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DIARI DE SESSIONS DEL 

PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
D. L. P. M. 770 -1987 11 Legislatura Any1989 Número 63 

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

Sessió celebrada dia 24 de maig del 1989, a les 17 hores. 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI 

l).-PREGUNTES: 

1) R.G.E. núm. 890/89, presentada pel Diputat Sr. Carles Ricci i Febrer, del Grup Parlamentari MIXT, 
amb la forl1Vulació següent: 
"Quines mesures pensa dur a termle la Conselleria per tal de fer front a ['existencia de la pneu
monia hemorragico-vírica que afecta els conilfs i que no ha estat passible evitar malgrat l'existen
cia i funcionament de l'Institut de Biolo gia Animal?» 

2) R.G.E. núm. 853/89, presentada pel Diputat Sr. Antoni Gómez i Arbona, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, amb la formulació següent: 
"Quines acGÍons pensa prendre la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social a fi i efecte de pre
venir al maxim l'aparició de les toxiinfeccions alimentaries que apareixen a l'epoca estival i que 
amb mesures preventives podrien disminuir?» 

3) R.G.E. núm. 854/89, presentada pel Diputat Sr. AI1toni Gómez i Arbona, del Crup Parlamentari 
SOCIALISTA, amb la formulació següent: 
"Quan pensa la Canselleria de Sanitat presentar al Parlament el Pla Quatriennal que assenyala 
la Llei d'Acció Social» 

4) R.G.E. núm. 852/89, presentada peZ Diputat Sr. Sebastia Sena i Busquets, del Crup Parlamentari 
PSM-EEM, amb la formulació següent: 
«Quines gestions ha reaZitzat el Govern de les [l/es Balears per tal que els escolars que acaben 
els estudis d'E.C.B. en catalil pUgUÍl1 continuar els seus estudis de B.U.P. o Formació Pl'Ofessional 
en la nrateixa /lengua a centres púbUcs?" 
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5) R.C.E. mim. 868/89, prescl1/odo pel Dipulat Sr. Sebaslici. Sera ,. i Busc¡UClS, cld Crup Par/amen/ah 
PSM-EEM, amb la torl7llLloció segiie;¡t: 
"Per quaJ1 és jHI!\·ist LJlLe pllglliu estor en f:/llcio/lIIIITeril lo Tercc/"{/ i Ollar/a Fas es de la 1/ia ele 
Cintura?)) 

6) R.C.E. lI1ím. 869/89, presentada pel Dipu{a{ Sr. Sebos/iri Sara i Busqllets, del Crup Parlame1ltari 
PSM-EEM, iLlnb la fOr/ulIlaóó següel1l: 
"Per qwm s'lw previsr que es traslladil1 els diposils de C.-LHPSA, segun ." le'.: preFisialls a ¡'acarel 
sigria{ dio 10 de tclner e/el 1987 pel Delegat de! CO\"Crl!, c/ Conseller d'Olncs Plíhlic¡ues, el Presi
den/ del CIM, el Baile de Palma i els respunso/llcs d'Obres del Parl i ele CAMPSA?)) 

Il ).-MOCIÓ R.C.E. nLÍm. 788/89, presentada pe[ Crup Pur!cullcl1tari PSM-EEIVI, cleri\'C/c/a dc la In/erpel-lació 
R.C.E. núm. 598/89, rclativa a la política del Cavenl envers deis Orgal1isll1es de ['Europa Co 111 u/ú
taria. 

Ill).-DICTftjldEN ele la Comis sió c/'Orclenació Territorial sobre el Projecte ele Llei (R.C.E. mím. 171/89) de 
moclijiea,ció ele la Llci 11/7S, de clcclaració de lG ;:Oi7Ci d'f1tali:; eUi71 a A.reo ,Va/lIraZ cJ'Especial Imeres. 

IV).-PROPOSTES DE IHESURES CAUTELARS EN MATERIA D'AREES NATURALS DE LES ILLES BA-

LEARS. 

* Text Ponencia. 
* Esmena R.C.E. núm. 855/89, presentada peZ Crup Parlamentari SOCIALISTA . 

" Esmena R.C.E. núm. 861/89, presentada pel Crup Parlamentari MIXT. 

Esmena R.C.E. núm. 

" ESJnena R.e.E. nún1. 

* Esmena R.C.E. núm. 

862/89, presentada peZ 

863/89, presentada pel 

864/89, presentada peZ 

I.l.-PREGUNTA R.G.E. núm. 860/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. CARLES RICCI 1 FEBRER, DEL 
GRUP PARLAMENTARI MIXT_ 
EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes; comenc;:a la 
Sessió. 

Com a primer punt de l'Ordre del Dia que tenim 
per trarl~r en el Plenari el'ayui, que és l'apartat ele Pre
guntes, comenc;:ant per la primera, que és la del Grup 
Parlamentari MIXT assenyalada amb el núm. 860/89, el 
Diputac ~ •. Carles Ricci ha fet arribar un escrit a aquesta 
Presidencia donat-la per retirada. 

1.2 i 3.-PREGUNTES R.G.E. Núms. 853/89 i 854/89 
PRESENTADES PEL DIPUTAT SR. ANTONI GOMEZ I 
ARBONA DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Les preguntes 853 i 854, totes dues del Diputat Sr. 

Antoni Gómez i Arbona, que havia de contestar el Sr. 
Conse!ler ,-1p Sanitat, s'ha fet arribar per part elel Go
vern un escrit a aquesta Presidencia demostrant la im
possibilitat ele l'assistencia elel Conse!ler de Sanitat per 
compromisos adquirits; per tant també es donaran per 
retirades 

I.4.-.PKEGUNTA R.G.E. Núm. 852/89, PRESENTA
DA :PEL DIPUTAT SR. SEBASTlA SERRA 1 BUS
QUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

Crup Parlamentari POPULAR. 

Crup Par/mllen/ari CDS. 

Crup Par/cunentari PSM.-EEA1. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la pregunta registrada Llmb el núm. 852/ 

89 o"r,,· 's csluc\is d'EGB. EUP o ele Formació Profeso 
SiOl'é,; ~_J c:atala. Per formular aquesta pregunta, té la 
paraula el Diputat Sr. SebasLiá Serra i Busguets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. Presidcnt. 
En aquests mome11ts existeixen en aquestes illes un 

conjunt de persones que acaben els seus estudis d'EGB 
en la 11os1ra !lengua i no tenen garantida una plac;a per 
poder con tinuar els estudis de BUP o de Fonnació Pro· 
fessional en la llengua de la ComunÍlat Autónoma a cen
Lrcs pÚb!~~D. 'En aquest sentit pensam que és flagrant 
el dret cv"':;~~Lucional de l'Estatut el'Autonomia i de la 
Llei de Normalització Lingüística del nostre país sobre 
la garantia d'un centre públic on poder continuar els 
estudis en la nostra llengua i és per aixo que dema: 
nam al Govern quines gestions realitza perque pugUl 

ser un fet i en ¿onseqüencia tenir place s els escolars 
de les nostres illes de BUP o de Formació Professional 
a centre:; públics en la nostra llengua. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar, té la paraula la Sra. Consellera d'E

ducació, Cultura i Esports. 

LA SRA. CONSELERA D'EDUCACIú I CULTURA 
(M.a Antonia Munar i Riutort): 

Sí, Sr. President. 
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Hem fet les gestions davant el Director Provincial 
del MEC, també davant el Dil"eclor General de oordi· 
nac ió i d'Alta lnspe ció í s'ba plantejat él la Comissió 
de segu iment del Conveni jgnat entre la ConseHeria i 
el Mlnisteri d'Educació i Ciencia. No obstant aixo, nOS
altres sabem que s'hauria de fer per solventar aquest 
problema, el que passa és que no tenim la capacitat de 
fer-ho fer i el que nosaltres creiem que s'hauría de 
fer és mcrementar el nombre de centres escolars que 
impartissin l'ensenyament cn catala; la possibilitat el'ha
bilitar d'ofici, quan les necessitats així ho exigeixen, 
programes en llengua catalana situats estratcgicament 
en determinades comarques; també s'hauria d'assegu
rar una plél'¡;:a d'ensenyament en llengua catalana als 
instituts a aquells alumnes que hagín cursat en catala 
l'Ensenyan<;a General Basica d'acord amb aquesta opció 
i vulguin seguir-la i aix'G suposa no tan soIs atorgar a 
aquests alumnes un punt de merit per part deIs Con
sells EscoJars, sinó a més tenir prioritat en les pIaccs 
que es declarin en llengua catalana i, en quart lloc, sig
Ilar un convcni amb el Ministc¡-i c\'Ec\ucació i Ciencia 
per tal d'assegurar la permanencia i la dotació de pro
fcssorat adient als centres autoritzats per fer l'ensenya
ment en llengua catalana. 

No obstant aixG, .ia li elic que aixo és el que nos
altres creiem que s'ha el e fel' i s'ha proposat a aquestes 
tres persones, cspt:ram que el MEe en prengui no ta i 
les mesures aclients per tal que aqucsts pl-oblemes que 
I-enen determina!s, Cllumnes se solucionin. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Dipulat Sr. Serra . 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. Presiden t. 
Sra. Consellera, he de manifestar la me va satisfac

CIO per les gestions que voste ha enunciat que ha rea
litzat la Conselleria davant aquest problema, que l'estiu 
passat ja es va donar, es va solvent31- regulannent per 
al curs que acabam, per;) per a aquest curs sembla que 
el problema sera més gros, almanco numericament. 

Aleshores jo Ji clemanaria a la Conselleria que fes 
un seguiment de com se solventa aquest problema i 
que políticament i jul'ídicament fes les denúncies per
linents per tal d'exigir a l'Administració de l'Estat que 
compleixi el mandat constitucional, es tatutari i la Llei 
ele Normalilzació Lingüística. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra , Cunsellera. 

LA SRA. CONSELERA D'EDUCAClO 1 CULTURA 
(M:." Antonia Munar i Riu ,ort): 

Grá cies, Sr, Presi rlent. 
Prenim nota, SL Serr~, de les seves rccomanacions 

i jo el que vull manifestar és, que s í, que hi ha proble
mes i que n'hi ha més que rally passat, pero io crec 
que estam d'enhorabona que hi hagi aquests rroblemes, 
Derou'~ el fet que hi hagi molts el'alutTlIlcs que vulguin 
fer BUP o Formació Pro[css ional i tenguin dificultats 
perque han fet Ens enyan¡;:a General Basica en catala 
significa que cada dia l1i ba més alumnes que [an EGB 
en catab, per tant ens puclem felicitar d'aquest fet i 
intentarem solventar la segona part. 

IS-PREGUNTA R.G .E. NL/lI1. 868/89, PRESENTA
DA PEL DrPUTAT SR, SEBASTIA SERRA 1 BUS
QUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

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

868/89 sobre el funcionament de la tercera i quarta 
fase de la Vía de Cintura, té la paraula el Diputat Sr. 
Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
La pregun ta concreta és al Sr. Conseller d'Obres 

Públiques sobre quan es posara en funcionament la ter
cera i quan es posara en funcionament la quarta fase 
de la Via de Cintura, que nosaltres pensam o que pen
sa aquest Dipulat que és ben necessari que s'acabin les 
clues obres. 

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

ritori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 
ORDENACJO DEL TERRlTORI (Jemni Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr. Presidcnle. 
Sr, Diputado , el Consdlcr coincide plenamente con 

usled ell b necesidad de que en treJl en servicio. El pe
doclo cunlractual ele la tercera fase de la Vía ele Cin
tura termina a finales de e':;te CIño 1989, pero la verdad 
es que por di stintas clificlilt~~des que han surgido, algu
nas (]L' las cuales usted las conoce, en las zonas ele co
legios , elc., \·a con un cierto retraso que en este momen
lo yu le podría evaluar en cualro o cinco meses aproxi
madamente, pero en este momento no se puede decir 
exac lLll1lente. 

En cuanto al cuarto tramo, ha salido a concurso · 
esos días y tiene un período de ejecución base ele 18 
meses, pem uoa dc las cleten-::1;naciones que precisa
mente van a ser valoradas en el concurso va a ser la 
disminución de este plazo inicialmente previsto. Conse
cuentemente, hasta que se adjudique la obra no le pue
do decir e~,aclamente cual es el plazo de finalización. 

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

EL SR, SERRA 1 BUSQUETS: 
Eslam preocupats i en certa mesura espantals i 

diré (Jer qu::. P reoc upats pels retarcls que bi ha hagut. 
no només a la tercera fase, s inó a la quarta i espan
tals pcrque si es posa en rnarxa la tercera fase sense 
posar hi la qu;:¡rta, els problemes que ja hi ha hagut 
a Palma, concretament a una barriada concreta que, no 
perqu~ jo hi resideixi I'hagi de defensar més que al
tres, per:] sí que crec c(;n,:::ixer el problema en profun
dit ~Jt icrec que lélnlb~ I'hi cOlleix el Consell de Mallorca 
él 1':\ iuntL\ll1cnt de Patma, peró l'embul circubtori que 
es provocará scr!:t tan caóti c q\le realmcnt hi ha per 
c ~lur prCOCU])3ts, pe r tant rapicksa i fUl1cionamcnt con
iunt de la tercera i quarta fases és el que prega humil-
111el1t aquest Diputat. 

L6.-PREGUNTA R.G.E, Núm. 869/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. SEBASTIA SERRA 1 BUS
QUETS. DEL CRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR_ PRESIDENT: 
Per formular la pregunta 869/89, sobre els clipósits 

el e CAMPSA, també té la paraula el Diputal Sr. SebasW¡ 
Sena i Busquets. 

EL SR, SERRA 1 BUSQUETS: 
Gr<'lcies, Sr. Presicknl. 
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Dia 10 de fcbrer elel 87 es \ '<1 arribar Lldinilivament 
a una so1ució ele lotes les iTlstilucions públiques c\'a
questes i1les per tClI de solventar un dcls problemes jo 
diria que cl3ssics i hi st i)rics, que ~ón els diplJsits de 
CAJ\1PSA ubic ~¡(s al final del Passeig Marít im , un aco re! 
que j1t'I1S que \';} ser satisl'actori al1l1enys per a totes les 
in sti l\l c ioll S que el s ign a\'en, Consell eri Cl el'Obres Públi
c¡ues , Preside nl del COl1sell ele Mallorca, Batle ele Pal
m a, responsable d'Obres del Port i CAMPSA, és a dir, 
Acllllini stració de l'Estal, Autonómi c2 i Local. Ha passat 
molt de temps des el 'aquell clia 10 de febl'er elel 87, 
aques! Diputat recorelaria que ent re altre s coses es 
preveien una serie d'im'ersions que CA.I\'IPSA havia de 
paga r i ele fet, el qu e s'an UJll ellél\' a Pacte de son Vida, 
perque es va signar en aqueJl lloc el pacte o el c\o
cu ment etc compromís ele tates l es inslituciolls, h a que
dat jo cree que incomplit Ilotablement. Alcshores, la 
pregunta al GO\'ern de la COll1unitat és per él quan s'ha 
previsl aquest trasllat deIs cliposits de CAJ'vIPSA i com 
pensa el Govern que es pot exigiJ' a CAMPSA que COlTI
pl eix i els seus compromisos. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la paraula el Sr. Conseller d'Orde

n ació del Territori, 

EL SR. CONSELLER D'OBRE S PUBLIQUES 1 
ORDENACIO DEL TERRITORI (Jel'Oni Saiz i Gomila): 

Sí; gracias, Sr. Presidente. 
La pregunta elel Sr. Diputaelo es mútip1 e :v yo creo 

que le puedo contestar él parte , pero no a todo. Según 
las previsiones del acuerdo firmado que usted ha re
cor dado tenía que establecerse o se establecía un plazo 
deseable -y recalco la palabra elese able purque desde 
el principio se vio que no se podía marcar un plazo 
e;<:acto- c\e 24 meses para la redacción, tramitación y 
ejecución de las obras; evidentemente el plazo de 24 
m eses ha transcurrido y lo que pasa es que no es el 
Gob i enlO qui en pueela decir para L: lIúlúlo eS1 Ó previsto 
que CAMPSA traslade los depósitos, esto habría que 
preguntárselo a CAMPSA. Las difi cultades qu e han sur
gido son muchas, ele todo tipo, ele algunas le puedo elar 
explica ción porque han tenielo referencia con nosotros, 
por ejemplu que el proyecto que definitivamente pre
sentaron no fue aceptado por el Servicio de Carre
teras porque hubo que proponer una serie de modifica
ciunes porque las interferenc ias no estaban bien r esuel
las, realmente ya se sabía que era un proyecto que 
ofrecía muchas dificultades al tener que cort~r las ca
rreteras radiales que salen ele Palma, ha habido que 
modificarlo sustancialmente ele acuerdo con el primer 
anteproyec to ; asimismo CAMPSA introdujo motu pro
pio otras modificaciones en el primer tramo para evi
tar la coincidencia con el último tramo de la Vía de 
Cintura y no tener que depender de ella, etc., etc. Otras 
han sido ele otro tipo, con el Ayuntamiento, ele las cuales 
yo tengo un ligero conocimiento por los medios de co
Dlun ic'acióD, pero nada má , una con r ción de en qué 
fecha pued tras ladat' y de qué formó se puede ob.li
gar a CAMPSA a cumplir us compromi os, primero ha-

ría que ver si realmenLe hay un incump)jmi nto volun
tario d.e es to compromisos por parte de CAMPSA o no 
1 hay y en cualquier ca o n.o creo que sea e l Gobiern 
de la Comunidad .] indicad.o para poder ex igir el cum
pJjmicnto de unos compromi o que se suscribieron 11-

tre todas las instituciones pred amente porque era una 
obra que afectaba a todas las Administracione y habría 
que ponerse de acuerdo todas e llas, no creo que ningu-

na pucela asumir ahora la competencia para exigir el 
cumplimiento ele estos COmpr0l11lSos. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la para Ll b el Diputal Sr. Sena. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
E~ Iris l , lolonJ ', qu n aqucsls 1)lOlllcnts 'ns Iro. 

bCm qUl' ;:¡quc ll a rcl , el '$pr ' :" t1t: tanls cl"lnys d' lu. 
dis, dcspJ'és de- ta n! de milions en project , g~ t<llS 
d.,:L- obJc rs pú b li s i q lIC jo ~ InHl neo (; TI' Lres pro. 
je 'I(:s i els cos tos de IOls treo en:n moll eleva t , qua n 
'ar riba a una a lt nnti"él defini:i a i que paren: que és 

b l11 é, ad quada a lman aix i .h p.l1 en e l , reJ)r~, 
senlanl ti' t t $ Jcos insl'iLlI ion!> qu hem < nomennt 
a 1'<\ n :sul!i que cn5 trobam abso ~\l lam nt ::11 rnargc, qu' 
é ' un pape l' ba nya l, com es po! cfir \'ulgarl1lcnL, i quc al 
ma 'lX t I11p '1 v rn de 1.1 onlunitat no agafi les 
rcgnes i tcngui a lrn ~lI1 0, . i no poliLi ·¡.¡ rnent - per ven. 
tura l'\'ítlen II11 Cn t A PSi\ é a l marg o ;5 molt di. 
rr 'il ~on t ro l ar la, supo qu é vid .111, per' sí rcc que 
a llnan 1l'1l.!'aln en t i l,lmbé politi arnelll I oven) de 
la OInUn iléll hauda c1 'aga(ar' I s re l c i donar la pa~. 
53 el cis:iva qu é via negociaclO , " ia xigen ia, fer que 

AMP ompleixi i que aque l lema ·s olv nti d'una 
vegad~ per toles. 

EL SR. PR ESIDENT: 
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): 

Gracias, Sr. Presidente. 
En este momento lamento tener que es tar en des· 

acuerdo con usted, Sr. Sena, creo que el análisis abso
lutamente negativo que hace u s ted no tiene ninguna 
justificación. No es un papel mojado este acuerdo ni 
creo que sea moti de l m olacione y que se cQJJsi--
c1 ere co mo una pé r lida lerribl e que no se haya ter
minaclo en el plazo previ lo inicialmente -que le re
pito ya se ele ía que eJ'il d es able- una solución difi
c ultosa a más no poder y que llevó, como usted mismo 
ha cJicho, muchos años de pruyectos, discusiones, de
bales, e tc., e tc. Las razones han sido múltiples, el pro
yec to no cstab;:¡ definido, estaba definida una solución, 
no un proyecto, y consecuentemente cuanclo se ha 
cIesaITollado este proyecto han surgido numerosas difi, 
cull acles qll e no se podían prever inicialmente, porque 
en el es tudio comparativo de soluciones no se había 
profundizado tanto. Consecuentemente, no se puede 
acusar en es tus momentos, sinceramente -y lo digo 
sin tener ninguna necesidad de defender a CAMPSA
no se la puede acusar ele incumplimiento, CAMPSA 
presentó el proyecto creo que aproximadamente en los 
plazos previstos, no sé si exactamente o no, pero tra
bajó, presentó el voluminoso proyecto, lo que pasa es 
que después empezaron a surgir dificultades entre los 
distinto organismo porgue l. solu ión e aceptaba, 
pero s to no quería decir que todos los detalles del 
pI' yecto fuesen aceptables y esto urgió a nivel del 
Ayuntamiento en sus competencias, de la Junta del 
Puerto en la sllyas, en las instalaciones de descarga, 
ele las ele la Comunidad Autónoma, por lo menos de la 
Conselleria de Obras Públicas en cuanto a los corteS 
de carreteras y no sé si por parte de Industria en cuan
to a la instalación industrial en sí surgieron otros pro
blemas, CAMPSA modificó el proyecto, se tuvieron nue
vas reuniones, se lleg6 a un acuerdo, el proyecto ha 

---; 
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sido aprobado definitivamente, las obras se han subas
tadO, se han adjudicado, están en ejecución en estos 
momentos, luego no creo que se le pueda dar un as
pecto tan negativo, simplemente que se va con un cier
to retraso sobre una previsión inicial que ya se suponía 
que saldría retrasada, pero se están cumpliendo todos 
los trámites y se está trabajando; de esto a decir que 
es papel mojado y que n adie ha cumplido con sus obli
gaciones, m e parece que va un trecho bastante largo. 

II .-MOCIO R .G.E . Núm. 788/89, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM, DERIVADA 
DE LA INTERPEL.LACIó R.G.E. Núm . 598/89, R ELA
TIVA A LA POLITICA DEL GOVERN ENVERS ELS 
ORGANIMES DE L'EUROPA COMUNITARIA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el capítol de preguntes, passam al punt II 

de l'Ordre del Dia, referit a la Moció rCQ:istrada amb el 
núm. 788/89, presentada pe! Grup Parlamentari PSM
EEM i derivada ele la InterpeHació núm. 598/89, rela
tiva a la política elel Govern cnvcrs els organismes ele 
l'Europa Comunitaria. 

Per defensar aquesta Moció i per part del Grup 
proposant, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra 
i Busquets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El Gn.1r Parlamentari PSM-EEM_ba procurat pre

sentar una llloció constructiva, senzilla i que al ma
teix temps pensam que pot obrir, si s'aprova, unes vies 
d'actuació per part de l'Executi u del Govern el'aquesta 
Comunitat respecte deIs temes de I'Europa Comunita
ria que ens afecten en pIe i de manera quotidiana. Per 
é: ixo la nostra Moció, sintetitzada en cinc punts, cal per 
ventura explicar-la mínimament, si bé pensam que és 
prou senzilla. 

E l primer punt és el que deiem el dia que feiem 
la InterpeHació i és que el Govern d'aquesta Comuni
tat informa molt poc aquest Parlament i jo diria que 
tota la societat de les Illes Balears deIs temes que trac
ten els organismes europeus, deis temes 011 el nostre 
Govern hi té una presencia moltes vegades o gairebé 
sempre que no és decisoria, pero que són els fórums 
inlernacionals on es tracten els temes economics, so
ciaIs i, per que no dir-ho?, polítics i també culturals 
que afecten tot I'espai europeu. Creim que les úniques 
vegades que hi ha hagut temes europeus en aquest Par
lament d'una manera directa ha esta t quan qualque 
Grup Parlamentari ha ha requerit i I'únic debat una 
mica extens va ser, ja dic, a requeriment d'un Grup 
Parlamentari i, a més a l11és, un debat sense gaires so-·. 
lucions practiques. 

Tenguem en compte que si no hi ha una inrorma
ció exhaustiva, una informació clara, aquest P'lrlamenl. 
els distints Grups ParIamentaris poc podem fer per a 
la co nstrucció el'aquesta Europa que de cada vegada, 
si volem que sigui, a part d'un mercZlt, un espai social, 
una Europa integrada plcnament en els aspectes po
Htics, culturals, etc., és més que evielent que fa falta 
que hi hagi una imbricació rCZll ele tates ' les institu
cions i en definitiva la inform ació és una pcc;a clal!. 

Evidentment no hem volgut repro \'ar el Govern en 
"quest primer punt per aquesl tema, sinó que amb po
lítica constl-uctiva volel11 senzillarnen t bl11entar aques
ta manca eI'informació. 

En segon lloc, hem plantejat la necessitat que el 
Govern dugui a informació parlamentaria quin és el 
seu criteri, la seva actuació, quines són les seves opi
nions quan hi ha temes d'importancia específica per a 
les Balears que es trae ten als diversos forums de l'Eu
ropa Comunitaria, pero no només del Mercat Comú Eu
repeu, sinó també deIs altres organismes que configu
ren el context europeu i hem de dir que aixo mai no ha 
succei:t; en conseqÜJencia, creim que és més que evident 
la necesitat ele demanar al Govern que sigui, en aquest 
sentit, clar; que especifiqui les coses, que faci un esfon;: 
de voluntat i en aquest sentít hem de rebutjar de pIe 
la darrera intervenció que teia en aquest Parlamel1t el 
quan afirmava més o menys que ha c1eixaven en 111ans 
del Govern de l'Estat perque de fet, com que el nostre 
Govern no tenia competencia, el Govel"n ele l'Estat .ia 
proveiría, creim que amb aquesta visió evic1entment 
poc farcm per consol ielar una Europa, poc farem per 
consoíiclar també la 110stra Autonomia dins la nostra 
sucictat. Pcr aixo creim que és lJgiea i raonable 
aquesta inform;:¡ció peri,:¡ ciica al ParIament de la pre
si::ncia i acluació a les insti:ucions europccs del 110S

tre Govern. 
El tercet- pun t fa referencia ~l l'ul1cionamcn t elel 

CCll:re ele DClcumcntaciú Eurupea que existcix en 
aql1L's La illa al carn:r elel Patronat Obrer. .la en dos 
prcssupo31s el'aquesta Comun ital Aulonoma, a d\1es 
Ueis de Pressuposts, la elel 88 i la del 89, elins Punen
cia i dins Comissió \'ürern discutir jo crec que amp lia
mei11 él \'I.~l1re ClltlnZl ('["a !cl [unció ele 1 Centre de Docu
mel1lació Eucopea i cree qu.e lms cis Grups varem 
en~enclre en el seu momen t que era una porta oberta 
que es fes una informació e:-;¡':ausliva a la nostm so
cietat de tots els aspectes que la poden atcctar del 
[uncionament en aqucsts m01l1cnts, beques per a es
tucti;:mts, programes ele formació per a trebal.ladors, 
per a enlpresaris, dinamica política de la cOl1strucció 
europea, clebats del Consell el'Europa, etc., etc. Aquest 
Centre ele Documentació ele fet ha anat complint una 
[unció, ha anat fent alguns seminaris, hem de dir que 
els seus directors en les seves compareixences al Par
lament a vega des han donat més bona imprcssió que 
aItres, pero tampoc no volcm rebutjar la seva actu
ació directora, tanl de! funcionari del Govern com del 
catedratic ele la Universitat que tenen una presencia 
a la direcció del Centre, pero sí hem de lamentar pro
funclament i l1em ele c riticar profunelament que el 
Centre no exerceixi una "crtaelera [unció informativa 
dins la nostra societat, bJs:a veure quins documents 
arriben a aquest Parlamenl eles del Centre ele DOCll
menlació Europea, b¡¡sta veurc el que 11i ha als mit
jans de comunicació soc ial que pro\'é elel Cenlrc de 
DOCl.lrllC1l1ació Europc~l, basta "eure que V <l als dis
tin!s celltres cÍ'c~ Treball o als dislints ccnil'es empre
s~\ria ls des del Cen 1 re de Documen Lació Europea . 

Per tant, nosa ltres, que volcm un Centre de Do
cumentació Europea dinamic, actiu, que els ciulad;:llls 
quan !Ji ,'an siguin infor11lJls COlrectamcnt i que al 
ma :c ix Lemps sigui rOCllS d'ilTadiació de [ols cls (c
mes europeus que afeclen B;:¡Ic~!rs, creim que hem de 
donar una dosi ele forc;:J. i ele papel' tceni c' i polític a 
partir el'un pronun clal11en l cl'aqw,sl ParIament cnvers 
el Centre ele DocumentJció E uropea. 

Al matei\: temps, mol! preocupats per la finan ;a
ció de la COlT1ulli ta~ ¡\l1l6n()m~\, pel C]ue és en aquests 
lllomer,[s el c.i-¿·bul sobre e ls rons esl.ruclurals ele 
l' Eurupa Comun;t:':tt ia . ilfJSalliTS penSélm qUe em'crs 

... _-:..;;;==~===. =~===== =======._-_ . 
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l'allv 92 o el 93 en concret, respecte del Mercat (')li e 
Eu/oJ1t::u hi ha un tCllJ8 que sí pot beneficiar les no:-,
tres illes i que sí val la pena ele ckdicar-hi lln~ e"lul
~~o" lel'nil's pcr desprcs cercar política1TJt'lll el \'chicl,: 
cl'altl.Tllativa; ens referim al cost ele la »iruació PLT1-

ft:rica i insular de les Illes Dalears, 
Es m¿s que e\ iC!Lllt qUl: en aquests mUlllellt~ L'l 

Parbment Europeu ha ckball.lt ja aquest problcnD 
pe! que fa a les Iíks Canúies, pe! que: fa a les ilk" 
ele l'Est,1l Portugut::-., pel que [;:¡ a CUJ'lega, SanIL-ll\ él 

i Sicíiia, pero rnai no ha entrat en el tema de les liJes 
Bale,ll's i de fet també no s<l ltres hem lamenta! que 
dipulaLs el e l'Estal Espanyol , diputat s europcus de 
l'Estal EspallyoJ han eslal ponents sob re lemes d'a
que<:ta n~ltunlJesa i han ignor:lt Je5 Jll C's B:tlears i no
més han fet cerle~ cOl1cn:cions respcclt' ele les C~\lli:t 
ries, que per altra banela són cOllcrccions totalment 
insuficíents. Pero pensam qUe en aqucsts momenls el 
Govcl"n, Cl través deIs seus equips tecnics és hora que 
ens [aci 8CJuest cost ele la siluació pcriferica i insular 
de les B,tleaui . Si ho fa, creim que hi ha possibiJilat5 
que aixo sígnifiqui un suplemen t de fínanc;:ació comu
nitaria a les llostres iBes i que pUgLlÍ formar parl de 
la reforma deIs rons estructurals que s'ha abordat i, 
a més a més, si SOI11 capac;os de generar aques' tre
ball, aquesl estucli, és eviclenl que, d'acorc1 amb una 
recomanació del Parlament Europeu de fa dos meso s, 
sera possible que les Balears es trobin almenys en una 
situació semblant als aItres contexts insulars elel con
text europeu, 

Pensem que en aquesta situació de periferia 1 111-

sularitat no només es tenen en compte les illes que 
hem anomenat, sinó les i!les de Dinamarca, les i!les 
britaniques i en concret també d'altres petites i!les 
atlantiques , Es per aixo que pensam que aquest es
tucli és més que necessari i que la perifericitat, la si
tuació periferica i insular ja s'ha reconegut, almenys 
teoricament, pc:l Plcnari elel PClrlClment Europcu i per 
aixo pensam que ens dóna tota la raó el seu plan te> 
jamenL 

El darrer punt, el que fa cinc de la nostra Moció, 
és que ens preocupa i creim que és bo i posiliu que 
treba11em en ver s els objectius 3 i 4 deIs fons estruc
turals de la Comunitat Economica Europea i és e\'i
dent que aquests objectius parlen que s'ha de donar 
priorilal per comb<llre l'atur' de llarga duraela i faci
litar la inserció professional deIs joves i és per aquí 
que pensam que el nostre Govem hauria e1'actuar com 
si fos una qüestió totalment i absolutament prioritaria, 
Nosaltres creim que des del moment que es demostra 
que en aquestes i11es eX1steixen uns seetors determi
nals que són els més marginats de la nostra soe1ctat 
i que tenen un atur de llarga durada i al mateix temps 
que el problema de donar feina a la gent jove és de 
caela vegada més gros i més important, fa que es pu
gui treballar a partir d'aquí, pero no només en el sen
tit de demanar més finan~ació, que també és cert que 
en demanarn més, sinó que és a partir del problema 
social concret deIs sectors més marginats, que no són 
els aturats temporals, sinó els de !larga durada i el 
tema de la insereió professional deIs joves, que fara 
possible, pensam nosaltres, que el Fons Social Euro
peu un dia o aItre pugui incloure aquest programa de 
les nos tres illes dins la financ;aeió global de l'Europa 
Comunitaria, 

Per tant, pensam que els cinc punts, atur ele llar
ga durada, insereió professional deIs joves, situaeió 

pcrifcTica i insular ele les Illes B~lkars, lUl1cionament 
del CL'ntre ele DOCUI11t'1lIL1ció Europea, ill[ormacil> en 
<tCJlI.:q P~lrlalllenl cid que sLllTC:e ix a 1,,5 instilucjUJ1:-' 
CUlllpce~ un ":1 t'I no~tre Goverll - una altra qües licJ 
és "i hi ya i qui:: hi fa, peJ aixJ st'rá bo el dcbal- i 
en dcfini'iya lambé lament,Lt" b manca cl'informació, 
pell!>~IJl1 que ¿" una lI.iocil) conqructi,'a que no t(llim 
C~lp (ll1btc que L'» 1'01 aprovélr i que ens 1'01 donar Ulla 

cliJl1~'nsiú quotidiana d"l quelcr de l'Eul"üpa que inten, 
tanl LUl1:-,lruiL 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs, Porti:1\"CUS dels Grllps Parlamcnl<lris . , . ? 
T ¿ la parmtla, per parl dd Govcrn, el Vice-presi. 

den 1 Sr. Iluguet. 

EL SR, VICE-PRESlDENT DEL GOVERN 
(loan Huguct i Rotgel'): 

Intentaré també que la meva intenenció sigui el 
més constructiva, i cle"apas ~junada possiblc, elesprés 
de ia n:criminació que ha fet al debéd passal eJ 
Sr, Sena. Per t:,1I1t, em cenyiré al que anli ha eslat 
l'exposició el'aquesta Moció punl per punt, a explicar 
quina és la YÍsió o el criteri o més ben dit quines són 
les actll<1cions que en aqllesla materia ha fel el Go
vern ele la Comunitat Aut ~)J1oma, més que els criteris 
que pensa fer, perquc Llc¡uest no és el motiu del de
bat, 

COI1lenc;:anl, ido, pel punt núm, 1, vos te diu que 
s'ha de llamentar la manca cl'informació efectuada peJ 
Go\'ern en aque;,ta Cambra sobre els temes tractats 
als clislints organismcs cllropeus on hi té pres~ncia, 

Jo aquí, la pregunta immeclia:a és tornar-Ji a repetir 
la de I'al tre d ia, a quins organismes europeus es re
fereix, si és a la Comissió de Regions el'Europa, si és 
a les Regions Perif.eriques, si és a les Regions Insu· 
lars o SOI1 el5 arganismes de decisió i ele poder del 
Mercat Comú. No obstant a-c;o, no vuJl defugir aquesta 
rcspollsabilitat i sí c!ir-Ii que el Govern no pot accep
tal' aquesta aCLlsació, 

Intentaré argumentar brellment per que no pot 
acceptar aquesta acusació, jo cree que seria molt llarg 
en aqllest l110mcnt dir-li a qllins organismes tenim 
presencia, que voste els sap, que ja els hi vaig dir 
la clarrera vegada, pero el Govern també intenta ges
tionar, a tl-avé~ de qlli ho h", ele gestionar, que és a 
través de J'Aclministració Central, que les llastres pe
ticiolls puguin tenir una ressonáncia dins cls organis
mes ele la~ COITluni tat Económica Europea, és a dir, 
dins J'Europa Comunitaria, perque aHa sí que no h! 
tenim presenci<l, nosaltrcs al Conscll dcls Datze no hl 
tenim presencia, pero sí que a través de les petieions 
i negociacions que feim amb Madrid qualque cosa pot 
resultar positiva, Sobre ac;ó Ji he de dir que el Govern 
no ha escatimat cap tipus eI'ínJormació en aquest Pa:-: 
lament, més aviat al contrari; hi ha hagut informacIO 
que s'ha donat, i ac;o li ho reconesc, a través de pe
tieions deIs Grups Parlamentaris, com va ser en un 
debat que hi va haver en aquesta Cambra en el qu~l 
va participar directament el President ele la CornuD!
tat Autónoma amb els diferents Portaveus, que si no 
ho record malament va ser un requeriment que ~a 
fer el Grup SOCIALISTA temps enrera, la primera lil

terveneió del qual es va produir per part del porta
veu del Grup SOCIALISTA, en aquell moment .~l 
Sr. Moll, i on el President va donar tota la informaelO, 
pero centrada en la petició que feia el Grup SOCIA· 
LISTA, que era sobre els organismes on tenia presen-

.. 
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cia on el President era membre d'aquestes comis
sions i la informació va poder agradar o no, pero es 
va donar. Hi ha hagut comparacions deIs difcrents 
Consellers a diferents comissions parlamentaries on 
s'han explicat les negociacions que es duen a terme 
en diferents dcpartaments, pero sobretot, sobretot, hi 
ha hagut compareixeD~a reiterada i a petició del ma
teix Govern, del CODseller d' Agricultura en aq lIcsta 
Cambra. AVlIi matí ma'.:eix n'hi ha hagut una del Con
seller d'Agricultura on explicava la reforma del Fons 
de la Comunitat Europea i on lliurava un dossier i 
011 un company seu que té asscgut a la dreta 1'ha fe
licita t per la seva intervenció i per aquesta informa
ció, es posin d'acord, i voste ha de Lenir en compte 
-i el seu company que en aquest tema resulta ex
pert- que els temes fonamenlals que en aquests mo
ments es tractcn dins el Mercal Comú, el 70% són 
temes agrícoles i 011 hi ha majal";; problernes és amb 
cls temes agrícoles, indepcnelentment d'alu"es fans cs
tructurals o fons socials. 

Per tant, no es pot djr qu c el Govern no informi, 
el Govern informa i jnl"ormara, per tant jo no puc ac
ceptar aque ' la del1últcia, p r ti i r-ho de q\l::dqul.! manc
nI, e1el punL prim rier.: · que 1 s n1c\'cs ",plie::! ions, 
que pOI ser que ", m qlll:(U Ilomé:; Hmb le: expli '3-

d ns i qUt n l 'ha~i CU ll v\:n~ Lll, son ·uficÍ\.!llls pcrque 
e ls rU I s Padamcnlar i ' Pllguin 1 ni .. o formar ~I S l1 
criteri a I'hora de la voLació. 

De res no cm sen'irja explicar tot aquest punt si 
ara jlrls.· ';s al :-><:'110n i digw:s que <1 p\:'s <. r cl"a- il no . m 
scmbla bé el punt nÚI1!t!ro 2, dones sí, eJ11 senl In be 
el punl número 2 perqll_ no [arem res més que fer e l 
q hem r 1 I'in ' ara i I\~anrmar Ulla cgada més tle 
d'aqu sta tl'Íbuna la nost ra vo lunta l, de conlinu< l' i n
I'cl"mant aquesta Cambm quante. vcg~,des faci fa lla, 
j:1 sigui per il icialiva del Govcrn, e In ho h~\ [eL rín 
aL". en molt s ca ' ions 1;;11 el i ren!nl s I1se ltcries. ja 
sigui P"T iniciativa elels Gmps Parlamentaris, perque 
per qualque cosa un deIs elre 1:s fonamentals que tenen 
ds Grups Parlamentaris és requerir quantes vega eles 
crcguin convenient la compareixen¡;:a e1el Govern o 
cle!s seus membres perql\l~ cxpliquin els temes que si· 
guin i si les compareixences ,:ón per explicar temes 
eurapcus quan s'hagil1 tractat aquests temes no hi 
haura cap problema, per tant cap problema amb el 
jJLlllt núm. 2. 

Qual1t al punt núm. 3, jo n'hi puc acceptar una 
p:lrt, que el Centre ele Documentació Europea podria 
fUll c ionar amb més pIe l-endiment, sí, per qu~ negar
hu?, i que s'hauriü de potenciar aquest Centre ele Do
cumentació Europea, incliscutiblement sí, i que ele 
cada vegada sera més Ilcf~essari que cls ciu1aebns S3-
piguen on dirigir-se, un centre concre~ que el<; pugui 
lramitar tata la informació que deriva del Mercat 
Curn Ú, sí, i que aquesl cen tre ha de ser el Cen! re ele 
Documcntació Europea entre cl'altres, sí, perú a con
siderar que la tasca d'informació als ciutaclans del 
Centre de Documentacici Europea és Il1~1gra, é.'i pobra, 
cree que bi pot l1aver Ul1 abisme, hi pot h::l\er una 
comprensió, per6 el que jo li be de di!" é :; que \'o:;t~ 

sap que el Centre de Ducumenlació EUl"Gpca queda 
marcat elins la Lipologi::-t c\'empreses públiC¡lws e:1 el 
cas que forma un eonsolTi i que el matei"\. carzlcter 
de cOllsorci asse nyala que no to~a la resj1cJI1 .'::lbilital , 
ni tan soIs la més gl-ossa, sigui, en 8Ciuest ca~ cOllc re~ 
del Centre ele Docull1enlació E urup ec1, en méln;; ele 
1',-\dminis 1raci':J. ;iinó c¡uc bi ha una iUIl la rcctora ele 

la mateixa entitat, que es constitueix com un orga
nisme totalment independent que regeix aquesta in s
titució i que marca les línies que ha de seguir el 
Centre de Documentació Europea. 

Pero perque vegi, Sr. Serra, la nostra preocupa
ció i per a.;o Ji deia que en part estam d'acord amb 
el que voste diu, el Govern, a instancies del Govern, 
ila requerit la necessitat el'ampliar aquest consorci a 
institucions que tenen molt a veure amb la necessi
tat d'aquesta informació. Em referesc, per exemple, a 
ampliar aquest consorci al que són les Cambres de Co
mer~ , al que pugui ser l'Associació Empresarial, la 
CAEB, i sobre aquest tema estam fen negocíacions, ja hi 
hi puguin entr::tr aquests dos agenls sociaJs que indiscu
ha acceptació per part deIs mell1bres ele! consorci- que 
tiblemenl tenen una mportancia cabdal de cara a donar 
informa ció a la part de la societat més necessitada, per
tiva europea, com puguin ser les Cambres de Comer¡;: 
i les associacions empresarials, scnse dcfugir indiscu
liblemcn t, les rcpercuss ions que pugui tenir dins el 
m6n laboral, de trebalbdors o .sindicats . 

Pcr tant, <lquesta aceió s'ha rel i si s'ha fet jo no 
puc acceptar aquesta de nuncia que com a lal requeri
mcnt o com a tal denúncia "usti: formula en el punt 
núm. 3, que tanmateix, en honor a la veritat. li he de 
dir que Ji agraesc que c:J1 la scva intervenció hagi vol
gut exim ir de lota responsabilitat la gent que feia fei
na alla; per tant, era W1 [eL que voste constatava, pero 
que realmenl clcnunciava. Nosaltres volem que a¡;:o 
s'alllpli"i, aquí bi ha una serie c1'acluacions que volem 
dur <:! terme i- qll-e en aquest moment li acab d'expo· 
sal". 

A la proposta núm. 4, si em permet una pe tita 
observació, Sr. Serra, a que hem de ter cas? A la pro
posta núm. 4 o a la Proposició no de LIei 150/89 de 
dia 20 d'abril que va ser aprovada clius Comissió? És 

el mateix, exactament el mateix; no solament és exac
lament el mateix, jo li diria encara més, el que es va 
aprav;}r elins Comissió encara és molt més ample que 
el que voste pretén aquí, ac;o seria una separata d'a
quest es tudi que voste demana, separata núm. 1, per 
exemple; separata núm. 2, aspectes culturals, separa
ta núm. 3, les incidencies sobre Indústria; seria una 
separata d'aquest macroinforme, macroestudi que 
voste va elemanar i que sap per boca meva que li vam 
donar supon i que vam demanar temps perque era un 
estudi molt complicat i que de fet el que sí li puc 
anunciar i per a mi ja és una satisfacció dir-li, és que 
en virtut de I'apravació d'aques ta Proposició no de 
LIei el Govem ja ha [et toles les gestions pertinents 
per comen¡;:ar a elabora r el que és l'ínelex de mate
rles que haurá de contemplar aques t estudio 

En base a a-,:o i per no es trendre'm a explicar-li 
totes les actuacions i crec que els Di¡mtats m'ho 
agrairan, .ia hi ha hagut en aquest momen 1 diversos 
organisnll's que s'han in teressat per poder fer aquest 
cstucli i que per tanl tenim pensat fer·lo i el tenim 
posat en mar.\a. Si voste cm diu -que no crec que 
\lOS te m'ho pugui elir, ac;o seria en tol cas deci s ió de 
la Mesa del Parlament- que aquest punt núm. 4 
substitueix la Proposició no ele LIei i que aquesta es 
retira, potser que aques l punl núm. 4 sigui abans al 
Parlament del que bavíem tracl at dins Comissió, pero 
crec que aquest punl núm. 4 seria convenient, 
Sr. Sena, que el relirés , no perque no s igui impor
tant, a ))OC a poc,eh?, no perque nu sigui in:eressant 

no s'hagi (I:.:~ fer, sine) simplement perqui: j::l s'ba 
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pre\ ist i va englobat amb el que va demanar voste 
mah'ix en aquella Proposició no ele L1ei; si no és així, 
no ens hem aclal'il o no l'he entes, pot ser un dcfec1e 
lncu, en aquest cas concret, que no hagi kngut capa
citat per entenclrc'l. 

Respecte elel punt núm , 5 i acab, només clir-li que 
é\l;:6 s'ha fel. Dia 19 de gener cl'enguany es van pre
sentar él la Secrelal'ia General ele la Unitat Administra
tiva, a Madrid, dependent lk'l Ministeri ele Treball, les 
zlccions Zl inclllllre en l1lz\l c'riz\ ele fOrl1\ZICió prufe:-,;,iu
nal i ajueles a ocupació dins els plan s i objeclius mar
cals als punts 3 i 4 que havia cl'ineluure l'Estat Es
panyol per negociar amb la Comunital Economica 
Europea, que és el que \uSlc clemana. A;,;:o s'ha t'el 

i amb molt ele gust es poc!rii remelre als Gnlps Par
lamentaris, si vo,,~es ha nccessiten; ja sé que voste 
somriura i em dira: quina coincidencia, no és coinci
dencia perque és de dia 19 de gener, la coincidencia 
és la d'avui matí, que hall lele10nat que s'havia ac
ceplat aquest estucli i que s'havia indos. Per tan!, 
aquest punl núm, 5, cn,c que també, respecte deIs at
~res, hauria ele ser relirall. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, té elues uporluni!ats, inlervenir ara o 

intervenir al final, voste esculli la que vulgui. 

Té la paraula el Diputat Sr. Serra, 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 

Bé, Sr. Huguet, enhurabona, els ban acceptat 
qualque cosa a Madrid, estic orgullós del bon trebaH 
que deuen haver fet vostes, presentat a Madrid dia 
19 ele gener elel 89, parlant de combatre l'atur de llar
ga durada i de facilitar la inserció professional ele Is 
joves, Ara bé, Sr. Huguet, senyors elel Govern, aquest 
Parlament per que serveix? Ha 1l2\J1 consultat mai, ens 
han informat mai i he111 pogut suggerir, hem pogut 
criticar, hem pogut fer que els interlocutors socials, 
sindicats, patronals el'aquestes illes poguessin opinar? 
Realment estic altra vega da preocupat, altra vegada 
preocupat i a fans, el Parlament és una institució que 
creia que el Govern tenia en compte cada elia en la 
seva tasca quotidiana i des elel gener [ins ara em sem
bla que és molt greu, moll greu que aquest treball 
s'hagués [et i presentat i ni tan soIs ha sapigués aquesl 
Parlament, la veritat és que em deixa perplex i els 
felicit, els felieit perque si a Madrid els ho han ad
mes m'imagin que és un estudi mínimament correcte, 
pero la veritat sigui dita, crec que aixo ja significa 
una passada absoluta elel que són les institucions 
el'autogovern en aquestes illes, que jo, Sr. Huguet, els 
voldria recordar que la primera institució el'autogo
vem és el Parlament i si no sabem, si no aprenem 
quin és el paper d'un Parlament, certament jo em de
man de quina Autonomia, de quina Autogoven1 par
man de quina Autonomia, de quin Autogovem parlam. 

El punt 4 del cost de la situació perifhica i insu
lar de les Balears, el nostre Grup és ben conscient 
que és un tema que es pot ineloure perfectament en 
l'estudi de la Proposició no de Llei que vost,e ens va 
dir que en un any o més farien respecte de l'Acta Úni
ca Europea, que és la Proposició No de Llei que voste 
esmentava, 150/89, pero resulta que pot ser indos, 
pero nosaltres creim que és urgentíssim que el nostre 
Govern, fent cas de les recomanacions elel Parlament 

EU\'UpléLl de [a elus llleso~, llU zlrriba a dos mesCJ~, en 
les quals parlél\'Cl de Cllsts ck perilcricilat i insulal itélt 
e11 el CllJl te:d eUHJpCU, a 1 'hura ele pal ]zu- de la rdor
llla deis fans eSlructurals, aCLeler~ssin L'n cOllseqüén
eia b prilclica, L'I lema CUllnet elel Lu~l ele sitLlélció 
perir0rica i insubr ele les Balears perquc en el mo
men: el1 qué es \'agi él ap rlJvar la l'du;-rna deIs luns 
estruetLll'als, que sc¡-a a\'iat i probablement clins el 89, 
sigui qUé\l1 ja )1ugut'rn ha\er c1ebalul i presenta! a lots 
eb lJI 'gzlnislllc,-; lUJ111Illilzl¡is ~lqLll:sla p,\n COllcreté\, pe
rifericiLal i insularitat. Repctesc, si no es fa aviat 
aquesl punt resullara que no l1i haur~ cap análisi ele 
Ba1eal-s ni él Madrid, ni a BruseHes ni a Estrasburg 
elels lemes que ell" afecten com a i!les i CUll1 a situa
cio pel 'itérica. A mes a l1ll:S, si nusaltn:s nu empel1\'em 
eles ele BaJe'8rs aquesta silllélCió, resultará que nOl11és 
ens lrobal"ell1 amb ['ets Cllllsumats i \'oldria fer una 
aclvéTtencia polílica que \lO m'agraclaria en absolut 
que s'acoT1lplís i és que [ins i 1.ot les rebaixes dels 
\"015 z\eris que hi lla entre BztIears i tot el cOl1tinent, 
i sobretot la PL:llíllsllla Ibt"lica, que tant va cos~ar fa 
uns anys aconseguir aques la rebaixa, nu ros cosa que 
fin5 i tut fos eliminada per no haver sabut aclLW1' en
tom al que és la situació perj[erica i insular c1'acord 
amb les recomanacions, insistcsc, apru\'ades pel Ple
nari del Parlamellt Europeu ele fa elos mesos, 

Es per aixo que estic ben el'acore! amb vostC, l'es
tuc1i que vos les varen accep1 al' ele les seves repercus
slons a Balears i que a mi em pareix molt cIar que 
íncluura aquesls aspectes que voste ha comentat, es
tic cJ'aconl amb \'osee, ara bé, elel que es tracta és ele 
fer aviat i molt més a\'iat elel que \'ustes preveuen, 
l'estucli que aprovarem fa un temps en L1na Comissió 
i en conseqüencia poeler-Io ineloure clins el que és el 
elebal europeu ele la reforma elel fons estructural. 

Crec que no n¡]l fer més repliques respecte elel 
tema de la infurmació al Parlament, aquest tema que 
ja he comenlatsobre la qlieSl!Ó de l'atur ele llarga du
rada i ele la inserció prolessional deIs joves realment 
m'ha cleixat tan perplex, per Ulla banela content per
que els ho han aprovat, pero per altra banda trist 
perqllc encara no sabem qué és una COl1lunitat Autó
noma, que és un Parlament i eviclentment aixo fa que 
els demani una reJlexió, Ull poc de meelitació i rectifi
cació, 

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

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN 
(J oan H uguet i Rotger): 

Grácies, Sr. President. 
Miri, Sr. Serra, procuraré moderar el meu to ele 

veu i no enfadar-me, pero és que em sembla que quan 
li falten arguments l'agafen un poc en «offsicle» per
que ja ha tenim fet o ho tenim marcat, voste agafa 
el recurs de tirar-nos en cara que desconeixen que és 
la Comunitat Autonoma, que desconeixen que és el 
Parlament, que no tenim respecte al Parlamento Jo 
no vull entrar en aquestes consideracions, que són 
subjectives, seves, el que sí li vull dir és que no hi ha 
cap Executiu del món, en aquest cas cap Executiu 
autonomic, que a requeriment de l'Administració Cen
tral que compleix una normativa europea, que dema
na a les Comunitats Autonomes, Govems Autonoms, 
que li remetin clegudament complimentacles una serie 
d'informacions i qüestionaris estanclarcls que ja tenen 
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fets quant a la situació de les Illes Balears, que el Go
vern comparegui davant el Parlament i digui ara 
Europa em demana a'r;o, vos tes que pensen, i ha hagi 
de 1 re en tar aqul. ' 1 que s'ha accep lal és que s'han 
acceptat tatalment les bases, le. n rOles, tat a lió que 
posa aquí que afecta pre ü;amenl J'aLur, la fOJ"l11ació 
profes iOllal, Falur de ¡larga durada ele les nO'lres 
ill " p t'b a~b s'haura d'~lpr var n una Comissió en
tre les Comunitats Autonomes que tendra Uoc a M~
drid i de la qual efectivament es donara informació i 
compliment a aquesta Cambra. 

Jo, Sr. Sena, l'únic que Ji accept d'aquesta repli
ca, perque no puc al Lra cosa i li dons les grácies és 
que ens hagi clonat l'enhorabona perque hagim tcngut 
una cosa feta, encara que després s'hagi llamentat i 
cns digui que c\esconeix les institucions. 

Respecte el'aquest estucli? Respecte d'aquest estu
di, voste ho ha reconegut, vos Le ho ha reconegut i per 
tant és un criteri contra un allre, vostC reconeix que 
la Proposiciú no ele Llei que va ser aprovacla el seu 
dia ha d'inclo unc. I on;:osamen t i necessariamen t cl que 
vos te ens dcmana :1vui. El que no podem [el' és Ulla 
c!ivisió d'csfon;:os i arapresenlar un es tudi i ara pre
sentar-ne un ~,lLre, pel'que aquest eSludi que vos te de
lTlall;) és tan eomplcx que unes coses van pedecla
m enl il1telTelaeionade~; amb les al~re s i pe1' [,1111 o es 
presc nta con,iuntamellt o es d e termina únieamcnt i 
exclusiv:1ment que és el que volem en definició, per
que aquí s'expressa lan ambíguament que podríem in
terpretar moltes coses elins él punt núm. 4 que vost~ 
ens presenta, 

Per tant, Sr. Serra, em cregui, punt núm. 2, inl'or
mació, tota la que voste vulgui; Centre de ocumenta
ció Europea, ampliar i que realment bi hagi molta 
més incidencia sobre la soeidat balear del que ha de 
ser el Centre d'Inlormació Europea i que els ciuta
dans hi tenguin accés i com més informació millor i 
com més agents socials hi participin, millor, a posta 
el Govern vol ampliar aquest consorei. 

Punt núm. 4, ja s'ebbora, ja s'han posat les ba
ses, ja hi ha diverses entitats interessacles per ter 
aques t macroestuc!i, que no obJieli que és un maeroes
tudi, i el punt núm. 5 ja li he dit quin dia ya ser re
mes i li brind aquesta informació que és una infor
mació eminentmenl teenic3 dt.: l'assump!e i que és una 
informació que c! cm3n3 l'Ac!ministració Central com 
moll:es alt res ínfon n<lcions que clamaDa a les Comuni
tats Autónomes, pe ro el que no li puc aclmetre, 
Sr. Sena i crec que vos te ar;o almanco m'ho ha d'ac
ceptar encara que no ha comparteixi, és que voste aCLJ:~i 
aquest Govem de f2lta de se nsibilitat amb el Parla
ment ¡que clesconcixi quin c:s el paper de les institu
cions. 

Crueies. Sr. Presidelll. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sl'S. POrl.<l ',·eus deis Crups Parlamcntaris qUe nt!

[uin intervenir? 

Per p:lrt del Crup Parbmcn:~u'i M.IXT, té la pa
raula el Diputat SL Caries Ricci. 

EL SR. RICe 1 fEBRER: 
Cracics, Sr. P1-esid ent. 

Jo erec que aquesta Mució del PSM-EEM s'ha clut 
bé i en bon 1110I11élll. Hem ele reeoneixcr que el pri
mer punt quasi no té sentit, perquc vertac\c rament 
50m a molts poes ll ocs i d'a.;;o cm queixo, perque cre e 

que vertaderament el Govern en aquest eas no fa prou 
i que podria ser a molts més 110cs si no directament, 
com vaig dir no fa gaire dies, indirectament, no seríem 
el primer Govern Autonomic que fes aquesta feina, in
sisteixo, si no pot ser directament que sigui indirecta
ment, ho vagi dir i que aquesta oportunitat existeixi 
el'una forma o el'una altra és un problema de voler-ho 
[er aquest Govern. 

El punt núm. 2 és indiscutible que el mateix Co
vem ja l'accepta i cree que fa molt bé d'acceptar-Io, 
ja que aquesta partieipaeió d'aquest Parlament ha de 
ser sonada, totalment sonada tal com demanava el 
Sr. Serra. 

Sobre el punt núm. 3, el Vice-president ens diu 
que ja tan demandes d'ampliació d'agents socia1s, en
horabona, perque vcrtaderament ar;o és l'única vcrta
dera participació que pot ser que faei viable i faci 
pragmatica aquesta empresa, que no sé fin s a quin 
pun t era ben o lllal documentada, el que sí cree és que 
no era erica~, d que s í cree és que vcrtatlerament po
driem [enir uns l'esltlt:1ts molt superiors i que en la 
mesura del qll'~' vOSt2 ens anuncia, insisteixo, enho1'a
bona perque ar:l sí crce que vertadcramcnt st.:ra di
ca;: . 

El punt núm. :¡ és inc\i:.;cutible que és repetiliu i 
té raú el Sr. Huguct, que c:s répetitiu, per lanL jo no 
tcnc pelo que donar-li supon, pe ro sí crec que paga la 
pella tenir en comple, 1110lt en comple, l'avís que avui 
cns [a el Sr. Serra, que si \er 1aderament aquesta part 
ele toLa la p et ició qlle varem demanar l'alt1'e dia és 
impc:' t~\llt que es t~ng lli a nü per la neccss i:at d"t!I1;l
gestió i d'empcnyc1', que sabem molL bé quan hi ha 
una cin.:umstancia determinada com va passar no [a 
gaire !emps que ningú no parlava de les Illes Balears 
i varen parlar d'altrcs illcs, varen concedir coses per 
a aItres illes i aquí 110 cxistíem, aleshores insisteixo 
que I'avís elel Sr. Serra és molt bo, si bé no vol dir 
que s'bagi de votar a favor pcrque jo vuil considerar 
que <iq uest Gove1'n el té en compte. 

Al núm. 5, solament dir que s'ha de clonar l'en
horabona perque el Govern ha fet el que ha fet i ho 
ha fet bé i no estic d'acord amb el Sr. Sena que hi 
hagi res a recriminar directament o indirectament, 
perque la iniciativa del Govern va ser ar;o justament, 
si bé és veritat que si tenguéssim més informació no 
seria una novetat per a nosaltres, pero realment a<;:o 
és el que a mi m'agradaria que fos un GoVell.l, capa\; 
de tenir iniciatives i que quan nosaltres ho penséssim 
ja ho hagués feto 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Crup Parlamentari CDS, té la parau

la el Portaveu Sr. Francesc Quctglas. 

EL SR. QUETCLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. Presiclent. 

Jo voldria, en primer lloc, exposar breument la 
maner~1 corn CDS entél1 la int eg ració d'Espanya elin.~ 
Europa i la incardinació ele les Comunitats Alltonomes 
dins aquest procés. És eviclen t que la in tegració es
pan} ola clins les COllluni ta ts Ecol1omiq ues Europees 
significa la integració el'una Espanya acljetivada, d'una 
Espanya Aulonulllica, el'una Espanya que ha proc\ult 
un proc~s de c1esccntralització de les clccisions políti
ques, de b descenlralització del poder de decis ió e\:
cesivamcn t concen'rat en l'Aelministració Central en 
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un [Joder terri torial mol! més equilibrat i molt rnés 
deseen ln:11 i lza t. 

El pro és c!'iJ1(c'gració signi[ica e icknlm 'nI \;'1 
proces dl! ccssió de ~ob irania, el pro' ;' d'Hilund ' (l'al· 
gllncs cotllp ' 1' ncie. qu<.: I'E lUI le a f. \/01' tI'un en' 
~upcrior, d\1I1 en::; . up l'anlcional om. ' 11 ks ' OIIlUlli
ji ' , pcJ'~) aí ,,,,,' 1\0 • .igllilka, 11 hatIJ' ía elc s ignílic~lr de 
c p manera qllt.: aqu '11" 1..' 115 que tl'nen el plld'l' d '
cClllra lil'l.a l hag in de renu nciar a ll!s s~ \' , Olllp ' l t' J1· 

cies en f;:¡\'ol c\'un pI'ucés una altra "cgaela ele ccntr;:¡
liL;:~lció en "irtu1 clei principi que els rncrnbres ele les 
Comullitats Europees són els Estats i aixo és el que 
tellim por que passi en aCluests llloments. No .iuslifica 
eles ele cap punt de \'ista, el fet que Espanya hagi en
trat clins les Comllnitelts Ellropee? no justifica eles de 
cap punt ele "ista, die, que les Comunitats hagin ele 
renunciar per una via antieslatularia i fins a un cert 
punL jo diria que anticonstitucional, pcrque Espanya 
entra a les Comunitats Europees ~\mb b seva COl1s~i 
tució, h;:¡gin ele renunciar a les competencies que han 
adquint pcr una via ;:¡bsolutéuTIent constitucional. 

Aixo que significa? Qut! implica? Implica elues co
ses, per un cosat un excrcici constanL c\els Coverns 
Autonomics amb I'exigencia el'aquesta presencia, amb 
l'exigencia ele la participació ele les Comunitats Auto
nomes a l'hora de I'elaboració de la postura d'Espa
nya eom a Estat membre davant les Comunitals 
Europees, una exigencia que s'ha de practicar, que 
s'ha d'cxercir i s'ha ele practicar d'una manera cons
tant i exigent i per lant, des c\'aquest Parlament hem 
el'instar, hcm el'estimular, hem d'exigir al Covern de 
la Comunitat Auti':rnoma que aquesta presencia sigui 
reivindicada i d'altra banela també instar i exigir, corn 
el CDS ho ha fet en altres forums insti'.ucionals, al 
Covern Central que instrumenti a través deIs mecanis
mes corrcsponents mecanismes de representació ins
titucional de les Comuni1ats, mecanismes de participa
ció de les Comunita~s en el procés de forma.ció de- la • 
voluntat de l'EstaL ES)Janyol a J'hora de la j-epresen
tació Europea. 

Aquesta, en definiliva, és l'optica, aqucst és el 
llum ;:¡ tavés elel qual el Crup Parlamentari CDS ha 
estudiat i ha considerat les propostes del Crup Parla
mentari PSM-EEM i )Jer 1ant és bastant logic enelevi
nar o suposar quin scrú el sentit ele les nos tres vola
cions. En relaóó al punl núm. 1, creim que el Crup 
Parlamentari PSM-EEM toca un punt molt importanl, 
la manca d'informació responsable en bona part de 
l'apatia generalment reconeguda que desperten els te
mes europeus; és evielent que tots, el Covem ele la 
Comunitat Autonoma 1ambé ha ele reconeixer la se\'a 
e10si de responsabili tat en aquesta qüestió, també 
l'Administració Central evielentment, també l'Adminis
tració Central que intenta dibuixar el panorama euro
peu com un panorama JJunya, com una qüestió ele tec
nócrates, una qüestió que se substantiva a Bruselles 
i que tanmateix els ciutadans no arribarÍem mai a en
tendre la seva profunelitat perque els processos són 
molt complexos, aixó és cert, pero el Covern de la Co
munitat Autonoma ni amb aquest exerciei de reivindi
cació ni amb l'exereicí el'informació que té l'obligació 
de fer eom a mecanisme lógic, quasi primari de par
ticipació de representació deIs interessos coHectius ele 
la Comunitat Autónoma, evidentment no ha comp!it, 
no ha complit ni davant el Parlament ni davant la ciu
tadania i per tant hem de lamentar també amb el 
Crup Parlamentari PSM-EEM aquesta manca d'infor-

m~\ció que alimenta una apali:l, que alimen!a un pro. 
cés c1'intq!l'8ció a Europa amb el qual el~ ciu1adans 
no s'acaben d'ic1cnliticar del tot. 

Lógicéllllent també c\onarem suport al punt l1l1111 . 

2. rcquel-inl aquesta informació periudica :1 tla\'és e1el 
Par);¡mcn1 per les raons qu e ja s'han explical. Ens 
;:¡b~lenc1rem al punt nlllll. 3, perquc llosaltrcs no llem 
cons;at;:¡t a trayés ele cap ciutaclá o ciutacbllél próxims 
al nostre partit que hi hagués algun tipus d e manc;:¡ 
el'in[ornwcici concreta, que \'a ser. si no ho rccord Ill;:¡ · 
lament, I'e.\emple que va posa¡- el Sr. Sena a la 
Inl erpellació per justificar aquest punt, no hem cons. 
tatat que hi hagi un;} manca cI'informació j molt 
TIlenys un~l Jll::ll1C;:¡ ele volun lat e! 'aq lles La j n furmació 
per tant no ens pronUnCié\rem sobre aquesl punt i vo~ 
tarClll abst enció. 

El punt núm. 4 ens sembla molt importanl, és 
evident que hem reclamat des ele mol1s ele punts ele 
\'is~a, eles ele moll es inslitucions, per exemplc tamb¿ 
eles elel Consell Insular ele Maílorca. un replaIlleja· 
meo! clels fans estructurals que en aquests momcnts 
ve protegil per un acore! elel Pz¡r];:¡ment Europeu, la 
qu;:¡l COS3 clóna molta fon;a, perqu0 des d'aquí s'ilJi· 
ci'in les feines tenint en comple, amb aques t ;:¡ li~erali· 

tat, la influencia ele la perifericitat i b insularitat el 
]'hora de reconsielerar els fons estnJCtllrals, ens pareix 
tremenclament impor~an~ que rúnica regió insular 
europea que ha quedat fora ele J'atenció deIs fons es
tructurals inicú una feína ele reconsideració e1'aquest 
tipus el'accions. No ho cOl1sideram compres amb el 
compliment ele la Proposició no de Uei 150/89 , pero 
que és un tema molt més específic, probablement 
molt més !Jo ele fer, pero que té una fillali~at eliferen
ciada concreta i específica que pot beneficiar aques· 
tes iJles i els ciutac1ans el';:¡questes il1es í per tant 1am· 
bé li e10narem suporto 

Sobre' e 1 PU.l1t núm. 5, em pareix que parlam de 
COSE'S c1ist;nles. Jo ,,1\11 lamentRr i \'ull incidir en un 
argument ja exposal, \'1I1l lamcntar ;:¡quest lo del Vice· 
president del Covern que l'únie que 11 e 111 fet ha estat 
[el' uns formularis que ens ha envial el Covern Cen
tr;:¡1 COIll a compliment eI'alló qu e les COlTluni1ats 
AulclIlomes .. . , perqllc és revelador el'<1qllesl estat ele 
carencia informativa, ele c;:¡rencia el'exigencia de titu
laritat en el procés c1'integració per part de les COITlU
ni ~als Allfóno)Jle,<, i per tant per part ele la Comunitat 
AutllTloma de les Ill es Balears, i per tant mentre no 
tenguem una informació molt més completa, molt 
més detallada, que ens acrediti de manera fefaent que 
aquest punt núm. 5 s'ha complit literalment, nosaltres 
é'ns veim obligats a votar-lo, 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRES IDENT: 
Per p art del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té 

la p araula el Diputat Sr. J osep Moll . 

EL SR . MOLL I MARQUES : 
Moltes gracies, S r. President, Sres . i Srs . Diputats. 
Jo valdría recordar en primer lloc que el Diputat 

S eb astia Serra, em pareix que es va a t r ibuir a ell la 
frase . llavors la va rebaixar una m ica quan Ji ho vaig 
comentar, p ero al di ari va sortir que presentarien una 
Moció que fibIaria i jo he de constatar que J'ún ic que 
ha fíblat t ins a r a en aquest deba t va ser la in terven-
ció e1el Vice-presiden': del Govern a la InterpeHació, 
on realment va sor tir com u n pinyol ele cirera ¡que 

-
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la Moció en si no fibla massa, de manera que no és 
rnassa difícil estar-hi d'acord. Vull anunciar, per tant, 
d'entrada, que nosaltres creim que se li ha de donar 
suport i que el nostre vot sera afirmatiu, pero voldria 
comentar alguns aspectes perque cree que en aquest 
debat s'ha posat de manifest una certa confusió en 
els termes, perque guan al punt primer el Grup Par
lamentari PSM-EEM demana informació a aquesta 
Cambra i el Vice-presiderrt del Govern li contesta que 
aquesta informació ja es dóna i que per exemple avui 
matí el Conseller d'Agricultura ha facilitat no sé qui
nes informacions, etc., crec que es parla de dues co
ses diferents. A part que, segons le.~ meves notícies, 
el que ha repartit avui el Conseller el'Agricultura ha 
esta! fotocopia del Diari Oficial de les Comunitats 
Europees, que és una cosa que pot tenir qualsevol 
ciutada, crec que aquÍ el que es demana és informa
ció de que passa, de que fa el Sr. Caiíellas c¡uan va a 
BruseHes i s'asscLI dcvora en Pepote Roelrigucz de La
borbollo, que és l'['mica informació que lenim ele la 
c1arrera reLlnió; a mi em sembla molt bé que es lllesu
ri la importancia de 18 presencia del Sr. Cafíellas a 
BruscHes en funció que seia elcvor8 el Sr. Roelríguez 
ele Labul'bolla, que a més no ¿s ver, perCiLl.:> 5eia clc"C), 
ra el Sr. Silva, perh t8mbé és un socialista, ele mane
ra que no passa res, per?) ci8r, el que \'olem saber és 
de que h:m parlat a Bruscl-ks, que han fe, alb i aques, 
ta informació eviclentment falta, no d'aquesta reunió, 
el'aquesta reunió va bé que hagi ~ortit aquesta fotogra
fia i aquest peu ele foto pcr lel' 8Clucst comcntari mí
nimament iranic, perú hi ha hagut altres reuniolls an
teriors ele lees quals no hem tengut cap informació i 
io cntenc que la informació que elemanava el Grup 
Par18mentari PSM-EEM en aquest punt primer és 
aquesta, que passa quan una represen~ació ele la nos
tra Comunitat Autónomél va a una reunió el'un org8-
nisme europeu, de que narlen alla i que se'ns traslladi 
aquesta informació al Par18ment, als representants del 
poble de les les Balears. 

Per tant, estam d'acorel en donar suport 8 aguest 
punt primer i conseqüentmen t al punt segon, encarZl 
que aquesta elarrera frase que cliu que «quan es trac
tin temes el'imporUll1cia específica per a les Jlles Ba
lears» ens sembla que sobra, nosZlltres cl'cirn que se'ns 
ha el'informar scmpre, tant si e]s temes que es tracten 
són d'imporHmcia per a les llles Balears com si no, 
perque en definitiva tots són importants per a les riles 
Balears, ele maner8 que in1erp!'etaeb la frase d'8ques
la elarrera manera ia ens va b(; així. 

Al punt tercer cree que també hi ha aquesta ma
teixa confusió, no se sap exactamcnt ele qué parlam o 
de que parlen cls qui intclTellgueren en el elebat an
terior, perqu.e clar, ';i el Centre ele Doc\1!llentació 
Europea, com sembla ló~~ic i li he de reconeixer al 
Vicé>presiclent elel Govern, h:1 ck donar infonnació a 
la societat a través ele les in-;litucions que puguin te
nir interes per disiJOsicions que surten, etc, etc., és 
una cosa i si el Centre ha el'informar els ciutadans de 
b nostra Comunitat Aut6non~a. és una alLra eliferent. 
Potser aquesta elarrera tasca el'informar els ciutaclans 
no és eSDecíficamenl b tasca riel Centre rJ'Informació 
Europea) En pod rícm parlar, po l ser UD sigui aquesta 
la seva funció, peru crec que .~i s'han de limitar 8 do
nar illf'ormació a C:Jl11bres eJe Cr¡merc, PIMENS o qui 
sigui, (]'.le són illSlilllCiol1'; que 1eóric3111cnl llml de te, 
nir facilitats el'accés c1irccte a ;lClues'a inf'o ¡,m8ció, que 
no necessiten un Centre ele Documentació Furope:J elel 

Govern de la Comunitat Autónoma per tenir-la, sem
bla que també seria molt bo tenir una institució que 
informas directament els ciutadans de com funciona 
aquest projecte que en realitat ens afecta a tots, que 
és el projecte de la conslrucció el'Europa. 

Com tots sabem, en aquests moments som a punt 
ele comen¡,:ar una campanya electoral europea i tots 
haurem pogut constatar, els mÍnimament interessats 
per aquests temes, que el desconeixement de les 
institucions europees i de que és aixó el'aquest Parla
ment que hem de votar elia 15 ele juny és general, crec 
que seria molt bo que també en aquest sentit el Go
venl de la ComunÍtat Aut'ónoma fes una acció i fins 
i tot suposant que no sigui la seva finalitat específi
ca, crec que el centre de Documentació Europea seria 
un bon instl'umenl per fer aquesla tasca. 

Al punt 4 eviclentment tenim el perill que es plan
teja tantes vegades de pensar, ara ja referit a Euro
pZl, que les l!les BCllears són especialment marginades 
i discriminacles, Jo no sé si ho som, que consti; em 
puc irnZ\ginar que Grecia, per exemple, que és un jJZlís 
que té cente11ms el'illes, té el problemZl molt l1lés agu, 
ditzat que riosaltres, supos que sí, peru de tota ma
nera el que és ben ciar és que nosaltres hem de rebre 
-i bem el'exigir, per 1an'- allo que ens correspon. 
Si ens currespull un suplerrwnt de finam;anlCnt comu
nilari a p,ulir deIs [OIIS estruclurals, evidentmenl 
aquest suplement ha d'anibar i per poclel- demostrar 
que el necessi1am i que és j ustificat, aquest estudi és 
l1ecess~,ri perquc' 3 Brussd.Jes, jo no sé si les ploraincs 
a MaclrjeJ ellcal a [an declé o 11U en fan, a Brussel']es 
no en bn gens cl'decte, aixo és ben ciar, alla només 
compten fets i números concrets, ele manera que anar 
a plorar sen se tenir un elocument que justifiqui que 
plOl'es amb raó no serveix pe1' a res, en conseqüencia 
estam ben el'acord que es [aci aquest estueli. 

1 qLlant al punt 5, el Portaveu del Grup Parlamen
tari que presenta la Moció no ha dit si accepta el sug' 
geriment de relirar-Io. Clar, si l'accepta, evidentment 
la COsa s'ha decidit; si considera que no, que són dues 
coses diferents el que elemana aquí i el que el Govern 
ens acaba de comunicar que ha fet, nosaltres també li 
clonarem suport; perque no és el mateix, Sr. Vice
prcsident del Govern, contestar un qüestionari stan
dard, com voste mateix ha dit, que s'envia per donar 
satisfacció a unes informacions que elemana BrusseHes 
a [el' un8 justificació real de quines són les necessi
tats que nosaltres tenim, per a la qual cosa sí que 
seri8 bo que hi hagués una participació el'altres insti
tucions j qLle no [os el Guvern sol que clonas aquesta 
informació. En conseqüencia, també donarem suport 
al punt Se, ates que el Portaveu elel PSM,EEM m'ha 
fet senyal negativa amb el cap que no accepta retirZlr 
aq ue,; 1 punt. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parl8mentari POPULAR, té la 

paraclla el Dipu18l Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Sr. Presiden!. Sres. i Srs. DiputZlts. 

AVl1i, la veri::8t és que jo no feia comptes intClvc
nir en aqueslZl Moció, pero llavors m'haguessin dit que 
som un mal ecJuc8t i qLle no tcnc en con~ieler8ció el 
que diu el Porta\cu del PSM,EEIv1, pero és que la ve
rita! és que cm sent un poc enganat, em sent un poe 

_oc ;:::;~_============= 
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enganat perque l'allre dia varen dunar una serie ele 
raonamcnts, una serie de coses a la 111tcrpcHació que 
hi hL\\'ia perque es retiras b InterpeH~\Ciú que ,aren 
prescn tal' i resulta que no es va retirar. NOSéd tres va
rem pCllsar, bé, no s'ha retiraL per allo que ja s'ha 
presentat, pero haurem acabat aquí el tema; ido, no 
senyor, "i no \'ols Lassa, tassa i mitja, al'a ducn una 
Moció i aixó no ha acabat, una Moció que en definiti 
va ha sCl'\!it per pegar una repassada i una crítica a 
la intervenció del Vice-president del GO\'l::rn ele I';:¡jtre 
dia, amb la qual, com és natural, nosalln::s estam ab
solutament d'aconl, i fins i Lot Sr. Por:aveu SO
CIALISTA ha embol bolla, amb en Borbolla -irollie;:!
menL, C0111 és natural- pero la qüestió és que també 
ha aprofitat per repassar el Vice-president del Govern 
i Ila\'or~', per acabar-ha d'arreglar, el Portaveu del 
PSM-EEM ve aquí, surt i ens fa un regal, ens fa un 
regal i ens diu: pero no rcprovarem el Govern, 

Sr, Sena, primer miri que és repro\'ar el Govem, 
en segoDa repassi la política del Govern, etc., etc., 
parlam e['una moció relativa a la politic3 del Go"crn 
cnvers el" organismes d'Europa Comunitaria que par
la d'infonnació, que parla de coses el'aquestes i ve 
aquí en pla ele reprovacions del Govern i ens fa un 
regal perque no ho fa; jo Ilavors Ji parlan~ elel qm: 
són els nustres regals. 

Al primer pWl t, la postura elel Dostre Grup és cla
ríssima, ja li ha elit el Vice-president que li diríem 
que no perque nosaltres creim que no hi ha manca 
d'informació, el que passa és que vostes estan molt 
acostumats a la paperassa i com més paperassa elóna 
el Mercat Comú, clones més copies i més copies i així 
la informació no acaba mai, la in[ormació que pugui 
donar el Mercat Comú no pot acabar mai, per malta 
que se 'n doni sempre pareix poca i Ilavors passaria 
·una altra cosa, i jo em pos en el seu Iloc, perque ens 
coneixem_ ja, ja eluim elos anys i ja ens coneixem, 
quan només li clonassin -1.500 féilis diria «uepl, per 
aquí helll ele gratar, si només ens donen aixo, mira el 
que hi deu haver darrera» i no és aixo, aquí no hi som 
per donar informació, s'ha de donar informació quan 
pertoca i del que per10ca, pcrque si no, voste, dins 
aquest plantejament que elu des de fa dos anys, no
més aconseguiríem una cosa, primer més interpeHa
cions per a Ilavors tenir més mocions i qualque ve
gada mol tes mocions, Sr. Serra, per regalar les ore
Bes a qualcú, jo no die que siguin demag6giques, eh '?, 
no ho he dit, pero tal vegada excessivament despreses 
o massa regaladores, Amb caracter general la jugada 
és molt clara dins tots els quatre punts, presenten 
aquÍ una cosa molt correcta i molt bé i nosaltres no 
ens podem negar, pcrque clar, si ens negam és que 
no volem talo no volem qual, pero si li donam suport 
llavors no complirem, perque moltes vegades són co
ses d'impossible compliment. Lamenta falta d'informa
ció i que es doni informació, hala, tota la del Mercat 
Comú, «ahí es nada», no parlam d'informació de la 
Conselleria de Treballs i Transports, no, parlam de la 
informació del Mercat Comú, home, aquest truc ja és 
molt veH i aixo ja és massa vist. Per tant, el Vice
president li ha dit que li votarem que no i jo també 
li don la raó. 

Al segon punt sí que li direm que sí, perque diu 
aquí «que es tractin temes d'importancia» i clar, quan 
es tracten temes d'importancia jo cree que el Govern 
ho fa, informa, i com que ho feim no tenim per que 
oposar-nos-hi, sempre és important recordar-ha per 

part sev(\, la qual co~a no \ ' 01 di¡- que SIgui necc:ssari 
per part nosO-a que ens no reconlin, peró \'oste ho \ ul 
recordar i qualCJuc coseta hem cl'aprovar. 

Tercera, la elel Centre de Documenlació, aixo 110 

ho lcnim ciar, \'oste aquí fa una proposla que fins i 
tOlio coincidesc amb el Pona\'clI del CDS, és a di!' 
aixó no es pol recolzar perque 3quí cns hem de de~ 
manar una cosa: té o TlO té clocumentació el Centre 
de Documentació? Si no en té, n'hi hem de fer cercar 
més; si en té, dones ja en le; i que en \agi a cerear 
més. Fcr-la arribar a tothom, al ciutada, aixo és im
possiblc, quan es vol fer arribar una circular d'una 
COllse11cria determinada perque el ciulacla se n'assa
benti. practicament és impossible, quasi qUdsi aixi i 
tol és moIr mal de [el' que arribin al final; quan vos
le, que és un home lletruL, sap que li aniben els 1'11-
Ilels ele les Ilibreries -perque la infonnació que po
dria clonar el Centre de Documentació Europea serien 
com fu lletons ele 11 ibreries, on cliuen les darreres 
no\'ctats i tot aixo- passa q1le en feim un munt i 
qU<1n cls hem de menesler 11a\'or5 no cls trobam, és 
a dir, que ens hem de demanar si s'inrorma o no s'in
forma, si l1i ha casos que s'ha demanat informació i 
no s'ha donat, si hí ha elocumentació o no n'hi ha 
i si és així, s'han de pl'enelre les mesures que calqui, 
pero si es complcix com es cliu que es compleix i com 
no és demostra que no es eompleixi, clones cleixem-ho 
fer tal com esta i anem a casos concrets i no anem a 
tantes mocions ele tant el'omplir papel', perque una 
moció el'aquestes en Jloc ele cinc resoluciollS amb una 
aprovacla també serveix, no importa haver-ne de pre
sentar cinc. 

La quarta, bé, la quarta i la cinquena van juntes; 
com que parlam de la política del Govern envers els 
organismes ele I'Europa Comunitaria, resulta que hem 
de fer fer un estudi a la Conselleria cl'Hisenda. Sobre 
aixo jo li vull c;!ir, aplicant un poc l'exemple ele la 
natura, que vostes quan veuen un ocellet o veuen un 
puput o \'euen un busquere! o un canari o un rossi
nyol, clones veuen aixo i va bé, ara bé, nosaltres, que 
som elel Grup elel Govern, només hem de veure rates
pinyades, com si no tenguéssim capacitat per "eure 
també puputs o busquerets, i die aixo de rates-pinya
des no perque sigui un animal molt lleig, sinó perque 
és un ocell que mama i els ocells no mamen i nosal
tres fa es lona que ho sabem, per tan t no ens presen
tí, a profi tant que el Pisuerga passa per Valladolid, que 
facem no sé que. 

Vos1e presenta aquÍ una moció sobre la política 
del Govern envers els ol'ganismes' el'Europa i vos te ve 
aquí elemanant que es faci un estueli i un altre estudi, 
i venga estudis. No importa c0111prometre tant les CO\1-
selleries amb estuelis, perque no podem fel' res que no 
haguem el'estudiar i aixo moltes vegades és cost, sem
pre, molt de temps i mol tes vega des cau en un sac 
buit, pergue amb quina normativa es fa I'estudi, com, 
quina oportunitat té, l'han demanat?, jo crec que val 
més fer-lo quan és oportú dins el Mercat Comú, quan 
és oportú dins l'organisme, fer-Io i tenido que no quan 
el clemani vos te, a pesar que voste que el pugui dema
nar quantes vegades vulgui amb totes les mocions que 
vulgui. 

Si nosaltres -tornam al principi- si nosaltres ens 
oposam a aixo i deim que no volem fer estudis pot pa
reixer que no volem que les Illes tenguin els eost de 
la insularitat i que no voJem recursos i ja tenim em
bolic per a una proxima, pero si li donam suport d'en-
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trada som solidaris en feines fora de test que poden 
no servir per a res, perque no sabem ni de quina ma
nera ni como Per tant, a mi no em pareix encertat que 
se'ns comprometi d'entrada amb una moció d'aquest 
tipus, aparentment innocent, a ficar-nos en un tangai 
d'aquest assumpte. 

El punt Se. és el mateix, només que es refereix 
un poc a l'atur, a tal, és a dir, a una altra Conselleria 
i així ja tenim una mina, ja tenim una mina que amb 
la próxima vénen les altres Conselleries i així fins a 
deu o fin s a onze, totes una darrera l'alt1'a i la qües
tió és que aquesta mina esperem que ens quedi esgo
tada prest perque si no, podem acabar amb la capaci
tat no d'aguant i d'avorriment que s'ha donat, que és 
molt alta en aquests Diputats, després de veure aques
tes mocions i aguantar estoicament aquí tot l'assump
te, sinó que perdrem el temps d'una altra manera i 
ens perloca aprofitar molt més cIs pocs recursos que 
tcnim d'aquest Parlamento 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, procecleix passar a la votació, que 

pel sentit de les intervencions es po~ cOllsiderar que 
es elcmana punt per punto 

Sí, Sr. Serra, sí, voste i jo tenim un pacte. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Sí, demanJm votació punt per punt, clarificant que 

el dalTel- punt ":s d UÚJ11. 5, I1l) el -l, perqulo al papel' 
hi ha una falla ele numeració i el nún1"ero 5 és un en'or 
tecnic de mecanografia, i per aI:ra banda clarificar que 
el nostre Grup entén que no pot retirar el núm. 5, com 
soHicitava el Vice-president del Govern, ates que nos
altres demanam un pla global, coneixement d'aquest 
Parlament i debat d'aquest Parlament, i el Govern el 
que ha fet és enviar a Madrid UllS formula¡-is, segons el 
Sr. I-Iuguet, i pensam que per ventura aquests formu
laris poden donar lloc ... 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord, vos tes no retiren el punt núm. 4. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Bé, el 5, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
No retiren cap punt? 

EL SR. SERRA I BUSQUETS : 
No. Sr. President. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam, idó, a la vo~ació tal com 1'l1a demanada el 

Portaveu del Grup presentant ele la mateixa Moció. 
Sres. i Srs. Diputats que volin a favor del punt 11'., 

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

posar drets? Gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a [aval', 26 . Vots en 

contra, 28. Abs 1encions, 1. Queda rebutj;:1t el punt Ir. 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt 2n. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es vole1l 

posar drets? 
Vo~s en contra) 

Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 
Passam a votar el punt 3r. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

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

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

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

contra, 28. Abstencions, 5. Queda rebutjat el punt 3r. 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt 4t. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posa r drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 

posar drets? 
Absteneions? 
Resultat de la Votacié: Vo~s a favor, 26. Vots en 

contra, 28. Abstenci'ons, 1. Queda rebutjat el punt núm. 
4 que acabam de sotlnetre a votació i passam a votar 
el punl Se que ve assenyala 1 am b el nÚITl. 4, pero s'ha 
rectirica l. 

Sres. i Srs. Diputats que \lotin él lavor, es volen 
posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en con~ra, es volen 
posar drets? 

A bstenciol1s? 
Resultat de la Votació: Vols a favor, 26. Vots en 

contra, 29. No hi ha abstcnciol1s . Queda també rebutjat 
d punt 5~. que acabarn de sotmeLre a volació. 

UI.-DICTAMEN DE LA COMISSIO D'ORDENA
CIO TERRITORIAL SOBRE EL PROJECTE DE LLEI 
(R.G.E. Núm. 171/89) DE MODIFICACIO DE LA LLEI 
11/89, DE DECLARACIO DE LA ZONA D'ATALIS COM 
A AREA NATURAL D'ESPECIAL INTERES. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat i votació del punt U de l'Ordre 

del Dia, passam al UI, que es refereix al Dictamen de 
la Comissió d'Ordenació Territorial sobre el Projecte 
de Llei registrat amb el núm. 171/89 de modificació 
de la Llei 11/88, de declaració de la zona d'Atalis eom 
a Area Natural d'Especial Interes. 

No hi ha cap es mena ni vot particular mantenguts. 
Procedeix, per tant sotmetre elirectament a votació l'ar
tic le Unic, la Disposició Final ¡ l'Exposició de Motius. 

(Pausa) 
Parlin, utilitzin els micros i em dcmanin que vo

len, perque tots ens parlam i ens sentim, i jo veig ges
tos i 110 sé com ho be eI'interpretar 

Digui, Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. President, nosaltres cntenem que el Dictamen 

va sor~ir de la Comissió amb uns vots a favor i uns 
vots en contra. El fet de no mantenir esmenes no vol 
dir que hi hagi una postura unanime a favor del Dicta
men ele la Comissió i en funció d'aquest Dictamen nos
altres volem prenclre postura c1avant el tema. 
EL SR. PRESIDENT: 

Em pareix molt lógica la seva postura, jo només 
he dit que no hi ha esmenes mantengueles. 

Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del G1Up ParIamentari CDS, té la paraula 

el Portaveu Sr. Frallcesc Quetglas. 
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EL SR. QUETGLAS ] ROSANES: 
Gracics, Sr. President. 
Anam a dcbatrc una llei ele correcció d'unn Llei re

ccntmcnt apr()vad~ " 11 aqu . 1 T'a llamcnl, un Projecte de 
Llei pn:sen!al 1' .. :1 Co"cm - /1 e l qua l poelem entenclre i 
compartir aJgu/1e. ~ c le ~Irgumentac ions que el Gover-n 
mnnilesta a l' ' ~\ pos i c i ' tic ¡\Illllius, com és ara el fet 
que en tcrrcny urba es varen inlroduir algunes edifica
cions dins el perímetre protegít per la c\eclaració d'Area 
Natural el'Especial Interes i que aixo podria clonar lloe 
a quantioses inelemnitzacions sense que la preserva
ció de l'espai en sor tís beneficiada el'una manera signi
ficativa a Lln cost difícilment assumible. Fins aquÍ nos
a!tres enlencm les raons del Covern, que suposam en 
el futur "cure reproduúles a aJtres arees on s'ha fet 
exactament el matcix. 

Aixo com va succeir? Recordem que va ser una re
tirada sorprenent el'una esmena del Grup AP-PL ele na
vors, retiraela que va impossibilitar una transacció a 
la qual el nostre Grup Parlamentari ja havia anunciat 
la scva postura favorable, que va fer que aquest Par
lament avui es vegi amb la no gens satisfactoria tasca 
de refer una llei que s'ha aprovat molt recentment. 1 
elic que som sensibles a la preocupació elel Govern i 
per aixo vcim aquest Projecte ele Uei amb interes, pero 
hi ha tres qüestions, Sr. Presielent, que ens separen 
d'una manera important elel contengut del Dictamen de 
la Comissió que elebatem en aquest PIe. 

En primer 1Ioc, manca de rigor en la elefinició, en 
la mateixa definició ele la llei. El Govern es limita a 
dir a l'Exposició ele Motius que existiria una xifra el'in
elemniezaciüns c1ifícilment assumible; la veritat és que 
aixo hauria de venir ornat, instrumentat, argumen
tat amb una serie de elades, perque podria ser, per 
exemple, que en el cas concret de parcel-les limítrofes 
amb la zona humida avui protegiela per instruments 
urbanÍstics cl'altres característiques elel Prat de son 

• BOll, qlle la proteceió del Prat va 19ués la pena de pa
gar eleterminaeles inclemnitzacions, que valgués ]a pena 
de comprar aquestes parcel-les. Jo no die que sigui 
necessariament així, el que jo elic és que el Govern hau
ria d'introduir un element valoratiu per un costat en 
Lermes economics i per l'altre en termes mecliambien
tal s i el'aquesta valoració, el'una valoració el més objec
tiva possible, els Parlamentaris en poelríem treure la 
conseqüeneia que l'Exposició ele Motius ja dóna aprio
rísticamen t per argumentada; la xifra és massa elevada 
per ser assumiela. 

Nosaltres tenim por que elan-era aixa hi hagi un 
criteri que no poclem compartir, el que cap protecció 
val la pena suficient com per pagar cap indemnització, 
principi amb el qual no podem estar d'acorel. Per tant, 
el que voldríem veure és aquest criteri objectivat, és 
objectivat aquest enunciat que ve a l'Exposició de Mo
tius en una frase sense cap argumentació, sense cap 
clocumentació, sense cap suport argumental que l'em
pari; la primera raó és aquesta manca de rigor. 

Segona, una incoherencia, una evident incoherencia 
entre la intenció de la Hei i el text de la nei . La nova 
delimita ció proposada no té res a veure amb l'Exposi
ció de Motius. S'han aprofitat, per suprimir de la pro
tecció ele la Llei aprovaela per aquest Parlament molt 
recentment, altres zones que no tenen res d'urbanes ni 
d'urbanitzables i m'explic. La Hei empara la seva exis
tencia en el fet que en la clelimitació de la Hei ante
rior, Hei que no hem d'oblidar que venia per la via 
institucional, pel suport institucional del Consell lnsu-

lar ele Menorca, hi havia entrat una zona ele sol urba 
consolidat, emparal per una legalilat urbanística vigent, 
que s'ha\-ia ele corregir. El que s'ha ret amb aquesta 
llei al llarg de la ~eva trami t~lció en Ponencia i en 
Comissió ha eslat, aprofitant que el Pisuerga més que 
passar per Valladolid simplement no passa per Giro
na, per exemple, s'han introdu'it una serie de canvis 
absoluts. s'ha alteral per complet la filosofia d'aques
ta llei, que no respon en concret, en absolut, al que 
és la se\'a mateixa Exposició c!t> Motius, la seva malei
xa justificació. Per tant, ens trobam davant una inco
herencia de I'explicació ele l'Exposició ele Motius i el 
tcxt ele la lIei. 

Pero és que a més i en tercer lloe, tercera qüestió 
que ens separa elel contcr:gut ele b llei, la llei té una 
incoherencia interna, 3mb ella mateixa tampoc no és 
coherent, perque continuam parlant de la nova clelimi
tació, la nova elelimitació sortida elels tramits de Po
nencia i Comissió, en allo que no aLecta sol urbanitza
ble o urba, altres tipus de sol. El Dictamen ele Ponen
cia del Projecte ele Llci apI'ofila J'avinentesa per intro
duir una nova delimitació que no atén només el sol 
urba de la zona protegida a la eleclaració que no era 
ni per semblan<;a la que pret.enia el Govem en ]a seva 
Exposició ele Motius, la que pretenia el Govern en el 
planol annex que va enviar aquí, sinó que ara es pre
sumeix que la nova elelimitació s'acosta o s'hauria el'a
costar a la de proposta d'actuació e1'arees naturals del 
Govern. Aixo semblaria coherent, semblaria coherent 
deixant ele banda l'excepció que ja ha fet que retor
nem sobre una cosa recentment aprovada, que a més ve 
amb el suport institucional del Consell Insular de Me
norca i a més 8.provada per aquest Parlament; eleixant 
de banela aixo, no és cert que la elelimitació proposaela 
tengui res a veure ni amb ICONA, ni amb INESE ni 
amb la proposta, ni tan soIs amb la superposició de 
les tres i vull pos,ar un exemple . 

Per que es deixa fora ele protecció tot allo que és 
rústic o urbanitzable no inclos elins la proposta del 
Govern i en canvi s'inelouen zones que no figuren a 
cap proposta ele protecció, a cap ni una? La zona ele 
les terres d'Atalis és l'únic tram de la costa sud ele 
Menorca, eles del Cap cl'Artruix, a l'extrem occielental, 
fins a Punta Prima ele l'oriental que no figura a cap 
deIs tres ca talegs i en canvi ¿s inclosa elins aquesta 
Proposició ele Llei, dins aquest Projecte de Llei, tal com 
surt ele Ponencia i tal com surt ele Comissió. Jo no 
vulI dir que hauria ele ser inclosa o no ho hauria de 
ser, l'únic que die és que aixo revela una tremenda 
incoherencia interna si es diu .ia que aprofitam a refer 
la !lei, refeim els límits i els aclaptam als elels catalegs 
i no es fa en tot, es fa en part sí i en part no, una 
absoluta incoherencia que fa pensar més en subjeetivis
mes no explicitats que en la pretesa introelucció de ra
eionalitat dins aquest tema, que seria l'única argumen
tació que podria elonar suport als límits que han que
dat en sortir de la Comissió. 

Per aquestes tres raons, per aquesta manca de de
finició, per aquesta incoherencia entre ]a intenció ex
plicitada i el text del Govern i per aquesta incoheren
cia interna que surt després ele la tramitació, tenint 
en compte que poclem atenelre algunes de les qües
tions, la filosofia basica que l'inspira, el nostre Grup 
Parlamentari prendra la postura d'abstenció en aquest 

Projeete de Llei. 

Moltes gracies, Sr. President. 

-
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EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la 

paraula el Portaveu Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Sres. i Srs. Diputats, just fa set mesos, aquí sem

bla que venim a recuperar his~cries recents, dia 26 el'oc
tubre del 1988 aprovavem, si bé amb l'abstenció de 28 
Diputats i 29 a favor, una !lei que jo mateix qualifica
va en aquell moment com el final el'una !larga lluita 
ele grups ecologistes, de sectors importants del poble, 
de pagesos també (¡ue estavcn preocupats per veure 
com unes arces traclicionalment utilitzades ¡Jer a con
reus clesapareixien en virtut de pressions urbanísti
ques, etc., etc. Si avui s'aprova el Projecte ele L1ei que 
presenta el GO\lern, alegria buida, Sres. i Srs. Diputats. 

Aquest Portaveu voldria trobar el llenguatge adient 
per comunicar-vos el pensameo: i el scn1imcnt del meu 
Grup sohre el tema que arz\ deha~em, voldria esdeve
nir també portaveu de Illolts que dia 26 d'octubre de 
l'any passat van celebrar la decisió el'aques t Parla
ment d' es tablit- una línia de protecció que salvaguar
das allo CJuc queela e!el Prat de S011 Bou i em rel'el-iré 
al Prat ele Son Bou nOll1é~, perquc C0111 ia s'kl dil ::1 CJ uí 
per part elel Portaveu que m'ha preceelit, uo e:-: tracia 
de res més que d'un s inl'cJ'essos molt legítims i ll1o!t 
concrets sobre una zona que gravita en el Pr8t de Son 
Bou. AJtra COsa és que ,,'hagin desprotegit ele les 11-
nies que mm-cava aquella IIci unes l.800 hectzm'!es ele 
rústic que venien a cO llrigu1'ar el que, eles cl'un8 pers
pectiva -més cien!ífica, es considerava eom l'Area Na
tural el'Es pecial Interes. 

Aquells que dia 26 el'octubre van obtenir Ull8 es
peranc;:a en les institucions autonolTliques, jo eliria que 
els milers de persones que es manifestaven pels 
carrers elel Mercadal f8 pocs dies amb un clam de ja 
n'hi ha prou, tenim c\ret a una Menorca digna, e l \'er
geter anónim que el SI'. Ricci coneix igual que jo, que 
com'a, perque cls hi eleixen, uns palTls de terra ferlil 
just suvora el poltrer aboca~ damunt el prat ulla \le
gaela darrera l'altra, aquells que enC8ra han ele néixer 
i tellen dret a coneixer un paisatge no més elegraelat, 
io voldria recollir ele tots ells la .iusta ira en veure 
frus~rac\es una vegacla més, si aVLli s'aprova, la seva 
esperan~a de creure que ele la majoria ele polítics en 
sortira seny. 

El Proiecte ele L1ei del Govern és de llei de mo
elificació el'una llei. Fa roques setmanes el Vice-presi
dent el'aquest Govern , Sr. Huguet, em recrilllinava el 
fel que hagués presentat en nOI11 del Consell Insular 
Ulla Proposició ele Llei de moc\ificació de la Llei de 
Mesures ele Protecció i Foment del Patrimoni en el 
senti t ele millorar la inversió deis Consells en e l p1'o
cés de coneixer i determim:u- les inversions per ¡-estau
rar i protegir ac¡uest pa trimonio Ara, avui, que el que 
se'ns pronosa és modificar Ull" !lei per permetre 
-ironies, Sres. i Srs Diputats- per permetre una 
maior cles 1.rucció el el patrimoni, el e l patrimoni natural 
en aquest GIS, recordare al SI'. Vice-presiclenl les p,l
rau1es que cm va elir: «No cO!lvé, per la clignitat elel 
Parlament, CJu(~ toquem lleis que encara no s'han po
sat en pr:lcticél". Mirin, ,1 part que és cen que no 
s'han pCJ~at en práctica, perque aquí s'apro\'cn lleis 
pero sc ,'olen guardar moJt de complir-les, calclria clc
mZlllar per que no s'hi han posa!'. Pe rq l\i:: , a \'C lIre, 011 

és el Pb Especial que s'havia d'ha\'er reebc'<lt J Per 
que s'ha consell~it o,u e mentrc aq\.lt~Sl Pla no 5'apl-o-

vava es continuassin realitzant obres a la zona preci
sament que quedava enganxada, compresa per aques
ta llei? Sol urba, sí; edificat, en part, una parce1la sí, 
d'altres no, amb una previsió de zona hotelera gravi
tant damunt el Pral. Tot a<;:o és cert, pero no em ne
garan que aquest Parlament ha aprovat també lleis de 
protecció, de declaració d'arees naturals d'especial in
teres en zones amb sól urba compres i no hi ha hagut 
cap dol per aquesta qües~ió, perque s'ha considerat 
en el seu moment que era molt més important pro te
gil' una zona d'alt interes que no deixar-la perdre mal
grat que hi hagués unes previsions urbanístiques ja 
consoli e!ac\es. 

Qué hi ha ele consolidat, aquí? Aquest Diputat que 
cls parla ha fet UIl repas de les Comissions Provin
ciais el'Urbanisme i ha observat que dia 10 ele febrer 
elel 1987 concretarnent, la moclificació del Pla Parcial 
ele Torre-solí Nou d'Alaior, exaclament a la zona on 
avui es elebal la moclificació, el projecte de modifica
ció ele Ilei , l'aconl va ser suspcnelrc I'aprovació defini
tiva ele la moelificació elel Pla Parcial, havent cl'esme, 
llar en e! termini de sis mesos amb nova ill[ormació 
pública les eleficicllcies que a continuació relacionen, 
i se'n relacionen un bon segui!. 

lelo, bé, preguntes: S'han esmenat aCJuestes elefi
c ieneies') Hi h8 hagul tramit d'exposició al públic? La 
Comissió P1'ovincia-l cl'UrballÍsme ha aprovat elefinili
"ament aquesta 11l0dificació? S'ha fet ac;o? Aquest Di
putat que els parla no ha pogut trobar cap acta de 
Comissió Pl'Ovincial cl'UrbanisL1le on s'hagi proc1u'il 
aques ta arovació. És _cert que ens parlen d'indemnit
zacions i que, com ja s'ha dit molt bé aquí, aquestes 
inelemnitzacions no s'han presentat seriosament quan
tificaeles, no hi ha cap estudi, entre altres coses per
que si hi hagués un estucli podríem contrastar el que 
cliuen Ul1S advocats i el que diuen uns altres, hem ele 
"eure si és cert o no és cen que el Pla Parcial de 
Torre-solí Nou té aprovat projecte cl'urbanització, que 
no el té, vosti~s saben que no el té. És cert també que 
es poden donar !licencies c\'obres malgrat no hi hagi 
projecte d'urbanització, pero vostes saben perfecta, 
ment que la Comissió Provincial d'Urbanisme ele clia 
29 de novembre de! 88 va acorelar per unanimitat sus
pendre la tramitació elel Pla General c\'Orelenació 
Urbana c\'Alaior elurant el tennini ele sis mesos entre 
altres raons, una era la Llei ele Costes, l'altl-a era per
que en ic\entic termini ele sis mesos s'aclaptés allo que 
clisposa la Llei de Declaració d'AI-ea Natmal el'Espe
cial Interes ele la zona d'Atalis aprovacla pe! Parla
ment. 

Obviarnent, amb gran sorpresa nos~ra, clia 9 de fe
brer del 1989, tres mesos c\esprés, se'ns presenta el 
Projecle (lE'! L1ei ele m~)dificacicí. Sres. i Srs. Diputats, 
nosaltres pensam que no juguen net, que ac;0 és una 
qi..iestió que tarel o el'hora alguns que s'acostin a la 
~~cs¡ió dcls espais naturals retrellran a aquest Govcrn 
i a aquesta majoría. Qui ínelemitzara el poble ele Me
norca de les malifetes que s'hi han fet? Que s'hi han 
fet en cOlltra ele criteris - i ara em sap moll de greu 
que 110 hi hagi el Sr. Miquel Pascual, que va ser el 
promotor que va dur a termc, dins el Con sen General 
Interinsular, les proposte5 de muc\itícació cid Pla Pro
vincial d'Orelenació de Balears- que qualificaven la 
LOna del Pral d'elemcnt pai sat¡!Ístic singular i que, a 
més a més, record que en les nonnes subs idiaries de 
l'anv 1983 havia ele CJueclar molt clar que la pmteccicí 
qUe s'ha\'ia el e donar als ele ments paisa tgístics S1l1gu-
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lzll'S h8viL'n cl'abrat;:ar llO l10més I'estricta Llclimitació 
elel ,dagoun». sinó ;amhé 10l l'e:;pai de l'cntorn que 
pennetés una preservacill íntegra. Les normes subsi
c\iáries al Ilostre cnlC'l1lIre, en aquell moment ja eren 
instificicnts perque conside¡'üvem que aqllells espais 
que es deien ja irrecuperables i es eleixaven ele ma 
eren un eost excessiu CJlIe pagú\'em, un cost e:'\ccssiva
ment eleval en comp,1Dcjó 8mh el valor el'Cllla CJue 
preleníem recuperar amb aquestes 110rmcs, De ]'anv 
1983 a ara ll,tll passa! ,i" proll ames perqlle ~'j¡,lguessif1 
evitat nous cleterioraments, Quan es van realitzar les 
20 "ivendes. e!s 20 apartaments CJue hi ha a la par
eeHa? QUcl11? Quin am') Si no nig errat, encara no 
han pogut obtenir ccclula el'habi labilielael, entre altres 
coses perCJue mentre el Parlament havia aprovat la 
!lei encara es feien obres el'infra~lrllctura, és a dir, es 
transgreelia el que es diu a la llei que mentre hi ha 
Pla Especial no es podrá tocar ni una pec\¡-a, es pro" 
cedia a fcr obres en aquella zona, A(,o és mol ~ greu i 
jo clemanaria si realment el GO\'l~rn i la majoria que 
li clóna supor1 avui vol fer de p:estor deIs Qcstors ele ls 
propietaris d'aquelles paru:::Hes; s'ba elit aquí, s'ha elei
xat entenelre que 11i ha\'ia raons subiectives, nosaltres 
estam molt preocupats pel transfugisme ele vots, pels 
vots que canvien, i podria succeir avui que clesprés 
el'haver votat una cosa uns Grups Parlamentaris, 
el'una abstenció passessin a un no, el'un sí passessin a 
una abstenció. 

El Pla General c]'A18ior encara no s'ha aprovat, les 
parceHes afectaeles pertaD\'en a Ull Pla Parcial 1'apro
vació elel qual encara no s'ha proc1ult amb la seva mo
clificació. A 1'hora c1'es':ablir 1<1 consicleració de sol 
urbá hi hauria molt ele brou i fil a torcer entre mis
sers, ielo at·es que eles ele l'octubre del 88 encara s'han 
ccntinuat fent feine". cl'infrastructllra. cal cleman;n--se 
per que no s'han aturat, perque s'han consentit i mi
rin, l'intercs legítim elels propietaris el'aquelles par
ceHes, si és ac;ó el que clcfensen que ho eli"uin. pero 
per favor. per favor no argumcntin en elefensa ele 
l'interes públic, haurien el'explicar si no és molt més 
interessant la protecció del Pra! ele Son Bou. seriosa
ment i greument afectat per les Drevisions urbanísti
ques tristament ja comprovables alla mateix. 

Mirin i acab: si aHli el Pmlament elóna via lliure 
al Projecte ele Llei del GO\'ern, a l'entenore ele molta 
gent, gent CJue no és aquí per suposat, pero que ha fet 
arribar telegrames, ha t'sta t sensible, espera ,1 \'eure 
que passa avui en aquesta Cambra, a l'entendre ele 
molta més gent, dic, es contribuira encara avui, i ha 
lamentam molt, afer créixer 1'opinió que aCJuí elins hi 
ha més fems que e!s que s'acumulen avui pcls carrers 
de Palma, perú. Sres i Srs. Diputats, per elemmciar 
aquestes coses i recollir aquests fems els Diputats del 
nostre Grup no estam en vaga. 

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

la paraula el Diputat Sr. Benjamí Carreras. 

EL SR. CARRERAS 1 FONT: 
Sr. President. Srs. Diputats. 

Els Diputats que m'han preceelit ja han posat en 
anteceelents tota la tramitació d'aquest Projec te de 
Llei de modificació ele la Llei de Declaració d'Area Na
tural d'Especial Interes de la zona el'Atalis i de Son 
Bou, que creim que és una llei que va surtir amb uns 
bons criteris. No obstant aixo, també consideram i es-

tam el 'acure! arnb el Govern que ~lquesta Illei, a causa 
el'llaver-s.: Lltili~zat una cartograiia en aquell 11I0111ent 
rcallllcnl u un poc ddicient, va presentar algunes de
I icieJl c i es q Llal1 t a l,¡ v,duració ele possi bIes zu tiL'S afec
tacles" 

Nos,lll res haguércm pogul estar c]'acorel éunb el 
projecle del GovenJ sempre que s'haguessjn tingut en 
comple un:; principis Illés elemcn:als i basics i ja lllolt 
dclinits ptT a la prcservació ele les zones bUlllicles que 
ell cap lllumenl no s'ha \"oJgul kllir en cOlllp~e i tam
bé per a la preserva ció elels balTancs. Al noslre enlen
clre, <lCJucsla llei de protecció h,l eselevingut finalmellt 
una llci de dcspro~ecciú ele la zona humilla ele Son 
Bou i del" barrancs que Ji elonen aigua, que geografi
camen t e" tan situa ls darrera aCJliesta zona humi da i 
que són cls que li clunen ,'a viela real qual1l a aporta
ció d'aigua, abunelant en aquella zona, i que esperam 
quc hi L'onlinu'¡ pcr rnolts d'anys. 

En definiliva, j'J crec que ens 11a sorli¡- 3cluí u,:a 
!lei de pn"Lccció elc delerminals interessus eclilicatoris 
i els püliL'm dir l11o11 cLtrament perque s'han ¡ cgistrat 
i aqut:sls interessus s'lJém vist sa~isfets, per exemplc Mé
dico Espwlola S .A., Mucbles Arrcl1éludos S.A., Cala Rala 
S,A., que creim que és un deIs que ha sortít en una 
si tnació favorable de cara a edificar una zona moll pn:
ocupant, Avial S.A" !v1c/'lOrca ' . ' i a par! de moltes al
tres persones que tenien parcel-les ec\ificacles i per ecli
ficar. 

Ens preocupa 11101t, concretament, i crec que ha es
lat el moliu ele m~s discrepancia amb els crileris del 
GLJvern i CJuc el Govern ha tingut molt d'interes a ele
fensar i hC111 d'agrair al Sr. I-luguct, Vice-presic!ent elel 
GG\'cJll, que hagi abanelona~ les seves tasques de go
\'ern per venir a les tres Ponencies, a les Comissions a 
defensar el seu criteri, ens ha preocupat molt que 
aquestes jJarceHes que són ubicades elins 1" zona humi
ela de Son Bou, concretament la. .. ' persisteixin en una 
situació (I'e:\pectátives:eelifi¿atbries. No entell""Tll COlll el 
Guvern pot tcnir tan1 C]'intertos a repetir uns elcls ma
jors el'rurs histurics que bi ha hagut a l'urbanisme ele 
Menorca, cum va ser la construcció de dos hotels elins 
la zona de Son Bou, dins la pbtja ele Son Bou. els anys 
60, pero és CJllC ar8 10rnam a aquella siluació anterior, 
i 110 eleim pl'l'que al P1a Parcial de Torre-solí Nou, el 
paraHel. la cOllstrucciú ele FETAC, la zona hotelera, 
quedo. clcc,alectacla en aguesl mbment per la protecció. 

Tarn bé ens ha preocupat, ele la postura del Govern, 
que així com no ha tingut inconvenient. que en altres 
zones es puguin procluir expec1atives cl'indemnització, 
en canvien aquestes s'ha preocupat molt que aquestes 
possibles expectatives d'inclemnització, que nosaltres 
creim que en tot cas haurien ele ser reeluldes, perque 
sempre s'ha de fer sobre el valor caelastral, aquestes 
possibles expectatives en aquest cas concretament no 
han interessat al Govern i creim que essent la zona que 
afecta més el Prat ele Son Bou, és la ele més interes hi 
hauria el'haver tingut el Govern si hagués tingut en 
compte l'interes ecologic a protegir. 

També s'ha ele ter referencia a l'esmena que ha 
presentat el Grup MIXT i que també ha acceptat el 
Govern, els representants elel Govern, que és una es
mena que és molt estranya, molt injustificada i que 
ha fet la impressió que era més bé una esmena de ne
gociació, jo no sé si és que s'ha intentat negociar alguna 
cosa aIla, tu poses el'aquí, tu lleves el'aIla i él't;:o que
elara així i nos al tres contents i d'altres també contents, 
sembla que en definitiva és el que ha cercat aquesta 
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esmena, perque no entenem que una esmena de reduc
ció, que ha reduIt a una tercera part la zona protegi
ble de 1.800 hectarees, com s'ha dit, que jo en vaig 
calcular més, pero que ha quedat reduida a manco de 
700, creim que és una esmena que difícilment s'havia 
d'acceptar per part del Goveru, tenint en compte que 
aquesta esmena, conforme ha dit el Sr. Quetglas, és 
una esmena que redueix sensiblement, a part que en 
mol tes zones ofereix una protecció molt inferior o in
ferior a la que preveia el Pla Provincial del 73, que ja 
és dír, perque el Pla Provincial del 73 té un reduccio
nisme proteccionista tan notable que si encara anam a 
protegir manco superfície a ['illa ete Menorca, em sem
bla que anam enrera, que anam de cul enrera com els 
crancs, i tenint en compte que 10ts aquests telTenys 
que s'han desqualificat de la zona de protecció són ter
renys que 110 són urbanitzables, que no tene11 cap ex
pectativa de Pla Parcial, per tant 110 hi havia cap mo
tin d'expectativa inclemnizatJria i aquesta justificació 
és U11a esmena que IlU entellem ni com s'ba presentat 
ni com s'ha acceptal, potsel' qualquc dia ho sabrem, 
els esclevcnimenls :\ \ e'gacles expliquen les coses, per] 
ha ele passar temps. 

Apurtar 1ll0tiuS cc'ulúgics, jo no sé si els he el'apor-
lar, bern sen lit 1l]()ltcs \'egadcs que la zona humida de 
Sun Bou té mol~~[ impurfzll1cia a Menorca per reclui r la 

seva supuí'ície, que és ['única que hi ha al sud de I'illa 
ele Menorca, només cm limitaré a ilegir una declaració 
que ,'an presentar els professors de Biologia i Cicncil~s 
de la Salut de la Ulli\ersitat ele les Illes Balears, que 
deia -aquc:~ta elecbració la van dirigir al batle del 
Mercadal, que també és bastant insensible en aql1ests 
aspectes- que la maresma elel Bou, és «un deIs ecosis
temes més amena<;a ~s ele degradació arreu del món són 
les zones hl1mide~i i el:> sistemes dunars; per aquesta 
raó, les principals associacions conservacionistes inter
nacionals esl8n especialment preocupades per aquestes 
arees, és un dels prillcipals camps d'acció elel mar. En 
aquest moment Menorca es traba en fase cl'integració 
en el mar, el PI'at i maresma ele Son Bou i el sistema 
dunar que el" separa del mar constitueix una de les 
arees naturals més importanls de Menorca. Fins fa uns 
anys i malgrat els dus desgraciats hotels a primera lí
nia -ja ens hi havíem referit abans-, aquesta zona 
es trobava en un estat de conservació bastant accerta
ble. La commutació progressiva ele la maresma amb 
enelerrocs i altres accions semblants han anat minvant 
la qualitat d'aquest cspai natural, riquíssim ell formes 
ele "ida tan animals corn vegetals. Els actuals projectes 
urbanitzaclors serien sens club te el toc de gracia -mi
llar dit, de desgracia- pe¡- a la seva definitiva clestruc
ció. Estam totalment en con~rd el'aquest. procés eles
tructill, en primer 1101,' pcrqlle Z\lTl"S singulars són pa
trimoni de tots els menorquins e¡'ara i del qui habita
ran aquesta illa; en segon !loe, perque ádhuc eles elel 
punt de vista ele hCTlc";lélr hunú i ele C~1r:i éll l'u1uT' i11:

mediat i també a ilaq; lermini, la conservació de la 
c¡ualitat ambiental de car;:¡ a la reqauració sera bene
[iciusa tant per a ['ilb com per al ll1unicipi el'Alaior. Per 
t,mt, no sois estam en contra de fer noves urbanitza
cions o ele C)ualsevol tipus ele degradació ele l'area ele 
Son Bou, sinó que dcmanam que les autu,·itats respun
sables -cree que en ~Iquest cas ¿',c; mol t cIar quines són 
les aulorilats respomablcs- prumuguin la restauracio 
ele la lTEll'Csma, buielant el que s'lla umplerL -ara hu 
vo!em omplir amb m¿s bo'.,,~ls-. Creiem ai:-;Í maleix 
que es fa neccssa¡-i un pla de pl'otcccj(J que pUr'ui lra-

rantir la bona conservaeió del conjunt fonnat per les 
maresmes i dunes de Son Bou». A<:;o va avalat per 21 
signatures, que són t01s professors de la Universitat. 

Jo entene que parlar de temes ecologics amb el Go
vern té els mateixos efectes que tocar la pota a un rue, 
o sigui que res, hi ha una insensibilitat total i per tant 
comprene que és perdre el temps i ho deixarem anar. 
No obstant aixo, jo volia fer notar que la delimitaeió, 
la nova delimitaeió amb l'aportació del Grup MIXT, 
deixa fora de protecció els 226 pins sicilians que hi ha 
en aquella zona, la zona d'Atalis concretament, i es tro
ben en un reelucte i tan agrupats que sembla mentida 
que ni soIs puguem protegir a<;o, 226 pins, els tenim 
apuntals, cls tenim amidats, ara bé, qualsevol dia tal 
vegada ens hi trobarn un camp de golf, un xalet o qual
sevol cosa per alla dalt. 

També vol dría entrar en una contradicció que tam
poc no entenem, COTll és aquesta política elel Govern de 
construir i protegü- simuliániament, o siglli, per una 
banda el Govern en':> anuncia i ja hem visl un avally 
deIs plilnols, que e" redactaril un pla especial ele pro
tecció ele la zona i ll1aresma ele Son Bou; creim que 
<1<;0 és baslant cOll1r~\clictori i cn:im que és projecte 
certament reton;:al, pel'quc si per una banda es restrin
gei:'\. el perímetre, b delimitació del perímelre de la 
zona bUl11ida ele Son Gnu, COI11 pot un l(~cnic, com Dot 
una Direcció Gencl-al elir que fa un pla de protecció? A,;o 
ja no s'cmén, !lO entcnem com el Conseller d'Obres PÚ
bliques que ",ns ve el explicar aquí que aplicara els prin
cipis de l'Estrategia Mundial pe!' a la Conservaeió ele 
la Na~uraleza, la Carla Europea d'Ordenaciá' dei Terri
tori, qU:lll arriba un cas concret fa tot el contrari, el 
desaplica. 

Jo no sé quina opinió pot tenir la Conselleria Ge
neral elel Medi Ambient de la Conselleria eI'Obres PÚ
bliques, la Conseileria General de Medi Ambient de la 
Conselleria d'Agricultura, el SICONA, jo crec ja que 
són organismes totalment inoperants, que són eonvi
dats de pedra durant tots aquest processos on haurien 
de tenir realment una actuació important i que són 01'
ganismes que s'han ereat sim'plement [Jer pur expe
elient, hi haura una Direcció General de Medi Ambient 
i es posa i s'ha acabat, dóna unes subvencions i fa, 
diríem, una política de protecció, pero només la part 
polida, la part agraclable, que és la de elonar aIgunes 
subveneions, pero quan és l'hora de lluitar realment 
per la conservació, aquí hi han d'entrar els grups eeo
logis/es, hi han d'en/ rar persones preocupades, pero 
pel que es veu no se'ls fa eas. 

Continuant amb el Pla Especial de Proteceió, mirin 
si són arbitraris els crileris que. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Carreras va2:i acabant, perque ha passat molt 

ele temps parlant elc! que no era el P 1a i vagi acabant, 
rer favor. 

EL SR, CARRERAS T FONT: 
Si el comparam all1b el Pla ele l'Albuf'era elel Grau, 

que rTslrl~a que protegint el ele la zona humiela cinc 
quilometres enelins, en aquest cas no protegim ni tan 
soIs la bmina c!':li¡!ua, sinó que vo!cm construir dins 
la bmin3 d'aigua . 

Per acabar, votan'm en conll~a el'aquest Dictamen, 
primer pcrque reclucix en clues terceres pans la zona a 
protegir, perquc queda clesprotcgicla la zona humida, 
perque C11 algunes I.CJlles la protecció és més redu'ida 
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qlll' la que pruro ti el Pla Pro\' il ci, I d I 73, pcrquc 
queden rora de proL teiü 226 "in ' :i illan que l n c1s 
I\ni "~ qu ell que<.kn j Il'!' una t: lia tumbC: mull im
portanl, qu' la nO\'3 líni~l . kl n va delirnit:lciú que el 

\'el'U hu \O(glll fel' mas a pr'cipitadaJJ1cnL ale '1 '1 111 
hotel LlcLlbat ele constnlir él b zona ele Sant Tomús en 
dues !(TCereS parts, L) sigui que la línia li p2ssa per da
munl, ar3 no sé que passar~, si hauran ele lomar pre
ó',entar un ¡Iau pl'o,iecle ele moelificaeió de la Llei ele 
!\luc1iric~\ció 11 / 88 o que P~\s:-'L\l'il. 

En definiliva, cree que s'ha utilitzat el Parlamcnl 
per defensar alguns interessos pri\'ats i, per aCLlbar, si 
surl endav3nt 8C]ues! Dictamen d'8Cjuesta lIei, esperam 
que almanco les ele rang esl3tal tal vcgada pug\1in arri
bar a la protecció, C0111 pot ser la prüetica ele la nova 
elelimilació ele 18 zona mal'Ítimo-lencstre o"la Jelimi
lació de la zona ele c\omini hidritLllic; possiblement 
aCJues~es 11cis ele rang estatal puguin protegir aquesta 
ZCll::>' lwmida que el Co\'cn1 sembla que no té cap inte
res a preservnr. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Crup Parlamentari POPULAR, té la 

paraula el Diputat Sr. Joan Ruguet. 

EL SR. RUGUET 1 ROTGER: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El primer quc ha de elir el nostre Grup és que el 

Govern va presentar un Projecte de Llei amb una Ex
posició de Motius i amb un pUmol concret i que l'expli
cació que es va clonar inieialment era que la llei que 
s'havia aprovat anteriorment afecta\'a una serie ele drets 
real~ de eiutacl,:ms i que no es pre\'eia cap t¡pus c1'ac
IU3eió ni ll'inclcmnitzaeió, que ningú no posava en dubte 
que tindria lloe aquella delimitació primitiva, fe' que 
fins i tot el Portaveu del Grup Parlamen t81"i SOCIALIS
TA va reconeixcr amb la famosa expressió de dir «es
tam en un 80'Yo d'acorcl i en un 20% en desaeorc]", pero 
el Projecte ele Llei que \'a presentar el Guverll el va 
presentar únieament en aquella zona i en aquells punts 
on 8fect8va realment interessos privats, pero legítims, 
així ho deim ben clar, pero no es pos3\'a en una nova 
cleli!l1i 1aeió perque entenia que aquest no era el paper 
que hnvia de [er el Govern, sinó que el que havia de 
presentar era 8quell Projecte de Llei únícament i ex
elusivament. 

No clevia sel- tan elolent aquell Projecte de Llei 
quan no hi va haver cap Parlamenlari que presentés 
una esmena a la totalitat, cosa que hagués pogut fer 
perl'eetamenl, ni una sola esmena a la totalitat que re
butgés aquell Projecte de Llei presentat pel Govem i 
tan soIs hi va haver una esmena presentada per un 
Crup Parlamentari, que dins el joe parlamentar; les 
esmenes serveixen precisament per millorar, rebutjar, 
aeceptar, substituir o negociar un text amb un altre, 
i per at;6 va ,ervir aquesta esmena on tots els Grups 
varen poder dir la seva, tots els Grups Parlamen~aris 
hi varen poder dir la seva, 

He cregut que la defensa del nostre Grup sobre el 
projecte de Llei que debatem avui s'havia de fonamen
tar en principis objectius i de difícil contestació, per
que en principi voldríem deixar de banda les interpre
tacions sobre alIó que entenem per valor ecológic, pai
satgístic, faunístic, etc" que sempre poden donar Iloc 
a interpretacions subjectives i de difícil rebuig 
tant per uns com pels aItres, pero aquí s'ha volgut 
entrar i s'ha volgut anar per un altre camí, dones per 
aquest camí també anirem nosaltres, també hi anirem, 

La p¡'imera cosa que ~ 'ha ele di r, i aqo 110 han re
cünegul tols els o1'gani~l1les iJltt'rn~1Lion~1Is, és que ])1'0-
regir sense un cstudi raonal ele la prulccció corn de la 
rccupe\ 'aeió cl'~11Ió qlll ;;'ha 1Jt.'I'clut fa Jcl- que la !lei de 
cada dia CIlS cUl1slali UIl kl que ~\C¡lIl>ll~l prolcccil) mol
~cs \ egaclcs t:'sclev~' dci\.~1clesa i Lle:-,proleccio. Pero a 
\"l2Ure quc és el qUe: s'll~\ Llc protegir. E, pretén llJ'Olc
gi r el Pro. t, le I Cjue Cj lIeeb lit' 1 Pr~\ l, L' I B:llTZI\lC de s'Avall 
el Barranc del Bec i el pille\r (l'Al~¡]is, i el Pinar d'Alali~ 
CjLlL' l'eco\cl ~\Cjllí qUL' l:a¡1 enl]) L\ll\plJC J1U \a pn~ ~clJ

tar .. , el nostre sí que va presenlar al11b la llei inicial 
una csmena que deixa\'a tora el Pla Parcial c1'Alalis 
apru\'3t inicialmenl, el I\us~re Crup en el seu momenl 
~í quc ho \'a presentar, el Cm L'rn no , 'a presentar :1mb 
el seu proiecte la inclusilj d'aqucsl sól pcrquc és clar 
que nu és el matci.\. UIl P!a P8J'CÜ¡j aproval definitiva
I11Cllt que l\ll Pla Parcial ,\provat inicialmcnt, pno cap 
altre Grup no va lel' menció aquí, sal\'ant el Grup 
MIXT, que la una rdcl-ene;a i c\iu a :.100 mc~res C1\ lí
nia recta, pe¡- lanl queclm a tutalmelll exclosa la ])OS

sibililat c.I'ne 1uar sobre AI;\lis i io vaig haver ele trans
accionm-, pereló, el Crup \':1 ha\'cr cle lransaccionar pre
cis~1mcnl amb el Crup que tenia l'esJl1cna i ~ots els al
tres Gnlps lenien oporlunilal de dir la seva i cap no 
ho \ 'a fer respecte d'aquest~l zona, 

Aquestes són les raons ele: protegir i no una altra 
cosa, perque la resta ja h8 gued8t 3fectacla, com bé 
han dit cls diterenLs Purlaveus, o bé per la má ele l'ho
me o tcnen únicament i exclusivamcnl un valor agríco
la-ramacler i dir que tenen un \'alo¡- agrícala-n\Jl1ader 
no vol di r C] ue no tengu i Il cap im pOl'lán cia, sinó sim
plcment que no són mel eixeclors c)'una ¡¡ei especial ele 
prolccció, no són me¡-eixeclors el'una llei especial ele 
protecció com tampoc nu 110 és el camp ele futbol del 
quarter militar elel Mercadal i que passa per aquella 
zona, és a el ir que la clespruporeió era evident, pero 
el GO\'ern en at;o no hi va entrar, va ser en la trans
acC'ió tiel Gnll' Pélrl<\1llcntari , Peró élql1í crec que s'lla 
ele parbr ehlr i s'ba ele parlar clar, la ,iugada era clara, 
sobretot el'un Grup, del Crup Parlamentari SOCIALIS
TA: es presell ta una Proposició ele Llci amb una pro
tcceió quc saben .ia per t'llela\'ant -perql1~ ho saben, 
perque 8;xí ho manifesten- que no té massa cap ni 
peus, que no és prou justificada, pero com que vasill
Ires l'esmenareu, ja complell amb a:;:6, que el nostre 
Grup haurü d'esmenar o si no eSlllcnar, sí que haura 
ele rectificar cls límits a \'cgades tlcSlllesurats i ele di
fícil justificació, perque aquí s'ha parlat elel Prat de 
Son Bou i c1els barrancs. 

Per tant, com que at;o es dóna per fet, que passa 
clesprés? Aquí es repeteix el que s'ha repetit per radio 
aquesta setmana, Sr, Benjamí Carreras, vostC ha fet el 
discurs quc va fer per rüdio. Es clar, els Grups Parla
mentaris ele Centre-drcta o de la Dreta o del Govern 
retallen els límits de proleceió, no preveuen la protec
ció vulneren qualsevol principi proteccionista, volen 
retallar espais previament marc8ts, és a dir, vostes el 
que pretenen és confondre la societat, pero, 30:;:0 sí, en 
benefici de suports extraparlamen taris molt respectats 
i respectables, que quedi molt clar, eom puguin ser de
claracions o mobilítzaeions cle grups ecologistes, molt 

respec~ats i molt respeetables, peró jo el que no pue 
acceptar és que certs grups vulguin fer aquest joc no
més de cara a la galería, perque a casa seva, alla on 
tenen poder, aIla on governen estam acostumats a veU
re tot el contrari, 

Pero anem al gra de la qüestió, anem al tema del 
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__ Prat de Son Bou. Primer, cree que seria massa enut
jós llegir aquí una serie de conclusions d'aquest estudi 
que fa precisament un equip multiprofessional no de
pendent del Govern de la Comunitat Autónoma sobre 
la regeneració del Prat de Son Bou; és extensíssim, jo 
els ho llegiria, pero a causa de la premura del temps 
m'estalviaré de fer-ho. El que sí queda cIar és que 
I'afccció del Prat de Son Bou no ve únicament i exclu
sivament per les urbanitzacions, no ve únicament i ex
clusivament a causa de les urbanitzacions, hi ha un 
punt d'aquest informe que precisament encara hi ha 
pagesos que la gent que els va anar a visitar, Sr. Ló
pez, els ho podra explicar, on aquest estudi eliu «en 
épocas de penuria económica al parecer en dos ocasio
nes diferentes personas de la isla pretendieron COD\'er
!ir en arrozales el Prat ele Son Bou sin conocel' dos 
factores muy importantes de este tipo de cul tivo: el 
agua de los campos de arroz es agua corrienk, no en
charcada; el agua de los eam pos de arroz en las zonas 
limítrofes con el mar está a un nivel superior al nivel 
del mar y protegida por una masa de albufera tic agua 
dulce que le sirve ele elemcnto de regulación y pro tec
ción contra la penetrac ión soluble, Al desconocer lo in
dicado en el punto anterior hicieron un drenaj e de l 
Prat, véase para ello el canal artificial de elren~l je en e l 
término del Mercadal y lo convirtieron en campos de 
cultivo arrocero sin la protección de la masa dulce de 
la albufera y prácticamente a nivel del mar, celTanclo 
además las parcelas con tancas análogas a las del resto 
de la isla, cerradas por la división del terreno v para 
rasJo ele ganado. La invasión del mar, la salillización, 

. pérdida ele cosechas, y posterior deterioro del con jun to 
dio el resul tado final de la degradación del Prat; ha 
sido consecuencia elel asalto por superficie del mar en 
las tormentas de viento ele sur :Y no por infiltración 
salina que el agua dulce y su cantielad en cualquier 
tiempo habrían mantenido, todo ello consecuencia de 
un drenaje ... » í continua explicant guan és que es va 
fer malbé realment el Prat ele Son Bou. 

El que passa aquí és que es deforma la realitat i 
es deforma com si es volgués insinuar que pel fet que 
el límit no pass a per un nivel! un poc més amunt o 
un poe més avall, el que es pretén és constnlir tot el 
Prat de Son Bou; a<;o vostes saben que no és cert, que 
la Hnia límit que s'ha marcat precisament retalla per 
la meitat aquesta parccl-la que voste denuncia, Sr. Ben
jamí Carreras, i agafa la línia en el punt concret d'on 
acaba la l1rbanització de Sant hume i puja d'una ma
nera ascendeI1l per amunt, no descendent, no hi ha in
vasió del Prat en aguest límit i voste ho sapo Prec i
sament aquest límit no té en compie més que el con
veni signat en el Prat de Son Bou amb aquestes clues 
rarceHes de la part sud el e Torre-solí, perque si del 1'la 
Parcia l que voste mc'[1Cion3 no s' ha aprovat la I·cvisió, 
sí que s'ha aprovat el primer Parcial que seria el que 
comptaria. 

M'agrad31-ia entrar, veig que ja no hi ha temps , a 
analitzat quina seria la responsabilitat deIs Grups que 
a\'ui som aquí, enfront ele les nostrcs actuaciol1s, pero, 
Sr. Benjamí, si vos te té proves feEaents d'alló que es 
cura en salut, almanco per raclio, "pero yo esto no 
lo puedo asegurar», les denuncil, que jo li ajuclaré, Si
gui valent i ho faci, pero no acusi i, per favor, no en
gani la societat dient que alli.t s' hi construiran hotels 
com els de primera línia, perque vo<;"C sap que a<;J 
és totalrnent fals, sap que és fals, sap que en aquella 
parceHa, 011 ili ha una t'eclucció del 0.16 metres cúb ics 

metres quadrats, el maXlm que s'hi podra fer, la qual 
cosa sembla que és el motíu de la seva discrepancia, 
són 70 apartaments de planta baixa i dues, que és el 
mateix que hi ha a la mateixa línia. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Benjamí Carreras. Per que em demana la 

paraula? 

EL SR. CARRERAS 1 FONT: 
Perque m'han aHudit tres o quatre vegaeles. 

EL SR. PRESIDENT: 
Es limiti a la contradicció final, que voste diu fal

sedats. 

EL SR. CARRERAS 1 FONT: 
La contradicció final? 1 les an~eriors? Em deixa 

desprotegit, Sr. Presielent. 

EL SR. PRESIDENT: 
Dones miri , queda desprotegit, pero es limiti a la 

rinal exclusivamcnt. 

EL SR. CARRERAS J FONT: 
Nosaltres hem arribat a una sene ele conclusions i 

ele clec!uccions clesprés el'aquesta llarga discussió en 
Ponsncia el'aquest Projecte de Llei . .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Carreras, es limiti a les cOlltradiccions, Per 

favor. 

EL SR. CARRERAS I FONT: 
A ac;o anava, Sr. President, Hi hem 3lTibat per

que hi ha hagut un interes extraordinari a eleixar dins 
l'area ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Benjamí, m'obligara per primera vegada a lle

var-li la paraula; es limiti a les contradiccions, no faci 
un to1'll de replica. 

EL SR. CARRERAS I FONT: 
Sr. President, jo he sentit una sene de contradic

cions on m'han al'luelit directament que jo vul! defen
sar aquí i em sembla que es tic en el meu dret. 

EL SR. PRESIDENT: 
Es limi ti a les con tradiccions. 

EL SR, CARRERAS 1 FONT: 
Intentaré cenyir-m'hi el maxim, escoltaré les di-

1'ectrius de la Presidencia . En definitiva, si només vol 
que em rcfereixi a la darrera, jo eEectivament he fet 
unes declaracions per radio , les he fet perque són de
eluccions a les quals he arribat, són molt clares, de
mostrar-les o no ja es veura amb el temps . 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT : 
Acabat el debat, passam a la votació, que si no hi 

ha objeccions, perque pareix que el sentiment és igual 
per a tot el Projecte ele Llei, es faria conjunlament 
J'article Unic, la Disposició Final i l'Exposi ció ele Mo
tills; pareix que el scntil del vot és el mateix en els 
tres casos. 

I t.' .,' _ • , . 

, 11> ':'. • ¡. ' ..... , .... l. . • 
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Sres i Srs. Oiputats que votin a favor de l'article 
Unic, la Disposició Final i l'Exposició de Motius elel 
Dictamen de la Comissió que acabam ele clebatre, es 
volen posar dlets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es , 'olen 
posar drcts? GrÜcies. 

Abstencions? 
Resultat cle la Votació: Vats a favor, 29. Vots en 

contra , 24 . Abstenciol1s, 4. Queda aprovat el Projecte 
de Lió tal com ve al Dictamen de Comissió. 

Se suspen la Scssió per quinze minuts. 

lV.-PROPOSTES DE MESURES CAUTELARS EN 
MATERIA D'AREES NATURALS DE LES ILLES BA
LEARS. 

(El Sr. President no és a la sala la Sra. Vice-pre
siden ta Primera preside ix el elebat.) 

EL SR. PRESIDENT: 
Sras. y Sres. Diputados, recomienza la Sesión. 
Pasamos a debatir el IV punto clel Orclen del Día 

que son propuestas ele medidas cautelares en materia 
ele áreas naturales ele las Islas Baleares. 

Sr. Secretario Segundo de la Mesa, ¿ guiere dar lec
tura por favor al texto de la Ponencia? 

EL SR. SECRETARl SEGON: 
«Proposta de Resolució que els Grups Parlamenta

ris UM, MIXT i POPULAR proposen a la Ponencia gue 
eStudia les mesures cautelars a prenelre per a la pro
tecció d'espais naturals. 

El Govern ele la Comunitat Autonoma adoptara les 
següents mesures cautelars a les arees contingudes dins 
el Cataleg el'Espais Naturals remes el passat any al 
Parlament: 

l.-En els sectors classifica ts com de soIs urbanit
zables o cjJie; per a la urbanització se suspenelran i 
desqualificaran, excepte justificació en contra, aque
Hes que no tenguin Pla Parcial aprovat definitivamenl. 
Les arees sotmeses a una llei de declaració c!'especial 
interes se subjectaran a les determinacions que es~al1 
previstes en aquesta llei, sense cap aItra mesura addi
cional. 

2.-En els sectors classificats com ele sol no urba
nÍ1zable o urbanitzable no programat, sense programa 
d'actuació urbanística, la normativa a aplicar sera anü
loga a la corresponent a l'elaborada pel Govern, com a 
conseqüencia de les suspensions de planejaments rea
litzades en els municipis de les Illes sense planejament 
o amb planejament no adaptat a la Llei del Sol del 
1975. 

Signat, els Portaveus d'UM, MIXT i POPULAR, fir
mes iHegibles». 

EL SR. PRESIDENT: 
Por acuerdo de la Junta de Portavoces, se defen

derán las enmiendas por Grupos de m enor a mavor. 
Para defender la enmienda registrada con el nÓm. 

861/89 presentada por el Grupo Parlamentario MIXTO, 
tiene la palabra . .. Sí. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Qüestió d'ordre, Sr. President. Record perfecta

ment que l'acord de la Junta de Portaveus deia que 
la defensa es faria per ordre de menor a major, pero 
primer les esmenes de totalitat amb text alternatiu i 

clesprés les esmenes parcials; es tic segur del contengu t 
de I'acord perque ttcnc les notes de la Junta de Por
taveu s damunt la meva taula i estíc absolutament se
gur que l'acord va esser aguest, no tenc cap inconl'e
nient que es faci d'una al1ra manera, pero tene 
l'absoluta certesa que l'aeord era així i el'altres Por
taveus m'ho confinnen. 

EL SR. PRESIDENT: 
Si los otros Portavoces lo confirman tendré que 

admitirlo, porgue no estuve en la Junta de Portavoces. 
El Sr. Triav también dice que sí, el Sr. Ricci también 
el Sr. Pasc-ual también; pues entonces perdonen v l~ 
ele texto al~emativo primera es la del Grupo SOCIA
LISTA, ¿no? 

De acuerdo, pues tiene la palabra el Portavoz del 
CDS. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. 

Al llarg de diversos debats sobre un tema que ha 
preocupat molt aquesta Legislatura i que reflecteix evi
elentment una preocupació social, el nostre Grup Par
lamentari s'ha manifesta t a favor d 'una introelucció 
el'una racionalitat a través ele cri ~eris generals, a tra
vés de criteris objectius i ha denunciat, i molt espe
cialment darrerament, la sistematica d'anar introduint 
dins la normativa jurídica positiva el cataleg o les dis
tintes delimitacions d'arees naturals a través de decla
racions successives el'arees naturals d'especial interes, 
perque aixo, que s'ha concebut com a instrument urba
nÍstic de caracter excepcional, dóna !loe a discussions 
gue desnaturalitzen la mateixa vocació cJ'un cataleg, 
d'una delimi tació d'arees naturals. 

Acabam de patir-ne un exemple en aquest Parla
ment quan hem discutit una reforma d'una llei apra
vada emparada sobre aguesta ANEI; el nostre Grup 
Parbmentari darrer::tment s'ha abstcs en propostes 
concretes e1'arees naturals el'especial interes perque ens 
hem estimat i hem preferit l'afirmació que calia una 
resposta global a les arees naturals, una resposta glo
bal emanaela cl'aquest Parlament i així ho entenia la 
totalitat de la Cambra quan va decidir la constitució 
el'una Ponencia per establir les mesures a prendre dins 
les delimitacions de les arees naturals a partir de 
tres es quemes fonamentals, p~r un costat el Cataleg 
d'INESE, per un altre el Cataleg que proposava 
ICONA i per l'altre la proposta d'actuació concreta del 
Govern, i en aquesta Ponencia, també per resoludó 
parlamen taria el'aguest Plenari, s'havia d'establir com 
a primera mesura unes mesures cautelars, unes mesU
res que assenyalassin una interrupció, que assenyalas
sin una aturada del procés de degradació que es pro
dui'a dins aquestes arees ele cara a establir un estudi, 
després ja amb més tranquiHitat, de les accions con
cretes a la vista de les distintes proposicions d'actua
ció del Govern a través de distints instruments de pro
tecció, a través de distintes normatives jurídiques i 
modes de gestió de les distintes arees, cosa que s'ha
via de fer d'una manera més reposada, més tranquiHa 
i atenent la casuística de cada cas, pero calía, sens 
dubte, introduir amb criteri general unes mesures cau
telars, que són les gue avui duim a debatre. 

La societat de les Illes Balears indiscutiblement 
reclama un cataleg d'arees naturals i reclama una ac
ció cIara sobre aquestes arees, reclama una seguretat 
jurídica que, ho hem dit moltes vegades, afecta no So-

-
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lament la seguretat jurídica d'aque11es persones, d'a
quelles empreses, d'aquells grups que tenen com a ob
jectiu economic absolu!ament Jegítim la promoclO 
d'urbanitzacions i d'edificacions tant com la seguretat 
jurídica d'aquests aItres que -no tendríen per que ser 
necessariament distintes persones- es troben preocu
pades per la degradació mediambiental, es troben 
preocupades per les distintes amenaces que des ele 
vies legítimes o des de vies moltes vegaeles espúries 
amenacen la integritat d'allo que, hauríem de conve
nir eles d'aquest Parlament, és el patrimoni natural 
que aquest Parlament vol salvaguardar pe!' a les gene
racions futures. 

Aixo duria sens dubte una tranquiHitat ciutadana 
en els debats en temes c\'Ordenació del Territori que 
es reflecttria sens cap mena de dubte també en una 
tranquiHitat en aquesta Cambl·a. AixD significaria un 

,suport a la política ele con~eJlció de l'oferta turística 
anunciada, jo diria que només anunciada pel Govern 
i per al,) qual el Govern el'aquesta Cambra té un su
port, així com a una políLiea de prolecció ele la qual 
també ens feim eco lots els Grups Pa¡-]alllenlaris i ens 
en fei!ll <\c\alils, 

Si em perme\en una interpretaciú polí!ica del que 
succcei.\, del que ha succe'it hi slo ric<)ll1enl alllb aqut.'st 
caUlleg el'espais, jo diria que el Goverll un determi
nat l1lülTlent va fer un catüIeg, va fer ulla proposta 
d'actuació - :eenieament no és un caláleg, pero va rer 
una In-oposta c!'aeludció-, pcru dcsprés jo eliria que 
polílicarncnl no es va aLrc\'ir a prendre les mesures 
que logicClmenl ckrivavcll de I'daboració cl\!ll cat:.lk~,
que era decidir la paralilzaeió de la continuació de les 
amenaces, ele la continuació de l'activitat ele degrada
ció dins aquestes arees. No es va atrevir i bns a un 
cert pun t pot ser comprensible que un Gm'crn mino
ritari lcngués por ele prenclre una determinaeió COlll 

aquesta i la nostra lectura política és que el Govern va 
elemanar el suport parlamentari, demana el suport 
parl.iunen tari sobre que s'ha de fer amb aquestes arecs 
i per al Govern resulta jo diria que un cel"t allcuja
men t el que fos el Parlament que es fes earrec elel ca
t~¡Jeg i també ja es fes carree ele les mesures eauLelars, 
perque el'aquesta manera significava una aeeió que te
nia un major suport, tenia un supon clemocratie i 
tenia un suport que intu'itivalllent podria ser unilari, 
amb el qual fet la discussió qucdava fora ele lIoc. 

Aquest era l'horilzó, aixo era la pcrspectiva polí
tica dins la qual, des elel nostre punt ele vista, s'em
marca la diseussió d'avui, El Parlament aceepta el rep
te, el Parlament constitueix la Ponencia i eleeieleix que 
aquesta Ponencia el primer que fara seran unes mesu
res cautelars, es diu explíeitament, per impedir les 
agressions en aquelles zones que ens venen, a través 
deIs distints catáIegs, com a zones que eslam d'acord 
que s'han de protegir, e0111 a zones que estam d'aeord 
que no han de créixer urbanísticamenl. S'aceepta el 
repte, es cons~itueix la Ponencia i al final s'arriba a 
la conclusió de pruposar aquestes mesures caulelars i 
ens trob~lm 3\'lli aJllb una pruposla que surt només 
majoritariament ele 12 Ponencia i per un~\ majoria tre
mendament ajustada i una serie de propos'es allema
ti\'cs de les quals cree que yal la pena Llsscnyalar les 
diferencies. 

Des elel nostre punt de vi sl~l, la proposta ele la Po
nencia és, en primer !loe, tímieb. És tímid,l perqut: no
més planteja l'abasl el'una evenlua l p~lralitzaeió i 1\1-
lura clesqualificació deis terrellVS en aquells que són 

declarats com a no urbanitzables o urbanitzabJes sen
se cap Pla Parcial aprovat, és a dir, allo que no té ab
solutament cap perspectiva, anó que no té la més mí
nima possibilitat de desenvolupament urba avui per 
ovui així com són les coses. Realment, des el'un punt 
ele vista real no existeix una suspensió de lliceneies 
com a pas previ a un replantejament elel plantejament 
urbanístie, es limita a la voluntat de no fer créixer 
el planejament, el planejament, no d'aturar tot a110 
que legalment, i legítimament per tant, pot ser aturat; 
el'aquí que qualifiquem cle proposta de Ponencia de 
tímida, pero la nostra objecció a la proposta de la Po
nencia, de f011s fa referencia a la metodologia. 

Implícitament, implícitament i explícitament, la 
proposta de la Ponencia .", estic absolutament segur 
que els Portaveus que clefensin el text de la Ponencia 
s'expressaran el'aquesta manera, argüiran que cal ter 
un estudi easuís lie, que eal tenir la informació espai 
pcr cspai abans de prenclre no ¡a les mesures defini
tivcs, sinó també les mesures cautelars, i nosaltres és 
amb aquesta sist~mütica que tenim Ulla seriosa ob
jecció metodolügi ca. S'ha parlat molles \'egaeles que 
des de les files del Govern i eles ele les liles cle la ma
joría se'ns cIiu, se'ns acusa que el Parlal1lent moltes 
\'egacles inlenta suplir la kinCl del Gü\'ern entrant a 
nivell ele dt:~aIls en la seVL1 feina que corres pon a 
l'Exccutíu i ara, aquesta mateixa majoria el que ens 
proposa amb aquest argument és que raccm exacta
ment aixo, que ens cle.eliquem a una feinC! cle elelall, a 
una [eina puramcnt cxeclltiva i no a b feina p8rale
gislaliv<l que significaría l'adupció el'ulles 1l1CSUres UIU

telars, que ál meu Illoele de veure i al rnoele ele veure 
del meu Grup. al mode de veure jo entenc cle la 16gi
ca jurídica, han ele ser mesures preses amb criteris 
generals, han ele ser mesures preses ele manera objec
tiva i no d'una manera que es pot prestar a atenelre 
dífercnts casos ele cliferents mancres i per tant a es
tablir injustíeies comparatives, Srs. Diputats. 

Estic absolutament conven¡;:ut que la nostra socie
tat estü molt més clisposada a acceptar eIs errors que 
les injustíeies, esta molt més disposada a acceptar les 
exagcracions que la injustíeia, i jo crec que només 
amb la introelucció d'uns criterís generals i objectius 
podrem tal vegacla equivocar-nos, pero per descom p
lat no ser injusts, com possiblement podríem caure 
díns consieleracions casuístiqucs que CITC jo que clins 
unes mesures cau~elars no són elel caso Hcm ele com
binar eriteris jurídics i critcris meeliambientals i el'a
questa eornbinació hall ele sortir uns eriteris objectius, 
el que no hem ele fer de cap nwnera és adaptar els 
criteris a cada cas conerct; aixo, ho sabem, clu a una 
mala dinamica de la qual en aquesl Parl8ment ja en 
tenim sufieic:nts experiencies. 

Si s'apro'ven els criteris ele la Poneneia continua 
la indcfinieió, continua, pcr tant un malestar, continua 
la inseguretat jlll-íclica sobre que passm-á en el flltur 
rderent als espais naturals i el que és més greu, no 
solament continua la inelefinieió, sinó que s'obri allo 
que el1 tcrmes bOl'sístics poddem dir la prcssa per 
reali!zar, queda oberta la porta perque les realitza
cions que en principi avui bauríem de tanear comen
cin a reali lzar-se, 

Nosaltres proposam unes mesures cautelars coin
ciclcnts en un alt percentatge ZIlnb els altres dos Grups 
de l'Oposició, amb matisos cjifereneiats, que consis
teixen fonamcntalm ent él establir uns eriteris que 
suposen salvar el so l no ul'balli~zable, per suposa l • i 
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l'urbanitzable no dcsenvolupat que eó, lrubi paralitZ3t 
per Ctuses imputables a l'ALlministració, per lanl que 
no c!uni lloc neccs,<;ariamcnt i irre\'crsiblcmenl cn 
principi a inelcmnitzacions i qu e no hagin produi't danys 
irrnTI "ibles sobre la na\UrakS3 que es pre:én pnlte
giL Feim unes exccpcions, com és lógic, que: són clos 
esp:lis nalurals que tellcn lln~l caraclcri tzació elislillt,1, 
la Scna ele T¡-alll untana i l'ls Amunts, Cjue són espai~ 
natur,\ls que alberguen poh]c ,;, ciulats que tenen 11C

cl's~ila: eI'un desem olUpalllcll\ Ul ba Lk'h "c us nuclis i 
per tant hall de vcure atcsa aquesta llecessitat sempre 
que E;~icament :lq\icst c1CSCI1\'olupament urha sigui 
assumible clins cls \"alors ll~ltur<.lls que prclenen pro
tégir. 

El mateix tractament quc el el'arees llalurals (¡'es
pccial intel'es - i ,ja acab, Sr", Presic\enla- en el sol 
no urbanitzablc i el que dilerencia fonamentalment la 
nO.';lra Ill-oposta en relació amI) les ~tltn:s deIs Gnlps 
dc l'Oposició, és que excclJCionalmcnt introc\uIJ11 la 
posslbilitat ele eleclaració d'int,cr:':s social, encara que 
molt més reslringida que en el:; casos lIormals i sem
pre que sigui compatible ~dnb la defensa deIs valors 
mediambientals 3 juclici ele la Comissió Balear del 
Medi Ambient i a juclici també elel l1laleix AjunLament, 
perque no haurÍem ele clesltossar el que podría Óoer 
una voluntat proteccionista elel maleix Ajuntament que 
a¡lQS més elllla ele la vo1untat del Govern, i per tant, 
en aquests casos concrets elins aquestes arees, con
templam aquesta pos'sibililat d'excepció perque no \/01-
c\ríem eleixar la porta tancada a la possibilitat d'una 
declaració d'intércs social que pogués ser atendible i 
amb un grau de compatibilitat important amb la ma
teix3 prorecció, 

Molles gracies, Sra, Pres identa, 

EL SR, PRESJDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario MIXTO tiene 

la palabra su Portayoz, 

EL SR, RICCI 1 FEBRER: 
Sí, Sr. President. 
Només per dir que indiscutiblement no votarem a 

favor el'aquesta esmena, ja que consicleram molt mi
llor i més ajustada al nostre pensament la ja presen
tada, 

Només una pe tita puntualització, quan es parla de 
la justícia o injustícia de les mesures objectives; me
sures objectives que són el reconeixement eJe les dife
rencies nbjectivament mirades, per tant no són una 
injustícia, sinó tot el contrari, són una justícia que 
ens fa fer una cosa totalment eliferent de la que pre
senten e11s, i el! mateix es con tradiu, perque en el ma
teix punt eH ja troba algunes coses on sí creu que hi 
ha diferencies suficients per fer excepcions, per tant 
que s'aclareixi una mica perque no ho entenem, 

EL SR, PRESIDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, 

ti en e la palabra su Portavoz. 
E stán en el turno de réplica contra la", Bien , en

t onces no había vis to que pedía la palabra, 
Por parte del Grupo Parlamentario PSM-EEM, tie

n e la palabra el Sr. Mayol. 

EL SR, MA YOL 1 SERRA: 
Grades, Sra, Presidenta, 

No pretenc fer un tom contra la intervenció del 

Sr, Ouelgbs; simpleJllellt n~prcssar, elleara que ,ja é,; 
ben ciar, c\'acorc\ amb la Liucumeniació que tOlhom té, 
que' luincieiim cn els tres rl ' il11~TS punts ele la pro))os
ta, ele manera que el suport és aeliu i entcnem que 
milI ora molt el text ele la Pun¿'llcia i eh: [,.':t respol1 a la 
naturcdesa clels clcbals que C~ \ 'an.:n lenir en Comissió, 

Llavors vu11 ckixar I)~lk,,;¡ que b patcrnit~ll cl'a
qucsta csmena conespun al Grup SOCIALISTA i que 
CjLLan es Ya presentar pCIl"~lll'm que era un planleia
me';l t J cal isla, pruc\cJl t i im 11] iI 1()J a ble 1 cspccte del q'ue 
es podia fer sense l'iscs il1l1~()r:ants per a la conserVa
ció clt'l~ e"paie; naturals, rCTÓ ;lqUCQ;¡ proposta va Ser 
tt'JTibkment (kS\'i¡-tLl~lcla a L1 darrerrr reunió ele la Po
ncncia Jins a un cxtrel11 l]lll~ cls resultals no ;,'as~em

hlcn en res al que s'ha arrihé11 él preC',:lltar aC]uí ('('111 

eS!11L'OéJ.. 

El punt que no l'ccolzarcm és el punt 4t" que en
lenenl que afe~eix una ill[ornDció o una cleterminació 
inclJe\'ant respecte de les cil'1 crJn;naciolls elel punt 3r. 
i en tot cas obri més puriL:s de les que tanca, Per 
aix2J, la nostra poslLlr~:, até;, que ¡a el1s 11e1l1 clel'inil en 
un debat en el Parlament fa rn(jl~ poe tcmps sobre les 
ckdaracions (J'illtcrcs socia l i a'_ ~s ClllC els criteris de 
declaraeió cl'intcl'es social estan aprovals pel' la majo
ria c\'aquest Parlamenl ilmb Ull~l difc] '.:llcia 11101t mar
cada respecte deIs criteris que nosallrcs ~robaríem que 
hi hauria el'haver, no ho podem recolz:Jr i ens \'eim 
ubligats a votar en contra el'aques! dm-rtT punt. 

Gracies, 

EL SR, PRESIDENT: 
Sí, por pa¡-(e elel Grupc P,¡rlarneniario SOCIALIS

TA tiene la palabra su Portavoz, 

EL SR, TRIAY 1 LLOPIS: 
Gracies, Sra, Presiclenta, 

En relació amb la Proposta de Resolució elel CDS, 
és dar que tres Grups P~rbrnC'ntaris bcm acorclat un 
text comú en els tres primcrs punls i que tendra oca
sió cle fer una valoració elel !lostre Grup Parlamentari 
qllan sigui el nostre torno i en relació al punt 41., que 
hi ha afegit el Grup clel CDS. hem de dir que es refe
reix a les cleclaracions cl'iJ!ten~~s social. fa referencia a 
les arces que contcnen l1uclis Lll-bans tradicionals, que 
com In di t el seu Portaveu són els ele Sena ele Tra
mun1ana i els Amunts, si bé s'ha ele elir que d'acord 
amb el punt 3r. la zona deis Amunts és exclosa ja el'a
questa regulació perque 6s una de les arees que han 
estat objecte de suspensió ele planejament pel Govern 
de la Comunitat Autónoma dins J'any 88, per tant elins 
el punt 3r. hem extret aquesta situació, i que per tant 
es refereix, entenc jo, exclusivarnent a la Serra de 
Tramuntana. 

Realment la proposta conjunta diu que mentre no 
es faci un Pla Especial ele Protecció hi haura unes for
tes limitacions per a l'eclificació deIs süIs classificats 
tant si eren urbanitzables com no urbanitzables, com 
a soIs no urbanitzables el'especial protecció i que el 
Pla ele Protecció posteriormen! ja establira un regim, 
per tant, definitiu, i aquest regim transitori, mentre 
no hi hagi Pla Especial de Protecció, no preveu les c\e
claracions d'interes sociaL 

El Grup del CDS obre una porta dins la Serra de 
Tramuntana, entenem nosaltres, a la possible declara
ció d'obres o instaHacions o edificacions d'interes so
cial amb una serie de restriccions, com són que hi 
hagi una autenticitat en la interpretació de la !lei i a 
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més d'una manera especialment restrictiva, amb uns 
informes especials favorables, que per a nosaltres se
rien molt satisfactoris si s'aplicassin en general al sol 
no urbanitzable, realment en aquest sentit vam fer el 
debat sobre les declaracions d'interes social fa poques 
setmanes. Ara bé, nosaltres consideram que per apli
car-les a una area especialment inventariada, aquestes 
regulacions que propasa el CDS són insuficients, 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario POPULAR, tie

ne la palabra el POl-ta\'oz Sr. González Ortea. 

EL SR, GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sí; gracias, Sra, Presidenta, 
Yo me referiré él los puntos 1, 2 Y 3 cuando de

Eienda, en mi turno, la propuesta que firmamos los 
Grupos MIXTO, UM y POPULAR, Por consiguiente 
cOlltes~aré a la argumentacío básica con la argumcn
laciC;]) cUlTespondielltl:' de defensa de nuesLra prupues
la, Si quisiera a este respecto simplemente señalar 
que esto:y soqJl-enclido de que se considere que gene
rales s ign il'ica lo mismo que objetivas, o sea quc m e
didas generales sun mcdidas objetivas per se, mienLr:::s 
que entrar en casuís1icas genera ¡njus~icias \' por con· 
siguiente que lo obje:i\'o es igual a lo general v lo sllb
jetivo es igual a la casuística, verdaderamenle soqJren
dente, si eso se pretende que no lo hagamos nosotros, 
sino que lo haga el Gobierno, ya \'eo que claramente 
es para qL1,,~ cuando el Gobiemo entre en la casuísticn 
se le pueda decir siempre que es slibjetivo y que lo 
hace mal y que crea no'ables injusticias, Pero, como 
digo, esto forma un poco parte de la argllmentació ge
neral, porque yo trutal-é de demostrar posteriormente 
a las Sras. y Sres. Diputados todo lo contrario, 

Sí que quiero señ.alar que el punto 4, que es diga
mos lo atípico o lo especial elc la enmienda a la tota
lidad que presenta el CDS comparativamente con la 
de los dos Grupos Parlamentarios que presentan tal 
tipo de enmienda, yo considero que es un poco incom
patible con lo puesto en el punto 3 y en el punto 2, 
realmente yo creo que aquí hay un poco de galimatías, 
es decir, hay unos suelos no urbanizables que por un 
lado pa1-eeen estar e\:c1uídos, c:l representante deCÍa 
que los de la Serra ele Tramuntana, en las áreas que 
incluven núcleos tradicionales, es decir, en la Sen-a de 
Tral1~untalla deis Alllunts eso ya estaba suspendido por 
el Gobiel'llo y estaba incluíelo en el punto 3, pero eso 
no es así o por lo menos no es así en su totalidad, y 
)lara mayor conl'usión, tOstas generalizaciones tan ex
traordinarias :l que tan ::IEicioll<ldo es el representante 
del Grupo P~lrbmentario del CDS v con tanto calor 
ha defendido aquí, ~I mí me pan~cc' que llevan a ex
traordinarias confusiones, porque por ejemplo, decir 
qlle para 1<1 declar~lció de iníerr,;s social a efectos de 
edificaciones e inslalacioné's sean aquellas que no pue
dan tener otra ubicación, eso, SL Quetglas, sincera
mente yo 110 lo entiendo, I-by <llgún caso en que está 
clarísimo, p()rqm~ si ,~c' íl'<I'~1 de decir e~ qlle en suelo 
110 urbanizable contenido en la Sl'rra ele Tra11luntana 
o en cualquier otra úrea hav que poner U11a I';í,briea ele 
cemento, el criteriu pare':'e claro, la [áhril'a de cemen
to se puede poner ell otro si t io se puede poner en 
o~ro sitio que no c:sté inclllído en el órea, por consi
fuientt' eso es claro, pero cuando rl',~ulta que el inte
rés soc i~\1 StO pide, COll1l) eo. el ')1), d 60, el 70 por cien
to ele los C1SIJS, no sé e.\::Ic1al1lcnl," el pruccn1zt je, pero 

de ese orden, que se presentan sistemáticamente por 
lo menos en la sección de Mallorca, que es la que co
nozco directamente, se trata por ejemplo de instala
ciones eléctricas en un caserío, parece claro que esté 
en la Serra de Tramuntana o en el llano o en el Rei
guer, és evidente que, bueno, podria estar en otro si
tio, pero no cumpliría con su papel, de manera que 
ése también parece un caso claro de los que usted ad
mite. 

Pero después hay infinidad de casos intermedios, 
por ejemplo un restaurante, un restaurante que utili
ce un edificio que valga la pena consel-var o que no 
tenga utilidad excesiva agrícola y que se quiera apro
vecl13r una situación paisajística adecuada, etc., ése 
¿ dónde va? Porque, claro, un restaurante se puede po
ner en cualquier siLio, eso es evidente, de manera que 
su criterio (, cuál es? ¿ Qué no se cié el interés social a 
la instalación de ese restaurante o que se cié? Yo, sin
ceramcn~e, insisto que creo que esLOS no son criterios 
en absuluto claros, 

Por consiguienle, nos01 ros tampoco votaremos a 
[3\'01' de este punlo especial que nos presenta en su 
propuestcl el Grupo ParlamenLario CDS. 

Gracias, 

EL SR. PRESTDENT: 
TicllL' la palabra el Porla\'oz del Grupo Parlamen

tario CDS, Sr. Ql1etglas, 

EL SR. QUEGLAS 1 ROSANES: 
Grücies, Sra, PrcsidenLa, 
Jo vull dir que, a més ele l-ebatre algunes de les 

afirmacions que s'han fet, eOl1cretament el Sr. Gonzá
lez OrLea, jo no voldria obrir una discussió [i1os6fica, 
pero és cvident que a1l6 que és general s'acosta molt 
més a allo que és objecliu i el cauÍstic al subjectiu que 
viceversa, aixo no m'ho poch-a negar perqlle em pareix 
bastant elemental, un criteri general es basa en qües
tions objeetives, en qüestions que no [an referencia al 
sllbjecte Lractat; quan entram dins la casuístiCa hem 
d'agafar el subjecte que es tI-acta, el cas per cas, l'es
pai per espai, i tractar-lo d'una manera dil'erenciada, 
Jo no he clit que aixo generi necessariament injustí
cies, pert'J sí que en pot generar moltes més que ac
tuant amb c1'i1eris objectil1s, 

Segona qüestió, vostt: cliu que no entén ql1an diu 
alto que no puguin ser ubicades en un altre lloc, aixo 
és la terminologia ele la Llei del Sól, Sr. González 
Onea, que voste eoneix tan bé C0111 jo en la seva Iite
ralitat, per tant ];:¡ translació lileral del que diu la Llei 
del Sol, introduint a més el'aqllesta limitació, que .ia 
\'a quedar ciar en el Debat sobre Declaracions d'Inte
res Social que hcm ten,gla en el Pla d'aquest Pada
lllent qu'~ el Govern intepre1a que alguns consideram 
exceSSiV2l111cnt laxa, aleshores no és de rnés recordar
ha, H)S!e ha tret un excmple, l'exemple del restau
rant que s'instaHa en una casa que val la pena reha
bilitar pero no sig~lifica una construcció nova, aixo 
pudri~l 'olT pCi-fccl~ll11ent alb Cjuan es ¡xlrla ele la pos
sibililél1 de rehabilitació. Jo cree, lógicament, que les 
prescripcions d'especial restricció, el que intenten evi
lar c:,~ la proliferació cl'3ql.lesrs interessos socials, ill
troduint una ma jor reslricció que a la resta ele les 
aree~, ai\:ó és la preten~ió c\'aquest afegit diferenciat 
que es fa cn [unció que suprimir, al nostre Grup ens 
ha fcr lIna 111[C<'. de. I)or, sllprill1ir, COlll han fct el GHlp 
PSM-FEI\,r i el SOC[ALISTA, <lIs quals acolllpanyam 

(;, . , '_ ,." ': -'" 'O.' . -. 'l., 1-_ t.., .. ;: ~ . .:!o'" l' ~. • ~.' 1 



ZI mé~ gustos~ment en la resta d'enllnci~1Ls i prOnlll1-
CiZlTliCnlS que, \'ull recorelar una cosa, s'assembkn 
rnollís~ill1 al lext que c\ins el treball de Ponencia el 
Purtil\ eu Parlamcnlari cl'UM i ac¡uest Portaveu que e ls 
p;:nb del Grup Parlamentélri CDS varen quedar en
CaLTq!éll~; cl'elaburar com él in ten t ele tran sacció de 
con~ens i que al tinal va qUl:clar desbaratat a la clarre-
1'3 sessi0, s'assembla mollíssim, qUélsi tOlalmenl, jo 
diria, él 2quell intent. Per tanl no ens lrubavem tan 
al IUIl\":l 1 <.. i comprensiblcmcnl hem de hll1Wn lin" C[1I'-' 

aquell e-,perit de consellS es rompés el'aquesta ma
nera, 

En conseqüi'n cia, cre e que ni contradiceió ni in
coherencia, crec que simplemcnl la decisió \"alc:nta de 
donar suporL a la \'oluntat del Govern, la ,"oluntat que 
el Govern ha dit reiterac\es \'egac\es que lel~ia, la vo
lun 'a I de recolzar parlamenlal-iament una acció que 
possiblement él Govern no ha pres o no valía prendre 
perCJui: era difícil i de:1wnm a supon p~lrlamen lm'i. 
Esl~\\cm disposats i conlinuam disposa:s a donar-li 
aqucst suporl. 

Gracies, Sra. Presidenta" 

EL SR. PRESIDENT: 
P::tra defender la enmienda regislrada con el 

n"O 864/89, pl"Csentada por el Grupo Parlamentario 
PSM-EEM, tiene la palabra el Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sra. Presidenta, 
Cree que l'esl11~na ha quedat defensada en gran 

part amh les consicit:racions fetes pel CDS i amb la 
1105tra presa de postura, pero t,\J1mateix s'ha ele siluar 
en relació amb el tex1 que ha vengut de la Ponencia 
i bcm de dir, hem de comenc;:ar per insistir en un [et 
ja explicitat avui vespre, que é\qucst no és realment el 
text de la Ponencia, sinó el elarrer c\els textos que s'han 
manejat a la Ponencia i un text cJ'una majo.ria deter
minZida ele b PoncncÍZi, 

Cree que la peli ta historia d 'aquest episoc1i elel Ca
taleg és curiosa i s'ha ele recorelar com una Ponencia 
constituida fa més el'un élny amb un itinerari irregu
lar, reunions ocasionals, tenninis hélbilitats per perío
ele extraordinari cle sessions qu e mai no es varen uti
li tZZir, en algunél ocasió, reelamacions del nostre Grup 
a la Presidencia de la Cambra pcrque s'activas la reu
nió el'aqucsta Ponencia -que per cert vuJl ekixar cons
tancia en el Diari ele Scssions del nostre agra'iment a 
la Presidencia per les gestions fetes perque la Ponen
cia arribas a funcionar- i mentrestant fins i tOl el Go
vem donant culpa al Parlament que el tema del Cata
leg no es resolia quan la proposta que va enviar el 
Govern era clarament no execll tiva, perque declara va 
que el Cataleg era un document informatiu per a la 
futura rec\acció de ies sempre desitjades i mai arriba
des Directrius d'Orclenació Territorial, que aques1 Par
lament espera en un procés que em pareix que es fara 
tan llarg com la mateixa discussió d'aquest Cataleg. 

Al final, millor dit, després d'algunes reunions el 
Grup SOCIALISTA va proposar un document que ja 
hem comentat, que va ser estudiat i que mantenia una 
Iínia d'acords, d'aproximacions successives entre cinc 
deIs sis Grups presents a la Ponencia, alterna~ives més 
o manco similars que tenien un objectiu, aconseguir 
una moratoria, aturar els processos urbanístics, sobre
tot en eIs territoris on es podien aturar sense generar 
indemnitzacions inassumibles, pero la Ponencia, al fi
nal, amb finta extremada, amb un posicionament molt 

pe\" (Ia\ ;:]1 deis ni\ ells minil1 J ~ ('\igíblc,~ ,,'ha situat en 
un :)lIn~ lalllcnl~lbk i L.1 q\lL L'~ \'C'gil\ dcir:tu lial s d,,, 
eSrOf ';- OS que I1C1\1 ki i limií:ILla de malle'l a c1ram~ili('a 

la po~~;ibililat ele I'cficücia de' b Icina qUe dllJ ,11\l t~lI"1h 

ck ml'''US CI1S Il~\ ocupa!. 
ESp,T~l\em que s'alT ib~\" :1 UIl ic' .\i millor, fin s i 

tol qllL' .s'arrib~\,:; ~I un lext 1()llnaim L'I1~ 1110,~ adcq\IJI, 
perquc de'sp¡"és el·UlI ~!ny ele kines dllr c,C]ui un te\[ 
qUe ¡-ins i tol cliu, pe¡- c:\t."I11]>k, que "SL' ::-uspellc:1 <In i 
e!c~qLl,I!ir¡l'~lr~il1 :ICil!cl!es Z.(1! ll'~ ", ;c lTl"~ élue ks Z()lk.'; 

no L'S Iluden sLlspelldre ele (~IP \1}anL'r~l. el1 tDi C~~ ~L 

SUSp:~ll el plane.i~ltncnt que hi Iw sobre les zones o 5':: 

susp,:OJl la gram~l:ic::t, pero k:" zones no es poden sus
pendre. 

El Ca1illeg hi\ juslific\: 1 in, ara un c:\1cns conjulll 
ele ('chat:; i \"uli\ciol1s i co,llinu~\r~1 gl',IL:¡anl clebal~ i 
YotaL'iu lls en L'l Parlameni i lTLT que s 'ha ele dir que 
és un problema CJu ~ fa any,<, que ~'hauria cl'h~\\' e¡- re" 
sol, j que eJs probicmes qUL' J~ll es rL'Oo :el1 es poclrei
xen, les fcrides que no es curL'il es cangrc\1en j la pi (J

Iceciú dc::l teni,uri es ~l"Ob :\ ~\i\ í, e~l un prol.·~s ele 
putn:-facció, i aixo és dolen' l1t']" al lerrilol"i, aixu és 
c10knt per al turisme, és cluk'lt per al país, és dolcnt 
per a la natUl"illesa, és clolcnl per él l'economia i és 
cJolenl pe!" a l~\ socie1at i!!enea, llomés és bu pe!" a se
gons quío 

Aquests criteris insatisfcletoris prc~enem eanviar
los, d'acord amb eL altres Grups ele l'Oposició, amb 
una t(JI"nada al prjmer espcrit deIs c!eb;:ltS de Ponencia 
i a l:e !.';i 11 t, él més, cinc iloc s concrets per la nostra part. 
Nusaltres hader;l presenta~ UI1J cs¡;)cna cJ'adelició al 
primer texl, que ¡"ccallia la prolccció cl'alguns eI'a
qu'_'sls terri1oris, que hem yolgut complementar amb 
altnes. pero reconei:-;ejl1 que és un lema que no s'ha 
pogut discutir, que espel'am C]ue en successives reu
niono; de la Ponencia, gue no es clonara pe!" aCZibada 
avui. hi en1rem, a tes que 110 [enin1 gaircs esperances 
c1'aconseguir !In suport c!'aquest. Els anomenara molt 
l"¿lpiclamcnt, son els ele CapocDrb, l.ot!lOm SZip que Ca
poccrb és un !loe més que amenar;al, no entraré en 
cJetall s eJe la se\'a va]oració, que ha ele ser leoricament 
coneguela i acceptacla ele loh, ates que és una area 
que [igur~1 als inventaris i al c10cument preparat pel 
Govel"ll, la situaciú és que en ~lC]ucsts l110ments un vell 
pro,kcle és en marxa malgral b suspcllsió judicial del 
pla, que pel fel de no ser lllla"SllSpensili ferma i estar 
sotm-csa a un rccurs encarJ pcnnet urbanitzar ele qual
que manera, pero jo cm deman qu" pasara s i I Su
prem clesprés ralifica que aques la slIspellsió era acle
quacla. El fet s'haura consumat i s'h~1 Ir.tO perdl.1t al
gUlls valors natura]s assenyalats com 1" major colónia 
ele corbs marins de la Medi terrania i el paísatge mag
nífic ele la Marina ele Llucmajor. 

El cas de Cala Tuent crec que tots els Diputats 
el coneixen i si algun no el coneix que faci vía, perque 
Tucn t és UD Iloc que ja ha cs tat alL r'H de fa an)' per 
una lu"banitzaci6. pero que n IICJuesls m menes és a 
punl d'incr m enta r- e eI'una manera moll notabLe, el 
que Ii ve a sabr sera derini liu i jo ree que és ju -
Lifical q u es fae i ja ta l e'l que es pugui fer" De Mon
dragó , que és un cLebat aborda l en aq Icst Padamen t 

i del que no 'havia pogul parlar qU3n varem propo
sar parlar-ne, avui lenim J'oporluni ~a L d e fer-h o" Tol
hom sap q ue Mondragó é un Ll oc el'una belJesa Lota l: 
que és UJ1 conjullt natural ele a le, r ques, pinars J 

zones hU(I1jdes qu sera greument alterat per unes tU"

banilzacions promogudes per capital estr"anger per a 
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benefici de forans i aquesta vegada, qui ens indemnit
za a nosaltres? Ningú no ens indcmnitzara. Faran fal
ta indemnitzacions per aturar Mondragó? Potser sí, 
pero crec que és un deIs casos que aquestes indemnit
zacions serien perfectament justificades i, a més a 
més, si ara fan falta indemnitzacions per salvar Mon
draQ:ó és perque qua1cú ha fet que ara sigui possible 
o sigui imprescindible que hi hagi indemnitzacions 
per salvar Mondragó. 

Naturalment, quan ens diuen que no hem de pas
sar pena, que l'urbanisme ha canviat, que ara no es 
fan les coses com es feien abans, guaitin a la Barca 
Trencada i vegin com es fa l'urbanisme racional en 
aquestes iHcs en aquest moment, capolant roquissars 
vorera de mar perque les platges són massa petites 
per a les places hoteleres que es creen o per a les 
places residencials que es creen a la VOl-a; vegin com 
encara se sacrifica pcls cloblers nlcils tot el que sigui 
sacrificable, com es pri,'ati~za eI'una manera tan radi
cal que hns i Lol elotzenes ele veÚ1S ele! ¡Joble s'hzm 
el'enfrontar clandestill~\ment i amb noclurnitat a les 
tanques o parets que s'alcen pel- tancar l'accés a la 
mar a les nostres krrcs, un problema que continua 
pendent i que no reso1clll. El Parlament, no sabem si 
és capa<; ele curar i solventar problemes o ele consa
grar dcfiniti,-ament aquests. 

El Cap deis Aluts ele j\,lenorca també és una situa
ció important, amb un Pla Zlprovat cn un elels llocs 
més meravellosos ele IZl TramuntZlna menorquina, on 
també ele pas el PZlrlament lZWlbé podl:ia solventar un 
confliete municipal. E\ita r íem UJla nova llIalifela i 
el'aquí a uns' mesos, quan tornem ap'arlar elel Cat;'tleg, 
sera tard, com ho és ja per a la totalitat de la Sal 
Rosa d'Eiyissa, una zona humida en procés d'urbanit
zació. RecentmenL hi ha hagut una manifestació im
portant, encara que el nombre no fos extraordinari, 
a EivissZl i jo cree que tots o molts de ciutaclans d'a
questes i\les són solidaris en la conservació d'aquest 
espai. 

El nostre Grup no ha volgut aportar una formula 
concretZl perque aquests espais es conservin. Obvia
men t és una elecisió intencionada i pensam que l'Exe
cutiu ha c1'executar la inlenció del Parlament com ho 
trobi més oportú. Hi ha moltíssimes mane res de fer
bo, es pot aplicar la nova Llei de Consenració ele la 
Fauna, FlorZl i Espais NaturZlls, que preveu mesures 
immediates preventives; es poelria aplicar un projeete 
ele deelaració el'Arca NaturZlld' Especial Interes, fins 
ara l'unic Proiecte que hi ha hagut d'aplicació el'aques
ta llei ha estat el ele desqualificar, avui horabaixa tris
tament aprovat en aquesta Cambra; es poelria acordar 
amb els Ajuntamenls o amb qui convengui que i com 
encara es po.t salvar el'aquestes arees. Fins i tot no 
hem volgut lJrOpOSar una elelimitació concreta, eleli
mitin vostes, pero clelimitin ia i salvin tol a110 que si
gui salvable pe]' a unes Illes BZllears dignes, que si 
eOfltinuam parlZlnt sellse actuar ho cleixaran ele ser en 
poe temps. 

(La Sra. Vice-presiclenta Prirnera S'cll)Scllta LIt: la 
sala i el Sr. Vice-president Segon presideix el debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 

Alguns Grups Parlamcntaris que vulguin in<er
\"C:nir? 

Per )J2rt elel Crup Parlamenl~lri d'UM, té la parau
la el Sr. Miquel Pascual. 

Sr. Quetglas del CDS, perque aquí tenim tres Propos
tes de Resolucions que són practicament ealcades, que 
són la mateixa en els tres primers números i només 
hi ha unes petites diferencies, diríem, en un quart. 

Aleshores. quan facem la intervenció, una inter
venció general, sera quan parlarem d'aquestes tres pri
meres Propostes de Resolució i per tant no interven
dré més en aquest moment, ja que el quart del Grup 
Parlamentari PSM-EEM el tractaren també com a eon
seqüéncia d'un criteri de caracter general. 

Moltes graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Graeies, Sr. DiputaL 
Per part del Crup Parlamentari SOCIALISTA, té 

la parauIa el Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 
Cracies, Sr. Pl-t:sielent. 
Aquestes tres p rimcres propustes no és que siguin 

calcades, és que s'han acorcbt i per tant, cfeclivament, 
són coincielenls, perque lres Crups Parbmentaris han 
acorelat pt'esentar cls mateixu" tres primers punts a 
la Propusta de Resolució. Per tant, sobre aquests tres 
primers pun ls, insis lesc, no hi ha més valoració a ['er 
en aquest 1110ment; i sobre el punt quart, que és l'espe
cífic del Crup Parlamenlari PSM-EEM, hem ele dir que 
els cinc t:sp,ús que propasa realment ja queden afec
tats pcls punts 1 i 3 ele la Pl'Oposta, des elel moment 
que formen parí deIs espZlis inventaríats, el'algun deis 
dos Íl1\'entaris que són aquí establerts i que, per tant, 
en d~ a"pectes que: llU dUllCU lloc a inclemnitzaeió que
den plenament afectats sense haver-los d'anomcnar 
elins aquests punts primers amb caracter absolutament 
general. 

Ara bé, la veritat és que afegir aquí aquesta con
creció el'aquests cinc punts, 110saltres ho consideram 
poc encerlat i volclria donar dos excmples. Per que 
s'ha de ter una menció expressa de l'area deIs Alots, a 
Ferreries, si realment aquesta area 'dels Alots es tro
ba plenament elins la situaeió del punt l.B, perque 
efectivament és un territori que té un Pla Parcial arro
vat fa 12 anys, que no ha executat i per tant que es 
troba plenament dins la situaeió tearica que tracta de 
cobrir el punt l.B? Per que s'ha el'esmentar aquest es
pai concret i no tots els espais que es trobassin en 
aquesta situació del punt 1.B? Hi ha alguna motivació 
ele tipus general per fer-ho? 

I un altre cas que també crec que serveix per cri
ticar aquest punt 4 afegit, el tema de la Sal Rosa, real
ment lamentable, on sembla que s'hZln prodult algu
nes irregularilals, on realment hi ha hagut elesviacions 
respecte el'unZl correcta aplicació de la legalitat urba
nística, pero pel que avul aquí ens afecta, que és la 
conservaciú deis valurs naturals, realment coneixen els 
Diputats del PSM-EEM el nombre de places constnú
des o en construcció real sobre aquest territori? Són 
molls ele rnilcrs, st:l1lbla ser que teóricanwnt 3.500, 
pero que a la practica qualcú ha estimat en 7.000, ate
sa la lleugcra picaresca que hi sol ha'Tr en aquests 
temes. 

Per tan t, realmen t és difici 1 pro))osar aquí actua
cions concretes sobre casos que es troben en situa
cions tan peculiars. Nosaltres creim que aquest punt 
4 no afegcix coherencia e la proposta conjunta que 
havíem elaborZlt i no la votarem a favor. 

EL SR. PRESJDENT: 
Gr~lcics, Sr. Diputat. 

. .. . ,. C¡.~. . 
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Sr. Ivlztvol, voL .. ? 
Perdoni, no m'h~via rix~t que haguessin c.lcmanal 

lzt paraula el Grup Padalnt'JlIZlri POPULAR. Té la p~l
I"ztlrla él Sr. Gunz{lkz Ol·lea. 

EL SR. C;ONZALEZ 1 ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. 
Es para reiterZlr lu que L1i.il~ antes cun !J interyen· 

cian elel Cm]Jo del CDS, que lambi¿n vamos zt conte:;· 
tal' al Dlt'nllo de lel cueslit·>n. Zl jztS tres cuestiones 
básicas. Creemos qUé q uec\ar~ln suJ iciel1lCllh.:nte con· 
testadas con la pn,:sL'nlació ele llUcstra Propuesta y 
respectu a la cuarta, la espcLl~¡J del Gnlpu del PSM· 
EEN!, simplemente decir que, Lambién elentro de esa 
explicación, concluin.:mus que en una segunda fase, se· 
gunda fase que ya ,IIJUnCiélJnU~ de estuuiu ponnenori
zado más detenidu de espacio por espaciu, se rú dunde 
quepa la cuncrecic.in ele algún caso más >, ingular deri
vaclo ele criterios cLirus y que: tuclos cunUlcamos en 
que pudiera suspenclerse algún proyecto de urbaniza· 
ción en ejecución, y digo en ejecución purque ele los 
cinco que nos ba presentadu hay algunos no solamen· 
te ya con instrumentus urbanísticos de todo tipo aproo 
bados, sino, como digo, inclusu en ejecución. 

Por consiguiente, esta propuesi.a, que va un poco 
en la línea ele la única propuesta de trabajo que pre· 
sentó el PSM-EEM en la Ponencia y que se refería a 
dos espacios concretos que yZl había traíclo aquÍ, al 
Pleno, que eran los ele Capocorb y el de Calas de Ma· 
llorca, el del Centro de Interés Turístico, creo con
cretamente que ya en la Ponencia, como digo, fue 
generalmente rechazado. El Sr. Mayor h;:) hecho una 
historia o una versión ele su histOl-ia ele la Ponencia, 
nosotros desde luego tenemos otra versión, nosotros 
sí presentamos una Propuesla general en principio, en 
la Ponencia, para estudio y para trabajo e insisto que 
el PSM·EEM se limitó a presen:ar una Propuesta que 
rec0gía dos espacios: 

Hoy añade a la prup-uesta que prescn tó básicamcn
te el Grupo SOCIALISTA en la Ponencia ésta con cin
co espacios sin explicar adecuadamente los criterios 
que les lleva 3 eso, no sé si criterios de tipo ele divul· 
gación, ele temas que han estado en los medios ele co
municación recientemente o no sé si hay alguna o!ra 
razón; en cualquier caso, insistu, eso para nosotros es 
una segunda fase ele estudio de la Ponencia, en la que 
pasaremos a trabajar inmediatamente la semana que 
viene, de acuerdo con el calendario que esta mañana 
se ha fijado en la Junta de Portavoces. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per tancar el elebat d'aquesta esmena, té la parau· 

la el Sr. Mayol. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
J o crec que no m'he sabut explicar adequadamen t 

abans , perque veig que sera necessari insistir en a l
guns punts . 
E L SR . PASCUAL 1 AMOROS : 

Sí, Sr. Presiden t. Sres . i Srs . Diputats. 
Jo abans n o he intervengut, quan h a parlat e l 
N osaltres h em presentat alguns espais perque p en-

sam que a aques~s espais n o els són clar ament aplica· 
bIes o suficien tm ent aplicables els criteris genera ls 
que acorelarem els t r es Grups de l'Oposició a la Po· 

n'~ncia, En el Gl~ ek Ferrerit:s, L"J:, rrumotors jl'lil ins· 
wt L\11 Pb Parci,ll l]lIe' tener! ,lplUlé\L eke; dt, fa 12 ,\l1~\S, 

perú des del mUIl1ellt que ]'han tornat a preo-entar a 
l'Ajun:Cllllenl L'11 aCJll t'~b JllUillt'llt', pCi1sam CJLiL' podria 
ser dubt( ',s que le'l pllllt ljue e:é"qu,il il ¡Gil i~l aquesl~ 

plan~ ~tn¡il's rl).~ aplicable i Li 'éllgllna manera aqucsl 
punl no s'~1plic:~lS [Jel' acbrir dub~es, pL'no.c\ll1 que és 
molt III i] 101' pa:",a 1'·llUS LlL' pruek:n t:; que nu PC1SS¡H'IIO~; 

d't'stc1h iadurc" de lk'bclts o d'L'sl1lcnes, 
PCJlSélll1, L'1l L'I C'!~ ele- b Sal RosC1, que :-;i ara hi 11:1 

7.000 pbl.'es, que nu hel11 cunjpL~!t, ::,i el prucl;s inicial 
acz:ba n'hi haur~L Il1Ullíssims El¿::;; llosaltles no sabtm 
si es pUL alUI al", peru ~,~tl.XJll amb lula ~q~u)'eLaL CJue 
s'ha d'~I¡Urar, Cleim Cjl1e s']¡~\ cI'atllr~lr sigui u llU sigui 
pussiblc, heDl ck desitjar qUe ~'é:tUl i i hem clt- prupo· 
Sé\:' al Pall,lfiIL'1l1 que ai:,¿¡ s·alliri. i\11lb la mar\8 que 
ha dllt d ckbaL d'aqucst Lema a la Ponencia, fins e1 'a· 
quí a un ~Hly no en lornm'Clil a parlar en el Plc i no 
lornarcJil a ~tprul'ar unes altl es meSUl'es cautelar, 
complementaril's a ks c\'avui o me~Llres conL'retes per 
als espais definits i cl'aqul'slS espais l1'hi k1\ !r~\ que 
ja no ho Senln u n'bi haurá que ja no valclran la pena, 
Una vegada, amo una mct~l:'ura encertaclíssin~a, el 
Sr. Triay va ciefinir aques!a casa C0111 una llctja de 
mercac.lers; jo erec que éJ\'ui \'cspre és panlcó cI'i}~u· 
sions i el'esperances, cosa igualment tris la, 

EL SR, PRESIDENT: 
Mult es gl'acies, Sr. Diputat. 

Passam a debatre J'esmena núm. 855/89, presenta· 
ela pe] Crup Pa¡'lamentari SOCIALISTA. Pcr del·ensar· 
la, tt~ la paraula el Portav('u Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Sr. President. Sres. i Srs, Diputa~s. 

L'esmena de substitucio o él la tot,llitat al text de 
la Ponencia que presentam conjuntament els tres 
Grups Parlamentaris, CDS, PSM·EEM i Grup Parla· 
mentZlri SOCIALISTA, comenc;a c1emanant al Parla· 
ment que fixi una pusició ele constatació ete la neces· 
sitat etc prendre unes mesures cautelars, primera 
qüestió i que no és supcdlua, perL)ue és la que pre· 
cisament dóna la primer::: resposta al que aquest Par· 
lament va I1prO\ al' la un <.:ny, que és encarregar aUlla 
Ponencia quc estabJí5 si reahnen~ eren necessaries, i 
quines, unes meSllre~; que p¡-otegissin els espais nall!' 
1'als clurant la tramitacicí de les Directrius d'Orelenació 
Territorial, i aquí feim una afirmaliva posició quant 
que és pl"ecís j urgel1l impedir accions cl'urbanització, 
eclificació o qualsevol altre tipus ele transformació o 
alteració que a[ectin negativament els valors que es 
J r ' li:!nen prolegir j a partilo eI'aquí in tam el Govern, 
fixam pel"que sigu i n tinguts en cumple pel Govel11 els 
criLeris q ue han de regir aq uestes me Ul'e cau telars, 
que jo les resumiria molL br umen! en el fet <le sa l" 
val' 10 1 a ll q ue a l s inv ntar is re ts pe\" le Admirus tra-

ion 'Plibl iqucs s'ha inv'nlaríat, s 'ha del imitat j q ue 
no doni lloc a indemnització. 

Per lan t , dos a 0p ete fonamenta !s a ten ir en 
compte: en pr im 1° Iloc, els invcl laris , la Propo la del 
G ver n del 1987, que conside.ram insufie ien t , i la P ro
pos ta de l' I CONA del 1984, que com p lem enta i é mé 
amplia en alguns aspecles, en ta m ajoria, respect c de 
la Propos ta de l Govern . Qualcú e demana ra per que 
hern de tenir e n compte aquí una propo ta que lCONA 
va f r l 1984, s ' reo lmen t el Govern ja ba fet, el 1987, 
una propo :a d'aetuaeió e n q ü s l ió, en r e lació amb les 

.-l 
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arees a protegir a les Illes Balears. Nosaltres entenem 
que si una llei que tanta satisfacció ha donat a la Dre
ta d'aquest Parlament, com és la Llei de Camps de 
Golf, ha tingut en compte els inventaris d'ICONA per 
prohibir taxativament que dins les zones incloses a 
l'inventari, article 5, no es puguin aplicar aquestes ex
cepcions de la Llei del Sol que suposa la Llei de Camps 
de Golf, creim que amb molla més raó un inventari 
com el de l'ICONA del 1984, que ja forma part de la 
legislació de la Comunítat Autónoma de les Illes Ba
lears, és logic que es tengui en compte en una actuació 
preventiva del Govern per assegurar una transició pa
cífica a la seva definitiva pmtecció durant el temps 
que aquesta pugui durar. 

Per tant creim que és pJcnament justificat, ateses 
les diferencies il11portants que hi ha entre la Proposta 
del Govem i l'invcntari enCONA del 1984, que sigui 
la conjlll1ció d'aquesls dus ill\ entaris, el'aquesls dos 
treballs, c1'ac¡uesls elos estlldis, la que se'l'\eixi de rt:l'c
rencia lJCl prenclrc ul1es mesures céluklars. 

En segon !luc, que I1U duni lluc él inclel11nitzaL'ió, 
per tant que I1U incurri en les previsions ele j'article 
187.2 de la Llei ckl Sól; que' és mol! clar i que és l'ar
tiele b~lSic i únic pdlc1ÍClL11ellt que es:ableix els erite
ris als Tribllll,lls per tellir dl'eL a inelell1nill.aciuns per 
modificació de plans pal'ci,ds: que aquesla modifiea
ció es faci abans de lrélllscolTer els lerminis prcvists 
al pla cl'etapes i que si es fa clC'sprés deIs tenninis pre
\'ists al pla el'etape:.;, si l'cxccució s'ha fe~ elesprés elels 
terminis no hago estat per causes imputables al prumo
tor. Per tan t, aq ui nosal ~n:s pl'Oposam que s-iguin dcs
qualificals a lravés el'una suspensió de planejament, 
com estableix la Llci del Sol, article 51 i una norma 
subsidiaria conscgüen:, aq uells lcrrenys que no tcnen 
Pla Parcial apro\'at -l'article 187 de la Llei del Sol 
no parla dcls Lerrenys ;:ense Pla Parcial aproval- i 
aquells que tenguin Pla Parcial aprovat, pero els es
pais amb v<l1ors naturals que es volen protegir no ha
gin lingut alteracions irrecuperables i els incompli
ments deIs terminis siguin c1arament imputables al 
promotor. Per tant, salvar els valors natural s esgotant 
al l1laxim les possibilitals de protecció sense incórrer 
en responsabilitats indernnitzatories. 

Establim al punt 2 unes excepcions que es deixen 
en mans del Govern perquc valori possibles casos par
ticulars del punl anterior en dos espais específics, 
Serra de Trallluntana i els AlllLlnts, i que doni cOlllpte 
al Parlament ele l'ús que faci el'aquesta excepció. Per 
quc aquests dos espais? L'estucli del Govern Balear, ele 
la Conselleria e1'Obres Públiques, que va [er el consul
tor INESE, qualifiquen aquestes dlles arees com a 
arees complexes i realIllell1, són arees mol: especials 
i absollltalllent difercnci:lc1cs elE' les altrE's qUE' inte
gren el conjunt deIs invC'llta¡-is, una superfície incolll
parablemcnt superior, la Serra ele Trallluntana, quasi 
800 quilómdres quaclrats, ;¡gafa una cinquena part ele 
Mallorca, els Amunts d'Eivissa, 190 quilómetres qua
drats, que a més c\ins les scves delillli 13CioTls agafa 
quantitat de publLs i qUe', a lllés, les mateixes prupos
tes cl'actuació elel GO\'ern en el seu treball que ha ele 
ser objecte de t ralllitacic¡ o el 'estudi parlalllentari talll
bé fa un recollcixemen1 el'un ,ractamenl especial a 
aquctes ellles arecs, él la Serr3 ele Tramu1l 1ana proposa 
un PIa Territul'lal Pal'cial, al, Amunts fa rderenci3 al
Ira \'egaela a aques! caráclcT d'arca cillllplexa i propo
sa un pare natu ral amh Illt'sures ele caracter s:Jcio
eeOll~'Jl11ic a r,l\'ur ele la p(Jblació, 

El tercer punt ele la Resoludó tracta deIs soIs no 
urbanitzables o deIs soIs que hagin estat desqualificats 
amb anterioritat, exceptuant aquí, per evitar precisa
ment coHisions de tipus legal, aquells que ja han estat 
objecte de suspensió l'any 88 pel Govern i aquí es pro
posa amb caracter transitori una forta restriccíó ele 
la possibilitat el'edificar, limitant les actuacions, els 
manleniments el'usos i la restauració d'edificis exis
tenis i amb caracter definitiu un pla especial de pro
tecció que estableixi amb caracter estable els usos i 
les possibilitats d'edificar dins aquests espais. 

En conjullt hem de dir que la Proposta acordada 
amb els al1res Grups Parlamentaris -i vull recordar 
que són tres Gnlps aIs quaIs els clectors ele les Illes 
Balears van donar 30 Dipuiats en aquest Parlament, 
la majoria absoluta-, la Proposia acordada amb 
aquests tres Grups, PSM-EEM, CDS i Grup SOCIA
LISTA, suposa unes mesures de caracter mínim neces
saries i urgents per poder elonat- eles el'ara mate ix for
¡;:a garanties i cxect.l'ivitat a les propostes ele protecció 
que el Govenl ens remeti . Consideram que per elayall 
el'aquestes mesures el c\iscurs de la conservació ele la 
naluralesa no lé cap tipus de creelibilitat; per clavall 
el'aquestes mesures, els plantcjamcnts proteccionistcs 
n01110s es poden qualificar ele verbalisme sense solven
cia, ele lalons ele xecs sense fons, ele pirotecnia políti
ca, si m'ho perrnelen, que provoca en els ciutadans 
una sensació el'lmpotencia i ele frustració, als nostres 
conciutadans caela dia rnés preocupats i alarmats per 
un futur que pot resultar greu1l1ent afeetat per Ulla 
mala pulílica, la ele l'aClual GOVfTll conservador en 
l113U~ria ele gestió del terrilori i elel medi nalural. que 
permet continuar cec\int espais verjos a uns creixe
ments clarament nocius. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Grups que vulguin intervenir en el debat d'aques

ta esmena? 
Si no hi ha peticions ele paraula, acabat el debat 

de les esmenes ele totalitat, passam a debatre les dues 
esmenes parcials i en primer lloc té la paraula, per 
defensar l'esmena d'aeldició núm. 861/89, del Grup 
Padameniari MIXT, el Portaveu Sr. Caries Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Abans he dit que la Proposta feta pels Grups PO

PULAR, UM i MIXT era la proposta que creia més ade
quada i també he de reconcixer que des del punt de 
vista nostre vaig trobar a faltar quelcom que donés 
tota la fon;:a que té aql1esl Parlal11ent i és un punt on 
elill que «se sllspendran i desqualificaran excepte jus
tifi'G1Ció en contra», Aquest «excepte justificació en con
tra» hem cregl1t que ha subsistít tal com esta, si més 
no el Govern ho ha cle sotmetre a aquest Parlarnent; 
cree que justament esta bé que sigui el Gm'em que 
ho proposi, pero ha ele ser aquest Parlament demos
trant una vegada més la seva veu, que és la que ha 
ele subsistir pcr dalllunt de tot, i el GO\'ern solmetra 
aquí el que nosaltres creim convenient que ha cle 50r
tir. Aquest punt és el que trobam a faltar. creicm que 
així és molt més cOtTecte i que clonara oportllnitat a 
fer les coses no millor, perquc inclsiclltiblement creiem 
que el Go"ern ho pot fer bé, pero sí que aquest Par
lamcllt pugui assumir també la responsabilitat en 
~lq uests casos. 

Gracies, Sr. Presiden t. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Molteo, )ll ~\cies, Sr. Diputat. 
Algun Grup desitja intervenir en el debat el'aques

ta esmen:l? 
Si, té la p~lraula el Sr. Mayal en nom del GI-Up Par

bmcntari PSI\l-EEM. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 
Gracit~s, Sr. Pr.;s ident. 
Hcm eJ1[l:s, PlTLJlle ]a \'cril~ll és que: nI) cun"idcr~\

vem prou clar el lexl ele l'esmena, que es refereix, per 
tanto ~Ih ~;cctnrs urhanitzablc.~ sense P]a quan es fa ¡'ex
cepció j l'S man tcnguin com él urbaniLw bIes sensc Pla, 
pcrqul: també es podia referir a tots els sectors que 
110 es de:;quéllificassin. aplicélnt ]'cxcepció o aplicélnt la 
rc:gb, de mancra que la veritat és que teníem dubtes 
que voste ens h8 3cl3rit en part. 

Nosaltrcs no elonarem suport éll Dictamen ele la 
Pon~ncia, per tant sLTia absurd que reco.lz8ssim acti
vaIl1ent una proposta d'adclició, perque seria incohercnt 
i a nusaltres, Sr. H.icci, la inoherencia no ens "gr~l(Ja i 
per tant no podem elonar suport a una idea que tam
poc no podem di!' que sigui negativa i que ates que el 
Govern pot fer excepcions i probablement en [ara, bo 
sera coneixer-les, ele manera que ens abstenclrcm. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
No hi h8 petició de paraula per tancar el debat; 

passam, per tant, a debatre la dan-era esmena presen
tada, registrada élmb el núni. 862/89, del Grup Parla
menta!-i POPULAR. Per defensar-Ia, té la paraula el 
Portm'cu Sr. GonzáJcz Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. 
Como la enmienda que presenta el Grupo POPU

LAR Y dado el contexto del debate, el desarrollo del 
debate, he pedido a la Presidencia en realidad que esa 
enmienda se encaje en la defensa general del texto del 
Dictamen de Ponencia, que salió apoyado por la ma
yoría ele los Diputados de Ponencia. 

Los espacios que se contemplan en el Catálogo que 
nos remite el Gobierno no son uniformes, acaba de re
ferirse a esto, por cierto, el representante del Grupo 
SOCIALISTA, se refirió a ello y concretamente se re
firió a llnO de los aspectos de la heterogeneidad de 
esos espélcios, creo yo, que es el aspecto extensión o el 
aspecto superficie, pero a nuestro juicio hay otros as
pectos. Lo primero que salta a la vista es que de es
tos espacios el propio Catálogo recomienda en unos 
tratamientos unos y en otros unos tratamientos 
urbanísticos o proteccionistas de un tipo y en 
otros absolutamente distintos; van desde la ab
soluta y total conservación del espacio 118sta los 
espacios que requieren sin ninguna duda una pos
terior zonificación, una compleja posterior zonifi
cación, de modo que el propio Catálogo propone 
diferentes figuras legales para cada caso, figuras 
como unas normas complementarias, un Plan de 
Medio Natural o un Plan Director Territorial, co
mo ya se ha dicho aquí también, en el caso de la 
Sierra de Tramuntana, y todo ello en función, como 
digo, de tres criterios, no solamente de su extensión, 
sino de otros dos muy importantes, su valor ambiental 
y su situación actuaL 

A la hora de buscar unos criterios generales que 
permitieran llegar a unas medidas cautelares adecua-

das a b finalidad ele nitar el rápido desarrollo (le ur
banizacioncs en suclos afectados por el Catálogo antes 
de su ddilliti\'a pn:scrvación, si ésta procediera, esta 
heit'l"ogenc ic\ac\ de las ál"e8S constituyó sin eluda en la 
PUllcllci a 1" m"yor dificultad. Nuestro Grupo presentó, 
cumo ya be dicho antes al cantes tar al Sr. Mayal, una 
prü)~Llest3, ulla propuesta completa ele medidas caute
la! es d", tipo genel-al, de éstas que hoy defienden aquí 
tres Grupos de la Oposición, pero que a nuestro juicio 
L'~él n-,j e.ma PI uplle~¡a de trZlbajo que nosolros hicimos 
en b Ponencia, así como las que hoy se traen aquí, 
:lclolecían de una generalización inadecuada al caso v 
adolecían de esa generalización inadecuada porque tr,~
tar por igual espacios como la Punta de n'Amer i la 
Sierra de Tramuntana o la isla del Aire o de Tagoma-
10'0, els Amunh d'Ei\'i .<sa, elc., resulta impossible a nues
tro juicio y por ello. después ele las primeras Ponen
cias y a la vista de su desarrollo, Ponencias que por 
cierto CJuiero c\ejélr cJalo que, si no recuerdo mal, fue
ron cinco únicamente, porque aquí se habla ele un año, 
CJue se ll eva roclLlndo 11Il año, v se deja en el aire la 
sensación ele que algunos Grupos pretenc1Íéln que du
rante ese año 13s cosas rociaran y no se llegara a acuer
dos. Aquí, efectivamente, durante un año o más de un 
año la Ponencia no se reunió para l.ratélr de este asun
to v no será porque desde luego el Grupo POPULAR 
no haya pedido reiteradamente desde esta Tribuna en 
el Pleno, desde lc\ tribuna de la Com isión v eles de la 
propia JI1l11a ele Portavoces que este asu~to tuviera 
prioridad, en eso nuestra voz creo que se ovó por lo 
lT';:l1CS tnnto como cualquier otra \' a mi juicio más. 

Por consiguiente. hubo sólo cuatro o cinco Ponen
cias. que ~fO recuerde. La mitad de esas cuatro o cin
Cl) Ponencias, como digo, por nuestra parte nos pare
ciÓ qlle la generalizaciÓn era inadecllada e imposible 
v llrecissmente porque la ¡reneralización sin mayor de
talle conduce, a nuestro juicio, irreversiblemente, en 
este tema , a la injusticia y vuelvo a reiterar un argu
mento que ya expuse antes contestando al Grupo Cen
trista, no vemos que la generalización y mucho menos 
la generalización en espacios tan amplios, tan descono
cidos por alguno ele los miembros de la Ponencia pue
da pmc1uci¡- la menor sensación ele hacer justicia, sino 
toelo lo contrario precisamente. E's por eso que noso
tros en las últimas Ponencias, en la última concreta
mente, )10CO an les ele la última, en unión ele los Gru
pos ele UM y elel Gll.lpO MIXTO buscamos una solución 
ele estudiar precisamen te área por área y buscando así 
lo que realmente era urgente, los espacios en que real
mente era urgente tomar una medida cautelar que no 
podía ser otra, en principio, que la suspensión. 

El problema radicó entonces en la falta de tiem
po, porque curiosamente, a pesar ele que se tardó tan
to tiempo en reunir la Ponencia y que este Catálogo 
lleva roelando por el Parlamento más de un año, cu
riosamente digo, la verdad es que las Ponencias fue
ron pocas y al final había mucha prisa por parte ele 
algunos Gnlpos en tomar alguna determinación. Noso
tros aceptamos esa prisa por una exclusiva razón y es 
que hoy, en el último Pleno Ordinario del período ac
tual de sesiones, pudieran por lo menos tomarse unas 
primeras medidas y que desde luego no se nos pudj~
ra responsabilizar a nosotros de retrasar esas medI
das, pero, claro, ello provocó que no tuviéramos tiem
po ele ver con absoluto detalle todos los espacios y me 
refiero concretamente a que algunos que reconocemo.s 

que no hemos podido estudiar con detalle son preCI
samente los de la Serra de Tramuntana por su corn-

1 
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plejidad, sí que hemos repasado todos los demás. 
Como consecuencia elaboramos una propuesta que 

creemos sumamente adecuada, sin entrar en particula
rizaciones, por cuanto, al no haber podido ver todos 
los espacios todavía ni tener los datos y toda la infor
mación en la mano, no podíamos hacer injusticias, por
que eso era injusto. 

Por consiguiente nuestra propuesta es suspender 
los suelos urbanizables o aptos para la urbanización 
sin Plan Parcial aprobado y en principio descalificar 
todos esos suelos, salvo las excepciones que el Gobier
no deberá estudiar, excepciones en las que incluimos de 
alguna manera, la que sea, a nivel convenido, las que 
de alguna forma se reflejan en la Propuesta de los tres 
Grupos de la Oposición, fundamentalmente los temas 
de la Serra de Tramuntana y deis Amunts de Ihiza 
y pudiera ser algún otro, como alguno que pusimos de 
manifiesto al ir mirando los espacios, algunos que se 
pus ieron de maniriesto y que nosotros comentamos den
tro de la Ponencia, algunos espacios extraños que pu
dieran no tener Plan Parcial aprobado pero resulta que 
están pr-ácticamente construidos y que tienen una en
tidad in-elevante en medio de un entorno de urbaniza
ción amplia, hay algúri. caso, por ejemplo, en Llucma
jor, etc" en algunos casos particulares de ésos dába
mos la posibilidad al Gobierno de que con calma nos 
propusiera la no descalificación de esos suelos sin Pbn 
Parcial aprobado. 

En cuanto al suelo no urbanizable, que es el se
gundo gran tema que se trataba en la Ponencia, bus
camos una solución que también nos parece mucho 
más adecuada y mu'cho más justa, una solución que 
se basaba en pedirle al Gobierno que diera el mismo 
tratamiento a esos suelos no urbanizables que había 
dado en aquellos municipios, a los suelos no urbaniza
bIes de aquellos municipios en los que se había hecho 
esa suspensión recientemente. Con ello, además, nos pa
rece, con esta propuesta, entrar en un criterio de plena 
justicia, puesto que -yeso también lo comentábamos 
antes cuanelo contestábamos al Grupo Centrista en cu~n
to a su cuarto punto- nos parece mucho más adecua
do que se dé el mismo tratamiento a los mismos pro
blemas y no que haya en unos municipíos un suelo no 
urbanizable con un determinado tratamiento y en otros 
municipios símilares, limítrofes incluso, que lo haya 
con otro tratamiento distinto. 

Por consiguiente, este tratamiento que ha c!::ldo el 
Gobierno, por cierto con general asentimiento, en la 
suspensión de planeamientos, en la elaboración de las 
normas subsidiarias subsiguiente a la elaboración de 
planeamientos, nOS parecía lo más justo y lo más ade
cuado. Pero además hay otro acuerdo ele Ponencia, hay 
ot['O acuerdo de la Ponen cia ele los tres Grupos mayo
ritarios que no está aquí reflejado pero qlle si e.st~í re
rJejado ya en las actas, sin ir más lejos, de la Junta de 
Portavoces. El acuerdo es que nos parece -yeso ya es
taba ele alguna manera reflejado- en nuestro primitivo 
borrador de la Ponencia- que era imprescindible es
tablecer un contacto directo con los municipios afec
tados, recogiendo in situ la información necesal' ia para 
concluir nuestro estudio pormenorizado, de forma que 
cuando los trámites de las suspensiones que pre\'is ib1c
mente inicie el Gobierno v que pueden ser del orden 
de dos meses estén concl~idos, estaremos en condicio
nes de completar las medidas que sean necesarias y 
ahi entrar en las particularidades que de acuel-c!O (on 
criterios objetivos, criterios objetivos y por ello de jus
li c ia, podamos efectivamente abordar-, 

Respecto a las enmiendas a la totalidad que nos 
han presentado los tres Grupos Parlamentarios, en cuan
to al primer punto no solamente no tienen en cuenta 
la heterogeneidad de los espacios contenidos en el Ca
U\cgo del Gobierno, sino que además nos proponen 
que se tomen con relación a otros dos catálogos, es de
c'r, tenemos un Catálogo complejo y heterogéneo y 
como consecuencia vamos a mezclar tres, vamos a po
ner el de ICONA, el de INESE y el del Gobiemo, que 
en su conjunto afecta un 60 o un 70 % del territorio 
de las Islas, catálogos que por cierto, como he dicho 
antes, proponen tratamientos distintos, porque natural
mente los suelos contenidos en los catálogos son muy 
distintos. 

Pero es que además, en el punto segundo, al incluir 
suelos con Plan Parcial definitivamente aprobado cuyo 
plan de etapa no se haya cumplido, nuevamente se ge
neraliza y se pone al Gobierno a juzgar, sin los datos 
adecuados, porque el Gobierno no posee esos datos y 
es to se l'epi tió h;:¡s 1 a 1 a sac i eelad en Ponencia, de ahí 
precisamente que queramos ir a buscarlos in si tu a los 
propios municipios, cuales son los planes que han in
cumplido los plazos y cuándo, sobre todo, ese incum
plimiento es imputable o no a la Administración, Eso 
en deFinitiva, y con eso quiero contestar al representan
te elel Grupo SOCIALISTA, que dice que 10 que ellos 
proponen en ni ngún caso es objeto de indemnizacio
nes. eso es una cosa que dice él, pero que en último 
extremo van a elecir los tribunales, tenemos algún caso 
muy reciente en que los tribunales se han pronunciado 
,v que se decía ha sta la ~ac ic:..dacl Cjue no llahía lugar a 
indeml1 izaciones. • 

Respecto a los siguientes puntos, por premura de 
tiempo voy a pasar un poco por ellos por-que me pa
rece que no voy a tener tiempo de explicar mi posi
ción respecto a dos cosas, una la enmienda del Grupo 
MIXTO, enmienda que vamos a apoyar porque en cIe
finiti\'a viene a redondear la intervención parlamenta
ria en esta fase de suspensión cautelar al permi til-nos 
juzgar las razones por las que el Gobierno propone o 
110 la descalificación de determinados suelos, va a ser 
el Parlamento el que tenga esa posibilidad en su mano, 
Nos parece, por consiguiente, una enmienda inteligen
te y que devuelve, en definitiva, al Parlamento su obli
gación en esta materia elel Catálogo. 

En lo que se refiere a nuestra enmienda exclusiva
mente. es una enmienda muv breve, muy sencilla ~' que 
en realidad pretende corregir un defecto en la redac
ción primitiva, en la redacción primitiva del <1cuerdo 
de los tres Grupos MIXTO, UM y nuestro, se dice que 
se salvan las medidas cautelares en aquellos espacios 
Clue han sido ohieto de aprobación de una ley de de
cbración de Area de Especial Interés. cosa bast,1I1te ló
gica por cuanto sel'Ía verclac1enll11('nte riJ1tore~c() que 
J hora con estas medidas pretendiéramos alterar lo qlle 
una ley recienl elllente, todas ellas son hastantes recien
té'<;. h:l decidido aquí y e n lodo caso, si alguna puntua
l ¡zac ión o alguna mod ificación necesi ta esa ley, vemos 
que es el camino ele una modificación ele esa lev, como 
huy se ha traído la ele Atalis, el camino lógi co para 
modificarla ~' en esa reebcción se nos había olvidado 
lln tema, que pOI' eso incluimos aquí, que entra c1c:ntro 
ele esa misma lógi ca ele defensa ele la se¡Turidacl jurí
dicel que es el tema de la declaración, de] espacio de
clarado como parque natural, pueslo que si este espa
c ;,o ha sido va debidamente delimitado, estudiado, es
tructurado \' ha s ido ohjeto, como digo, ele una ckcla
ración de parque natural, resultaría igualmente il1 cobe-
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rente que ahora, en estas medidas cautelares , alcanz~· 
ramos a modificar esos límites. 

Nada m{ts. Muchas gracias, Sr. Presidente. 
(El Sr. Presielcnt n::pl'L'l1 la presidencia elel debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Porlavcus elels Grups Parlamcntaris que n¡]

guin intervenir )ler a tom de P2)llica tant al text ele 
la Pont:ncia com a la intervenció elcl.. . ) 

Si. Pe] pal·t del Gl-Up PZlrl~tJl1cnlari CDS, té la pa
raula el Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. OUETGLAS 1 ROSANES: 
Es f'a difícil intervenir quall les pOSlClOns ja s'han 

assenyalat, practicament cleb'ltucles. perque és diFícil di
ferencim' el torn de defensa d'un posicionament 'del 
el'un altre. Moll bt-eument, simplement per consumir 
un torn, quasi per qtiestió ele cortesia en relació amb 
els Grups proponcnts, jo volelria al·ludir fonamental
men 1 una qüestió a la qual només he fet una allusió 
tangencial abans, la dificultat el'explicar el que era un 
procés que sembbva positiu, el'acostament ele postures, 
ele cansens jo diria, que es va produir en Ponencia i 
que va estar a punt de lcnil' una feli¡;: culminació a 
tra vés d 'un Z1 redacci ó t ransaccicnaela, que inten tavem 
aconseguil' i que, a rnés, jo voldria assenyalar una cosa, 
que el Portaveu elel Grup Parlamentari POPULAR no hi 
posava les objeecions que ara emfáticament ens mani
festa en relació amb les propostes transaccionals que 
inclolen aquells plan s aprovats pero no clesenvolupats 
per causes no imputables a l'Aelmini stració i que no ha
guessin proclui"t un mal irreversible al patrimoni natu
ral que, amb les mesures cautela!'s i després amb les 
e1efinitives, pretenem protegir. 

Es a dir, el que jo voldria assenyalar, subratllar i 
també e1enunciar és un canvi d'actilud que no s'ha acla
rit suficientment, quin ha estat l'origen i quina ha es
tat la raó pet" passar d'una sistematica que al nosfre 
judici '.'r<1 la crJ!Tcc'a, unC1 sistclT1zllica de contemplar 
<1mb criteris genera ls i übjcctius la lolalitat deIs esp<1is 
a dilatar' el pronunciament sobre aguest tema en fun
ció c¡'una analisi CC1suística, el'una análisi que en defi
nitiva, tant meloclolOgicament, insistesc, com en termes 
elel resulta 1 Clue pot produir, molt temem que no sigui 
tot el satisfaetori que la societat ele les Illes Balears, 
quc el mateix GonTn a través e1cls seus pronunciaments 
i ho vull dir claramen t, han demanat que aquest Pal-
léunent res en suport (runa prolecció efectiva a uns es
país naturals, perque 13 gran pregunta que jo crec que 
es far';). la societat balear, si surten aquestes mesures 
c~cutelars que ens proposen els tres Grups que clonen 
suport al Govern, sera per que s'ha fet tanta feina so
bre un Cat~tleg el'Espais Naturals, sobre el qual eles
prés no hi ha la valen tia cl'actuar-hi amb un criteri da
ram en t proteccionista. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la 

paraula el Diputat Sr. Mayal. 
EL SR. MA YOL I SERRA: 

Gracies, Sr. President. 
Entenc que la nostra posieió sobre del Dictamen 

de la Ponencia s'ha expressat en ocasió de defensar l'es
mena a la totalitat, perque si hi ha una esmena a to
taJitat vol dir que es rebutja l'acord de la Ponencia i 
per tant em limitaré a explicar el nostre posicionament 
a l'esmena d'addició del Grup POPULAR molt breument, 

co~a que per a]tra bancla supos que en aquestes hores 
és cl·agrair. 

í:\ icit:nlmenl una CSJ11cné1 c\'aclelieió a un text que 
es rl'b~llia ha de ser n:buljada, perquc no tendria sen
tit all.'gil qllé\!que cosa él una eosa que no s'aeeepta. Per 
altra banda, cntenem qllC aqul'S! punt a la pl"ilctica té 
1111 "i~:n iricat mol t dar, mull COllcre t i molt puntual; 
signj[ ¡ca, al nostre entcnc1re , que un deIs eH()J-S que 
S'h~l COll1'CS en aque~t Parlament, que ha eslat accep
lar' C¡de: l'~ COllstrueixin edil ici:-; cl'aparlalllcnts a l':\rca 
natlll-,¡] ckl Trcnc, sit,'lJi cle[initivament consagrat, ates 
que ia no entrarem a reconsiclerar aquestes arees; que 
la <! cl imilació reta per un Decret elel Govern, no per 
una lki, COill es pot entenclre del text de I'esmena, e1'un 
parc natural, l'únic parc natural que hi ha en aques
les illl'~; . és una elelimilClció perfecta i que el Parla
menl nu té per qu0 reconsiderar si aquesta delimita
ció t'S o no és satisJ aetaria i per tant entenem que no 
seriCl rccolzable. 

V '-' 11 acabar aquesta darrera inlervenció elel c1arrcr 
dia ell! pcríoele ele sess ion.;, el 'enguany rei teran t la de
nÚl1cia que el nostre Grup s'l1a comprol11'~s a dur sem
pre que Sigeli I1ccessari en aquest Parlament, de la pre
s;encia ele vaixells nuclears a la badia de Palma. 

EL :=::!Z. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té ];:¡ 

p~)r8Lr b el Poda \'eu Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPlS: 
Mulles graeies, Sr. Presíclent. 
Em centraré una mica al lema objecte de eliscus

SIO. !\eabam ele ..-eure al punt anterior de l'Ordre del 
Dia. 3mb motiu d'aquesta Ileí de clesproteceió d'una 
pa'-t d'AtaJis, Son Bou, etc., com vivim un proeés el'in
\"olució en matb-ia d'espais naturals. Només fa vuit me
sos ql:e es va aprovar una llei i avui ja s'ha vingut a 
meelij"jC(l¡- pcrql1'~ la seva exlensió s'ha considerat in
supol"lable; viYirn un momen~ de rcgressió elel protec
cioni.':mc ¡ -cal, el proleccionisme verbal cavalca fort, i 
"'lucsla Proposta que avui ens presenten el Gnlp PO
PUU;R, el MlXT i el el'UIvl és una demostració pura 
i dllr~\ cI';:¡qut'sta situació i d'aquest llloment que vivim 
en Jl1~\Ii;ria cl'espais natul·als. 

En primer llc:c, \oldria fer uns comentaris respecte' 
de les Lrítiques que el PortaveLl del Grup POPULAR ha 
[el" la rroposia ('011 junta, <;1:; punts conjunts deIs 
Grur5 CDS, PS~vl-EEM i SOCIALISTA. Jo lamcnt, en 
primer 11oe, que el Porta\'cll ele 1 Grup POPULAR no 
bapi llegit la Pi-aposta, cree quc el primer que hauria 
cl'haver ret era haver-la llegida una vegada com a mí, 
nin~. r:o !TIo!tcs, una, perquc he sentit uns eomentaris 
sobre j'estudi d'INESE que m'af!radaria que el Porta
veu del Grup POPULAR (:'n~ cligués on els ha trobat, no 
hi ha cap referencia a l'cstudi d'INESE a la 110stra 
Pro1Jo,~ta, no hi ha tres treballs. només n'hi ha elos, 
ho he explieat, no m'escolten, he parlat de la proposta 
elel Govern i ele la e1'leONA. 1 per que la el'ICONA? 
Pergue ve una llei el'aquest Parlament que ¡' IJa onvt:::r, 
tida ja en ma~ería normativa en qües lió d · camps de 
golf i nosaltres consideram que si per n call1ps de golf 
és restrictiva també ho ha de ser per a aree naturals. 
D'lNESE no en sabem res, no en sabem res, per 1ant 
ha quedat una mica retarelat en la seva informació, 
hem fet una proposta conjunta que ha evolucionat res
pecte de les anteriors i per a~ó hem pogut arribar a 
un acord. 

Igualment amb el tema el'indemnÍtzacions. Nosaltres 
aquí establim clarament el que eliu la llei respecte d'allo 
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que no és indemnitzable, si a~o s'aplica bé no sera 
indemnitzable i que consti que nosaltres, en el cas que 
vosU: es refereix, supos que és el Trenc, no trobara 
cap manifestació dient que en absolut mai no seria 
indemnitzable, no la trobara, per part del Grup SO
CIALISTA no la trobara, cerquin, cerquin, cerquin, que
dam empla'~ats. Sempre hem dit que efectivament hi 
havia un risc d'indemnització, perque en temes d'in
demnització no es podia donar mai una darrera parau
la; efectivament no esperavem la quantia que esperam 
que sIgui revisada pel Tribunal Supremo 

En relació amb la Proposta concreta que ens apor
ten com a text de la Ponencia, amb el suport elel que 
clarament sera la majoria deis Diputats presents aquí 
avui, algunes consideracions. Jo cree que és una pro
posta claramen~ precipitada, cfecLi\ament ell ha dit que 
s'havia acabat el'una manera pl'ccipitada, pero per la se
va part, una proposta clanli1\cnl in1maclura. En primer 
lloc parla el'un caUlleg, el Go\'crn no ha remes cap ca
taleg, s'ha de pal'lar amb pn:,cisió i cscriure amb pre
cisió quan és el Parlament que cliu la p~lr~lUla, cl Go
vern ha reInes un estudi, una proposta d'acluació, un 
catúleg és una altra c.osa, lé una e[ic~\cia jurídica, és 
una cosa que obliga; el Go', em simpkll1ent ens ha 
enviaL aquí una propusta d'acluaciú ¡Jer veu!'l: si des
prés la té en comple clins ics Dil-eclrius l~'Onlenaciú 

Territorial, pel- ct.:rt, Direcü-ius cl'Onlenaciú Territuria1, 

historia interminable quc des ele dia 23 de clesembre 
del 87 ha caducat el seu lermim perque sigui prescntaL 
l'avaJl~ ele planejament. 

A conlinuació parla ele scc'ors de sois ~lptc;s ].Jer a 
li urbanitzaci6. Una mica ele rigor, una mica ele rigor, 
s'estudiln les coses, no existeixen secLors per al s61 
apte pcr a l'urbanització, no ho confonguin, ar;:o es 
per al s61 urbanitzable programat, una miG\ de rigor. 
Després diuen que tot a<;8 es fara, exccpte justificació 
elel Govern, ar;:o ens anulla :ot l'anterior, el Parla
ment, ido, no propasa res al Govern, és cIar qUe? tot 
té una motivació i que tot és justificable. A continua
ció ens exceptuen la Llei el'Arees Naturals el'Especial 
Intet-~s; pero, senyors, com p(Jdem nosaltres alterar 
aquí alub una moció i el Govcrn amb una pura e:~c

cució lleis aproyaeles per aquest Parlament? Les lleis 
aprovacles pel Parbmen t nOlT'és es mod ¡fiquen P(:T 
lleis aprovadcs pel Padamen' i avui m~lt,ei:\ llen, fet 
la prova, jo no sé qu in senl i L té aquí :,ellsar (llóC el 
Govern alegrement es podra sallar la Llei d'Arces N3-
tura!s el'Especial Inleres de qUé1lque espai COllcret. 

I en relació amb el parc nLllural, escoHi, lot ac;o 
lé per objecte pj'o~egir els espais que \'o\cm durant 
una fase transitoria fins a J;-¡ seva clefinili\'a vincula
ció jurídica i un ¡HIT Il.<'tural '~s una ZllTa que ha acCl
b".t el seu procés, no tan sois és protegida urbanÍsti
cament, sinó, que a més a més té fins i tot un modd 
ele gestió que es diLI pan: nalul'al. Pcr tant, unc:s me
Sures cautelars qu:o knen per ub ic~te al fi Ilal ¡el' p3rcs 
naturals o altres ~ipus de cletinicions que garantiLzin 
protecció i gestió no -, 'eig en que pOcle!l alectar l'única 
zona ek les lles J3alears que dil~~; la ligUl';:¡ dcls esp~lis 

Protcgits de la !lei antiga ho té resollo 

Per altra part, amb el s:J[ 1'0 urba;-Jilza()[e e)]~; par
la que s'aplicará u na n01'111a ~i\ a dnaloga. Quina analo
gia? Amb quins criteris s',lpliclra aqLlc~ta analol'iC1? 
Perque hi ha tola una gamma cÍé jJ:Jssibi!;uts . 

I ara, dues omissions esp'~l'i¿¡[r:.1Lci¡ gn:,us, una el] 
rdació amb la seva rnateixa Pro[)ose:,. ,1Tb la SC\ i.l [.''J' 

hc:r~ncia interna, com diu molt ¡;(: el Sr. (j'..l~t;bs ql'~,il 

intervé, i és quin criteri hi ha per aplicar a les arees 
que siguin suspeses de sols urbanitzables o aptes per 
a la urbanització. Ho desconeixem totalment, aquí ens 
diu que als sois no urbanitzables s'aplicaran de forma 
analoga a aquelles que van suspendre fa uns mesas. 
I als altres? o ha sabem. Una excessiva precipitació, 
una excessiva voluntat de marginar-se deis treballs que 
en conjunt i coHegiadament duen els altres Grups con· 
dueixen a aquests resultats de tanta falta de rigor, tan 
oberts i amb tanta falta de significat de les paraules 
i ele les qües~ions. 

I una altra ornissió, que aquesta és una omissió 
que nosaltres criticam i que segurament vostes veuen 
perfecLa, no hi cap referencia aIs plans parcials an lics 
quc no tenen cap execució en absolut, que són clara
rnent fora deIs terminis d'etapes prevists aIs mateixos 
plans parciaIs, que no hi ha inlpulació possible a cap 
Aclministracici Pública d'aquesla no execució elels plans 
pal cials. Aquests ten en via [!iure i encara que siguin 
Lotalment elin~ eis ir:,icntatis, cncara que no hi hagin 
posa t afortunaclamcn t ni una IX L:ra ni hi hagi passa l 
una excavadora, aquests han ele morir, aquests s'han 
cíe sacrilii.:ar. No hu comprenc. 

En conclusiú, Sres i Srs. Diputats, clespl-és d'un 
al1), no ele debato clesprés cJ'un an)' ele lcmps hem arri
bat allú que els apo~ccaris <lnlics cleien una túrmula 
magisiral, una fórmula magistral que en aquest cas 
11U podem dir que sigui un placebo, perquc efectiva
ment no cura res, pero fa mal, aquest n1al, sembla 
que :-lquí ['únic objecte és Icl' una Rc:solució que lIO 

. cumpru!l!eli rcs al Gúvcrll. Eis rnanamenlS, que són 
cleu i es resumeixen en un, com tots vostt::s recol'claran, 
bé un i mig, ens poc1rien servir aquí ,aquí pociríem 
haver resumit aqueils punts que ens presenten els Di
putaLs clel Grup MIXT, del POPULAR i el'Um en un: 
El Go\'crn aeloptaril les mesures pertinen t per prote
gír els espais na~urals scmpre que no hi hagi qualque 
justiric3-:ió per cki:-:::11'-ho tot com esta, aixo realment 
¿s la lectLll-a profunda ciel que vos tes ens proposen. 
Sres. i Srs Diputats, aixo l:S una facecia; enhorabona 
~¡]s reductors. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pcr pal't dd Crup Parlamen"ari POPULAR, ~é la 

paraLlla el Porta\'eu Sr. Gonz{dez Ortea. 

EL SR. GONZALEZ I ORTEA: 
Sí, gracias, Sr. Presiden le. 

Yo no sé si contestar a lu gallega al Sr. Triay, h:~

cerl~ una pregunta. ¿no ha encontrado usted ninguna 
fali::¡ ele crlograi'ía?, porque realmcn'c no ~;e me ocu
lTe qLl\~ otra cOsa ccnlcst<::rle. ¿Rigor? Sr. Triav, usted 
lu clltiencie pel-L::ctamente, usted, concretarncnt-e us~ed, 
entiende perfectamente lo que queremos decir y no se 
preocupe, que en el Gobierno hav personas que por 
lo menos lo van a entender tan bien como usteel, tan 
absolutamente bien corno ustec!, de modo que esl'¿ 
lr<tnquilo, si alguna expresión no la encuentra tan ri
gunJó'.:\ L'CH11ü a uslecl le tubiera gustado o co;nu sin 
ducb us~ed la hubi~ra hecho, esté tranquilo, yo le ase
¿;uro que en el Gobj~rno habrá gente que sepa inter
prcLlr pcrfectal11entc: lo que querernos eleeir. 

De marl'era que p:~so un poco por alto eso, sí que
ríCl delenermc cn algo que [rzll1camcnte no enti":1lLlu. 
DicL' l:stcc1 que !~U sabe qué va a lla~;ar con 10'3 suclu:; 
LiI-bClnizabks, que con los suelos no u rbanizablcs n(),;
sUr].'. ¡~J{oponer"os que se tomen las mismas medic1as 

. .. . . , , .. . ., . . \/ ... : .. 
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CJue en aquellas normas subsidiarias elaboradas por el 
Gobierno a raiz ele las últimas suspensiones, Bueno, 
en lo s sudos llrbanizables o ~l[ltos para la lJrbaniza
ciún, si quiere usted quilzllTIOS lo de sectures en lo ele 
aptos para la urbanización, se elice claramente «se 
suspenderún y descalificarán e:'>:cepto .illstificación en 
contra», por cons iguiente aquí hay dos medidas, pri
mero se suspenden todos y lógiulJ11entc, de acuerdo 
con el arLículo 1 de la Ley elel SucIo, hay que elabor-ar 
11ll3S no] mas. Si se descaliticLlll, para ~lé]ut.:llos que se 
descalifiquen, las normas van a ser extraordinariamen
te claras, tampoco tiene ningún secreto la cosa; si no 
se descalifican, hay que justihcar por qué y se sobre
entiencle que si no se descalifican va a ser porque se 
les consc.n·a b calificación previa, eso parece perfec
tamente claro, de manera que no acepto que hay una 
omisión. 

Finalmente, acaba usted diciendo que esto es una 
Resolución que no compromete en nada al Gu\'ern, o 
sea que Jo que tiene que hacer este Parlamento son 
resoluciones que compromdan al Govern, Yo una vez 
conté aquella historia del turco, ya lo conté una vez 
en el Pleno pero no tengo incOlweniente en repetirlo, 
aquella del turco que llega a casa y le da una bofetada 
o una paliza a su mujer y le preguntan ¿por qué le 
pegas? y dice «pues mire usted, yo no sé si ha hecho 
algo, pero ella sabrá por qué le pego», pues parece que 
es lo que usted quiere hacer con el Gobierno, tenemos 
que hacer resoluciones que comprometan al Gobier
no. No, mire usted, esto es una resolución que preten
de adoptar unas primeras medidas cautelares que van 
a tcncr una continuación y que también he dicho des
de ahí y que usted también conoce perfectamente, van 
a tener una continuación inmediata, inmediata, la se
mana que viene empezamos a trabajar en ello. Por 
consiguiente, insisto, no me parece pertinente lo que 
us led nos, propone. 

Nada más, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, procedeix sotmctrc a vota ció les 

csmenes presentac!cs per caela Grup Parlamcn tari, co
men c;:anl per les ele substitució i seguint l'ordre de pre
sentació. 

Passam a votar primer la proposta d'esmenes .. Sí, 
Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 
Sr. President, no Ji he donat temps a dir quina es 

votaria en primer lloc, pero demanaria que les deIs 
tres Grups que tenen tres punts en comú es votas sin 
una sola vegada i no com si fossin d'un Grup, sinó 
eonjuntament deIs tres Gmps per cleixar cIar que és 
un treball en comú i votar-les una sola vegada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Hi ha assentiment per part deIs Srs . Portaveus? 
(Pausa). 

Seguint les indicacions o suggerencies del Gnlp 
SOCIALISTA, sí hi ha a la del Gmp Parlamentari 
PSM-EEM un punt que es votara a continuació, no? 

(Pausa). 

Passam, ido, a la votació conjuntament de les pro
postes o de les esmenes del Gmp Parlamentari SOCIA
LISTA, del Gmp Parlamentari PSM-EEM i del Grup 
Parlamentari CDS en tot el que tenen en comú i des
prés votarem les singularitats de cada una de les dues 

darreres 
Sres. i Srs. Diputats que "olin a favor, es vol en 

posar drets? 
Sres, i Srs. Diputats que \'oten en contra, es volen 

pU5'ar drcls? 
Abstencions? 
Resultat ele la Votació: Vots a fm'or, 28. Vots en 

contra, 29. No hi J121 abstcl1ciol1s, Queden rebutjades 
lc<; esrnent's que acabam ele sotrnctre a vota ció. 

Pa;;s~lm a volació ... Sí, Sr. üucglas, 

EL SR. QUETGLi\S 1 ROSANES: 
Sr. Pr-esiclellt, rebutjats els punts 1, 2 i 3, el nostre 

Grup Parlamenlari considera que no val la pena pas
sar a yotació el punt 4 ele la nostra Proposta, i per 
tanl la retiram. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles grácies, Sr. Portaveu. 

Passam, ido, a votació elel punl 4t. de la Proposta 
del Grllp Parlamentari PSM-EEM. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 
posar dr'~ts? 

Sres, i Srs. Diputats que s 'abstenen, es valen po
sa r d re ts? Molles gracies . 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vots en 
contra, 29. Abstencions, 23 , Queda rebutjat també el 
punt 4t. de la proposta del Gmp Parlamentari PSM
EEM, que acabam de sotmetre a votació. 

Pass8m a votació l'esmena 861/89 d'addició, del 
Grup Parlamentari MIXT. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 
posar drets? 

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

Abstencions? Gracies . 
Resultat de la Votació : Vo ts a favor, 29. Vots en 

contra, 23. Abstencions, 5. Queda aprovada l'esmena 
d'adc1ició que acabam ele sotmetre a votació, 

PaSS8111 a votar l'esmena de modificació del Grup 
Parlamen tari POPULAR. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar clrets? 

Sres i Srs, Diputats que voten en contra, es valen 
posar drcts? Gr-acies. 

Abs tencions? 
Resulta~ ele la votació: Vots a favor, 29. Vots en 

contra, 28. Abstencions, cap. Queda aprovada l'esmena 
del Grup POPULAR que acabam de sotmetre a vota
ció, 

1 passam a votació el text de la Ponencia, al qual 
s'incorporaran les esmenes aprovades. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 
posar drets? 

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

Abs tencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en 

contra, 28. Abstencions, cap. Queda, ido, aprovat el text 
de la Ponencia al qual s'incorporaran les esmenes 
aprovades anteriorment. . 

Acabat l'Ordre del Dia, Sres. i Srs. Diputats, s'al
xeca la Sessió. Un bon estiueig per a tothom i venguin 
amb ganes de fer feina. 

Moltes gracies. 
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