmente 
hubiera que prever su compra para proceder a la de
molición de lo ya hecho y aquellos otros espacios en 
que los problemas de coste son dudosos, puesto que 
dependen probablemente de sentencias o de recursos 
porque su situación jurídica sea difícil o por lo menos 
no sea fácilmente deducible por un Grupo de Parla
mentarios. 

Entonces, planteado el tema así y con es~as consi
deraciones previas ya se com prenderá que no somos 
partidarios del gota a gota y de venir aquí cada semana 
o cada día, hoy tenemos una proposición de ley de pro
lección, de declaración de Area Natural de Especial In
terés, mañana por la tarde tenernos o tra y nada nos 
asegura que la semana que viene () dentro de quince 
días no tengamos otra y otra más. 

Nosotros creemos que eso no es bueno :v no eS 
bueno no 5610 por las razoznes que apuntamos, sino 
porque yo creo, quiero creer por lo menos, que una de 
las justificaciones de que la Ponencia, esta Ponencia 
que todos los Portavoccs han reiterado ahora la nece
sidad de que se convoque urgentemente y empiece a 
lrabajar, bueno, pues si todos estamos de acuerdo y 
no se reúne, debe ser por alguna razón; nos imagina
mos que la razón es la carga de trabajo parlamentario, 
en este Parlamento hay un montón ele proyectos ele ley, 
de proposiciones, de cosas pendientes de resolución y 
probablemente por eso todavía no le ha llegado el mo
mento, no le ha llegado la hora a esta Ponencia, a pe
sar de que, insisto, nosotros bemos pedido la urgencia 
en su convocatoria. 

Por consiguiente si eso es así, si aquí vamos a vol
ver con un goteo constante de proposiciones de este 
género, nos vamos a enconcrar con que aún aumenta
remos más la carga parlamenLaria :Y aún retrasaremos 
más la Ponencia o por lo menos complicaremos los te
mas. Por un lado se están estudiando unas áreas deter
minadas, en Menorca se han estudiado recientemente 
algunas, aquí ahora ya hay dos propuestas, una hoy, 
como digo, y mañana otra, la Marina de L1ucmajor, 
posiblemente otras más que puedan surgir por el hecho 
de que algún Grupo Parlamen~ario sea más sensible a 
determinadas zonas que a otras .Y como consecuencia 
de eso resulta que no vamos a saber cómo tenemos 
que aborclar el tema de una vez y "amos a andar un 
pocu a sa I La de 111 a 'a. 

Creemos que sólo habría alguna justificacicln para 
tratar individualizadal11cnte alguna de las áreas v sería 
una razón ele urgencia, de verdadero riesgo o peligro 
o urgencia de salva1- una zona de especial valor o de 
especial rele\'ancia y que se pi esclltai-a un aconteci
miento que nos empujara a todos o nos convenciera a 
abordarla con carácter prioritario individualizado y al 
margen ele es,\s medielas cautelares \' del estudio ló"ico 
del ca~álogo. Yo creo qUl: en este -caso eso no .'ie - da, 
en este caso hay un suelo, como y:l se ha dicho aquí 
anteriormente, un suelo que es un suelo nlJ urbani7.a
ble y que no corre un riesgo inminente o [lOI' I() lllcnus 
nosotros no sabemos que corra ese ricsgo inll1ir\cnl"i..' y 
nadie nos h~\ dicho que sea así. I\t) 110", han ~lp\Jrt;ldu 

ningún elato en ese sentido, y después hay el Centro 
de Interés Turístico de Calas de Mallorca que es una 
cosa bastante antigua y bastante vieja y por consiguien
te que todos sabíamos y conocíamos y que además 
sabíamos y conocíamos, como también aquí se ha di
cho, que el Ayuntamiento de Manacor -aunque aún no 
esté hecha la aprobación inicial, parece ser, según nos 
dice el Portavoz del Grupo SOCIALISTA- tiene en es
tudio su revisión en contacto con la Conselleria de Tu
nsmo. 

Por consiguiente aquí podría haber una razón, que 
es la que ha mencionado el representante elel Grupo de 
UM, y es que esa revisión o esa definitiva revisión equi
vale a reducción, porque ese Centro parece que tiene 
un desarrollo urbanístico exagerado, pues esa reduc
ción pudiera hacerse más fácilmente quizá mediante 
una ley ele este Parlamento que mediante la revisión 
del Centro de Interés Turístico hecha por el Ayunta
miento y la Conselleria. Si eso es así, yo estoy de 
acuerdo también con el representante de UM, ya ten
dremos tiempo de ver eso y si hace falta en ese sentido 
hacer una le:y, también Sé podrá contar con nosotros. 
Insisto que se poelrá contar para actuaciones puntua
les siemprc que haya razones de sul'iciente peso que 
justi[iquen csas acciones puntuales en ese sitio deter
minado. 

En ddinitiva y por todo lo que he explicado aquí 
o he intentado explicar brevemente, nosotros lógica
mente no daremos apoyo a la Proposición de Ley y 
"ueh'o a reiterar nuestra disposición a estudiar esta 
zona en concreto, en union de Ladas las demás, lo más 
rápidamente posible. Yo creo que desde esos dos pun
tos ele vista sería bueno que de una vez por todas abor
dáramos primero y rápidamente medidas cautelares 
donde pueela haber algún problema verdaderamente 
urgente o grave e inmediatamente después pasamos a 
estudiarlo todo, insisto, evaluamos y sabemos muy 
bien, cuanto Clquí tengamos que votar, lo que estamos 
votando; evalllamos los valores ambientales, ecológicos 
o de otro tipo, urbanísticos, turísticos o lo que sea, 
evaluamos esos valores y también lo que eso nos va a 
costar, lo que eso va a costar a la Comunidad, y cuan
do dispongamos de esos datos entonces podemos venir 
aquí y votar unas líneas determinadas, más a la elere
cha, más a la izquierda, más arriba o más abajo. 

Naela más, muchas gracias. 

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

putat Sr. Mayol. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. Presic\ellt. . 
Molt breument, articJe 45 de la Constitució Espa

l1yola, « totllo111 té c1ret a disposar eI'un medi ambient 
<lclequat per al dcsenvúlupamen! ele la persona, i el deu
re ele conservar-lo". Els drets cOl1s'itucionals no són ni 
ca I'S ni bara ts, els poc\em avaluar, pero no eliscu ti r el 
.'ieu cost i cnrenc que cntrar dins aquesta c\inQmica és 
absurdo Jo entenc que del medi ambient adequa~ per 
a la persona cn formen part els espais natural.s i ]Jer 
lant cntenc que la 5c\'a defensa és un c\ret constitucio
nal i tenim el deure. de,; del Parlamcnt, ele procurar el 
seu respecte. 

Jo \Tull agrair la sinceritat de! vot negatiu als Grups 
que I'han anunciat. qu e entenc que és en lo línia de! 
que jo demanava, que és millor dir que no aquí que 
relallar L!esprés a \3 p(Jn ~ ncia CJ a la COlllissió, peró la-
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ment moltíssim, perquc no puc estar d'acord 3.mb l'a
firmació que no hi hagi riscs a Cala Varques i que no 
hi hag:i riscs a la coo;ta d:~ Manacor. La cleclal'ació cl'In
teres Social es pot fer immediatament per qualsevol 
cosa, les parceHes han de ser més grans pero es pot 
construir en el sol no urbanitzable, C0111 totl1om sap, 
i els possibles canvis de pb són bastant senzills i per 
t~\lll aquella zona, C0111 tol el litoral de les riles Balc~lrs, 
corre perill. 

Si per un error que aelmet hi ha hagut una gra fia 
ele la línia que lla inclos un hotel elins l'area, ho lamen
tam, hagués estat una esmena acceptable, no en la lí
nia que jo dei a d'una acceplació general deIs límits. 
Tanmateix vu agrair aquesla sinceritat i sobretot les 
manifestacions de tots cls Porlaveus sobre la urgencia 
ele la tramitació elel cataleg, Ilavors he de manifestar 
que estic completament sorpres perque nosaltres hem 
proposat o varem promoure l'adopció del cataleg com 
a feina dins el període cxtraordinari de sessions, hem 
demanat reiterades vega des a la Presidencia del Parla
ment, a la Presidencia de la Comissió c\'Ordenació del 
Territori que es faci el cataleg. ara resulta que tothom 
esta d'acord, per tant deu ser cosa de bruixes que no 
es tramiti. Jo he de dir que no, que no és cosa de bru:
xes, que el cataleg no es tramita al Parlament perql1e 
la majoria no ha volgut que es tramiti i que el Sr. Gon
zález i Ortea va protestar a la darrera Ponencia que es 
va reunir sobre el Cataleg d'Espais Naturals perque es 
reunia la Ponencia del Cataleg d'Espais Naturals, i no 
fa molt de temps. De manera que entenc que si aixo 
canvia i a partir d'ara el Cataleg es tramita de ver, es
tarÍem summament satisfets i pensam que ens allibera
ríem d'una feina desagradable, que és la d'haver de 
dur aquestes arees una per una al Parlament, pero 
mentre aixo no es faci entenem que seria irresponsa
ble per part nostra no continuar duent les darreres 
arees que queden. 

El Sr. González i Ortea ens deia que aquesta Co
munitat Autonoma ha d'anar molt lluny en la protec
ció deIs espais naturals; aquesta Comunitat Autonoma 
el que haura de fer és anar mol! llulTV a protegir es
pais naturals, perque en aquesta Comunitat aviat no en 
quedaran. 

Gracies. 

PREU DE LA SUSCRIPCIú 
Un any 
Sis mesos 
Tres mesos 

Preu ele l'exemplar 

Redacció i Administració 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
C/ Palau Reial, 16 
PALMA DE MALLORCA 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. Per aHusions, té la parau1a el Sr. González 

Orlea. 

EL SR. GONZALEZ I ORTEA: 
Sí; gracias, Sr. Fresiclente. 
Simplemente para mostrar mi absoluto asombro 

por lo que ha clicho el Sr. Mayol ele que yo protesté en 
la Ponencia de Espacios Naturales. He dicho y lo he 
dicho desde la tribuna que la consieleré extemporanea 
v he dicho el porqué y lo he justificado. En un momen
to en que estábamos haciendo otro tipo de actividades 
fuera del período parlamentario se puso una sola Po
hencia en la cual el Grupo SOCIALISTA presentó una 
proposición, hecho lo cual yo dije que la proposición, 
que muy bien, que bueno, que si entonces se reanuda
ban esas Ponencias, fon11idable, pero que teníamos que 
saber a qué jugábamos, si estábamos estudiando áreas 
naturales, empezábamos a estudiar áreas naturales. Y 
vuelvo a insistir y a recordar al Sr. Mayol que el único 
Portavoz que ha pedido en la Junta ele Portavoces que 
el tema se activase y se considerase urgente fuÍ yo, na
die más elijo nada, el Sr. Mayol me parece que no es
taba en la Junta de Portavoces, pero estaba el repre
sentante del Grupo PSM-EEM y no elijo absolutamente 
nada o yo no lo oÍ, por lo menos. 

Gracias, Sr. Presidente. 

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

Llei de eleclaració de Cala Varques com a Area Natu
ral d'Especial Interes. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la presa 
en eonsideració de la Proposició ele Llei núm. 2047/88, 
es volen posar drets? Moltes gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vo1en 
posar drets? -

Sres. i Sr? Diputats que s'abstenen, es volen posar 
c1rets? Graciés. 

Resu1tat de la votació: Vots a favor, 22. Vots en 
contra, 29. Abstencions, 3. 

Queda, ido, rebutjacla la presa en consideració de 
la Proposició de Llei que acabam de sotmetre a Vú

tació. 

Sres. 
lardes. 

Srs. Diputats, s'aixeca la Sessió. Bones 

2.000,- pessetes 
1.000,- pessetes 

500,- pessetes 
100,- pessetes 
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