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DIARI DE SESSIONS DEL 

PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
D. L. P. M. 770 -1987 11 Legislatura Any 1989 Número 54 

Presidencia 
del Molt II·lustre Sr. Jeroni Albertí 1 Picornell 

Sessió celebrada dia 12 .d'abril del 1989, a les 17 hor~.s. 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI 

1 ).-ELECCIO DE TE RNES PE R A LA CONSTITUCIO DEL TRIBUNAL SUPE RIOR DE JUSTICIA DE LES 
ILLES BALEARS. 

JI ).-PREGUNTES: 

1) • Núm. 5821/89, presentada pel Diputat Sr. Anloni Costa i Costa, del Grup Parlamentari SOCIALIS
T A, amb la formulació següent: 
«Quines acci011S ha duit a terme el Govern o la Conselleria de Turisme per assegurar l'exectlció 
deIs seus acords en relació al tancament deIs aparta:m.ents Orquídea, situats en el Passeig Marí
tim de Santa Eulalia?". 

2) ·RG.E. núm. 583/89, p.resentada pel Diputat Sr. AntonL Febrcr i Gener, del Grup Parlamentari 50-
CI AL! STA, amb la formulació segiient: 
"Pe11Sa la Conselleria d'Obres Públiques mantenir les rotondes obertes a l'entrada de Ciutadelta 
de Menorca a la vista de la seva demostrada peril/ositat?». 

3) 'RC.E. núm. 584/89, presentada pel Diputat Sr. Antoni Gómez i Arbona, del Crup Parlamentari 50-
C 1 ALI STA. amb la formulació segiient: 
"En quina siluació administrativa es troba la p!uqa de melge titular de P~ligpunyent i per que?". 

4) RC.E. núm. 585/89, presentada pel Dilnltat Sr. A11to1ú Febrer i Ce11er, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, amb la formulació següent: 
«Que pe11Sa fer la COl1selleria de Cultura davant la degrada ció del jaciment arqueologic de Cales 
Caves?". 

5) R.G.E. núm. 586/89, presentada pel Diputat Sr . .411toni Costa i Costa, del Crup Parlamentari 50-
CI AL! STA. amb la formulació segilent: 
"Té la COl1selleria de Cultura cap programa d'acluació previst a efec/es d'evitar el deteriorament 
provocat per la manca d'atenció i mante/1il1lent ele les Murades d'Eivissa?». 
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JIl).-JNTERPEL.JACJO R.C.E. IlLÍII1. 302/89, presentarla pel Crup Parlal11C1llari SOCIALISTA, relativa a la 
política cu[¡ural del Covern de la CAlB. 

IV).-PROPOSICJO NO DE LLEJ R.C.E. nLÍm. 287/89, presentado pcl Crup Parla1l1e111ari PSM-EEM, relativa 
ce la forl11ulaciú per part del Covern de la C.A. d'una eslrcllégia balear per a la cOllservació de la na
(uralesa i els recu rsos naturals. 

V).-DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIO DE LA PROPOSIC/O DE LLEI R.G.E. nÚIIl. 285/89, presentada 
pel Pie elel COl1sell JnsuLar ele Menorca, relativa a la reforma parcial de la Llei de Mesures de Fo
ment del Pa/rimol1i Historie ele les Jlles Balears. 

I.-ELE CCIO DE TERNES PER A LA CONSTITU
cro DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LES ILLES BALEARS: 

EL SR. PRESIDENT: 
Bones tardes, Sres . j Srs. Diputats . 
Passam a desenvolupar l'Ordre del Dia pel qual se'ls 

ha convocat a aquesta Sessió Plenaria d'avui i d'acord 
amb aques t Ordre del Dia, el primer punt és l'elecció de 
ternes per a la constitució del Tribunal Superior de Jus
tícia de les Illes Balears . 

Per a l'elecció esmentada es realitzaran, d'acord 
amb la Resolució de la Pr esidencia de dia 16 de febrer 
d'enguany, dues votacions nominal s i secretes i en re
sultaran elegides les ten1es m és votades. 

Les ternes que s'han proposat a aquesta Presiden
cia són les següents: 

Terna A, Sr. Miguel Massot i Miquel, Sr. Bartomeu 
Mulet i Bauza, Sr. Josep Zaforteza i Calvet. 

Terna B, Sr. Francisco Astarloa i Villena, Sr. Bar
tomeu Colom i Pastor i Sr. Joan López i Gaya. 

Per tant, procedirem en primer lloc a la votació de 
]a Terna A, per ]a qual cosa als Srs . Diputats se'ls re
partira la papereta corresponent i una altra papereta 
en blanco 

Procedeixin, Srs . Maj ordom i Ordenances a repartir 
les paperetes. 

(Pausa) 
Tots els Srs . Diputats tenen paperetes? No? Espe

rarem. 
(Pausa) 
Tenen e]s Srs. Diputats les paperetes correspo

nents? Encara no? Sr. Damia, no deuen voler que voste 
voti. 

(Pausa) 
Sortejarem el número pel qual procedirem a cridar 

els Srs. Diputats per procedir a la votació. Sra. Vice
presidenta, una ma innocent. 

(Pausa) 
Comen<;am pel Diputat que a la llista té el núm. 26. 

El Sr. Secretari Primer de la Cambra procedira a cri
dar els Srs. Diputats, que faran el favor d'acostar-se a 
aquesta Presidencia per depositar la papereta dins l'ur
na corresponent. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Pascual i Amorós, Miquel. 
Planells i Planells, Bartomeu. 
Pons i Pons, Damia. 
Pons i Pons, Tirs. 
Quetglas i Rosanes, Francesc. 
Ribas i De Reyna, Joaquim. 
Ricci i Febrer, CarIes. 

Riera i Bennassar, Andreu. 
Rien i Madurell, Teresa. 
Rus i J aume, Lloren<;. 
Salgado i Gomila, Antoni. 
Saura i Manuel de Villena, Fernando. 
Serra i Ferrer, Vicent. 
Serra i Vich, Pere Lluís. 
Torres i Cardona, I sidor. 
Trias i Arbós, Bernat. 
Triay i Llopis, Joan Francesc. 
Tudurí i Marí, Nar cís. 
Tuells i Juan, Andreu. 
Tur i Torres, J osep. 
Tur i Serra, Josep. 
Valen ciano i López, Valentí. 
Verger i Pocoví, J oan. 
Vidal i Bibiloni, Guillem. 
Vidal i Burguera, Joana Aina. 
Adrover i Obrador, Cosmc. 
Alfonso i Villanueva, Josep. 
Bonet i Ribas, Neus. 
Capó i Galmés, Miquel. 
Carreras i Font, Benjamí. 
Coll i ABes, LluÍs . 
Costa i Costa, Antoni. 
Febrer i Gener, Antoni. 
Gómez i Arbona, Antoni. 
González i Ortea, José María. 
Guasch i Guasch, Pere. . 
Guillem i RipolI, Paula. 
Jaén i Palacios, Manuel. 
Juan i Mari, Ildefons. 
López i Casasnovas , Joan Francesc. 
Marí i Calbet, Antoni. 
Marí i Ferrer, Antoni. 
Martín i Peregrín, José Luis. 
Mayol i Serra, Joan. 
Mesquida i Galmés, Andreu. 
Moragues i Gomila, Albert. 
Nadal i Aguirre, J oan. 
Oliver i Massutí, Miquel. 
Orfila i Pons, Ramon. 
Palau i Torres, Pere. 
Cañellas i Fons, Gabriel. 
Gilet i Girart, Francesc. 
Ruguet i Rotger, Joan. 
Munar i Riutort, Maria Antonia. 
Oliver i Mut, Gaspar. 
Serra i Busquets, Sebastia. 
Godino i Busqtiets, Gabriel. 
Moll i Marques, Josep. 
Aleñar i Pujadas, Maria Antonia. 
Albertí i Picornell, Jeroni. 

-, 

-I 
I 
1 



.,.... 

r 
¡ 

L 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 54 / 12 d'abril del 1989 2047 

EL SR. PRESIDENT: 
Han fet ús del dret de votar tots els Srs. Diputats? 

N'hi ha algun que no l'hagin cridat? 
Procedim, ido, a l'escrutini. 
(Pausa) 
Per no haver de repetir els noms, diré sí o en 

blanc; sí que són el norns, en blanc vol dir que no hi 
ha noms. 

Sí, sí, sÍ, 
sí, sÍ, sí, sÍ, 
sÍ, sÍ, si, sí, 
sí, sí, sÍ. 

(Pausa) 

sí, 
sÍ, 
sí, 

sÍ, sí, 
sí, sí, 
sÍ, sí, 

sÍ, sí, sí, sí, 
sÍ, sí, sÍ, sí, 
sí, sí, sÍ, sÍ, 

sí, sÍ, sí, sÍ, sí, sí, 
sÍ, sÍ, sÍ, sÍ, sÍ, sí, 
sÍ, sí, sÍ, sÍ, sÍ, sí, 

Resultat de la Votació: Vots emesos, 53. Vots a 
favor de la candidatura presentada, 53. Queda, ido, ele
gida la terna A per ser proposada al Consell General 
del Poder Judicial. 

Procedirem a l'elecció dc la terna assenyalada amb 
la lletra B. Srs. Majorclom, Ordenances i Uixers, facin 
el favor elc repartir les paperetes en blanc i amb la 
terna, també. 

(Pausa) 
Estan tots en possessió de la corresponent pape-

reta? 
Cornen;:ant pe! mateix Sr. Diputat que ha inicia t 

la votaciú anterior, el Sr. Secrctari Primcr de la Cam
bra ccmen<;:ara a cridar-Ios pcr procedir a la segona 
votació. 

EL SR. SECRETART PRIMER: 
Miquel Pascual i Amorós. 
Bartumeu Planells i Planells. 
Darnitt Pons i Pons. 
Pon s i Pons, Tirs. 
Quetglas i Rosa'1es, Franccsc. 
Riba~ i De Reyna, JO:lquim. 
Ricci i Febrer, CarIes. 
Riera i Bennasscr, Anclreu. 
Riel-a i MadureJ, Teresa. 
Ru:; i J aume, Lloren~. 
Salgado i Gomila, Antoni. 
Saura i Manuel de Villena, Fernando. 
Serra i Ferrer, Vicent. 
Sena i Vich, Pere Lluís. 
Torres i Cardona, Isidor. 
Trias i Arbós, Bernat. 
Triay i Llopis, .loan Franccsc. 
Tuciurí i Marí, N8Xcís. 
Tuel1s i Juan, Andreu. 
Tur i Torres, Josep. 
Valenciano i López, Valentí. 
Verger i Pocoví, Joan. 
Viclal i Bibiloni, Guillem. 
Vidal i Burgucra, J oalla Aina. 
Adrover i Obradur, Cosme. 
Alfonso i Villanucva, J osep. 
BOllet i Ribas, Neus. 
Capó i Galmés, Miquel. 
Carn;ras i Font, Bcnjamí. 
Coll i AHes, Lluís. 
Costa i Costa, Antoni. 
Fcbrcr i Gener, Antoni. 
Gúmcz i ArbOlu, IIn:oni. 
Gonzé'!lcz i Orle'!, José Mada. 
Guasch i GUé\sch, Perc. 
Guillem i Ripoll, P~lUla. 
Jaén i Pa lacios. iVla n u el. 
Juan i Marí, Ilclcrons. 

López i Casasnovas, Joan Francesc. 
MarÍ i Calbet, Antoni. 
Marí i Ferrer, Antoni. 
Martín i Peregrín, José Luis. 
Mayol i Sena, Joan. 
Mesquida i Galmés, Anclreu. 
Moragues i Gomila, Albert. 
Nadal i Aguirre, Joan. 
Oliver i ll¡lassutí, Miquel. 
Orfila i Pons, Ramun. 
Palau i Torres, Pcre. 
Cañcllas i Fons, Gabriel. 
Gilet i Girart, Francesc. 
Huguet i Rotger, Joan. 
Munar i Riutort, Maria Antonia. 
Oliver i Mut, Gaspar. 
Serra i Busquets, Sebastia. 
GoclillO i Busquets, Gabriel. 
Moll i Marqu2s, Josep. 
Aleüar i Pujadas, Maria Antonia. 
AlbertÍ i Picomell, J eroni. 
(Pausa) 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, primer sí, un; en blanc, en blanc, sÍ, en blanc, 

sí, sí, sí, sí, en blanc, sí, en blanc, en blanc, en blanc, 
en blanc, en blanc, sí, sí, sí, sí, sí, en blanc, en blanc, 
en blanc, sÍ, sí, sí, en blanc, sí, en blanc, sí, en blanc, 
en blanc, sÍ, nuHa, sí sí, sí, sí, en blanc, en blanc, en 
blanc, sí. sí, sí, sí, en blanc, sí. sí, sí, sí, en blanc, en 
blanc 1 en blanco 

(Pausa) 
Resultat de la Votació: Vots emesos, 54. Vots a 

favor de la terna presentada, 30. Vots en blanc, 23. Un 
vot nul. 

En conseqüencia, havent obtengut la majoria abso
luta deis membres de la Cambra les ternes presenta
des, es proccdira a l'elevació al Consell General del 
Poder Judicial per cobrir les places del Tribunal Supe
rior de J ustícia de les Illes Balcars. 

Ir.3.-PREGUNTA R.G.E. núm. 584/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. ANTONI GOMEZ 1 ARBONA 
DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam al II punt ele I'Ordre del Dia d'avui, re

ferit a preguntes, i atenent una petició elel Govern pas
sarem a tractar en primer lloc la pregunta 584/89 i 
per aixo té la paraula el Diputat Sr. Antoni Górncz i 
Arbona, per fer la pregunta sobre la pla<;a de metge 
titular de Puigpunyent. 

.. 
EL SR. GOMEZ 1 ARBONA: 

G racies, Sr. President. 
Davant divcrses consultes que han fet arribar ciu

tadans d'aquesta Comuni!at al Diputat que cls parb, 
hcm fet aquesta pregunta. Exactarnent diu aixÍ: En qui
na situaciú administrativa es troba la plac;a ele metge 
de Puigpunyent i per que? 

Gracies. 

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

EL SR. CONSELLER DE FUNCIO PUBLICA 
(Joan Simarro i Marques): 

Sr. Prcsident, sí. 
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La plac;a de Puigpunyen t en aC] ucst momen t és ocu
pada per un interí, perque el titular clia 2 ele novelll
bre elel 86 va clemanar ¡'excedencia; aquesta exceden
cia va acabar als elos anys, o sigu i el elesembre del 88. 
i va tornar a deman~l!' tres mcsos més ele rennís scnse 
sou, per tant és ocupada per un interí en aguests mo
ments. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Diput at. 

EL SR. GOMEZ 1 ARBONA: 
Gracies, Sr. President. 
El Sr. Conseller no m'ha acabat el'explicar exacta

ment si era una excedencia voluntaria o fon;osa, per 
saber una ele les ducs coses. El gue passa és que aques
ta pregunta anava Iligada al fe! que les queixes o ru
mors que ha vi en fet arribar aquests ciutadans eren que 
semblava ser que al metge que ocupava aquesta pla~a, 
que estava en excedencia, se li volia adjudicar la plac,:é\ 
ele PoBen~a, i nosaltres consicleram que un metge quc 
és en excedencia, cas que fos fon;:osa, bauria de re
tornar a la seva plac;a, que en aquest moment és ocu
pada per un interí, per tant hauria ele elespla~ar aquest 
interí i mentrestant no se'l pot passar a una altra pla·;:a. 
Per tant era aquesta la matisació que volíem saber. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Consell er. 

EL SR. CONSELLER DE FUNCIO PUBLICA 
(Joan Simarro j Marques): 

Sí, Sr. President. 
Sr. Diputat, sí, aguest cas és així, l'excedencia per 

elescorriptat era una ex~edencia voluntaria, conseqücn
cia d'una serie el e güestions que es varen presentar de 
tipus personal, d'incompatibilitats que hi havia entre 
la metgesa i aquell poble. En el moment que demanen 
la reincorporació queelen practicament dues solucions, 
o es reincorpora al iloe e1'on és titular i en aquest cas 
si és ocupat -encara que sigui per un inter-í- i hi 
ha una altra vacant a un altre lloc, una vacant deter
minada, aleshores hi po! anal'. pero també interina
ment o en comissió ele scrvei fins que es convoquin els 
oportuns concursos. 

El problema és a veure que és el que té més im
port~mcia, o sigui fer fora un interí o agafar un altre 
interí, aquest és el problema. En aquest moment vistes 
les circumst~mcies especials que concorrien en el pob1e 
de Puigpunyent i tata la problematica despertada, hem 
cregut més oportú destinar-la provisionalment i en fase 
ele comissió de servei o d'interinitat, mai en propietat, 
a aquest lloc ele Pollen<;a. 

II.1.-PREGUNTA R.G.E. n úm. 582/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. ANTONI COSTA 1 COSTA DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta núm. 582/89 sobre el tan

cament deIs apartaments «Orquídea» situats al Passeig 
Maritim de Santa Eularia, té la paraula el Diputat Sr. 
Antoni Cos ta i Costa. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies , Sr. President. 
Per formular aquesta pregunta davant la sorpresa 

que va su posar pe!' a élqucst Diputal i per a la poblaciú 
el'Eivissa cn general el fet que el tancament d'aquests 
apartamenls es procluís un dia determinat i al cap de 
dos dies sortís a tota la premsa, sen se que l'Aclminis
tració in~ervcngués, que s'havien romput tots els pre
cintes que s'havien posat en aquesl edifici deis aparta 
ments «Orquídea» i que s'hi hagi con tinual lreballant 
cle J1l~lnela habilu~lI per a la pTcparaciú lle: la tempo
rad a 1 mística, am b tota ¡"egulari ta l, sense que l'Aclm i
nistració intel-vengués per d res en aquest tema. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té I~ pardula el COllseller de TUl-i~nle, Sr . .Jaunw 

Cladera. 

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

Sí, Sr. Presiden~. 
Ac¡uests apart~ments varen ser tancats dia 1 de 

mar,c,: a les cinc ele l'borabaixd en presencia d'un agent 
municipal perque no és va presentar el propietario Va
rem tenir coneixement que s'havien clesprccintat i es 
varen tornar a precintar; al mateix temps, el promotor 
cl'aquests apartaments va continuar la tramitació per 
a la legalització. El motiu elel lancament era que li 
faltaven prop ele 2.1 00 metres per complir les Beis tll
rístiques en vigor i va aportar un solar de 2.494 metres, 
amb escritura pública elavan! notari que s'ha ele desti
nar exclusivament a oferta complementaria de I'esmen
tat eclifici i a més presen!ant simultaniament acta d'ha
ver-lo entrat al Registre de la Propietat. 

Com a conseqüencia de tot aixo va solventar J'únic 
problema que tenia per haver-lo tancat, que era la falta 
de metres, i elia 14 ele mare; se Ji va elonar el permís 
el'obertura. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té l'a paraula el Diputat Sr. Costa. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Molles gracies. Sr. Presielcnl. 
M'ha sorpres la resposta elel Sr. Conseller de Tu

risme perque no ho acab cl'entenclre. Aquest bloc d'a
partamt'1l ts té unes 800 places turístiques, és ubicat a 
un solar que jo no sé els me tres que fa, no sobrepassa 
els 5.000 i tenc notícies que n'ha comprat un altre de 
similars mesures, i jo tenc entes que per complir la 
llei vigenc en aquests moments hauria de tenir com a 
mínim 42.000 metres ele solar deelicats, a més, a oferta 
complementaria. Aquest no és el cas, lenc notícies que 
s'hi va presentar personal de la Conselleria, pel que es L 
rumoreja i per tant I'afirmació que sigui feta amb el 
maxim esment, i es rumGreja que s'ha autorítzat. 

Per una altra banda hem soHicitat com a informa-
ció al Govern que ens envli J'expedient de legalització 
d'aquests apartaments, esper que ha fací amb la ma
xima diligencia, perque no entenem, de veritat no po
dem entendre de cap manera com s'ha fet l'obertura 
d'aquests apartaments, i aixo pot suposar un greuge 
molt important respecte eI'altres casos que es troben 
en una situació absolutament distinta eI'aquesta i que 
no se'ls han donat les mateixes oportunitats. 

Moltes gracies. 

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

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



DIARI DE SESSIONS / Núm. 54 / 12 d'abril del 1989 2049 

Gracies, Sr. President. 
Sr. Costa, jo admet que la gent del earrer pugui 

dir que té 800 places, pero no pue admetre que un re
presentant d'aquest Parlament sigui portaveu del ear
rer. El permís que té aquest bloc d'apartaments és de 
396 places, 396 places, Sr. Costa; és un permís que s'ha 
donat amb el Decret deIs 30 metres perque té l'entrada 
a la Conselleria abans de l'entrada en vigor del Decret 
deis 60 metres, aixo és tot. 

Per tant, ni hem donat un permís per a 800 places, 
hem donat un permís per a 396, places, perque és un 
cas que, a més, s'acoliia als 30 metres perque era d'a
bans de l'entrada en vigor de la nei. 

II.2.-PREGUNTA R.G.E. núm. 583/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. ANTONI FEBRER I GENER 
DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

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

583 /89 sobre rotondes obertes a l'entrada de Ciutaele
!la de Menorca, té la pal'aula el Diputat Sr. Antoni Fe
brer i Gener. 

EL SR. FEBRER 1 GENER: 
Sí, Sr. President. 
Scnzillament la pregun ta és molt concreta, fa re, 

ferencia a si pensa la Conselleria el'Obres Públiqucs 
man~enir les ratondes obertes a l'entrada dc Ciutade

- 11a, atesa la seva demostrada perillositat. 

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

ritori . 

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

Sí; gracias Sr. Presidente. 
Sr. Febrer, para contestar a su pregunta tengo que 

empezar por rechazar de plano la afirmación de la de
mostrada peligrosidad de las rotondas abiertas. Las ro
tondas ni abiertas ni cerradas no son peligrosas ni 
dejan de serio, en todo caso los peligrosos son los 
conductores que no respetan las señales de tráfico. 
Consecuentemente, la rotonda, si se cierra, no es por 
la peligrosidad. 

A raiz de una entrevista con el alcalde en la que 
discutimos los pros :Y los con~ras de una y otra, acor
damos pedir un informe técnico, y este informe técni
co que obra ya en mi poder desde hace un par de días 
indica c\aramen te que la solución correc ta y adecuada 
para la situación del tráfico ac tual son las rotondas 
abiertas, teniend¿ en cuenta la proporción del tráfico 
en las dis!intas direcciones. No obstante, tampoco nie
ga de plano la posibilidad de una rotonda cerrada, que 
inicialmente se había previsto ya desde el principio 
que en su día, con otras condiciones de tráfico podría 
tran sformarse una en otra. 

Ahora bien, a pesar de este informe técnico o des
pués de este informe técnico y a partir de las con
versaciones que tuvimos con el alcalde y a la vista de 
los argumentos presentados por él, esta Conselleria ha 
dado ya la orden el e que se pl'Oceda al cierre de [a 
rotonda a la entrada de Ciudadela. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té [a parauJa el Diputat Sr. Antoni Febrcl' Gener . 

EL SR. FEBRER 1 GENER: 
Gracies, Sr. President. 
Estic content almanco de saber aquí que la Con

selleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori és 
sensible a les soHicituds d'una part considerable de la 
població de Ciutadella. Efectivament la perillositat no 
és a cuasa d'una rotonda, sinó evidentment deIs con
ductors, pero també hem de dir que determinats ele
ments poden induir a una certa perillositat i és sen
zillament que ['estadística de les dues darreres setma
nes és que s'han produi't ni més ni manco que sis acci
dents, un greu amb despla<;:ament urgent a la Residen
cia Sanitaria i cinc de lleus, tres sense comunicat per
que no hi va haver ferits i dos si. 

El que és evident és que la quantitat de gent que 
va al polígon fa que per poder girar fin s i tot hagi 
d'envair 10ta la cah;:ada de la can'e lera i tenint en comp
te que a I'estiu és un Uoc on hi ha una gran afluencia 
de turistes, possiblement podria produir un coHapse 
circulatori i un perill. No obstan:' aixo, vista aquesta 
sensibilital dOtlam per contestada la pregunta. 

Molte5 gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la parau1a el Sr. Conseller d'Ordcnació del Ter

ritori. 

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

Sí; muchas gracias, Sr. Pll~sidenle. 
Muchas gracias, Sr. Febrer; que alguna vez salga 

de las rilas de su partido un reconocimiento de la actua
ción del Gobierno siempre es agradable. Lo que pasa 
es que tengo que reiterar, porque lo debo a los servi
cios técnicos de la Conselleria, que razones técnicas 
no aconsejan el cierre. Las razones técnicas están es
ludiadas :Y en es tos momentos, con la proporción de 
tráfico que hay, ciertamente para según que tráfico es 
más cómoda la rotonda cerrada y para según qué trá
fico es más cómoda la ro~oncla abierta. Habida cuenta 
la proporción de tráfico en uno y otro sentido en estos 
momentos, globalmente considerado, sería más adecua
do rnantenerla abierta; los que siguen hacia el Polí
gono son los menos en relación con los que siguen 
recto, esa es la esencia del in[orme. 

De todas formas, cierto es, hemos aceptado este 
otro ~ipo de razonamientos no es trictamente técnicos, 
y un minuto si me lo permite el Sr. Presidente. E n cier
ta ocasión, en un debate que lenÍamos aquí sobre la 
autovía central, esa que el I'vTini stro Almunia dice aho
ra que si la competencia Cuera suya sería la autopista 
de Alcúdia, es curioso tener que oir estas cosas, si las 
oyera el Sr. Carbonero ::1 lo mej or se daría de baja cid 
Partido otra vez, bien, pues en un debate de éstos al, 
guien se permitió la «boutacle» de comentar que las 
carrete ras eran algo demasiado serio para dejarlo en 
manos ele los ingenieros. Yo creo que también los po
líticos nos tendríamos que arli ca r la mi sma fras e, ir 
con mucho cuidado a no hacer de ingen ieros, porque 
puede ser peligroso. 

Yo creo que los políticus, en esf.e caso el Conse
\ler, únicamenLe en casos mm' s ingulares puede alterar 
la propuesta ele los sc¡-v icios técnicos :v a sabiendas 
que cuando lo hace es una responsabilidad, en este caso 
una responsabilidad compartida entre el alcald e ele 
Ciudadela y yo personalmente, él la moral, porque es 
el que hizo la petición e n representación de este su
puesto sentir popular, pero el COll seller e.~ el que en 
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ddinitiva ha dacio la orclen en contra de b opinión de 
los scrvicios técnicos. Esa es una responsabilidad que 
i , 111-gen, no ~~ ciden ~ s. pt>ro si 'onJJic tQ de 1 rÚ[ i ' 1, 

que surgiran scguram l1ll', I ~ndr 'n1u5 que aSlImirlo, 
pero para e o e -tá e l Gobit-mo, par, 4ls11rnir este lipo 
de re, pOl1sabilitl. des , pero en ningún caso al.! cra la 
opinión que m merecen los servicios té.cnico Cll' llld() 
aconsejan que se mantega abierta. 

II.4.-PREGUNTA R.e .E . núm . 585/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. ANTONI FEBRER 1 GENER 
DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESl DENT: 
Per formular la pregunta núm. 585 /89 sobre la ele

graelació elel jaciment arqueologic de Cales Coves, té 
la paraula el Diputat Sr. Antoni Febrer i Gener. 

EL SR. FEBRER I GENER: 
Gracies, Sr. Presiclen!. 
Aquesta pregunta va de Calcs Coves, i esper que 

el Sr. Huguet clonará complida resposla. Es o'acta sen
zillament de veure que pensa fer el Govern en relació 
amb el deteriorament el'aquest patrimoni tenint en 
compte per informació que aIla hi viuen ni més ni 
menys unes vint famílies que encalen, fan obra, viuen, 
fan foc i fins i tot hi ha hagut famílies que hi han tin
gut infants dues vegades i semb la que en un patrimoni 
arqueologic que és monumenl nacional, amb competen
cíes plenes per part del Govern, és elifícil venClre que 
no poden fer res. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar la pregunta, té la paraula el Vice-pre

sident del Govern, Sr. Huguet. 

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

Gracies, Sr. President. 
Amb tota simpatia, és clar que el panorama que 

ens ha relatat és un panorama jo pudría dir tal vege
da un poe idíHic, que encara hi hagi gent que vulgui 
rememorar com vivien els nostres avantrassats fa mol ts 
de segles. Jo no demanaria que pensa rer, sinó que ha 
fet, i li contestaría que en data de dia 28 ele novembre 
del 88 es va remetre al balle president ele l'Ajuntam ent 
d'Alaior un escrit en el qual es donava trasllat de l'a
cord adoptat per la Comissió e1eJ Patrimoni Historico
artístic de Menorca sobre el tema que voste acaba ele 
llamentar. 

En la referida comunicació es requeria l'Ajunta
ment c\'Alaior perque prengués les mesures que esti
messin més oportunes, així com també se Ji aconsella
va, no per part de la Conselleria, sinó per part d'aques! 
informe emes per la Comissió de Patrimoni, que tal 
vega da una de les solucions seria el tancament de totes 
les Coves, a<;o és un tema que n'hi ha qui hi estaran 
d'acord i n'hi ha que no hi es taran , perque el proble
ma no és solament si tan ca m o no tancam. Si tancam 
aquestes coves tal vegada tal vegada limitam la possi
bilitat d'anar-les a veure, que alIó estigui ordena::, pero 
si no les tancam, és una porta oberta com voste de
nunciava que la gent pugui viure alla i fins i tot hi pu
gui tenir aBots. 

Per altra banda, també amb similars termes es va 
dirigir una comunicació al titular del solar on s'ubica 
aguest jaciment i poca cosa més pot fer aguest Govern 
de la Comunitat Autónoma si no és reiterar, tornar a 

l'l.:ilcrar, (]emal1ar ,\ vcure que s'ha Jet i si hi hagués 
una c\enúncia concreta i formal, després posar-ho en 
coneixement d'altres tipus de poders que voste coneíx 
i que en tot UIS haurien de prendre les actuacíons per
tinents sobre aquests jac imenl s o aquestes coves. 

Gracies. 

EL SR. PRES IDENT: 
Sí, té la paraula el Diputat Sr. Febrer, 

EL SR. FEBRER 1 GENER: 

Grucies, Sr. Presiden l. 
Sr. Hugucl. amb el respecte mutu que ens lenim 

eviclentmC'nt jo li he de dir que si tol el que ha fet la 
Conselleria de Cultura ha estat que en data 28 de no
vembre elel 88 va clonar compte a l'Ajuntament el'una 
serie cl'inlraccions, he ele dir «chapeau», o sigui que 
a~o í res és no-res, perque el que és evident és que 
jo entenc que la compet2ncia immediata és de l'Ajun
tament, pero la cOl1,petcncia exclusiva és el Govern, 
perque segons j'article 10 apartat 20 de l'Estatut el'Au
tonomia vos tes tenen compelencies plenes i tenen com
peténcies fins i tot per legislar, i si cvidentment hi ha 
un buit legal tant legislatiu com reglamentari, vostés 
en certa manera hagueren pogut dir aquí, quan vulguin, 
una llei, i aquestes coses, aquest buit legislatiu i regla
mentari no es proeluirien . 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Sr. Vicc·president elel Govern. 

EL SR. VICE·PRESlDENT DEL GOVERN 
(loan Huguet i Rotger): 

Gracies, Sr. President. 
Sr. Diputat, es períllós a vegaeles fer interpreta

ciuns .iurídiques i mes si aquestes s'han de fer sobre 
l'Eslatut el'Autonomia; 11101t, molt pe rillós. Es a elir, 
la Comunitat Autonoma no pot fe r res més del que ha 
fet hns ara, no té cap més capacital per poder fer, 
aquest a¡·ticle de l'Estatut, l'article JO que vos te men
ciona )'ha de llegir bé. i veure quínes son les possibili
tats, p erque el que sí és cIar que el que regula tot el 
patrimoni arLístic espanyol és una Llei General Basica 
el'obligat compliment, J'article 7 el'aquesta Llei 16/85, 
per exemple, on la respollsabilitat immecliata, com vos
te deia, és clels ajuntaments. J en aquest cas concret 
voste em cligui quin tipus d'actuació pot fer el Govern 
d'aquesta Comunitat Autonoma, si no és, no elenunciar 
J'Ajuntament, perque l'Ajuntament se'l requereix per
que actui' en [unció de la seva competencia, pero si 
aquesta actuació no és acceptada pels senyors que ha
biten en aquestes coves, perque a<;o és la realitat, per
que s'ha anat aHa, jo Ji podria dir quan s'hi va anar i 
guins dies els municipal s es van passejar per aIla, na
més queela una forma, denúncia i que les forces d'ordre 
públic retornin les Coves a l'Estat bujeles com haurien 
e1'estar, que aquesta gen:: cergui al tres habitacles i a 
partir d'aquí l'única aetuació que pot fer l'Ajuntament 
és la que li he dit, tancar les Coves o ordenar-les, pero 
la Comunitat Autonoma no té competencies per fer 
a((o. 

Gracies, Sr. President. 

lI.S.-PREGUNTA R.G.E. núm. 586/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. ANTONI COSTA 1 COSTA DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

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

586/89 sobre programa d'actuació per evitar el deterio
rament de les Murades d'Eivissa, té la paraula el Dipu
tat Sr. Antoni Costa i Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 
Gracies, Sr. President. 
Només per soHicitar, tal com deim a la pregunta, 

quin es actuacions té previstes el Govern de la Comu
nitat Autónoma de manteniment per evitar la deterio
ració d'un deIs monuments més importants que hi ha 
a la noslra Comunitat Autonoma com són les Murades 
d'Eivissa . 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la paraula el Vice-president del Go

vern, Sr. J oan Huguet. 

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

Gracies, Sr. Presic\eht. 
Com el Sr. Diputat cleu saber es va acordar, amb 

carrec elel pressupost de l'any 1988, la restauració d'una 
parl el'aquestes muraeles amb un impon de 10 milions 
de pessetes i van set- adjudicades aquestes obres en data 
28-12-88 a l'empresa «Dragados y Construcciones» i en 
aquest mament es fa la restauració del sector compres 
entre el:; baluards 'ele Sant )on:li i Santiago. 

Gracies, Sr. President. 

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

EL SR. COSTA I COSTA: 
Gracies, Sr. Vice-president. 
Efectivament coneixíem la informació que ens dó

na, aixo no és programa ele manteniment, aixo és una 
inversió que varen introduir els Grups de l'Oposieió als 
pressuposts del 1983 en contra de la voluntat del Go
vern per a una inversió extraordinario 

Li he de rectificar la seva inrormació; en aquests 
moments, que jo sapiga, no es fa res, avui matí al
manco no es feia res el'aquesta adjudicació que vos te 
parla. Efectivament, el daner contacte que va tenir la 
Conselleria ele Cultura amb els responsables de l'Ajun
tament d'Eivissa va ser a finals d'any per dir-los que 
anaven a adjudicar-ha a una empresa i de Havors en\,a 
no han sabut res mes. L'Ajuntament, menLrestant, ha 
anat [ent des peses importants en aquest monument 
sense que s'hagi vist un interes ¡Jer part de la Comu
nitat Autonoma no nomes de rer aquesta inversió. que 
pertany al pressupost del 1988, sinó aquesta inversió 
com voste molt bé ha dit fa referencia a una pan del 
manteniment ele la murada i ele restauració de la mu
rada, pero que en queda una pan bastant ampla en
é.1ra scnse n: · taurar i ens' que e gi -v ste no 
m'h:t .:onlcslal a aixó- s i \!Jl el pre SUpOSl d 'e/lgu n , 
que hi h una partida p r a rt:sla uració de mOflll111 nts 
h i ·tories, . 'hi p<':l1sa fe l' a lgun'¡ a ·lua,ció. E l que jo li 
volia dcman3 1' l: q ue tn"'~sr\.:cifidls si hi p nsen rer 
alguna actuacic' duran t l'an 1989 qu no igui pr vi
nent deIs pressuposiS anteriors i amb una partida tan
cada. 

Molles graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr, Vice-president del Govern. 

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

Sí; gracies, Sr. President. 
Jo demanaria que el Sr. Diputat m'aceeptés en 

aquest eas concret, i ho reeonee la falta, potser, de tota 
la informació que jo hauria de tenir per contestar-li, 
pero el que sí li he de dir és que va ser adjudicat en 
data, ja li he repetit, de 28-12-88, per tant aquests 10 
milions de pessetes s'han de gastar dins el 89, inde
pendentment que s'hagin pressupostats el 88, amb la 
qual cosa, en funció de eom sigui aquest contraete, la 
realització ele les obres i el temps, es veura si es poden 
fer noves actuacions a les murades. Jo el que sí li pue 
dir i a~ó en pot prendre bona nota és que per part 
elel Govern de la Comunitat Autonoma tene molt cIar 
i molt en compte que un deIs cdificis primordials en 
el tema de restauració en aquestes iHes correspon pre
cisament a les murades el'Eivissa i a¡;o crec que s'ha 
manifestat. Aquesta és la primera aetuació pero no ten
gui cap dubte que no sera la c1arrera. 

Graeies. 

III.- INTERPEL.LACIO R.G.E. núm. 302/89, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, 
RELATIVA A LA POLITICA CULTURAL DEL GOVERN 
DE LA CAlB. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el Ir punt de J'Onlre del Dia, passam al TTI 

punt, que es refereix a la InterpeHaeió registrada amb 
el núm . 302/89, presentada pel Grup Parlamentari SO
CIALISTA, relativa a la política cultural del Govern de 
la Comunitat Autónoma ele les Illes Balears. 

Sí, té la paraula el Sr. Damia Pons . 

EL SR. PONS 1 PONS (Damiá): 
Sr. President, per una qüestió d'Ol-dre . Ates que la 

Canse llera de Cultura no és present a la sala perque 
es troba indisposada, demanaríem que aquesta interpel
lació passas a una propera Sessió a fi ele poder-la de
batre amb la persona titular de la Conselleria i en con
seqüeneia demanam que la Presidencia aceedeixi a 
aquest ajornament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Senyor representant e1el Govern, té cap objecció a 

oposar a I'ajornament d'aquesta 111terpeHació? 

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

Evidentment la interprelac ió del Reglament corres
pon a aquesta Presidencia del Parlament, jo I'únic que 
h e ele manifestar és qUe una cosa ~:; l'ajurnamenl, que 
és una alteració de 1"Ordre elel Dia, i una altra cosa es 
que el Grup proposant de la InterpeHació la retiri, cosa 
que po t fer en qualsevol mOI1lcnl. Quant a l'ajorna
ment Ii he de elir que per mi no hi ba cap ineovenient 
a que per part elel Govern no hi ha cap inconvenient 
que sigui !ractada avui, entre tractar-la avui i traetar
la Ull altre dia, quant a ajornament, nosaltres ens es ti
mam més que sigui traetada avui. Si la retira i des
prés la reitera no l1i ha cap inconveni en t, pcrquc té 
dret a fer-ho. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Pons, per favor, digui la seva opinió. 

EL SR. FONS I PONS (Damiá): 
Si el Sr. [-lLlgucl , el Sr. Vice-presic\en! vol assulllir 
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la qi.iestió de la In tcrpeHació en política cultural, no 
tenim cap inconvenient. Estavem disposats a ajornar-la 
pero a retirar-la no. 

EL SR. PRESlDENT: 
Ido per defensar aquesta interpel'lació, per part del 

Grup Parl8mentari SOCIALISTA té la paraula el Dipu
tat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PON S (Damia): 
Sr. Presiclent. Sres. i Srs. Diputats. 
No sé, Sr. H uguet, si la suplencia li vendra un poc 

grossa, perque (TCC qu e cn m8feria ele política cultu
ral voldrícm haver tengut UJl debat, i cree que el teD
clrem de totes maneres, crec que estara a l'altura de 
les circumsUmcies, no sobre minúcies cul!urals, no so
bre petits aspectes, sinó que creim que aquest Parla
ment un elels perills que ha eI'evitar és caure senzilla
ment en fets estrictament conjunturals . Darrera les 
actuaeioJ1S pun 1.mds en Cultura, en Orelenació del Ter
ritori, en qualsevol altra ~ll-ca, pero particularment en 
Cultura, perque les competencies culturals són una ele 
les árees ele més amplia titularit.at que té la Comunilat 
Autónoma, han de ser objecte també eI'unes idees fon;a, 
d'unes idees clau que han el'impulsar una aceió puntual 
de govern. 

La funció elel Parlament és controlar I'acció del Go
vern, per6 no només controlar fels estrictament pun
tuals, sinó tamb{ obrir uns debats ideologics en pro
funelitat a veure si realment estam a l'altura ele! temps, 
a l'altura elel moment histOric que ens ha tocat viure. 

J a saben que la cultura ha estat un elels temes més 
debatuts en aquest Parlament, fins i tot s'han dit fra
ses molt poc convenients i molt elesafortunades que ten
dré l'elegancia ele no repetir pcrque val més oblidar-les. 
La cultura, per6, té un problema molt greu avui a Ma
llorca, moltíssims ele plantejaments culturals, gairebé 
tots, tenen un sen lit estrictament defensiu. La cullura, 
que hauria de ser un centre ele creacio, el'impuls. de 
renovació, d'avantguarda de la societat, té una actitud 
defensiva. Pel" que? Perque aquesta cultura ya viure sota 
l'opressió c\'un d::gim antic1emocratic, la c1.1ltura \'a ser 
perseguida, la cultura es va haver ele defensar; va venir 
I'epoca ele les iHusions, ele la transició, ele l'esperaJl(,:a, 
va arribar l'Autonomía, va arribar, pero també, un Go
vern conservador. 

La cultura, es va sentir protegiela? Es va senlir em
parada per aquest Govern? Evielentment, no; evident
ment hi ha una desconfianya deIs· sectors cultural s de 
cara a la política cultural elel Govern de la Comunitat 
Autbnoma, es viu, es continua vivint a la defensiva, era 
logic viure a la elefensiva a l'epoca passada, a l'(~poca 
del franquisme, ja comenya a ser bastant iHógic que 
aquesta actitud es mantengui en una epoca democrati
ca i en una epoca de recuperació de les institucions 
d'autogovern ele les Illes Balears. 

Que passa? AqUÍ hi ha una disfunció greu, en de
finitiva els sectors culturals no veuen una sensibilitat 
clara per part d'aquest Govern i és oportú que ]'inter
locutor avui sigui el Sr. Ruguet, perque la cultura abra
ya, miri per on, bastant més que l'area estricta Que té 
com a titular la Consellera Sra. Maria Antonia Munar. 
La cultura és afectada per altres arees, arees com 01'
denació del Territori; si ordenarn d'una manera o de 
l'aItra protegim o destru'im, conservam o aIteram; si 
duim una determinada política turística, és molt dife
rent agafar una casa de possessió i convertir-la en un 
hotel sense cap tipus de respecte pels seus elements 

hi st¿J rics o restar·la i lot i donant-li una utjJització tu · 
list iea, conservar el seu caracter. 

CU!l1 veu, b cultura no és un corralet tancat, és 
una cosa que abra<;:a tota l'i¡rea de gO\'é:rn i bo sera, 
Sr, I-luguet, miri per on, que avui em contcsti "oste. 
Vic("·presiclent ele l'Executiu. 

Perú jo tenia pens~ t un tema, que és el tema en 
qu~ \ ull ce ntra r aquest brc \l tcmps el'interven ció ele 
que dis])ós. Un deIs grans desa fiaments que té avui la 
cultura a les IlJ es BaJears, a part que es governi bé o 
no en materia cultural, és 1I n fet gue en s ve ele f ora, 
pe)') elin o; el qu~1 ja ens trobam cmbarc;:¡ts i ben em
harca ts i sense poss ibilital ele tornar a por1. Hi ha un 
pn.lCés de conslrllcció europea. aqu est a cúltura que viu 
a In defensiva, que \'01 protegi r ielentitats, que té len
dencia a caurc elins elements esseneialistes, que pensa 
més tal vegada en el passat que ha de conservar que 
en el [utur gue no "eu elar del tot, aguest;:¡ cultura es 
troh;] abocacla a un xoc cultural, polític, sociologic de 
primera magnitud. 

Aquesta cult1.lra ha de formar part el'Europa, si és 
a I'altura d'Europa sobreyiura, si no és a l'altura de 
la integració europea sera profunclament alterada. Quan 
hi ha un contacte ele cultures pot ser un contacte en
riqllidor, pero pot ser una clestrllcció ele la cultura de 
les Illes Balears si aquesta cultura no té uns aspectes 
de modernitat i cl'atracció. 

Mallorca - em permetra que li faci una petita re
ferencia hist6rica- és una base cultural bastant feble, 
les ll1es en general són una base cultural bastant feble, 
gairebé tots els grans creadors en un moment o altre 
s'han hagut d'alimentar ele I'ex terior o fins i tot, pitjor 
encara, han hagut de deixar les Illes per trobar altres 
aires més acollidors. Ramoll Llull va estar per foro., Sa
?:n:,ra, Miguel elels Sants Oliver, Mesquida, el Sr. Vi
lIalonga, ele formació francesa, i fins i rot un pintor 
ara tan famós, jo el vélig con eixer quan era un pintor 
innominat que vivi<;l al carrer de San Alonso a una ba
bitació bastant fosca i · bastant humiela, avui e! Sr. Mi
quel Barceló es projecta internacionalment, pero no 
e"iclcntment des ele Mallorca, ha hagut ele tenir neces
sari:1ment uns contactes amb I'exterior. 

T'er tant, aquesta cuILura a'illada, aquest maTC tan 
estret ¿com afrontara el desafíament d'Europa? Es evi
dt::nt que Europa esta fascinaela pe] Mecliterrani, hi h3 
un clima, hi ha un llegat cultural, es calcula que cap 
a l'any 2.000 hi haura un despJa.c;amcnt de prop el'un 
centenar de milions de persones que aniran i venclran 
entorn eI'aquest Mediterrani, és evident que les I\les 
Balears són un destinatari importantíssim d'aquest mo
viment de persones que té una incidencia cultural de
cisiva. Serem molt aviat clins una Europa unida, hi hau
ra possibilitat d'instaHar-se on es vulgui, ele treballar 
on vulguem, vendran persones amb una cultura molt 
distinta de la nostra, amb un idioma molt diferent. 
Quins mecanismes es preveuen dins la Comunitat Au
tónoma de cara al fet cultural en relació amb la in
tegració europea? Que passa? Com estam preparats per 
afrontar aquest desafiament? 

Aquest Diputat que els parla, el Grup SOCIALIS
TA, han estat sempre profundament europelstes. no 
creim que s'hagi de viure éntre quatre parets perque 
aixa és <l.bsolutament iHusori i retrograd, pero hem de 
saber que Europa certament és el futur, pero que al 
mateix temps és un futur que representa una esperan
<;a si el saben afrontar i un perill si entram a Europa 
amb unes condicions culturals per les quals no hem 
tengut en compte tots els factors que aixo implica. 
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Aquesta ' la g ran qüestió que jo avui volia plan
tejar COm a lema de p lítica cultural. Que fa el Gov 111 
de la Com u nitat Aut noma? Com ens pre para pe!" in-
1 grar-nos dios aquesta Eur pa que j a lenim aquí i que 
en qüestió d e dos me os a,'rontarem unes e leccions de 
ca ire europ u? Som preví ors? E -taro di posals r al-
1Tlent a afrontar el desafiament europeu o adoptarem, 
com ha adopta t tante vegades aq~le t Govem, una po
¡¡ti a pass iva, una l?oHlica de no inle ryenció, una polí
tica de d eixem -ho fer qu en dura a unes con eqüen
cies realroenl mo lt Lr-~gique e n els aspe tes culturals ' 

cree que " hagi n de derco ar e scncics ni bis
LO n Clsme lOlalmeol cad ucals, pe ro és ev idell l que el 
conlact e amb Eu m pa e n posara en rel, c ió, dura aq uí 
la p r encia de grup ociologic imporLanl s que no 
esla n af CLo ls r er cap 'olnplc." d'inferiol"Í ral ' u/tural. 
Els al'man s, el ' bril<. nic. l' pa'isos nordics que es 
puguin inslaHar ac¡uí n tc ncn ap e mplex d'inreriori
In l conúmica n i cu ltu ra l; la inlegració, la c O\'iven ¡a 
cultur3l 3mb e ls elemcnl .le l\llall!)r ' (1 es r a lmenl moll 
inter ssanl . 1'\:: 1'0 al mal ix lemps lambé molt problema
Lica, pensaJ' q ue es pI' duira una int 'grat;ió Si111pl m 'nt 
pt:r iJ'c rt'i~I. a ixo 110 podc lTl dcha,- cÓrrer. 

i és I'clernenl lingi.if tic - ara 3nlbal"c, 1 . Presi 
denl-, és evidenl que té també una solució ext l-em o.
da l1l ~nr 'unl J l i c~da. p ' 1": que la deixarem per t)uan eS 
p lan lcgi la in lerpcHa ' io s ore poUlica lillg"il ' li ' • .1. La 
p regunta, 1 el" Lanl . turna a ser la matc ixa: rl ¡ h;:¡ UI 

progr m a. pt:r pan de l Gove J"n ele 1,\ omunil al ¡\ lItó
no ma, pet" arren tar '-'11 el I ·rreny le la c ultura la in
legra,ció di n Europa de I'e;; l1k ' nh.m rs ? uilll.:s 0ll 

le prev í ' ion d'aqu 'S l progra ma ? Han calibral rea l
ment qLt ~ ign il'ica pe tO a la no, tra c u ltura, P')' a la 
cullura del pobles de les JII '$ Balea rs, e l el d' ser 
realmenl u ropeus amb lotes 1" ('(II1 '- qiic nc ie ' Han 
pel1 al qu e una p lili r.:a d I.: pas ' ¡ ital i de dimissió pOl 
c1ur a una si l ua ió de l ~g ractació ullural irreversible ? 

Aquesta és realllleni, Sr. Huguet, la qüestió de po
lítica cultural que e l Grup SOC[ALlSTA li planteja 
avui, Europa cert<1111ent és el futur, pero al maLeix 
lemps sabem que el fulur, que és una esperanr;:a, que 
és una iHusió que som europelstes profundament, im
plica talllbé, si no se'l sap afrontar, un rise realment 
molt greL!, 

Moltes gracies . 

EL SR, PRESIDENT: 
Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr. Hu

gueto 

FL SR, VJCE·PRESIDENT DEL GOVERN 
~ (Joan Huguet i Rotgerl: 

Gracies. Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, 
J o no sé si aq ues La in ierpeHaeió em ve grossa (, 

no m'hi ve, pero el que sí Ji he de dir al Dr. Damia 
Pons és que entene que ell hagi sortit un poc desin
flaL a la t¡'ibuna amb aquesta intcrpeHació i ho entenc 
perfecta'nent, perqu:': per les circumstancies que supo
sen lot deb:¡t parl~lJl1l'nt<1ri i tot reglamento <1questa in· 
terpeHació es va fer elia 6 de man;:, per tant ha plogut, 
aquesta vegada sí que ha plogut i ciar, voste ha sortii 
aquí fent un a inter\'en ció que jo podria acabar ara ma
teix dient-li estic el 'acord amb ' el 80 D/c) de totes aques
tes pre\'isions que v()ste ens fa aquí quant al [et que 
hem d'estar p¡-eparats p er a la nostra Íntegració a Eu
:opa, no solament en aquesto. Europa de les persones 
1 de les nacions, Silllí també en aques ta Europa d'un 
fet cultural Oll, encara qu e tob an em units, caclascú ha 

de defensar el seu patrimoni cultural. 
Pero indiscutiblement voste no podia donar massa 

arguments aquí, voste supos que va assistir dijous de 
la setmana passada a l'explicació concreta, extensa, ex
tensíssima, diria jo, a la Comissió de Cultura, on va 
ser exposat tot el programa cultural de l Gove rn Balea r 
i tot el programa quant a temes educatius p er part del 
Govern Balear, per part deis dos Directors Gene rals, el 
Director General de Cultura i el Director General d'E"
ducació, en un temps de quatre bares d'exposició tant 
d'intervencions deis Grups Parlamentaris com del ma
te ix Govern. Voste no ha concretat aquí, voste ha fet 
una ~erie d'observacions. No anem a fets conjunturals 
ni a fets puntuals, indiscutiblement voste ha eleixat tras
lluir aquí que potser en aquesta Comissió van anar a 
actuacions concretes, puntuals a Per en materia de cul
tura, pero aquí voste demana debats ideologics, polí
tics; quan aquí s'han exposat debats generals, ideol:)
gics, d'orientació política, vostes no ten en programes 
d'actuacions concreles , en s diuen. 

El que jo no li puc acceptar en aquestes a!tures del 
fet democratic del nos tre país és que encara vegi bu
botes o fantasmes elel r~gim anterio r i crec que no ha 
es iai massa afortunat quan ha fet voste la refen~ncia 

al r0gim antidemocratic i no sé C]u e més i que després 
eI'aolTt~st regim ha vengul un govern conservador. Ele
gi t democraticament, elegit democraticament, no C0111 

a successió de l'anterior ri:gim, i aquest Govern conser
vador no hi du dos anvs. n'hi du s is , la qual cosa vol 
di, que el poble de les lll es Balears l'ha tornat a r ee
legir, per les coses bones i les clokntes, per:) I'l1an tor
nat a reelegir.' 

Disfuncions? Sí que n'hi ha el e disfuncions, sí que 
n'hi ha; en una societat dinamica sempre es proelllei
xen disfuncions. Que en el món cultural o en el fet 
cultural no es fa proll? Indiscutiblement que no es fa 
DrCll ni es fara prou mai, i manco en una Comunitat 
Autónoma amb una riC]uesa cultural i patrimonial com 
és la Comunitat Aut:Jnoma de les [Iles Balem-s. El fet 
cultural que voste elemana, determinant i determinador 
el'aquesta COffiunitat Autonoma, no és un fet que es 
circunscriu només a Mallorca, es circumscriu a totes 
les Illes i cada ilJa té un fet cultural o un tronc cul
tural C]ue és el mateix, pero que al llarg: e1els seus anys 
i de la seva historia els fa di ferents, i així trobam, per 
exemple, a una illa com pugui ser la ele Menorca on 
deim que hi ha un patrimoni cultural a l'aire llim-e 
que en aquest cas voste sap perfectam ent. 

Indiscutiblement que I'enirada del nostre país a la 
Comunitat Econ:)mica Europea podra dm' un cert des· 
afiament -jo no diria un ceri desafiament, Sr. Pons, 
en aíxc) es tic d'acord amb "OS te. un gran desa Piament
que pot convuls ionar totes le ::; estructures del noslre 
pZlÍS en f't' ncra,l i el'aquesta CO'll\lnitat Aubnoma e n 
particular, per:) el que sí també és ben cert és que 
indepenclentment de les actuacions que pw!Ui fer la Co
munitat Aut:)noma, el fel culturéll es desperta dia a di'l 
i no vull donar cap m~~rit en aque::;t cas concret a no
lítiques seguides per institucions, ja sigui pe r Ajunta
menLs, ner Consells Iosulars i Der Comuni1at Aulóno
ma o pel Ministe r i de Cultura de Madrid, sinó per ini
ciativa de coHectius se nsibilitzats amb el tema i amb 
tot el que suposa el món cultural. 

Descncant deis sectors cultural s . En nom ele qui 
J"lC\rla? Quins sectors culturals tenen aquest desencanP 
Els que no reben una ajuda ecow'.Jmica a un momcnt 
determinat pe¡- a un projecte concreP Perqu:: si hem 
de mesura r e ls descncants de la cultura en fun ció de 
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l'aportació economica que es pugui fer al fet cultural, 
hi haura desencants culturals, descncants il1llustrials, 
desencants turístics, desencants territorials, de tol ti
pus, perque l'Aelministració no pot atendre totes i cada 
una ele les aspiracions. 

La política cultural el'aqucst Govem és clara i es 
rcsumeix en una frase: Impulsar el fet cultural i no 
intervenir-lo, que sigui la societal la que impulsi tol el 
sentiment cultural i des de les institucions ajuda1' tot 
allo que suposen les manifestacions culturals. 

Programes concrets, Sr. Damiá. Si en aquest Par
lament hi ha qualque Diputat que hagi fet feina per 
revisar el programa, pel- presen lar esmenes, pe!" pre
sentar p'i-opostes i negociar fortament perqué': siglün 
acceptacles c1ins els pressuposts, seuen un al costat ele 
l'altre, i jo els ho alab i els ho reconec, pero el que 
no poden fer en aquestes altures i ho entenc i a posta 
per ac;o li elic que en aquest momen t voste ha sorti 1 
desinflat aquí elalt perque va tenir oportunitat clins la 
Comissió de Cultura el'escoltar tot el programa de po
lítica cultural que tenia el Govern, que poelra ser el 
seu programa o poch'a no ser-ho, segur que no ho és, 
i que per tant aquí ha fet un eliscurs generic que se 
sintetitza o que ha intentat sintetitzar en una sola frase: 
Hem d'estar preocupats pel fet cultural en tant que su
posa la integració c\ins el Mercat Comú i que no sigui 
cosa que aquesta integració faci desapareixer la cultu
ra a la nostra Comunitat. 

Jo no ho crec així, la Comunitat Autónoma o en 
aquest cas concret el fet cultural d'aquestes illes roman
elra amb integració dins la Comunitat Económica Eu
ropea, s'enriquira pels intercanvis que tal vegada seran 
molt més fluids amb aquesta total integració i vull aca
bar dient, Sr. Damia, que competcncies, sí, mitjans, 
pocs, i no és victimisme. Voste mateix ho ha manifes
tat i jo no ho vull tornar a elir. les competcncies exclu
sives en materia de cullun.lles lellell rules lt's Cumuni
tats Autonomes, i mentre a<;o és un fet constitucional 
i estatutari, veim que l'Administració Central manté el 
Ministeri de Cultura i ¡'incrementa amb 30.000 lunclo
naris i aquí ens e~catima recursos, convenis i qllal
sevol cosa. Hcm ele ~er subsic1iaris i quan denunciem 
rets hem de saber que- c1enunciam; potser que aquesta 
compe1encia sigui ficticia, perque el que és ben cIar és 
que no poden'. fer massa cosa ,:i no comptam amb re
cursos economics com amb mitjans també humans, o 
recursos humans i mitjans economics, pero que "oste 
digui que el Govern cle les llles Balears no té política 
cultural, no té programa cultural, crec que és una acu
sació un tant lleugera. Voste el que ha de dir és que 
el programa cultural d'aquesta Comunitat Autonoma o 
d'aquest Govern no és el seu proframa cultural i aC;:'J 
li ho ha explicat am b mol~ rnés detall la Consellera, 
perque té molts més cletalls indicutiblement, i si jo he 
sortit aquí avui i no he volgut que s'ajornés aquesta 
interpeHació és per una raó molt senzilla, perque m'he 
preocupat cle les seves intervencions dins la Comissió 
de Cultura i per tant estava segur que voste no clava
llaria a cap detall, que faria una exposlclO genenca i 
per a una exposició generica cree que jo també podia 
sortir a elir-li que no es preocupi, que amb la integra
ClO a Europa el món cultural d'aquestes ilIes no es 
veura minvat, sinó que es veura enriquit i que les insti
tucions i el Govern de la Comunitat Autónoma conti
nuara clonant suport a tots els ffioviments cultural s 
que es proelueixin en aquestes ilIes, dins les seves pos
sibilitats. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parbmentaris que vul

guin fel- ÚS de la pa1'aula? 
Per pan elel Gl'Up Parlamentdri PSM-EEM, té la 

P,l1 aula el Portaveu SI'. López i C~\SL\SnUvas. 

J:::L SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Cr~\C¡('s, Sl'. Prc"iclcn1. Sr. Plln~, Sr. Hugucl, Sres. 

¡Srs. Dipulals que assislcixen en al}uests moments. 
El elebat que aquí prdén clur a 1crme la In terpeHa

ció elel Grup SOCIALISTA és, al nostre entendre, un 
debal suggestiu, Ull debat important, evidel1lment no 
llomés un elebat icleológic, tot i que lambé és un debal 
ideológico 

Nosal tres volelríem en aq ueó> ta breu in lervenció j i
;..:ar la nosll-a postura en relació <1l1lb un re1 ele delall, 
amb un kt puntual, amb un fet que pol generar la fi
losofía elel programa que cliu el SI'. Huguct que té el 
Govern. L1egim, per exemple, a un milja ele comuni
cació escril de les Illes Balears, que s'ha elenegat l'ajut 
a un llibre pel clisscny ele la portada; si ens fixam bé 
en aquesl detall veUt-em fins a quin punt la política 
cultural elel Govern ele les llies Balcars és una política 
el'irm\tge, és una política de iac;ana, és una política el'en
front, d'exterioritat sense gairebé contingut. Evident
ment és una opinió conlroverlible; pero s'han dit aquí 
coses molt importants, com per exemple enfrontar el 
repte de la moclernitat, pensar en les indústries cultu-
1'als necessaries per fer possible la perviv~ncia de la 
nostra cultura elins el cuncert el'Europa i del món. El 
nostre europei:sme, eviclentment, no és el de l'Europa 
elels mercats; dins l'Europa deis mer'cats la política 
cultural que es fa és una política alienadora, una po
lítica rnassilicaelora, una política basada únicament i 
cxclusivament en el fet cl'uniformitzar, ele vendre, és 
un~l política cultural consumista. 

Nu l'¡CC que la llosira Cumunital Autonoma lengui 
en aquests moments eines necessaries i suficients per 
guarrva¡' la batalla contra aquest irnmens gegant. Li re
l'onl'C, Sr. Huguet, que les noslres possibilitats finan
cen:s, competencials tul_es, Lnancer es relalivament po
ques, pero a més a més amb uJ\a política que preten 
él través ele les competéncies concurrenls anal' laminant 
la capacitat competencial t:xclusiva ele la Comunitat 
AutGnoma, repetesc, aquesta situació és molt preocu
pant i no s'ha exposat i crec que seria bo que en un 
debat d'zlCjuesta envergadura s'exposés. 

L'Europa deIs pobles. COI11 poclem assegurar, a les 
riles Balears, que la no:;1ra identitat cul~Ul-al, lingüís
Lica, medioambiental, paisatgística, patrimonial en de
finitiva, tindra aquest tutur que vosté, emprant el temps 
etc futur, assegurava amb una gran fe, pero obviament 
amb molts pocs arguments, val a dir-ho. Voste ha dit 
que la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, el Go
vern, té un programa, i l'ha definit amb una senzilla 
frase: impulsar el fet cultural i no intervenir-lo. Nos
aItres ens clemanam: si no s'intervé, si es deixa al lliu
re joc de les forces en presencia, tinclra futur la nos
tra cultura? Amb aquest programa, és a dir, amb aques
ta absencia de programa que és el que el liberalisme 
a ultran(,:a pretén, tenir futur com a poble? NosaItres 
pensam evidentment que no i en cOl1sequencia ens 
preocupa enormement i avui matí mateix teníem ocasió 
de dir-ho a la Comissió de Cultura, que mentre des de 
la iniciativa privada es pretén, a través d'una funda
ció respec~abiIíssima, la Fundació IlIes Balears, que es 
mantengui el nostre patrimoni en general, d'altra banda 
les institucions a les Illes Balears no facin el que per-

I 
.L 
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toca. Mentre la Comissió de Patrimoni, en definitiva, 
autoritza l'esbucament de determinats edificis del XVI 
o artístics del segle XIX, mentre a~o succeeix a les nos
tres illes hem de recórrer a la iniciativa privada a par
tir d'una fundació, repetesc, respectabilíssima. 

Nosaltres pensam que ac;o és un tema de reflexió 
profunda en aquest Parlament, nosaltres pensam que 
cultura no és una possibilitat de referir un Uistat de 
realitzacions més o menys brillants; cultura, en defi
nitiva, a les Illes Balears com per tot arre u és la pos
sibilitat que cadascú, cada individu, cada ciutada té 
-i per extensió tot un poble- de comprendre la rea
litat, d'entendre-la i de transformar-la en un sentit po
sitiu, crea!ivament, i nosalLres pensam que aquesta pos
sibilitat és molt escassa encara a les Eles Balears. 

Acab, Sr. Presidenl. Mentre Roraci convidava a 
beure Meccncs dins copes modestes el vi vell era molt 
més valorat que no les copes, quc no les bótes novelles 
que en dclinitiva el conlenien. Nosaltres pensam, ido, 
que la InterpeHació com a mínim ha de servir per cen
lrar un debat que espcram tenir en un futur a partir 
d'una moció subsegüent. 

Gracies. 

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

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. Srs. i Diputats. 
Sr. Huguet, en materia de culrura Ji recoman que 

cle ixi anar el victimisme i deixi anal' que falten recur
sos per a la cultura, perque qui retalla els pressuposts 
de la cul1.ura és aquest l11ateix Govern. El 84, quan va
rem apravar cls pressuposts, Cultura representava un 
10'37%; cl 87, al moment ele les eleccions, que demos
tra l'absoluta falta d'inleres electoral ele la cultura, 
havia baixat 3'07 punts, és a dir, havia baixat un 
7'30%. S'11a recuperat un poquct, pero encara és al 
8'82%; ha minvat, elcs que varem estrenar autonomia, 
un 1'55%, aixo vol dir que si s'hagués mantengut en la 
proporció del primer mamen: la Conselleria de Cultu
ra disposaria d'uns 315 milions de pessetes més. Les 
dades les m'ha facilitat la Conselleria de Cultura, miri 
per on, i s'han et[uivocat vagin él demanar comptes 
dins la seva area, on lots són responsables coHecti
vament. 

A mi, Sr. Ruguet, m'agradaria que quan facem de
bats em contestas o em fes dir les coses que jo he dit, 
no coses que voste no ha entes o practicament s'ha 
inventat. Cree que la Conseileria ele Cultura, avui, co
menC;:3 a tenir un programa, pero també li vull recor
dar que aquest Diputat, portaveu elel Grup SOCIALIS
TA. ell maLC!ries cultural,.;, va pitjar moll, v~ [reballar 
molt perque no es tornas a presentar dins aquest Par
lament un debat de pressuposts de [es arees cul~urals 
sense el pertinl:'nt programa. El programa es \a elabo
rar, avui es té, aixó no ho hem negat, ho hem recone
gut aquí i a la Comissió. Ara bé, a part d'aquests pro
grames que llavors no són dotats economical11ent -hi 
ha panides d'inversió ele 1.000 P:es, és molt curiós
hi ha també el tema que avui hem posat damunl la 
taula, un lema que no obeeix a un elesig de dur cap a 
terrenys purament iclealogics, cap a una batalla mental, 
cap a un temporal el'idecs, cap a una logomaquia, el 
que Ji vlllgui dir, cn !loe de parlar de fets concrets. 

Parlam el'un fet molt concret, parlam el'un fet, par
lam d'un elemcnt que és a punt d'arribar. El tren el'Eu
ropa és a plllll d'arribar a l'cstaci(') i arriba amb una 

fon;a i amb unes consequencies que a no ser un Go
vem responsable -i jo vuil pensar que vost{:s són ca
pa<;os ele ser-ho- no pot ignorar. 

En materia cultural, ho sap perfectament el Sr. 
J oan Francesc López, que és una persona de molta 
sensibilitat, el liberalisme, com ell ha remarcat molt 
bé, no es pot mantenir. No pensin que amb una polí
tica de quatre ajudes puntuals i esper que objectives 
pugui afrontar el desafiament europeu, aixo no va abso
lutament enlloco Jo els he demanat i els torn a dema
nar, perqué la gran qües1ió no l'han contestada, és si 
aquest Govern -aquest Govern, no només la Conselle
ría de Cultura- té un projecte cultural europeu o no 
el té. Voste pot riure, perque evidentment aixo elenota 
el níveIl en que es mouen les seves referencies cultu
rals, és evielent. Sí, la cultura jo comprenc que per a 
la gent que viu al marge, dones sí, fa gracia, pero el 
Grup SOCIALISTA i jo com a portaveu en matcries 
cultllrals insisteix que Europa és el futur, que Europa 
ens toca a la porta, ja hi hem entrat, hi tenim un peu 
dec\ins, pero que les conseqüeneies en materia cultu
ral poden ser extraordinariament positives si som ca
pa.;:os el'establir una comunicació cultural amb els po
bIes d'Europa, peró des el'una posició de tenir les idees 
molt clares. 

No podem entrar dins Europa en materia cultural 
amb una política de desordenació territorial que admet 

• atemptats, que rebaixa sancions, que fa els ulls gros
sos davant la destrucció, que hi coopera amb un urba
nismc desenfrenat, aixu és un fet. Hi podem entrar 
amb un turisme rural com s'enlén a determinats !locs 
d 'Europa, no un turisl11e que converteix senzillament 
el camp en un terreny el'hotels, i en aixo, vostes, Sr. 
Huguet, no tenen programa. Davant aquesta qüestió 
quc jo he plantejat aquí, i aixo ho vull dir un poquet 
fort perque se n'assabenti bé, a vos tes no els havia pas
sat pel cap que per ser dins Europa amb un element 
cultural ele les Illes Balears haguessin de fer res, no 
tenen cap idea. 

Evidentment hi haura una moció i esper que cen
trats en aquest debat, en la moció de veure dins Euro
pa quina és la proposta cultural que té el Govern de 
les Illes Balears, farem el debat que avui aquest Govern 
110 ha estat capa<; de fer. No hi ha programa ni els 
havia passat pe! cap que Europa necessitas un projecte 
cultural de les Illes Balears. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la pafaula el Vice-president elel Govern, Sr. Ru

guet. 

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

Gracies, Sr. President. 
Molt breument. Sr. Pons, ha parlat potscr igual que 

jo fin s que el Hum s'ha cnces, pero no ha elit res ni ha 
¡¡fegit res ni ha dit quin era aquest programa cultural 
de nivel! éumpeu quc té el Partit Socialista. Que entén, 
per programa cultural ele nivcll europeu? Que ente
nem, per pmgrama cultural ele nivel! europeu? Si vos
té reconeix que la Comunitat Autonoma té una política 
cultural perque vostes, els del Partit Socialista van 
exigir que se presentés un programa i I'han rcpassat, 
supos que aquest programa deu tenir una serie d'ac
tuacions que van encaminades c\'identment al fet cultu
ral par~icular ele les Illes Balears. Incliscutiblement, fer 
un programLl cultural a nivell europeu, crec que si uns 



2056 DIARI DE SESSlONS / Núm. 54 / J 2 d'abril del 1989 

quants d'aquí ens hi posam, el farem; un programa 
ideal, ielealitzat, una utopia ele programa cultural és 
possible ter-ho i tols ho sabem elaborar, pero les faves 
són comptades, tanls n'hi ha ele fets. Quins programes 
culturals tenen els ajuntaments, concretamen, o els Con
sells Insulars? Hi ha un eligne representan t quc va ser 
Conseller de Cultura lins l'altre dia del Consell Insu
lar de Menorca. Quin programa cultural concret? Es 
de ::;upor! a \es iniciati\e~ culturab que la socictal ma
leixa fomenta i treu, perque per si mateix, com a ins
titució no pOl afrontar toles les manifestacions CUltll
rals necessaries ni el fomen t cul tural necessari, i a¡;:o 
voste ho sap i de victimisme no n'he fet gens ni mica, 
he di t que assumíem tota la responsabilita t. pero vosté 
com que ha tret incoherencia'; jo he dit que em sembla 
que en un Estat ele les Autonomies també és incohe
rent que la competencia exclusiva en materia de cultura 
sigui en mans exclusivament ele totes les Comunitats 
Autonomes i mantenguem un Ministeri de CultUl-a que 
en sis an)'s ha incremell tat 30.000 funcionaris. Quants 
ele mils ele milions suposa, a\=o? 

Gracies, Sr. Alfonso, m'ajueli a dur-los cap aquí. 
Moltes gracies, Sr. Presiden t. 

IV.--PROPOSICIO NO DE LLEI R.G.E. núm. 287/ 
89, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI PSM
EEM, RELATIVA A LA FORMULACIO PER PART DEL 
GOVERN DE LA C.A. D'UNA ESTRATEGIA BALEAR 
PER A LA CONSERVACIO DE LA NATURALESA I 
ELS RECURSOS NATURALS. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat de la interpeHació, passam al se

güent punt ele l'Orelre del Dia que fa referencia a una 
proposició no de llei, la registrada amb el núm. 287/89, 
subscrita pel Grup Parlamentari PSM-EEM, sobre la 
formulació per part del Govein de la Comunitª1 Auto
noma el'una estratégia balear per a la consenació cle la 
naturalesa i els recursos naturals. Pcr defensar aquesta 
Proposició no de Llei i per part elel 'Grup .proposant", té 
la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. 
En primer lloc demanaria al Sr. Secretari Primer, 

Sr. Goclino, si podria fer lecLura ele la Proposició no 
ele Llei. 

BL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Sr. Secretari proceelira a ter lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
« Una de les preocupacions basiques deIs ciu!adans 

és la defensa i conservació del medi ambient i el ele
sig de poder gaudir eI'una serie de principis establerts 
a l'article 45 de la Constitució de l'Estat Espanyol que 
quant a medi ambient i qualitat ele vida especifiquen: 

Article 45. 
l.-Tothom té dret a disposar d'un medi ambient 

adequat per al desenvolupament de la persona, i el 
deure ele conservar-lo. 

2.-Els poders públics vetllaran per la utilització 
racional de tots els recursos naturals a ti de protegír 
i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar 
el me di ambient, amb el suport ele la indispensable so
lidaritat coHectiva. 

3.-La llei fixara sancions penals o, en el seu cas, 
administratives per als qui violin l'apartat anterior i 

establiril l'obligació el'aCJuests ele reparar el clan), causal. 
Així maLeix hem ele recalcar les compe1éncies ex

clusives que té el Govern ele b Comunitat Autonom;:¡ 
de les IIles Balears d'acorcl amb l'article 10 de l'Esta
lut d'Autonomia ele les liles Balcars i que fan rele
rencia a mec\i ambienl. D'aquL'sta manera, ~,ignificant 

l'articlc 10 en els apar1 ats 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 i 20, 
al malcix temps que a nivell ele grans principis existeix 
la prL'ocupaciú IL'Spec:e del IllLdi ambicnl observam 
que dc manera quolidianél es clóna un retrocés gene
]"al respecte ele la consen·ació, a la vegac\a que existeix 
una manca generalitzac\a de desen\"oJupamcnt legisla
Liu al respecte. Fins i tot hcm de elestacar 1 'existencia 
ele causes juclicials que han hagll t de tractar aquesta 
problcmatica i les mancances legislatives s'han fet pa
Jeses en nombroses ocasions. 

Un deIs problemes jurídics que s'han cletectat pel 
que fa a possibles clelicles és la necessaria ampliació 
deIs suposits que estableix l'article 347 bis A elel Codi 
Penal, si és que es desitja una tipificació express a deis 
clelictes eco16gics o contra el mecli ambiento En dife
rents ocasions diversos jutjats han rebut denúncies o 
querelles per presumptes c\elictes ecologics, n'és un 
excmple la querella presentada pel Grup Balear d'Or 
nitologia i Defensa ele la Naturalesa de Mallorca dia 
27 ele julio! ele! 1984. Alguna sent'cncia, com la de 28 
el'octubre elel 1988 ele l'Audiencia Provincial de Sara
gossa ja expressa amb clareda~ importants aspectes 
judicials. 

Es per tot aquest conjunt de pniblemiltiques polí
tiques i també judicials que el Grup Parlamentari PSM
EEM presenta la següent Proposició no de Llei: 

El Parlament de les Illes Balears insta: 
l.-El Govern de la Comunitat Au~onoma de les 

Illes Balears que formuli una estrategia balear per a 
la ccnservació de la na turalesa i els recursos naturals 
basada en l'Estrategia Munelial per a la Conservació i 
CJue sigui presentada al Parlament ele les Illes Balears 
per al SICU debat i 'aprovacio en el proper període de 
sessions. 

2.-El Govern ele la Comunital Autonoma ele les 
llles Balears que elesenvolupi legisJa~ivament els as
pecles referits a medi ambient o conservació ele la na
turalesa d'21corel 21mb les competencies establertes a 1'ar
liele lO ele l'Estatut d'Autonomía. 

3.-E! Govern de l'Estat Espan:vol que desenvolupi 
legisla~ivaI11ent els aspectes ele meeli ambient i quali
tal. ele vida establerts a l'anicle 45 dela Constitució. 

4.-EI Govern de l'Estat Espanyol que en el man; 
d'un elesenvolupament legislatiu pel CJue fa a medi am
bient i qualitat cle vida procedeixi a la presentació e1'un 
projecte de llei general ele medi ambiento 

S.-El Govern de l'Estat Espanyol que en el marc 
de medi ambient i qualitat de vida presenti un projecte 
de llei de reforma del Codi Penal on quedin tipificats 
expressament els elelictes ecologics o contra el medi 
ambient, ampliant els suposits esLablerts a l'article 347 
bis A del Coeli Penal". 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. Secretari. 
Evidentment ens trobam davant una de les neces

sitats socialment més sen~ides i expressades a través de 
moviments socials, a través de programes de partits 
polítics, a través d'una legislació que avan~a tant a 
nivell de les Illes Balears com a nivell de rEstat Es
panyol com de to~a l'Europa Comunitaria, pero evident
ment som davant un d'aquests problemes generals que, 
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precisament per ser general i per ser socialment sentit, 
manca d'una interven ció constant i d'un seguiment 
constant, a la vega da que és ~ambé necessaria una con
creció. 

Moltes vega des els distints Grups Parlamentaris 
estam preocupats i llitam fent la nostra tasca diaria 
i quotidiana per a la defensa d'espais naturals con
crets, per a la defensa de petites qüestions concretes 
pero també molt importan ts d'aspectes determinats de 
la problematica mediambiental, pero poques vegades 
tenim l'oportunitat de fer un debat general, poques 
vegades tenim l'oportunitat de plantejar eles d,un punt 
de vista global aquesta problematica mediambiental i 
donar-li sortida. 

Quan ho volem fer ens trobam amb un conjunt de 
problemes i entre d'altres hi ha la manca de coordina
ció institucional, hi ha manca de claredat de distintes 
lleis i preceptcs norrnalius que fan les clistintes Admi
nistracions i eviclentment cns trobam també amb un 
problema que és la insuficient legislació en materia am
biental i sobretot la necessitat d'una aplicació real i 
concreta d'aquesta lcgislació. 

Es per aixo que cns hem a!revit, a parlir del Par
lament ele les Illes Balears, a plan tejar UDS problemcs 
que són a la vega da globals dins un context europcu, 
a la \'egada globals clins un context mediterrani i de 
l'Estat Espanyol i a la vegada concrets i particulars 
a partir de cada il!a i en el conjunt de les Illes Ba
lears. El nostre petit país, :ilquestes iIles, cadascuna ne
cessita d'una proteccili entcncm nosaltres que aferris
sada, d'una protecció normativa concreta, constant i en 
molts aspectes de la legislació. Es per aixo que parlam 
d'un Estatut d'Autonoima que pensam que el Govern 
de la Comunitat no ha utilitzat adequadament i no l'ha 
dut fin s on permet aquest ambit competencial establert 
a l'arliele 10 i establert en el conjunt de l'Estatut. 

També és a parlir tl'aquest petit país nostre que 
plantejam una necc:sciiiat el'una estrategia balear per a 
la conservació de la naturalesa i cls recursos naturals. 
Pensam que aquesta eSlraU:gia mundial per a la con
servació que existcix, pensam que totes les directives 
ele la Comunitat Económica Europea que s'han dictat 
lots aquest al1ys, pensam que lot el que s'ha establert 
en aques~ Any Europcu d el Medi Ambient, que va ser 
l'any 87 i que va ser tan magre, tan oficialesc, tan bu
rocratitzat, pero que també es varen clir coses i es 
varen pre nclre acorels importants, haurien de donar una 
Ilum, una perspectiva a aquesla estrategia balear per a 
la ccnservació que reclamum i que pcnsam que és bona 
de fer a partir el'un sen:imenl vertaclerament ele país, 
a partir el'un sentiment cI'illa i del conjunt d'iHes i 
també amb aquests paramelres que h em analitzat de 
Medi telTani-Es ta t-Col11unita: Ecollomica Europcl. 

Per altra banda, pero, hem de plan tejar també tot 
Un conjunt d'aspectcs generals que no poden ser exhau
rits a les Illes Balears, i ens rcferim a la necessitat ur
gent el'aplicaciú per pan del Go"em de l'Estat de tot 
un conjunt de nOJ-matives que parteixen precisament 
del que diu la Consti'ució, parteixen precisament deIs 
efectes de la integració a la Comunitat Economica Euro
pea i parteixen sobreto: ele la feina quotidiana que 
tenim els que de fet volem defensar una qualitat de 
vida, volem defensar el medi natural, volem defensar en 
definitiva el que són els ecosistemes i el que és el nostre 
territori pam a pam. Es per aixo que bem de planteiar 
al Govern de l'Esta~ que malgrat hagi donat passes im 
portants, passes com pugiu ser el Re ial Decret d'Ava
luació de l'Impaclc Ambiental de l'any 86, com pugui 

ser la mateixa Llei de Costes ja debatuda en aquest 
Parlament o com pugui ser la llei que molt recentment 
s'ha aprovat, titulada «Ley de Conservación de los es
pacios naturales y de la flora y fauna silvestres» -cap 
a dia 20 de man;: del 89 es publica el seu text definitiu 
al Butlletí Oficial de les Corts Generals-, creim que 
han estat tot un conjunt de passes importants, la ma
joria positives, pero pensam que encara no ens trobam 
amb Wl desenvolupament clar, concret del que la Cons
titució mareava en aquest respecte i tampoc no ens 
trobam elavant un compliment del que les directives de 
la Comunitat Económica Europea determinen respecte 
del me di ambient. 

Ha estat molt trist, pensam nosaltres, com el Go
vern de l'Estat Espanyol, en el context de l'Europa Co
munitaria respecte del medi ambient ha dit moltes ve
gades, almenys en tres ocasíons clarrerament, que les 
directives comunitaries a l'Estat Espanyol no es poden 
aplicar pet-que són massa costoses, perque la legalitat 
de l'Estat Espanyol té problemes i en definitiva ha do
nat unes sortieles que nosaltres ereim que no han estat 
suficient111ent elares i sobrdot suficientment concretes 
al que és la preocupació cons tant a l'Europa actual so
bre la proble111aticél rnediambiental. 

In s istim, per tant, que és important que el Govern 
de l'Esta t clesenvolupi la Consti tució en aquests aspec
tes, que és important que doni les passes decisives i 
que no es quedi amb petites passes C0111 les que ha do
nat, a les quals donam suport -pero que creim que s'ha 
d'anar 1110lt més enllii i, sobretot, pensam que aquest 
Any Europeu del Medi Ambient; l'any 87, ens ha de-
mostrat les febleses tant a nivel! eI'Estat com de l'Eu
ropa Comunitaria com també d'aquestes riles Balears. 

Hi ha un aspecte particularment important en 
aquesta Proposició no ele Llei i que se circumscriu dins 
una reivindicació pensam nosaLtres que molt sentida en 
el context general de l'Estat i d'aquestes ilJes, ens re
ferim als presumptes delictes tipificats com delictes 
ecologics o conlra el medi ambient en el Codi Penal. 
La reforma que s'ha fet del Codi Penal al respecte pen
sa111 que és una reforma molt tímida i que ha demos
trat la se va feblesa. Qui ho ha demostrat? Primer, la 
rea lit a t q llolid iana. A le fil es Bal a1's parhr m de illc 
casos que s'ha inlen l:ll dllr al .iutjars prcci amenl e l 
delicle ecologic o contra el meen ambienl. Han stat, 
per una banda, el GOE ::1mb un:) denúncia respec te: d'An
dralx en el eu t rrent, ha estal e l ob de Mal! rca, 
el Gob de Menorca respecte de l'abocador de Ferreries, 
en el Prat de Son Bou, i a I'abocador del Mita, i recent
ment el Grup eivissenc de Ddensa de la NatUl-a lesa res
pecte a Sal Rossa, a Eivissa. En els cinc casos -el cas 
eivissenc encara no el POCle111 acabar de concretar, pero 
els altres quatre .ia els concixem c:n profunditat- ens 
hem trobal que la reforma del Codi Penal no ha eslat 
en absolut suficíent i els quatre casos que hi ha hagut 
han quedat aturats precisament dins una burocratitza
ció davant aquesta probJemülica ele no concreciú de la 
¡'eforma del Codí Penal respec te del que la Constitució 
indica_ 

Per altra banda també l1em de destacar el que el 
Poder Judicial comenta al respecte, i ens trobam que 
molt recentment, els dies 29 i 30 de setembre i 1 el'oc
tubre ele l'any passat, de l'any 88, unes .jornades on hi 
ha un conjunt de poncncies de relevants membres del 
Con~:ell del Pode r Judicial són les que rresenten tot un 
conjullt de perspec tives i de resolucions respecte ele la 
neccss itat que e ls poders públics i molt concretament 
el Govern ele I'Estat per la via legislati\'a, per la "ia 
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elel Coeli Penal canvi'i un con junl de preceptes, COl1creli 
el que és en c\efinitiva un cÍret deis ciutadans, que és 
la concreció del que la mateixa Constitució indica, i 
nosaltres afegiríem que és una necessitat social -i aixo 
ho diu el Consell elel Poder Judicial- i és una neces
si tat expressada pels movimcnts socials i és una nc~ces
sitat expressada per mol tes instancies polítiques i per 
molts ele sectors de grups cl'L'SlUdis i gnlps, ja elic, clel" 
mateixos moviments socials que han treballat a tot l'Es
tat Espanvol respecte cl'aquest problema, que hi ha un 
moment que si no és per la via del Codi Penal clifícil
meDt es poden frenar els abusos ele particulars o c1'ins
titucions públiques que clestrossen constan tmen t el 
mecli ambiento 

Es per tot aquest conjunt ele causes i també me
nats per una motivació, per una dinamica general que 
ens caracteritza en els nostres die s i que és la sensibi
litat pública ele defensa del meeli ambient, que hem pre
sentat aquesta Proposició no ele Llei i també per un 
sentiment profunel que no cal el catastrofisme respec
te de política ambiental, pero sí que és ben necessaria 
una Iluita constant i que cada institució, en aquest cas 
el Parlament ele Balcars, digui la seva opinió davant 
aquests problemes i el'alguna manera les institucions 
que després han d'escoltar aquest mateix Parlament i 
sobretot que han de concretar mesures quotielianes, 
diaries d'actuació, el que aquest Parlament hagi clit i 
que en aquest cas són el Govern de la Comunital i el 
Govern de l'Estat, realment sapiguen a que s'han d'a
tendre i les ambigüetats en medi ambient es deixin 
d'una vegada per totes. 

(El Sr. President d'absenta de la sala i la Sra . Vi
ce-presidenta Primera presideix el debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Por parte elel Grupo Parlamentario PM, tiene la pa

labra el Portavoz Sr. Miguel Pascual . 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sra. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquesta Proposiciú no ele Llei recomana que el Go

vern ele la Comuni la t Autolloma faci una es tra tegia ba
lear per a la conservació. Hem de recordar el que és 
l'Estrategia Mundial ele la CUl1servació, que va ser un 
document del qual n'han derival cl'altres, l'Estratl~0.ia 

Europea, etc., etc., i ara es pretén que aquí es faci l'Es
trategia Balear ele la Conservació. 

En primer lloc, l'Estrategia Mundial, que aquest 
Parlament ha editat a petició del Grup Parlamentari 
PSM-EEM i consider molt positiva aquesta iniciativa, 
s'ha de tractar aquest document, que a més ha ' estat 
qualificat com un deIs documents més importants d'a
quest segle que en aquest cas l'ONU ha tret, s'ha d'in
cardinal' dins el context deIs acords de l'ONU. Nosal
tres ens hem de preguntar: Es que I'ONU té un poeler 
legislatiu? Les resolucions de l'ONU, s'han de complir 
obligatoriament per tots els Estats o són només reco
manacions? Es l' Estrategia Mundial ele Conservació una 
lIei? No és una lIei? Es cIar que no és una lIei, és cIar 
que nosaltres som a Balears i que aquest Parlament té 
uns mitjans per fer unes lIeis concretes que afectin 
temes concrets ambiental s el'aquestes Illes Balears. 

Aleshores l'important jo entenc és que legislem 
aquí, en aquesta Cambra, els temes que afectin el medi 
ambient i treguem disposicions que siguin executives, o 
sigui que siguin d'obligat compliment, no unes elispo· 
sicions que siguin recomanacions. A posta jo em pre
gunt: Fa faIta una estrategia balear del medi ambient? 

üU~' bem ele (Iir en aquesta Estrategia Balear del Medi 
Ambient/ Jo e!ltenc, Sres. i Srs. Diputats, que l'Estra
tegia Rllear del Medi Ambient ser~\ una copia ml-s o 
manco, cliríem circumsc¡'ita a Balcars, pero més o man
co difusa lambé, o sigui manco concreta i més difllsa, 
cjirÍt'm, i per tant, quina utilitat ens ha ele donar aques
ta Estrati~gizl o hem el'entrar en els problemes con
cr¿!s' Jo entellc, Sres. i Srs. Diputats, que el qm' hell! 
ele [el' aquí és fer les 11eis correspollents dins el marc 
ele l'Eslrat'~gia Mundial per a la Conservació í aix6 crec 
que és el que ha de fer el Govern Balear' i és el que 
fa el Govem Balear. 

Les 11eis que es preparen rer part de la Conse11eria 
el'Agricultura, com per exe'mple la Llei ele Ca<;:a, la Llei 
de Protecció el'Animals, la Llei Foreslal, la del Pla de 
Defensa contra Incenelis Forestals, Pla d'Orclenaeió Hi
drologica Forestal, Decrets de pares naturals, etc., etc. 
i també algunes altres de la Conselleria d'Ordenació 
elel Territori, les clirectrius d'Orclenació Territorial, 
s'han el'ajustar a l'Estratcgia Mundial ele la Conserva
ció, pero llosaltres entenem que el que hem de fer és 
fer feina en les elirectrius, no anar afer éll1 doeument 
que no tenc1ra forma de 1Iei i que per tant no sera un 
eloeument cl'aplicació elirecta, sinó que sera una reco
manació per al Govern, que ja en té una, que és un 
gran elocument, que és l'Estrategia Mundial de la Con
servació. 

Per consegüent, llosaltres no c10narem suport al 
punt primer i tampoc al punt segon, que també diu que 
el Govern ele la Comunitat Autonoma desenvolupi le
gislativament els aspectes referits a medí ambíent. He 
parlat d'una serie de 1Ieis que són en tramitació, que 
el Govern prepara i crec que el Govem fa feina i per 
tant aquesta recomanació, de ca~'acter general a més, 
que no diu voste faci aquesta llei concreta, voste faci 
aixo Clltre, entencm que na' fa falta. 

Després ens queden tres propostes .~le resolució que 
~Ól1 els punts núms. 3, 4 i S, que es refereixen al Go
vern de l'Esta 1. La núm , 3 cliu que el Govem ele ]' Es
tal clesenvolupi legislati"ament els aspectes ele medi 
ambient establerts a l'article 4S ele la Constitució. A 
nosaltres ens pareix positiu que ho [,\ci el Govern, per,) 
si nosaltres, Parlament Autónom, que som una Cambra 
que tcnim el desenvolupament 1c)!islatiu, segons l'arti
clé' 11, del medi ambient, i nosaltres enviam a Madrid 
Ulla proposició no de llei que diu que el Govern de l'Es
tat Espanyol desenvolupi legislativament els aspectes 
del medi ambient, qu.~ han d'entendre a Madrid) Que 
nosaltres renuncia111 a competencies própies de medi 
ambient? Em reconeíxera, Sr. Serra, que tal vegada els 
termes d'aquest punt núm. 3 no són els adequats. 

El punt núm. 4 demana una lIei general de medi 
ambient al Govern de l'Estat Espanyol, que prepari un 
projecte de llei general de medi ambient. Quin projecte 
general de medi ambient demanam? Com ha de ser 
aquest projecte? El que diguin elIs? Vostes, el Grup 
Parlamentari PSM-EEM, la setmil.na passada varen de
manar al Govern de la Comunitat que fes una !leí so
bre Turisme, sobre la modernització de la planta hote
lera. A nosaltres ens pareix bé que des d'aquest Par
lament es digui al nostre Govem facin vos tes una lIei 
i la duguin aquí, nosaltres la discutirem, si no ens agra
ria el que duen nosaltres l'esmenarem, pero nosaltres 
hf'111 de dir al Govem de Madrid que dugui una !lei a 
les Corts, una Ilei general de me di ambient que no sa
bem que dira, que no sabem si ens agradara i que noS
altres no hi podrem intervenir, perque seran el Con
grés de Diputats i el Senat que intervendran. 

·1 
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Jo entenc que demanar que facin! una llei concreta 
sense dir com s'ha de fer aquesta llei, cree que aquest 
Parlament no ha de dir que sí perque és una cosa de 
la qual no tenim el control, nos al tres no podem dir 
com ha de ser aquesta llei i el mateix argument s'ha 
de dir respecte de la llei de reforma del Codi Penal, 
pel que fa referencia a l'article 347 bis A d'aquest Codi 
Penal, perque tampoc no deim quins delictes s'han d'a
fegir als que hi ha, no sabem quins delictes s'han d'a
fegir als que hi ha. 

Per tant, nosaltres ens abstendrem en aquests tres 
punts darrers, perque consideram que els termes no 
són, dirÍem, els adequats. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario CDS, tiene la 

palabra el Portavoz Sr. Quetglas . 

EL SR. QUETGLAS ROSANES: 
Gracics, Sra. Presidenta. 
Efectivament aquesta és una proposició no de Ilei 

que nosaltres valoram la se va transcendencia i la seva 
importancia, és eviden t i ho hem dit altres vegades des 
ele la tribuna que coincielim en calibrar que la seva 
preocupació pels temes mediambientals constitueixen 
avui la primera prcocupació deis ciutaelal1S europeus en 
el catideg eI'assumptes públics que preocupen. En COI1-

seqi.ienCi<l, plan tejar alternatives estrategiques en rela
ció 21mb la conservació de la natlll-a i deis recursos na
turals ens pareix una iniciativa Uoable i positiva i que 
mereix en principi el nostre suport, pero que no po
dríem, no voldríem deixar de fer alguns comentaris. 

Coherents amb aixG, anunciam el nostre suport al 
planLejament que fa el Gmp Parlamentari proponent 
que el Govern ele la Comunitat Autónoma formuli una 
estrategia balear per a la conservació de la natura i 
deIs recursos nat.urals i que aquesta, logicamcnt, es basi 
en la recomanació de l'Estrat(~gia Mundial per a ia Con
servació que té l'a\'al, lógicament, del PNUMA, elel Pro
grama de .. les Nacions Unides per al Medi Ambient i 
tol el rigor cientific que aquesta Cambra li ha recone
gut i Ji ha atorgat amb la seva publicació. 

Quant al desenvolupament legislatiu deIs aspectes 
rcferits al medi ambient, podríem trobar una contra
dicció entre I'enunciat del punt 2 i I'enunciat del punt 
4, és a dir, nosaltres elemanam al Govern de la Comu
nitat Autónoma que elesenvolupi, en funció d'un impe
ratiu o e1'una competencia estatutaria, la legislació ad
dicional ele mecli ambient, la legislació basica ele l'Es
tat, que és la reserva constitucional, competencia es
tatal, i en canvi l'Estat, el Govern ele l'Estat no ha re
mes a les Corts una ll ei gene/-al de medi ambient que 
vost,~s rlOclamell, que lIusallrc:::, r .cculzam pe¡·que tUl\lbé 
l'hem reclamada eles deIs rórums corresponents en el 
Congr és i en el Sen~lt C0111 a pe:;a basica per articular 
la compct~ncia addic ional que !cncn les Comunitats Au
t-'Jnom es en la mal~~ria, peró també és cert que el Go
vem de l'E<:tat no ba lIs3! des elel nostre punt de vis
ta incorrectament -i quan dic incorrectament ho die 
des eles punt ele vista polític, no des del punt de vista 
legislatiu, perqu :: cvielentment sí que probablement ho 
P?t fel' així-, no ha fel una ll ei general ele medi am
blent, pero sí s'ha emparat en la reserva constitucional 
de cOlll]1ct?::ncia de l'Estat ele l'article 149 per fer lleis 
sectorials, com la Uei de Costes, la Llei eI'Espais Na
tural s , reFormes;) clistint es ll eis com b ele Ca;;a, e tc., 
etc., és a dir, s'ha empara! en la reserva ele legi s lació 

general de me di ambient no per fer una llei general de 
medi ambient que després les Comunitats Autónornes 
desenvoluparien, sinó per fer legislació sectorial. 

En conseqüencia, la mateixa dinamica ha obert la 
porta perque les Comunitats Autonomes desenvolupin 
amb normes addicionals aquesta legislació que l'Estat 
mateix elenomina basica i que en molts d'aspectes en
cara elepen eI'una ele termina ció elels Tribunals Constitu
cionals veure clarament si la fórmula és o no correcta 
des elel punt de vista ele tecnica ele elesenvolupament 
eI'una normativa constitucional, pero en qualsevol cas 
entenem que el Govern de la Comunitat Autonoma pot 
ja i ha de dictar normes aelelicionals ele protecció. 

Sobre els punts 3 i 4, la cosa és clara, ja he anun
ciat el nostre suport; nosaltres hem reclamat des deIs 
forums corresponents aquesta !lei general de meeli am
bient, que ens pareix, dic, una pcc;:a basica per a l'arti
culació d'una legislació que encara en aquest país és 
innovaelora i que cal com a referencia per a una com
petencia, que aquesta sí és claramenl concurrent entre 
l'Estat i les Comunitats Autonomes i per tant necessi
ten una referencia general que pertoca a l'Estat d'es
tablir. 

Nosaltres hem ele con[essar, Sr. Serra, que el punt 
núm. 5 ens ha clespertat un cert dubte, perque efecti
vament el desenvolupament ele l'article 347 bis del Codi 
Pen,d i sobretot la reforma que en aquests moments 
té lloc al Congrés ele Diputats en relació amb l'article 
347 bi s , augmentant molt considerablement les penes 
pels clelictes ecologics que aquest article tipifica, que 
nomé::; fa n refer~ncia a abocamcnls o.- a cmissions no 
a cap alLra forma eI'atemptat ecologic, que n'hi ha mol- . 
tes més evidcntmcnt, que queden amb una tipificació 
si més no més coixa. Per tant, finalment, després d'ha
ver estudiat el tema i a pesar que la consideram posi
tiva, perquc a més eI'alguna manera aixD ha estat una 
fórmula transaccionaela a una esmena que va posar el 
Grup Parlamentari del CDS a augmentar seriosament 
les multes per tral1sgressions a l'article 347 bis, p ero 
hem vist que probablement aquest m-tiele tipifica una 
fonna de elelicte ecologic, pen'> no el elelicte ecológic, 
no tipifica com a tal i ele manera exhaustiva o alman
co d'una manera suficientment satisfactoria el elelicte 
ecologic en la seva globalitat i per tant, finalment tam
bé, donarem suport a aquest elarrer punt si és que els 
altt-es Grups proposen votació separada com supos que 
aixÍ sera. 

Gracies, Sra. Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Por parte elel Grupo Parlamentario SOCIALISTA, 

tiene la palabra el Portavoz Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY r LLOprS: 
Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. 
He escoltat amb tota atenció no tan soIs el Sr. 

Serra, s inó també els altres Ponm'eus que han inter
vengllt en aquesta Prcposil'ió no ele Llei i he sentit par
lar molt de l'Estrategia I\lunc\ial i ningú no ha fet re
fer2ncia que hi ha una Estrategia Espanyola, que va 
se r arroyada 3mb una gran celeritat després de la pre
sen(ació internacional de l'Estl-ategia Mundial pe! Go
vern que presidi a el Sr. Suúrez, I'an)' 1980 i que és un 
resum aplicat a Espanya deIs grans principis d'aques
la Estrategia Munelial i qu e él més ha servit per a una 
contínua referencia en tO(5 els problemes de meelí am
bienL 

Per t::m1. ja hi ha un nivel! intermedi, com a mÍ-
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nim, <1 l'Estrategia IVlundial. Nos<1ltrcs ha veim bé que 
es faci aquest document balear -no hi ha dubte que 
sera Uil c\ocumenl estriclament programatic o polític, 
perqu'~ no pOI tenir <1ltre tipus de cantengut-, que pu· 
gui servir de marc de referencia i de debat si és que, 
com eliu la Proposició, es du al Parl<1meIlt, per ¡-ixar 
d'una manera global les grans Linies d'<1ctuació en ma
teria de conservació de la nalurales<1 i del me di am
bien!. 

El punt segon sobre les normes addicionals ele m-:di 
ambient jo trob que és un plantejament molt generie, 
perqué, clar, s()n nm·mes adeJicionals eJe medi ambient 
com cxplicava ara mateix, bé, cls dos Portaveus que 
han intervengllt el'UM i elel CDS han dit. són normes 
adc1iciunals en materia de medi ambient i per tant amb 
una multitueJ eJe matcries que són legislades separada
ment, sectorialment, com es dei a aquí i aquest és un 
dels grans deb<1ts que hi ha en mat'~ria legislativa ele 
medi ambient i que per tant no és una llei de normes 
adclieionals, alma neo es fa difícil en aquest moment 
pensar en una lIei ele normes acldicionals, sinó que són 
normes addicionals a una serie de !leis basiqucs en ma
U~ria de medi ambient que no hi ha c\ubte que és in
teressant i és important que es facin, si bé .ia elic que 
la proposta sembJa una mica generica i en aquest ma
teix moment pensam que per exemple l'impacte ambien
talo impacte ecolOgic, com .in el denominen altres Co
munitats, cree que mereixeria, per tenir la categoria 
normativa que exigiria una Jlei d'aquest Parlament, i 
nosaltres creim que seria una norma addicional en ma
leria d'impaCle ambienwl d'impa 'le ecológic, que ,Is 
espais n lu rals pr legiL , le ' f igures per a 1 l ll es Ba
.1 ar s cf 'espai nat u ra l pru legilS ha u rlen de el" o .ice
le cf'un Ilei u l ililzan l aqueo la capaci ta ! n rm a li va ad
d i i 11a l i alL re · asp el S. 

Entrant en els tres punts que com tata Proposició 
d'aquest tipus són pilotes bombejades sobre el Govern 
Estatal, voldrir¡ eli]" sobn~ el tercer i el quart, que es 
podrien comentar conjuntament, que efectivament hi 
ha una cliscussió per- la qual no optam entre les lIeis 
sectorials i la !lei general del medi ambient. No hem 
renunciat -i ara p3rl ja en nom elel partit Soeialista
a una Ilei general del medi ambient, és una d'aquestes 
coses pendents, nosallres votarem que sí, no estic se
gu r qu' d1n. aqut'. la L 'gi -Ia luru l!S pugu i tlcolllp lir 
a quesl desi", pcró tal11pUC no p<.>dt!J el ir, si ui c.l 
p la n tcjal11cn l d I '~rlicl ler ,(,1' Ilcgil p "r una person° 
que fos p rofa na en aqueste 1113 teries podr ia pen ar 
q ue no "ha r·l ap d sen vo lu pam cn l legis lat iu dc 1 . 
competencies de I'Estat en matcries relacionades amb 
I'artic le 45 el " la onsl i lució • s pa n 'o la . S 'ha fe t jo cree 
qu un d e is csfon;o legisla liu mé inten sos q ue e n 
qua l ' vo l materia, COl11 paral ivament , en aq uesta male
ri a de I'artic l 4-5, que impli quen e ls poders públ i s en 
t e nnes gen era ls, no ta n so is e l Gover.n de ¡'Es tat i le 
Corts Gen e ra ls, Comunila ls Aulo no m e , Ajul1 tam n ls, 
elc., i e n aq ues l sentít j o rce que p recisam nt a que -
ta P r opo ició ve aquí quln7.e dies d espré d e pub li cad a 
una lIe i que t O caracle r basic, a ra , avui , quan ha dis
cutim, que é la L1e i de Conservació deis E pa ís N a
tur als í d e la Flora i Fa una Si lve tre , que té ca racter 
basic prac t icam ent en qua i lO lS e ls articles; q u fa 
poc que h m parlat de la Llei el Costes, que ~ u na 
!l eí qu e entre a ltres qües ti o ns protegeix un de is recUJ"
sos natur als, que é el litoral; que la Ll ei d'Aigües té 
un eontengur també de protecció m di ambienta l i de 
relació amb e ls grans principis de ¡'E s trategia Mundial 
molt imporlant, no tan sols en re!ació amb els aqüí-

fers, sinó en relació amb les zones humides, amb les 
llacunes litaraIs, etc., -no vull ser cansat-, que hi ha 
lleis ele resicJus ~úliels a les clirecti\ es europecs, Ilcis ele 
resillus toxics i perilJosos, el Decrct legislatiu que t::lm
bé és una llei d'avaluaeió el'impacte ambiental él niveJl 
ele l"Est::!t, clc. Crec que hi ha tot un ampli desenvolu· 
parnl'n t proyinent ele lleis antigues espanyoles que ja 
T1cccssila\'en aquesta adartació a la situació actual o de 
dilc:Lli\cs europL't'ó> que IlcCL'::,~iu\\"C1l ser inlI-odui'des en 
el marc legislatiu d'Espanya 

Pcr tant, efectiY3ment. que es continui'n desenvolu
pan 1 cl.~ euntenguts eomretencials Jegislatius ele I'arti
ele 45 ele la Constitució Espanvola, que es contimú, per
ql\i' ni) ,'h~ c1ei:-: :,t e!e te r en cap n1a rnenl dur~mt aquc~, ts 

c1arrtTs ~\Ilys i fin L)i;6 li die que hi ha ja un gran pa
quet per aportar d'aetualització legislativa. 

Tgu3111lcnt el tema ele 1<1 Llei General de Medi Am
bien t; cf cctivarnen t crec que podem expressar aquesta 
voluntat a trm'és de la propasta que f<1 el PSM-EEM, 
tenint en cumpte, perú, que com s'lla dit, no aquí avui, 
per;') ho hem Ilegit en altres circumstancies, que el fet 
que no lli hagi una llei general de meeJi ambient no vol 
dir qlle hi hagi una incapacitat de regular normes ad
dieionals per part dcl Parlament eJe les Illes Balears o 
del Govern de la Comunitat Autonoma; perqu~ tenen 
caracter basic, per tant, són !leis de medi ambient una 
gran quantitat de normes amb caracter de !lei promul
gacles per les Corts Generals. 

J en relació amb el clarrer punt elcl delicte ceol6-
gi Ji vu ll dir q ue n o li c1 0narem supon i li explicilré 
I e rqut: C. p u!!ui enlendr aqu s t a posició, a part que 
a~o él' lin el bal ppet il recentmt:nl r1l ongrés de Di
pU lats i per lanl h i ha una pos ura p re a m oll p ro
xima. P recisamcnl va ser el P~rti l Socia li ta i I G 
vern Socialista, I'any 83, qui va introduir en una rapi
da reforma puntuar del Codi Penal aquest articJe- 347 
bis qllC inlroduci:-; el que ara s'anomelta el dcJicte eco
b~ic, bé. I'expressió legal que té en el Codi Penal, i a'~:) 
es va fer precisament per donar eompliment al que diu 
el tercer pun t de 1'3rticle 45 de la Constitució ESjJ<1-
nyola, que ciiu qu\:.' es legislara de fOI-ma penal i també 
amb conseqi.i;~JKies aclmil1istratiw~s les infraccions, vos
l·~s hu Inl1 aportat aquí a la proposta: "La !lei fixara 
sancions penals 0, en el seu cas, aclministratives per 
als qui violin el que es clispos<l a I'apartat anterior. 
e l . 1>, pUl1l 3 d· l'arLi le 4.1 uc 1<1 nstiluc ió Espanyo
h o i p')" ti n:'\r S<ll i. I)¡¡cei rapich1 a tl(Jl1 Sl pu n I e va 
introd lir e l :\47 bis al oel i PCl1<11. qu f l ivament pel' 
ara n és satisfactori, p'l" ~rra no é a l i l'aetori, pen') 
creim que ~'l fel qllt! hi ha!!l a lgu nes sentencies n sa
l i fac lo r ie s br u n tema que af Cla e l Codí Penal no 
justifica una altra moelificació puntual el'aquest article 
del Codi Penal. 

Per u na part, ho ha d i t r, Qu tg la , s 'actua li t-
zen pel- Il eí les an ions q ue 'esta bl ien en aque 1 j n 
molt s d 'a ltres art icJes de l Cocl i Penal, per ta n t es pu
p:en les an ion; per un a aJtr a hi ha projecte m ol t am
b iciós de revis ió 1 la l d I od i Pe na l i la nos tra p os i
ció naque t m om e n t és e ·pe ra r la revis ió tota l d el 
Ca di Penal per tornar a abordar amb una mica més de 
perspectiva el eonjunt de jurisprudencia que ja existei
xi sobre l'aplieació de l'article 347 bis i no abordar en 
aquest moment separadament aquesta nova tipifieació 
o modificació del tema relacionat amb el deliete con
tra el medi ambienL 

Gracies. 

(El Sr. President repren la presidencia del debat) 
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EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la parau

la el Portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ I ORTEA: 
Sí; gracias, Sr. Presidente. 
Vaya ver si consigo no repetir argumentos que ya 

se han expuesto hoy aquí con bastante detalle y a mi 
juicio con total corrección. 

Vaya empezar por las pelotas que bombean uste
des, porque, claro, el representante del Grupo SOCIA
LISTA habla de pelotas bombeadas, pero sólo cuenta 
la n.O 3, la n.O 4 y la n.O 5. Ustedes siempre tienen dos 
tipos de pelotas o las bombean hacia dos sitios, unas 
hacia aquel sector para que las rematen a este Gobier
no v otras hacia este sector a ver si las rematamos ha
cia "el Gobierno de Madrid. 

Empezando por las que ustedes envían hacia aquel 
sector para rematarlas a este Gobierno yo quisiera de
cir, a riesgo de ser reiterativo, pero que me parece que 
no me queda más remedio, que cuando en este Parla
men to hace más de un año que hay un documento a 
estudio, un documento elaborado por el Gobierno de 
la importancia del Catálogo de Areas Naturales y no 
hemos sido capaces todavía de entrar en su estudio 
a fondo, parece realmente una pelola rematada al Go
bierno exclusivamente a ver si se mete un gol de ca
sualidad, el hecho de pedirle nueva documentación y 
en este caso sobre el tema de una elaboración de un 
documento estratégico concreto de conservaci~n para 
nuestras islas. 

Sinceramente, creo que no estamos legitimados 
moralmente, no está esta Cámara legitimada moralmen
te en este mamen to para pedir este documento; es mi 
opinión, que naturalmente ustedes pueden compartir 
o no, siendo que el fondo de la cuestión me parece per
fecto, pero yo soy [Jartidario de ir por fases, estudie
mos primero una cosa, pidamos después la siguiente. 

En cuanto al punto n.O 2, que pide que se desarro
llen 1egislativamen te aspectos referidos al medio am
biente y concretamente de las competencias estableci
das en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía, yo 
quisiera decir que aquí hay que distinguir dos cosas, 
una, que la Comunidad Autónoma, la materia de su 
competencia medioambiental no se contiene en el ar
tículo 10 del Estatuto, sino en el 11, en el punto 5 del 
11, y en este sentido dice que «en el marco de la le
gislación básica del Estado y en su caso en los ténni
nos que la misma establezca corresponde a la Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares el desarrollo le
gislativo y la ejecución de las siguientes materias» y la 
quinta son ,<las normas adicionales de protección del 
medio ambiente. Espacios naturales protegidos. Ecolo
gía». 

Yo creo que esta materia se han hecho bastantes 
cosas, hav legislación, antes el Portavoz. de UM citaba 
parte de esa le¡>:islación va completaría quizá con le
gislación como la de A¡-e~s Naturales de Especial In
terés, como una ley que me parece básica y fundamen
tal y una de las piezas maestras diría yo, que es la Ley 
de Ordenación del Territorio, en la cual se contempla 
concretamente este asunto y no sólo en los planes de 
medio natural, sino lógicamente en las directrices, en 
l~ elaboración de 13s directrices, elaboración que el Go
bierno ultima según mis noticias en este momento y 
que se p13smará en UIl documento que vendrá a esta 
Cámara v que me )l::lrece d más apropiado para em
pezar él enfoCilr realmente estos ¡woblemas. 

Respecto al artículo 10, claro, son legislaciones par
ciales, las que se pueden hacer al artículo 10 son, di
ríamos, referencias tangenciales al medio ambiente, 
pero ustedes hablan, me parece que en la Exposición 
de Motivos, del punto tercero que se refiere a Ordena
ción del Territorio, incluido el litoral, urbanismo y vi
vienda; el cuarto que son obras públicas, el quinto que 
son ferrocarriles, carreteras y caminos, el sexto que ha
bla de régimen de aguas, el siete de montes, el ocho de 
agricultura y ganadería, después ha hablado de caza 
y pesca, etc. Por consiguiente, claro, en todas esas le
gislaciones que más o menos tangencialmente inciden 
en el medio ambiente se está trabajando, aquí se pre
senta un proyecto de ley y están anunciados otros pró
ximos en los que de una forma complementaria o mar
ginal, marginal en el buen sentido de la palabra, se 
tratan los problemas referentes al medio ambiente. 

Hay también Decretos concretísimos, como el ele 
evaluación de impacto ambiental, el de ruidos, etc., que 
son materias de desarrollo legislativo propias de com
petencia elel Gobierno y que en definitiva es lo que us
tedes piden en el pun to dos; es algo así como lo que 
elecía el representante del Grupo SOCIALISTA referen
tt: al punto tres en cuanto al Gobierno de la Nación, 
«que se desarrolle legis1ativamente», bueno es que ya 
se están desarrollando 1egislativamente a nivel del Go
bierno de aquí y desde luego, y no lo dudamos tam
poco, a nivel del Gobierno del Estado, a veces, como 
creo que quena sei1alar el Sr. Quetglas, de una forma 
no totalmente satisfactoria para nosotros, pero de he
cho es verdad que se está desarrollando legislativa
m-ente. 

No podemos apoyar, pues,' el n.O 2 ni rematar tam
poco el n.O 3. El n.O 4, en cambio, nos parece sumamen
te interesante y razonable. La definición, la presentación 
ante las Cortes, ante la Cámara de Diputados en Ma
drid, del Congreso, de una ley general del medio am
biente; creemos realmente que hace mucha falta esa 
ley y efectivamente se desprende de lo contenido del 
artículo 45 de la Constitución y de lo contenido en el 
artículo 149.23, que confiere esa competencia en exclu
siva al Estado, la competencia de la legislación básica 
en materia de medio ambiente. 

Sin embargo, qUlsleramos también decirle, Sr. 
Serra, que por parte de nuestro Grupo, ya lo hemos 
dicho otras veces en casos similares, nos parece que 
cuando todos los Grupos de esta Cámara, todos los 
grupos políticos tienen evidente acceso al Congreso de 
Diputados para pedir que se desarrollen determinadas 
legislaciones de ámbito general y que no afectan ex
clusiva o prioritariamente a esta Comunidad, sino a 
todas las demás, nas parece un cauce más adecuado y 
más .propio que esta petición se formule, como digo, 
por los grupos políticos con representación parlamen
taria ante el Congreso de Diputados o ante las Cortes, 
en definitiva, y de ahí que le anuncio que nos absten
dremos en este punto por esta consideración, pese a 
que estamos de acuerdo, como digo, con la necesidad 
de la Ley General de Medio Ambiente. 

Y finalmente, respecto al punto quinto nosotros 
tampoco compartimos su propuesta y no la comparti
mos por una cuestión que creemos que en definitiva 
es más importante poner primero la ley y después pe
nalizar a los infractores. El artículo 347 bis que ustedes 
aluden y que tantas veces ha sido hoy comentado aquí 
por los otros Portavoces, dice concretamente «será cas
tigado con pena de arresto mayor y multa de 50.000 a 
1.000.000 ele pesetas el que contraviniendo las leyes o 
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reglamentos protectores del medio ambiente pmvocare 
o realizare directa o indirectamente emisiones, vertidos, 
etc.»; evidentemente puede ser incompleto, pero lo que 
está claro, lo que se deduce de este artículo es que 
esto se puede penalizar a quien contraviene legislación 
y reglamentación previamente hecha. Si se hace la le· 
gislación de medio ambiente, a nosotros no parece el 
momento adecuado para moditicar este artículo elel Có
digo Pellal .v acomodar las penas por delito ecológico 
a lo que la legislación ele medio ambiente entienda por 
tal elelito ecológico o entienda por elementos o por 
prioridéldes a destacar en esta materia. Por consiguieJl
te, tampoco recibirá nuestro apoyo, el apoyo ele nues
tro Grupo para este punto cinco. 

Nada··más; gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Serra, per part elel 

Grup PSM-EEM. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Graeies, Sr. Presielent. 
Hem observat un parell de contradiccions i agralm 

a la Presidencia la paraula, perque creim que elels ele
ments aportats pels elistin ts Grups Parlamentaris és 
necessari acJarir o fer esment i també soHicitarem vo
tació separada elels cinc punts de la Proposició no de 
L1ei. 

Volem sintetitzar molt breument les contraeliccions 
que s'han aportat sense entrar en un elebat exhaustiu. 
De les paraules elel P.ortaveu eI'UM, Ji hem ele recorelar 
que hi ha una interrelació competencial importantÍssi
ma, per molt que l'articJe 10 estableixi unes compet(~n
cies exclusives al Govern de les Balears. Aleshores, ate
sa aquesta interrelació com petencial i a tes l'article 149, 
citat pel Sr. Quctglas elel CDS, és evic\ent que temes 
el'aquesta naturaJesa s'havien ele elur, s'han ele c1ur al 
Congrés de Dipulats o s'har) ele uur ;:¡I Govern ele [,Es
tat Espanyol, que és el que pertoca i creim que un 
Parlament d'una Comunitat és bo, ~s necessari que ha 
Paci, perque les Comunitats Autollomes, es vulgui en 
un grau o en un ;:¡Itre grau, som també Estat i en COll

seqLi(~ncia hem ele tenir visió necessariament el'Estat. 
Respecte elel tema de la reforma del Codi Peral, 

a Ilosalt res ens sorpren que no vulguin vcure una serie 
de Grups Parlamentaris una necessitat que es demos
tra precisament per les elcnúncies o hé el'entitats eco
logistes o bé ele ciutadans -el cas del Mila ele Menor
ca em sembla que no era el GOB, sinó que eren els 
vei"nats del Mila- que fan unes clenúncies, i el Poder 
Judicial no pot actuar o ho fa eI'una manera no satis
fact::>ria. Parlam de casuística ele les Illes Balears, res
pectam molt aquestes petites reformes que s'han fet 
ele les sancions, d'actualitzar sancions, pero, i aixo ho 
deia el CDS i ho hem de reiterar, no són sancions res
pecte deis probJemes vertaderament greus, que són eJs 
deJictes que nosaltres entenem o presumptes elelictes 
ecológics. 

T ambé re pectam m ol l el que deln el Sr. Tri ay de l 
Grup Parlam en tari SOCl A l STA 'l UC el Codi Penal s'ha 
de veure amb una per spectiva globalitzad o ra i que és 
bo i positiu qu e es vagi a un a reforma gener a l. per o i 
men t re tant? Que u ce eix m en lr e tant? 001 podero 
defen al' un medí a mbien t de co e ' que sa bem que hau
d en de ser tipificades en aqu st Codí Pena l? osa ltres 
creim que és ben nece sa ri que s'expres in molles opi
nions i que les opinions m és ponderad , que s6n les 
de le institucions polHiques, també es Pacin sentir, 

Que: no cns entengui lTla1;:nnent ni el Grup Popu
lar, ni el Grup SOCIALISTA ni ningú. Aquí no hi ha ha
gut «pelotas bombeaelas», aquÍ en tot cas hi ha qual
que .\ut d;rccle a porteria tant el'un Go\'crn de la Co
J1111nitat com d'un Govern ele (,Estat; el ele la Comuni
tal tira ba10ns fora i contimIarem amb la terminologia 
fu t bolística o esporti va. EXt'1Tl pies: On són les sancions 
el'Ohres Públiques, de Sanitat, respecte ele depuradores, 
J"-.'~PL'Clt: de I"esidus s:Jlicls, respecte ele tol el que és 
cUlllaminació mccliambientaP On és l'actuació quotidia
na el'aquest Govern en aquests aspectes? Practicarnent 
1,0 L'xistcix i ob"iament la contradicció més greu que 
hcm observat, Sr. González i Orrea, i realment ens sor
pren ~s que cns pa rli cle lcgi timació mora!' La \'eri ta t 
sigui tlita, cns pareix que aquestél expressió fins j tot 
hallria el'llaver desaparegul elcl seu argot polítiCo 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat i agraint aqucsta Presidencia \es 

contínues refercncies que a"ui vespre hi ha futbol, pas
sam a votació els punts que integren aquesta Proposi
ció no de Llci. Tal com ha clemanat el Portaveu del 
Grup proposant, proceciirem a la votació per separat i 
aquesta Presidencia, després eJel debat, dóna per sabut 
elels Srs. Diputats el contengut de caela punt; si no hi 
ha petició que es llegeixin, passarem a votar directa
ment. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
elel punt primer ele la Proposició no ele L1ei que aca
bam de clebatre, e's volen posar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 
Resultat de la Volació: Vots a favor, 25. Vots en 

contra, 28. No hi ha abstencions. Queda rebutjat, ido, 
el pun t p"t1fner de la Proposició no ele Llei que acabam 
ele solmetre a votació. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor elel punt 
segon eI'aquesta Proposició no e1e Llei, es volen posar 
elrets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 
posar (il-ets? 

Abstencions? 
Resultat ele la Vol;:¡ció: Vals a favor, 25. Vots en 

cuntra, 28 . No hi ha abstencions. Queda rebutjat el 
punt segoll que acaba m ele sotmetre a votaciÓ. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor del punt 
tercer el'aquesta Proposició no ele Llei, es volen posar 
drets? Gracies. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen po
sar drets? 

Resultat elc la Votació: Vots a favor, 25. Vots en 
contra, no n'hi ha. Abstencions, 28. Queda, idó, aprovat 
el punt tercer que acabam ele sotmetre a votació. 

Sotmetem a votació el punt assenyalat amb el 
núm. 4. 

Sres. j Srs. Diputats que votin a favor, es valen po
sar drets? 

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

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

Resultat ele la Votació: Vots a favor, 25. Vots en 
contra, no n'hi ha. Abstencions, 28. Queda aprovat el 
punt quart que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a votar el punt cinque d'aquesta Propo-



DIARI DE SESSIONS / Núm. 54 / 12 d'abril del 1989 2063 

sició no de LIei. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen po

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

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

drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 8. Vots en 

contra, 17. Abstencions, 28. Queda, idó, rebutjat el punt 
cinque que acabam de sotmetre a votació. 

V.-DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIO DE 
LA PROPOSICIO DE LLEI R.G.E. n.o 285/89 PRESEN
TADA PEL PLE DEL CONSELL INSULAR DE ME
NORCA, RELATIVA A LA REFORMA PARCIAL DE LA 
LLEI DE MESURES DE FOMENT DEL PATRIMONI 
HISTORIC DE LES ILLES BALEARS. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a debatre el darrer punt de l'Ordre del Dia 

el'avui, que és la Proposició ele Llei registrada amb el 
núm. 285/89, presentaela pel Pie del Consell Insular de 
Menorca, relativa a la reforma parcial de la Llei ele 
Mesures ele Foment elel Patrimoni Históric de les Illes 
Balears. 

Havent designat el mateix Consell Insular de Me
norca el Diputat Sr. López i Casasnovas per a la defen
sa el'aquesta Proposició de LIei, té la paraula per fer-la. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: _ 
Gracies, Sr. President. 
Venim aquí amb el manament del PIe del Consel! 

Insular ele Menorca a presentar una iniciativa legisla
tiva en exercici de I'article 26.2 de l'Estatut d'Autono
mia i del 121 d'aquesta Cambra. 

Una iniciativa legislativa que neix d'una reflexió, 
d'una lectura meditada ele la Llei ele Mesures ele Fo
ment del Patrimoni Historie de la Comunitat Autóno
ma. Dia 18 de mar¡;: del 1987 vam aprovar, pens que 
per unanimitat, en aquesta Cambra una \lei, la Llei 
aquesta de Mesures ele Foment elel Patrimoni que dia 
4 el'abril entrava en vigor, elia 4 d'abril elel 1987. Han 
passat ja més ele dos anys i observam amb preocupa
ció que, per exemple, no s'ha desenvolupat la reglamen
(ació prevista a la llei, a la Disposició Addicional. En 
no haver-se reglamentat o normativitzat el desplega
ment ele la llei, practicament aquesta l!ei ha quedat inú
til, ha quedat sense cap eficacia; pensam, idó, que en 
el momenl de presentar una proposició de !lei de mo
dificació és important centrar aquest tema: la Llei de 
Mesures per al Foment del Patrimoni de la Comunitat 
Autónoma és inedita. 

Idó hé, en aquestCl llei l'Clrticle R cliu que la C('111-
selleria de Cultura informara el Ministeri de Cultura 
deIs seus plans anuals; és curiós, mentre preveim que 
la Conselleria de Cultura del Govern Balear informara 
el Ministeri, no hi ha cap relació entre el Govem de 
les IIles Balears i els governs de cadascuna de les i!les, 
és a dir, deis Consells Insulars. Es evident que dins un 
pensament centralista de la Comunitat Autonoma, a~o 
seria un fet normal, pero quan massa vegades s'ha re
petit i s'ha dit aquí que els Consells Insulars són pe
dres importants de I'edifici autonomic, creim que les 
paraules s'han d'adir també amb els fets. 

Pacte cultural? Moltes vegades el pacte cultural ha 
estar' l'emblema o la bandera amb la qual s'ha volwt 
fer veure que hi havia un programa int~grat instituZio
nal entre els di\'ersos escalon,~ ele les Aelministracions 

de la Comunitat Autónoma. Idó bé, si en aquell mo
ment de dia 18 de mar<; del 87 vam saludar amb inte
res aquesta llei, ara hem de dir que aquesta llei no 
acaba de satisfer senzillament perque ni s'ha posat en 
marxa, ni té els mecanismes suficients perque en el 
disseny de l'autogovern es pugui optar per aquest di
lema que ja és proverbial en la política autonómica, 
I'autogovem com a participació en la definició de polí
tiques unitaries o com a lliure fixació de polítiques 
propies. EIs Consells Insulars no tenen possibilitats de 
fixar polítiques propies en aquest eamp, peró sí, alman
co mentre la LIei de Consells Insulars no es posi en 
funcionament com a llei instrumental i tard o prest ar
ribin les lleis sectorials de transferencies, com a matc
ries propies esperam, d'aquestes del patrimoni históri
co-monumental. 

Ido bé, ja que no tenim eles deIs Consells Insulars 
la possibilitat de dur a terme polítiques culturals pro
pies -ara no hi ha el Sr. Huguet, pero li volia recor
dar quin programa cultural es demanava el! deIs Con
sel1s Insulars, el de suport a iniciatives privades?, pro
bablement tal vegada sigui aquesta una de les poques 
possibilitats oberles en aquests moments als Consells 
Insulars, jo no elic que SigLli així, pero podria succeir 
en [unció de l'escassa capacitat competencial actual-, 
ic!o bé, hi ha una alternativa almanco i ele moment que 
els Consells puguin participar en la definició ele políti
ques de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears i 
en aquest sentit i no en cap altre van dirigides les nos
tr(Os propn,stes de moclificació 

Primer, a l'article 3, demanam que siguin la Con
selleria de Cultura i els Consells Insulars, és a dir, de 
comú acord, els qui elaborin i aprovin finalment els 
plans anuals. Per a.:;o cal que coneguin previament cada 
any els fons transferits per mor de cadascuna de les 
obres compres es dins l'ambit de la !lei, i a{,:o es pot fer 
via llei de pressuposts, no ha d'oferir cap inconvenient 
o cap problema especial. 

D'altra banda volem centrar el nost1'e emfasi en 
J'existencia d'unes comissions de patrimoni historico-ar
tístic que o remodelen o es doten d'un funcionament 
més agil i més real, és a dir, que els acords que pren
guin siguin executius un dia o l'altre o val més que 
ens n'oblielem i pensem en una altra cosa. Nosaltres 
apostam per les comissions de patrimoni i pensam que 
una manera de revaloritzar-Ies és donar-los aquesta ca
pacitat d'emetre els dictamens previs respectius a les 
inversions de les obres en qiies tió. 

Dins aquest disseny de Comunitat Autónoma nO ens 
poclem obliclar tam]Joc de I'Ajuntament de Formentera. 
Dins l'ambit de l'illa ele Formentera, I'Ajuntament ha 
de tenir el mateix capteniment que volem que tenguin 
els Consells Tnsulars dins els seu,s ilmbits propis, quemt 
a la possibilitat de dir, d'opinar on han d'anar a parar 
les inversions. Obviament no sempre hi haura inver
sions de més de 50 milions de jlessetes fetes a totes i 
cadascuna de les illes, pero quan n'hi hagi óbviament 
no es pot deixar de banda. 

Aquesta Proposició de Llei de reforma parcial que 
avui presentam es clou amb una altra referencia a la 
necessitat que el Parlament, els Grups Parlamentaris 
tenguin coneixement deis plans anuals que en desenvo
lupament de la LIei ele Mesures de Patrimoni s'han d'e
xercir des del Govern. Pensam, idó, que una volta cone
guts per part del Govern les inversions, els plans pre
vists, és importantíssim que en el termini de quinze 
clies o d'un mes, nosaItres posam quinze dies perque 
creim que és ~uficient, el Govern trallleti infonn3ció 
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suficient, informació total de les comunicacions que 
han rebut sobre els plans anuals. 

En definitiva, nosalLres volem fer amb aquesta pro
posta de reforma parcial un servei més, un aprofuncli
ment més en la necessitat d'estructurar l'exercici ele 
les competencies que té la Comunitat Autonoma dins 
un marc divers, discontinu, insular en definitiva, que 
és el cas de la nostra Comunilat Autonoma. 

GrÜcies. 

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

guin intervenir? 
Per pan del Grup Parlamenlari UM, té la paraula 

el Portaveu Sr. Miquél PascuaL 

EL SR . PASCUAL I AMOROS: 
Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquesta Proposició de Llei de reforma parcial ele 

la LJei de Mesures del Foment del Patrimoni His toric 
de les Illes Balears contempla la modificació de dos 
articles de la lIei que va aprovar aquest Parlament l'any 
1987, un és l'article 3 i l'altre és l'article 7. 

Aquesta !lei així com es va aprovar presenta dues 
opcions, que té l'organisme públic responsable el'una 
obra, que ha de fer la inversió corresponent, o bé de 
finan\=ar treballs de conservació i en aquest cas ha de 
fer la corresponent transferencia la Conselleria de Cul
tura, o bé pot r ealitzar directament aquesta conserva
ció. Aquest article 2 en principi roman igual, pero quan 
es canvia l'article 3 el que es fa és realment una trans
ferencia d'una competencia als Consells Insulars, per
que la difere ncia substancial que hi ha entre ¡'article 3 
de la !lei actual i el que es proposa és que els plans 
anuals, en aquest cas només per als doblers que siguin 
transferits a la Conselleria de Cultura, siguin elaborats 
conjuntament pels Con'sells 1nsulars i la bonselIeria 
amb el dictamen preví de les comissions del patrimoni 
histórico-artístic, etc., etc., i després hi ha el tema ele 
l'Ajuntament de Formentera. 

Si en aquests momen ls nosaltres comenr;am afer 
feina en la Comissió Mixta de Transferencies i apro
varem una Llei de Consells Insulars per la qual tola 
transferencia als Consells Insulars ha ele seguir aques
ta via, ems sembla que no és oportú en aquests mo
ments canviar la Llei elel Foment elel Patrimoni Histo
ric pe! que l'a referencia , diríem, a [el' aquesta especie 
de transferencia i després encara hi ha una altra cosa, 
que si dema s'aprova la Llei de Consells Insulars tal 
com ve dictaminada de Comissió, hi hauria una con
traclicció entre la Llei de ConselIs Insulars i el darrer 
paragraf de l'article 3 que s'aprovaria, en el sentit que 
l'Ajuntament de Formentera, segons el que ha sortit 
de Comissió -i dic per part dels qui l'aprovin, no re
cord exactament la postura del seu Grop Parlamentari, 
nosaltres ens varem abstenir-, només pot rebre unes 
competencies, la gestió ordinaria de compet'2ncies des 
del Consell Insular d'E'ivissa j Formentera, amb la qual 
cosa tenim una contradic ió entre la Llei de Consells 
Insulars que aprovaríem i aquesta lIei, amb la qual 
cosa crec que aquest paragraf seria valid, peró aniria 
contra la filosofia general del que s'aprova. 

Respecte de l'articJe 7, és una vegada més dur al 
ParIament coses obligatóries per al Govern i vost~s sa
ben que sempre poden demanar les compareixences 
oportunes per fer el control adequat i nosaltres ente
nem que aquestes compareixences automatiques no jus
tifiquen, eliríem, aquesta Proposició de Llei. 

Per tal aixo que he clit, nasal tres votarem en COI1-

Ira de la presa en consicleració ele la Proposició de Llei. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la par-aula 

el PoJ'taveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. Presiclent. 
Demá previsiblement aquesl Parlament aprovará la 

Llei de Cunsells Insulars, una de les lIeis que hem ca
talogat tot s com a una de les peces basiques de l 'arti
eulació ele la nostra Comunitat Autónoma. Nosaltres vo
lem cxprcssar b nostra idcntificz,ció amb la filu"ul'ia 
de la proposta, de la Proposició que presenta el Con
sell Insular ele Menorca, pero també volem manifestar 
que a partir de dema tot el procés de delegació ele 
competencies, de transferencia ele les competencies de 
1a Comunitat Autonoma i en definitiva de relacions com
pctencials entre el Govern de la Comunitat Autónoma 
i els Consells Insulars tendra un marc legal nou, dis
tin t i sobretot, almanco aquesta és la intenció de la 
lIci, més colJerent, més unitari i dins un context d'ar
ticulació descentralitzada de l'estructuració de la nos
Ira Comunitat Autónoma. 

Per tant, no ens sembla el més adequat una con
figuració am b caracter excepcional o provisional si tant 
es vol, d'una !leí per a un aspecte concret, en concret 
el'una modificació de la Llei de Patrimoni, per donar 
entraela als Consells Insulars tal com es pot fer, vulI 
c1ir amb un pa raHelisme amb el que és el Pla d'Equi
paments Esportius, etc., només 21mb una vocació tem
poral previsiblement molt curta i que, com ha assenya
lat el Sr. Pascual, podria entrar en contradicció, podria 
entrar en contradicció amb el mateix articulat de la 
llei. 

Per aq\.le~ta raó , tol i identificant-nos amb b \'0-

Juntat de c1esenvolupament insularista que la Proposi
ció suposa, nosalt¡-es ens abstenelrem en aquesta Pro
posició. 

Gracies, Sr. President. 

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

paraula el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
SL Presic1enL Sres. i Srs. Diputats. 
El Grup Parlamentari SOCIALISTA vol fer, a part 

del ret concrel en si, vol fer una reflexió general sobre 
on ens duria entrar en modificacions de lleis aprova
des per aquest Parlament que no s:han contrastat amb 
una aplicació real, efectiva i d'una llarga durada que 
ens permeti ponderar la seva viabilitat real, sinó que 
sense haver entrat -ho ha dit el mateix Portaveu del 
PSM-EEM que és inedita, que no s'ha aplicat- ja en
tram en una modificació. 

Creim que seria una mala política parlamentaria 
que donaría una imatge d'inestabilitat, de provisionali
tat del que s'aprova aquÍ, sobretot en materia legisla
tiva, una llei és una cosa molt seriosa i ha de ser la 
seva aplicació real la que ens dugui a reflexionar si és 
viable o no ho és, i si no és viable hi ha d'haver cer
tament, passat un eert temps, una iniciativa per fer-la 
entrar en contacte amb la realitat, perque d'aixo es 
tracta, que la !lei s'adapti a alIó que realment funciona 
i no facem lleis que siguin inviables. 

... 
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Per tant, creim que ens trobam davant una pro
posta que si s'hagués contrastat el funcionament d'a
questa llei i s'hagués demostrat que és un funciona
ment excessivament centralista dins la Comunitat Au
tonoma i que s'havien marginat els Consells Insulars 
per l'aplicació practica d'aquesta llei, no tendríem in
convenient a donar-li el vist-i-plau, tramitar-la i, evi
dentment amb les esmenes p ertinents que es pogues
sin fer, que passas a debat en Comíssió. 

Pero no es així, sabem perfectament que curiosa
ment una llei que ha es tat obj ecte d'una molt virulen
ta polemica i em sap greu que no sigui aquí el Sr. Je
roni Saiz amb el qual varem tenir unes paraules una 
mica pujades de to dins aquest Parlament, realment no 
hem aconseguit que s'apliqui, no ha aconseguit el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA que Ii donin totes les sol'li
cituds de documentació que fa mesos va presentar 
-crec que alguna ja fa quasi un any- en relació amb 
la no aplicació eI'aquesta !lei i que per tant ens trobam 
elavant un instrument legislatiu que no té contrast amb 
la rcaJilat. 

Per tant, creim que donar pas a reformes d'aques
ta lIei seria una passa realment poc prudent. Nosaltres 
volem que les lleis d'aquest Parlament tenguin una es
tabilital i que sigui efectivah1ent el contrast amb la 
seva aplicació a1l0 que ens dicti on hem ele reformar 
i quan hem de reformar, perque és eviclt:nt que i al
guna cosa ens ha de moure a la pmdcll 'ia t!s la vi ió 
e1'unes Jleis aprovades per aquest Parlament i ql1e per 
uns canYis ele majoría parlamentaria, recordi Sr, Por
taveu del PSM-EEM que avui hi ha una majoria par
lamentaria diferen t a la de quan es va constituir aquest 
Parlament, feta d'acord amb el Tribunal Constitucional, 
per-a que ha donat com a resultat que hi hagi una de
terminada rodeta que funciona molt bé i crea evident
ment el famós "rodillo» de les dretes c\ins aquest Par
lament i no li dic que si en tot quant no és del gust 
d'aquesta nova ma.ioria entrassim en reformes de les 
l1eis aprovades, on ens duria aquesta nova majoria par
lamentaria que un elia es va inventar aquí dins al mar
ge de les urnes, 

Pcr tant, c1s aconsel1aria bastant de prudencia en 
aquestes iniciativcs i tot ¡tal vega da estant d'aeord 
amb el fons de dir que creim que els Consells Insulars 
no juguen els papers que ban de jugar, tal vegada, pero 
l'aplicaeió d'aquesta !lei encara no ho ha demostrat, 
perque com voste mateix ha dit és absolutament ine
dita. 

Li vull recordar una altra cosa, que aquesta Llei 
de Mesures precisament sigui una llei que no satisfaci 
totalment aquesta Cambra tot i que es va aprovar per 
unanimitat, Va ser tramitada al final d'una Legislatu
ra, c¡uan molt C'~ v('gacle~ i hn hem de reconeixer, quan 
s'acosten unes e leccions ja es pensa més en el que passa 
fora de la Cambra quc ~n el que es tramita aquí dins, 
es va arroyar per lIna nimil< f . pero i no ho record ma
lament, rra ·ticamel1l se nse esmencs. Es una mala prac
tica, és un ' \ mala p rac t ica perque és realment l'analisi 
puntual de cada article dins d deb., t ele o missió alló 
que ens permet con trastar cri teris i eviclen tment per
feccionar i millorar la llei abans d'una aprm'ació defi
nitiva . Pero és una llei ele dia 18 de mare;:, Llei 3/1987 
de dia 18 de man;; per tant cns lrobá\'em en un estat 
terminal parlamentari, i aquesta lleí, és cert, té formu
lacions que podrien ser millorades, pero deixel11 que 
sigui la seva aplicació, el contrast amb la realitat allo 
que ens digui que hem de reformar. 

Moltes gracies, 

---

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

la el Diputat Sr. Lluís Coll. 

EL SR. COLL 1 AL.LES: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La LIei 3/87 de Mesures de Foment del Patrimoni 

Historie de les Illes Balears segueix les directrius de 
la LIei 16/85 del Patrimoni Historic Espanyol i en par
ticular del Reial Decret 111/85 que desenrotlla I'ante
rior. Atesos els principis fonamentals d'aquestes, la Llei 
3/87 reeull als seus articles 2 i 6 el dret d'opció del 
responsable, sigui persona pública o privada, de la in
versió del fons de 1'1,1 % cultural, és a dir, el destinat 
a finan~ar treballs de conservacÍó o enriquiment del 
patrimoni historie o del foment de la creativitat artís
tica circumscrits a l'ambit de la Comunitat Autonoma. 

L'opció és subjecta a triar ent re finan~ar els plans 
anuals elaborats per l'Organisme corresponent, que se
gons la Llei 3/87 són la Conselleria de Cultura i/o Co
missió del Patrimoni Artístic amb aquella finalitat an
terior o realitzar treballs de conservacíó o enriquiment 
amb e1eten11inats condicionants. D'aquesta manera els 
plans anuals de referencia només afecten clirectament 
a una de les tlues opcions, l'excCllció de les elues esta
ría sota la supervisió i competencia eI'un sol organis
me, la COl1sellcria de Cultura. 

La moelificació de la !lei que es proposa pateix de 
dirigir-se a una sola opeió i promou un element dis
torsion ::\c\or en introeluir un nou organislllc en \' c, ecll
ció ele la !lei sense que s'hagi el eterminat la divisió de 
competencies i pel fet ele dividir aquesta competencia 
segons que afecti una opció o una altra. 

Pcr una altra part, la Comissió de Patrimoni His
toric, segons el seu ambit territorial corresponent té 
coneixement ele les obres o plans ele qualsevol natura
lesa que afecten béns del patrimoni historic per impe
ratiu de la LIei 16/85 i segons el elesenl"Ot1Iament or
gEmic de la CAIB. L'elecció entre !'opció de finan~ar 
treballs ele conservació o enriquilllent del patrimoni his
tOl'ic o de fOl11ent de la creativitat artística inclosos 
als plans anual s elaborats per la Consel1eria de Cultu
ra i/o la Comissió del Patrimoni Historic implica: 

lr .-Que aquests plans anua1s han de ser elaborats 
abans de la corresponent transferencia de credit a la 
Conselleria de Cultura i fins i tot abans ele I'exercici 
del dret eI'opció, segons es dedueix de la lectura de 
I'article 2n., que eliu "finane;:ar treballs inc10sos en els 
plans als quals es refereix !'artiele 3 d'aquesta lle i. 

2n.- Que I'interes en la inversió territorial de les 
eliferents i!les ja és contemplat a la Llei 3/87 com a 
organisllle elaboradO!- la Comissió de Patrimoni Histó
ric, organ tecnic i asses .~or , existint els corresponents 
a cada Conse!l Insular. 

La Llei 3/87 contempla també la unitat de compe
tencia en l'execució eI'aques ta, atesos els crite¡-is e1'efi
cacia i les determinacion s de !'Estatut d'Autonomia i 
deIs correspon ents Reials Decrets que aproven els 
acords de tral1sfe rencia de compctencies, així l'elabora
ció i aprovació deIs pIans anual s corresponents a la 
Comelleria de Cultura i/o a la Comissió de Patril110ni 
Históric a aquella que co rrespongui pel seu ambit ter
¡-itorial. No sembla adequada, ]Jer tant, la divisió de 
la compet?~ncia sob re una mateixa materi a entre dos 
organismes ele diferents institucions , Govern Balear i 
corporacions insulars, encara m és quan no existeix UJla 
llei que detcrmini les que aquestes c1arreres assumei
xcn en concreto 
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La moelificació ele Jlei que es proposa no es corres
pon amb la deguda anterior delimitació i assumpció 
de competencies per part deis Con sells Insulars, afe· 
geix un clement discordant en la distribució de com
petencies fins ara en vigor i é\lesa la rec\acció de la mo
d:ficació, no es determina, quan es tracta de diverses 
institucions, a qui correspondra J'aprovació del'initiv ::\. 
A¡-;o tam bé val en 13 refert'TK ia que es fa a l' Ajun 1 a· 
ment de Formentcra en la proposta ele modificació de 
lIei per equiparació amb la corporació insular. 

Quant a la tramesa ele l'informe al Parlament que 
diu el punt segon, la normativa parlamentaria que exis
teix sobre fiscalit zació i scguimenl ele les tasques de 
govc¡·n ha ele ser i creim que és sulicientment amplia 
per tal ele disposar ele mecanismes i mitjans de trobar· 
se informat aquest Parlament sense haver de recórrer 
per imperi el'una Jlei ele elesenvolupament de mesures 
per al foment del patrimoni bistorico-artís tic de les 
Illes Balears que recull una normativa més bé regla
men taria que ele principis, perqu8 organi tza I'organi
grama o les passes que ha de seguir el Govern Balear 
en l'execució ele la L1ei ele Fument del Patrimoni His
torie, eI'interes en aquesta Comunitat Autonoma , 

Com a conclusió, creim que després de la nova 
Llei ele Consells, que' sembla que elema es pot aprovar, 
es podran definir les competencies en la seva globali
tat i no en petites parts d'aquesta llei. Finalment vul! 
dir que si bé en el Consell Insular el nostre Grup va 
votar a favor de la iniciativa legislativa, ens vam abs
tenir en la votació elel contengut cle la mateixa Propo
sició cle Llei i en conseqüencia amb el que he exposat 
no poclem clonar suport a aquesta presa en consiclera
ció el'aquesta Proposíció de Llei. 

Gracies, Sr. Presiclen t. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Dipulat Sr. López Casasllovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. PresidenL Sres. i Srs. Diputats. 
Aquí s'ha dit que aquesta modificació parcial p o

dria significar una transferencia el e competenci es als 
Consells Insulars i s'ha remes a un clema, un clemi\ que 
esperam imm ecliat, pergue es puguin posar en mana 
uns mecanismes descentralitzadors. Nospltres consic1e
ram que no es tracta senzillament ele produir una trans
ferencia, es tracta senzillament de proeluir un sistema 
cle coorclinació i cooperació entre les eliverses institu
cions cle la Comunitat Aut6noma, i a<;o no precisa una 
llei ele Consells Insulars, a<;o precisa només cle volun
tat política, i aquí no hi ha cap contradicció, la con
tradicció es podria proeluir dema tal vegaela si apro
vam determinades coses respecte de la Llei de Consells 
Insulars, pero no avancem esdeveniments; si avui vo
téssim tal com ve aquí aquesta proposta de modifica
ció, probablement dema ens hauríem de plantejar al
tres qüestions, ja ho farem, 

El Portaveu d'UM ha parlat que si s'aprovava la 
modificació de l'article 7e. es produirien compareixen
ces automatiques. No confonguem les coses, aquí l'únic 
que es dernana és que l'in rorme, el mateix in forme que 
rep e l G vem re pecte ele !'execuc.ió del plans, aquest 
inform sigui comunica 1 als Grups Parlamenlaris. i 

ls Grups ParLamentaris legítimament creuen que ban 
de demanar la cornpare ixen a del COTIS ller de torn per
que expliqui c1 ··termina t extrems de ]'execució del pla, 
a<;o sera ja L1na competencia reglamentaria del Grup 
que h o vulgui fer, ma'i en cap ca no e tracta el> re-

produir m ecani smes cl'automatisme, no van per aquí 
les coses. 

Nosaltres pcnsam que s i clcm~\ -rderent a la in· 
te n'en c¡ó elel Portaveu elel Gn.lp CDS- es p roeluís al
guna si tuació que fes nccessari m atisar, puntualitza r 
aspect es el'aquesta Proposició d e Llei , si a\'lli es preDiZl 
en con sicl craci ó immceli a tament ho poelríem fer, si no 
es pre n en consideració deixam aiornat sine die , i n o 
ens engan em Sres. i Srs. Dipulats, que s'aprovi un a 
L1ei ele Consel! s Tllsulars no vol elir que (lema passa t 
el s Consell s In sulars tenguin compet!~ncia en les 27 ma
lCr ies previstes a l'article 39, vosV~s saben perFec ta
m enl i[TUé!1 ou e io que és un rrocé~ lbrg i lent , 

On en s elu r ia apravar !1eis de moelificació J , clema
nava el Portaveu el el Grup SOCIALISTA, sobretot II eis 
com aquesta que és inedita perque no s 'ha aplicat, i 
té raó qu e no s 'ha aplicat, és una mala política parla
mentaria efectivament produir modificacions arbitrá
ríes, capric io ('s de 11 i que ~'h<ln ap r va l i que In 
' ev vinbililal es dcmostra I a!c.:;n, il suPici nI pol . er, 
pe r o ,"¡, lid" , No é:. el c~\s d'OCJll 'sta lI e i. Quí hH dil que 
aql\ s ta \le i e ra inviab le? inf!ú. Aqu la !le i ~ s ped'cr
la menl ,' ia b le, una nitra cosa IS. que · n dos (111)'5 ni!l:/ ' 
no ha lli volgul posar-la 'n pra lica, cm refer' ,, 1 Gn
vern ¿)bviament, a aquest i a l'ante rior; l'anterior ele 
tota manera no tenia temps el'elaborar plans, pero sí 
que en tenia de desenvolupar reglam entariament, no ho 
va fer. 

Nosaltres pensam que no hi ha cap dificulta!. Quina 
diFicultat reglamentaria hi ha perqur~ avui el Parlament 
prengui en consideració aquesta Proposició ele Llei? 
Cap ni una. Quina necessitat política hi ha que es pren
gui en conside l-ació J Per a nosaltres tota necessitat po· 
lítica. Les llei s necessiten estabilitat, estam d'acorel, 
per~ quan un Grup Parlamentar i esta convenr,:ut que 
s'ha d e modificar, que 5'113 de r eformar un<l ]lei, creim 
que és absolutament legítim pl8ntejar clavant aquesta 
Cambra amb argllments la neces sitat d'aquesta modio 
fi cac ió, 1 quina és aques ta necessita t? Rept tot s el<; 
Srs. Dipulats que em diguin qui:J COl1sell Insular, qui
na Aclmini stració Auton¿)micR de les Illes Balears i, re· 
p etesc, els Consells són in~1itu c iollS autonomiques, té 
coneixement clels plans qUé' s 'han elaborat el SS? Em 
podran dir "OSI I~ , qllC n() n'hlln eJabol-at ca p i per t8n1 
coneixem p erfecla ment q ue no hi ha ll agllt res. Per
fecte, d'ac(lrd, 1 1 invcr:ions, Sres. i Srs. Diputals J 

I 1'1 o'ÍJ ele! inver ·ions re l s. 011 va a parar mentres· 
tant? Aquí sí que hi ha un compromís i un incompli
ment pales ele la ll ei, d'una llei que ens V8.m donar tol 5 
p er unanimitat en aquest Parlamenl. 

Cal, jeb, millorar. Millorar, com::> Contrastant el 
que les lleis diuen amb ]'exercici amb l'exercici prac· 
tic de l'acció ele govern, nosaltres ho hem fet i hem 
contrastat el buit immens que hi ha , i mirin, Sres. j 

Srs. Diputats -i acab, Sr. President- quan el Govern 
ele la Comunitat Autónoma, a partir clel Director Ge
neral de Cultura reclama exactament igual que recla
ma aquest Portaveu del Grup Parlamentari clavant el 
Govern de l'Estat Espanyol, Cultura reclama 200 mi
lions de les inversions de l'aeroport, per poder on vol 
invertir aquests 200 milions fa exactament el mateix 
que nosaltres volem que reconegui per nei, per la nos
tra lleÍ. 

Sres. i Srs. Diputats, ja és ben hora que surtin les 
contl-adiccions. Em deixin dir fina1ment una cosa: Quin 
organisme hi ha en aques ta Comunitat Autonoma i dins 
aquesta l!ei que permeti la presencia efectiva, informa
tiva decisória de representants deIs Consells Insulars 

.... 
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per destinar l'1 % d'aquestes mesures? La resposta que 
dóna el «Ministerio de Relaciones con las Cortes» a 
una pregunta d'un Diputat a les Corts Generals és que 
no cal fer modifica ció de la LIei 16/1985 i per tant tam
poc del Deeret 111/85 perque hi ha un «Consejo del 
Patrimonio Historieo» on tenen representació totes les 
Comunitats Autonomes. Nosaltres ens demanam on és 
el Consell de Patrimoni Historic de la Comunitat AutO
noma en el qual hi tenguin representació els Consells 
Insulars, governs de cadascuna de les illes? 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, passam a la votaeió de la presa 

en considera ció d'aquesta Proposidó de LIei. 
Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de 

la presa en consideració de la Proposicó de LIei núm. 
285/89, es volen posar drets? Grades. 

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

Sres. i Srs. Diputas que s'abstenen? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vots en 

contra, 45. Abstencions, 3. Queda, ido, rebutjada la pre
sa en consideració d'aquesta Proposició de LIei que aca
bam de sotmetre a votació. 

Sres. i Srs. Diputats, s'aixeca la Sessió. 
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