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" Presidencia 
del Molt 11·lustre Sr. Jeroni Albertí i Picornell 

Sessió celebrada dia 8 de novembre del 1989, a les 17 hores. 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI 

1.- INFORME de la Comissió deis Estatuts deis Diputats sobre compatibilitat de la Diputada ILlustre Sra. 
Encama Magaña iAlapont. 

lL- PREGUNTES: 

1) RG.E.núm. 1569/89, presentada pel Diputat Sr loan Mayol i Se"a, del Grup Parlamentan PSM-EEM 
amb la formulació segaent: 
"Quins criteris tecnics s'han seguit per a ¡'obertura de tallafocs a Cabrera pels Camps de Treball organitzats 
per la Direccw General de Joventut durant /'estiu del 89?". 

Ill.- PROPOSICIONS NO DE LLEI: 
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1.- RG.E. núm.1383/89, presentada pel Grup Parlamentan SOCIALISTA relativa a la presentació per part 
del Govem d'un Projecte de Llei sobre avaluació i declara ció d'impacte ambiental. ' 

2.- R.G.E. núm. 774/89, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM relativa a Tribunals d'oposició de BUP i r 
F.P.. 

IV.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ presentades als CRlTERlS 1 OBJECTIUS QUE HAN DE RECIR 
L 'ELABORA CIÓ DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL DE PEDRERES DE BALEARS. 

-R.G.E. núm. 1556/89, presentada pel Crup Parlamentari SOCILISTA. 
-R G.E. núms. 1557/89, presentades pel Crup Parlamentari MIXT. 
-R. G.E. núms. 1558/89, presentada pel Crup Parlamentari UM. 
-R G.E. núms. 1560/89, presentada pel Grup Parlamentan PSM-EEM. 
-R. C.E. núms. 1562/89, presentada pel Grup Parlamentari POPULAR. '. 

1.- INFORME DE LA COMISSIÓ DE L'ESTATUT 
DELS DIPUTATS SOBRE COMPATIBILITAT DE LA 
DIPUTADA IL.LUSTRE SRA ENCARNA MAGAÑA 1 
ALAPONT. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bones tardes. 

Comenc;am a desenvolupar el Plenari al qual se'ls ha 
convocat per al dia d'avui, segons I'Ordre del Dia que els 
han repartit previament. Comenc;am pel Punt 1, que es refe
reix a l'informe de la Comissió deIs Estatuts deis Diputats 
sobre compatibilitat de la Diputada Il.lustre Sra. Encarna 
Magaña i Alapont. 

Té la paraula el Secretari Primer per donar lectura a 
aquest informe. 

EL SR SECRETARI PRIMER: 

"Il.lustres Senyors: Estudiada la declaració presentada 
per la Il.lustre Sra Diputada Encarna Magaña i Alapont als 
efecles d'examen d'incompatibilitat a que fa referencia I'a
partat segon de l'article 7 del Reglament de la Cambra i 
vists els anicles 5 de la Llei 8/86 Electoral de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears i 155.2.3 de la Llei 5/85 so
bre regim electoral general, aquesta Comissió resol d'infor
mar a la Cambra que la Diputada Il.lustre Sra. Encarna 
Magaña i Alapont no esta subjecta a cap tipus d'iñcompati
bilitat per a l'exercici del seu canee. Palma, a 26 d'octubre 
del 1989". 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Secretario 

11.- PREGUNTA R.G.E. núm. 1569/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR JOAN MAYOL 1 SERRA, DEL 
GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al Punt n, referit a Preguntes. Per formular la 
registrada amb el núm. 1569/89, sobre criteris seguits per a 
l'obertura de tallafocs a Cabrera, té la paraula el Diputat Sr 
Joan Mayol i Serra. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. 

Ja se sap que no només els ecologistes tenim una sen
sibililat molt especial envers els temes de Cabrera, sinó que 
és una sensibilitat molt estesa a tota la població de les Illes 
Balears. 

Aquest estiu, els Camps de Treball organitzats per la 
Conselleria,;,Adjunta a Presidencia a aquestl! illa, a més de 
netejar platges, corn l'any passat, una -activitat totalment 
positiva, han oben alguns tallafocs destruint la vegeta ció de 
la garriga d'algunes zones de Cabrera, cosa que ens ha sor
pres perque no eren aquestes les finalitats amb que varen 
ser anunciats els Camps de Treball als mitjans de comuni
cació i als fullets editats per la Direcció General de Joven
tut. 

Nosaltres voldríem saber quins criteris tecnics s'han se
guit per a l'obertura d'aquests tallafocs. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Sr Conseller Adjunt a 
Presidencia, Sr. Gilet. 

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

Gracies, Sr President. 

Sr Mayal, jo podria contestar molt rapidament la seva 
pregunta dient que no hi ha hagut cap criteri tecnic per a 
l'obertura de tallafocs, així no s'ha obert cap tallafoc durant 
el temps que han durat els dos torns a Cabrera, per part de 
cap deIs dos torns. El que entenc és que tal vegada l'b.al! 
mal informat o l'han informat d'una manera incorrecta 1 SI 

s'entén per tallafocs la neteja de cent metres terminals del 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 68 / 8 de novembre 1989 2429 

ClIqlí que va des de l'Observatori de Bellamirada fins el Ca
ló de l'Olla es pot entendre, die, que s'ha fet un tallafoes, 
pero de cap de les maneres tal com diu la pregunta, és una 
interpretació molt laxa per part del seu informant i de vos
te mateix. Conseqüentment, la resposta a la seva pregunta 
lia de ser que no ha existit cap criteri tecnic perque no hi 
ha hagut cap tallafoes. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat, Sr Mayol. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Jo discrep, que crec que efectivament es va atendre, si 
la meva informació no és incorrecta, una ordre de l'autori
tat competent, militar per descomptat, perque s'obrfs un ta
llafoes efectivament a la zona superior de l'Olla seguint 
una línia de maxima pendent en un lloc que és erosionable 
i entenem amb un resultat totalment negatiu. Nosaltres 
desitjaríem que en el futur, 'Si es planteja un campament 
per a conserva ció de la naturalesa i per a neleja de plalges 
sigui aquest el resultat del campament i no actuacions que 
com s mínim són discutibles ¡que entenem que no repor
ten cap benefici al prestigi de la Comunitat Autonoma ni a 
la conservació de l'illa de Cabrera. 

ELSR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller. 

o' 
" 

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

Pel que es veu, Sr Mayal, el Director del primer torn, 
Pere Sánchez, el coneix més que jo, perque a l'informe que 
m'ha passat diu, entre altres coses que ja li he avan<?t: "sé 
que aquest sector pseuQo-ecologisla criticara la nostra ac
tuació- es refereix a la neteja del marge d'aquest camf- en
tenent que no sigui un atemptat contra la natura, sinó que 
constitu'ia un treball de franc que efectuavem a favor i per 
al profit deIs militars. Independentment deIs aspectes polí
ties i reivindicatius que es plantegen respecte de l'illa, per a 
nosaltres va prevaler la necessitat de previsió en cas d'in
cendi", és a dir que una vegada més, Sr Mayal, la seva pre
gunta tenia una segona part que no era escrita i que a pesar 
de tato pel que es veu el coneixen més que jo, tenim una 
res posta del director del primer torno 

Gracies. 

III-l. - PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. núm. 
1383/89, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA, RELATIVA A LA PRESENTACIÓ PER 
PART DEL GOVERN D'UN PROJECTE DE LLEI SO
BRE AVALUACIÓ I DECLARACIÓ D'IMPACTE AM-

·BIENTAL. 

ELSR PRESIDENT: 

Esgotat el punt II, passam allIl, que es refereix a Pro-

posicions no de LIei. Passarem a debatre la núm. 1383/89, 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, sobre la 
presentació per part del Govern d'un Projecte de LIei so
bre avaluació i declaració d'impacte ambiental. 

Per defensar aquesta Proposició no de LIei i per part 
del Grup proposant, té la paraula el Diputat Sr Pere Serra. 

Sr Secretari, vol procedir a fer lectura de la Proposició 
no de LIei que ara debatrem? 

EL SR SECRETARI PRIMER: 

" El Govern, en el termini de tres mesos, en exercici de 
la competencia de la Comunitat sobre normes addieionals 
de protecció del medi ambient, presentara un Projecte de 
LIei sobre avaluació i declaració d'impacte ambiental que 
desplegui la legislació bilsica estatal sobre aquesta materia i 
superi les insuficiencies de nivell normatiu i de contingut 
del Decret Balear 4/1986, de 23 de gener, d'Implantació i 
Regulació deis Estudis d'Impacte Ambiental". 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. Gracies, Sr Secretario 

Agressions atmosferiques, pertorbac~ons de l'entorn, 
impacte ambiental, en definitiva, són paraules que cada dia 
_podem veure als diferents mitjans d'informació. Encara 
ahír varem veure com es clausuraven unes jornades a nivel! 
mundial per parlar sobre C02 que pareix que és el que 
provoca l'efecte hivernacle a la terra. 

Aixo ens du a concloure que el punt que avui posam 
damunt la taula es trob~ constantment en debat i present a 
l'opinió pública, i és normal que sigui aro, perque mentre 
l'actuació de l'home va poder ser contrarestada pels matei
xos efectes naturals no es varen provocar desequilibris, pe
ro actualment la capacitat de transformació de l'home és 
tan alta que la naturalesa no éS capacs de donar una respos
ta a aquests atemptats humans i aquesta incapacitat de la 
naturalesa a reaccionar ens ha de fer reflexionar i hem de 
ser els mateixos homes que prenguem les mesures perti
nents per tal de conservar el nostre entorn, ja que en aixo 
no hi va només el nostre bon viure, sinó que hi va la nostra 
mateixa vida i tota la historia i cultura que duim darrera. 

Crec que hi ha hagut, des que es va provocar el proble
ma, diferents actuacions per part deIs Estats. Aixf, a nivell 
nacional, trobam una Úei d' Aigües del 85 que ja retlecteix 
l'impacte ambiental, trobam unes mesures de restauració 
de pedreres a cel obert, és a dir, que els Estats havien anat 
fent mesures localitzades fins a una data que jo crec que és 
important, que és quan la Comunitat Europea, o sigui la 
reunió d'Estats membres pren constencia del tema i arriba 
a la conclusió que és necessari actuar. Aixf, ens trobam 
amb les Directrius Europees, que són de dia 27 de juny del 
85, crec que és una data fonamental per comen<?r a parlar 
d'aquest tema. 

De legislacions posteriors, s'ha de donar l'enhorabona 
al Govern Balear perque va ser la primera institució que va 
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reaccionar després d'aquestes Directrius Europees creant 
el Decret Balear de 23 de gener 'del 86; mig any després, el 
Govern estatal edita la seva legislació basica sobre el tema. 
Davant aixo, per que demanam que es reguli ja aquesta 
materia a través d'una lIei? ' 

En primer !loe, si heu escoltat la data del Decret Bale
ar, ja fa quatre anys que es va fer; per tant, a pesar que el 
Decret estigui més o manco bé, aquesls quatre anys ens han 
aporlat tola una serie d'experiencies que ja aconsellen de 
modificar-lo. Pcr altra banda, com hem vist, ha sortit tota 
una serie de legislacions, com la basica del 86, que llavors 
va ser desenrotllada a través d'un Dccret del 88 i el seu Re
glamenl, que aconsellen que la nostra legislació s'ajusli a 
l'estataL 

Vist el marc legal dins el qual ens moven, entrem ja ha 
parlar del que és propiament l'avaluació d'impacte ambien
tal. Crec que les Directrius Europees són les que obrin un 
camí més cIar i les que donen un material més idoni per co
men~r la reflexió. Diuen les Directrius Europees que les 
agressions al medi on ens movem s'han d'evitar; aixo ens du 
que una vegada que s'ha [el el mal és molt difíciment repa
rable, molt ctífícilmenl es pOl tornar a la situació inicial, 
per tant, d'aquí surt el que deim avaluació d'impacte am
bientaL 

En que consisteix? Que qualsevol projecte, abans de 
convertir-se en reaJitat, ha de ser analitzat, quantificat i -
s'han de veure quines són les seves incidencies sobre el 
món en el qual ens movem. Es un punt que dit aixo és bas
tant simple, pero pens que és la pedra sobre la qual es pot 
fonamentar tot el raonament. 

CIar, és facil parlar d'avaluació d'impacte ambiental. 
Ara ja hem passat a un altre estadi, és a dir, no parlam pró
piament de l'impacte, ja que l'impacte, jo som deIs que 
pensen que quqlsevol actuació de l'home sempre crea un 
impacte, ara bé, anem a avaluar aquest impacte, anem a 
veure fins a quin punt és dolent o ens fa maL Tornem a la 
mateixa legislació europea, que jo crec que és la més con
vincent en aquest punt. 

La legislació europea insisteix molt que a l'hora d'ava
luar s'ha de mirar la incidencia sobre una serie de factors 
que anomena i no posa ni cap etcétera ni cap punt suspen
siu, és a dir, se suposa que els ano mena tots, que són la fau
na, la flora, el sol, l'aígua, l'aire, el clima, el paisatge, totes 
les interaccions que hi pugui haver amb aquests factors que 
ja he anomenat i llavors hi ha les incidencies sobre els béns 
materials i sobre el patriomoni cultural, ja sigui histórico
artístic o arqueológico 

Dins tot el seu plantejament, la Directriu Europea no 
parla per res de valors economics, aquest és un deIs punts 
en que tal vegada ens trobam en contra del Decret Balear. 
El Decret Balear, a la seva Exposició, precisament fa una 
gran referencia a l'estudi económic, l'experiencia d'aquests 
quatre anys crec que ens ha demostrat que els estudis d'im
pacte ambiental, el que és propiament impacte ambiental 
es redueix a una serie de fulles i llavors la justificació eco
nómica o socio-económica, 1i diguin el que vulguin, es con-

verteix en la gran aportació precisament per justificar o per 
evitar l'impacte ambientaL 

Jo he de dir que estic totalment en contra d'aquesta 
aportació deIs valors economics perque, com sabe m, dins 
qualsevol projecte, a part de la descripció del projecte, de 
la manera com es fara, etc., a tots hi ha un estudi economic 
i en aquest estudi els promotors es preocupen molL de dir
nos els lIoes de feina que dur(), quin benestar dura a la so
cietat, en definitiva quins són els valors economics que 
aporta a la societat per fer-lo realitzable. Per tant, entenem 
que aixü és un document que forma part de tot un projecte, 
pero que no té per que formar part de l'impacte ambiental, 
creim que el fet que aquest documenl s'integri a l'impacte 
ambiental crea una deformació propia ja, per la seva matei
xa forma, del que hauria de ser un estudi de l'impacte am
bientaL 

Un altre punt important que les Directrius Europees 
repeteixen constantment, tenen un article dedicat just a ai
xó, l'article 6, és la informació pública. L'estudi d'impacte 
ambiental i aixo convé que ho tenguin clar pot ser tant ben 
fet com vulguem, pero no és un estudi quantificable, no és 
un estudi on es posi una nota de O a 10 i on hi hagi una lIei 
que digui si arriba m a 8, aquesta obra no es pot fer, si no 
arribam a 8 es pot fer, no és així, l'estudi d'impacte ambien
tal i així ho repleguen totes les jomades que s'han fet per 
parlar d'aquest tema, no és més que una simple orientació 
per als políties; a més, no pot passar d'aquL Per tant, si no
més és una orientació per als polítics, una part fonamental 
d'aquest estudi o més que de l'estudi seria del projecte en 
sí, és quina és l'opinió de la gent afectada per aquest pro
jecte, per aquest estudi. 

La normativa europea va tan enfora, que no només 
parla de la importancia de la informació pública, sinó que
deixa la porta oberta, com sempre fan les reglamentacions 
europees- arriba a demanar que s'estudi'in les maneres pos
sibles de participació deIs eiutadans per opinar sobre l'estu
di d'impacte ambiental. Si acudim al Decret Balear, parla 
molt poc de la informació pública i quant en parla, a l'apar
tat 8.E, diu que la consulnt popular es deixa en mans del 
Comité de l'Avaluació d'Impacte Ambiental, creim que no 
s'ha de regular d'aquesta manera, creim que l'impacte am
biental ha de ser obligatori perque, com he dit, és un refor~ 
saber l'opinió deIs afectats, és un refor~ gros per als poUti~ 
a l'hora de prendre una decisió. Aquí vendría bé enllar;arja 
amb el tema que veurem posteriorment, el de les pedreres; 
on el Sr Conseller va dir que havia fel aquest pla consultant 

el sector, evidentment, pero l'empresarial, no el sector afee
tal. Nosallres, quan parlam d'informació pública, parlam de 
tot el sector afectat. 

Ja per acabar, el darrer punt a discutir sobre l'avalua
ció d'impaete ambiental són els projeetes subjectes a 'a~
luació d'impaete ambiental. La normativa europea en PO,!8 
nou, que són d'obligat compliment, i llavors fa tot un -~es
envolupament on cree que practicament anomena tó~~ts 
possibles. La legislació espanyola és molt més baixa, deiX3 
les portes molt més obertes, ara bé, a aquests nou d!obll~' 
compliment n'hi afegeix tres més, de manera que en qúe¿ 
den dotze. Aquí, la normativa balear fa dos tipus d'impa. fe 
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ambiental, un d'un estudi molt més profund i un altre d'un 
estudi molt més senzill; nosaltres que dins aquest de l'estu
di mol més profund entra en contradicció amb la legislació 
estatal, perque dos punts de la legislació estatal no són re
collits, un és la repoblació, que aquí ha posam com un as
sumpte més lleu, que no necessita un estudi profund, i lla
vors tots els tipus d'actuacions en materia d'extraccions mi
neres, aquí només ha posam per a un tipus de mineria i no 
per a tates les actuacions. 

Un punt més que ens fa demanar que ja desenvolupem 
aixo a través d'una llei és que no tenim regim sancionador 
en cas d'incompliment de la normativa; per tant, creim que 
aquest és un punt important i que amb tot el que hem dit, 
amb tot el temps que ja ha passat i tot i reconeixent que va
rem ser els primers que varem actuar, creim que és el mo
ment perque aquesta Comunitat faci una llei en un tema 
tan important com és l'impacte ambiental. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: '" 

Té la paraula el Sr Conseller d'Ordenació del Territo
ri, Sr Jeroni Saiz. 

EL SR CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 OR
DENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila) : 

Muchas gracias, Sr Presidente. Sras y Sres Diputados. 

Sólo una brevísima intervención que no pretende in
terferir el normal debate entre los grupos políticos de la 
Cámara, que es a quienes corresponde debatir esta Propo
sición no de Ley, pero a raiz de la exposición del ponente 
quería hacer unos cuantos simplísimos comentarios, por
que creo que es justo que sea el Gobierno quien defienda 
las razones por las que hizo su Decreto, independientemen
te que después se entre en el debate de si hay que cambiar
lo por una ley y cuál debe ser su contenido. 

Básicamente, son que se tenga en cuenta la gran dife
rencia que hay entre el Decreto estatal y el nuestro, yo 
pienso que el nuestro sigue mejor la Directiva Europea, tal 
como usted acaba de exponer, porque es mucho más am
plio al contemplar las acciones que tienen que ser objeto 
de estudio de evaluación de impacto ambiental. Evidente
mente, el Decreto legislativo del Estado Español coge unas 
pocas acciones, doce escuetamente, las nueve mínimas obli
gadas y tres más, y naturalmente les da un tratamiento muy 
profundo, lo que pasa es que el nuestro es mucho más ex
tenso, prácticamente se equiparan estas nueve o estas doce 
acciones con nuestras exigencias de estudio de impacto am
biental detallado, pero nosotros añadimos la novedad del 
estudio simplificado para numerosísimas acciones más, me 
he tomado la molestia de sumarlas, hasta 48 acciones más, 
que evidentemente son de una importancia o de un impac
to mucho menor y no justificarían un estudio tan profundo 
ni una tramitación tan completa como la que pide el Esta
do. 

Si nosotros tuviéramos que hacerlo como lo hace el 

Estado, nos podrfamos limitar a aplicar estrictamente el 
Decreto legislativo del Estado y en lo que llevamos, en los 
últimos cuatro o cinco años desde que tenemos en vigor 
nuestro Decreto, habría pasado por la Comisión de Medio 
Ambiente un proyecto exclusivamente, el de la ampliación 
de la Central de GESA en la bahia de Alcudia, ninguno 
más, creo que la comparación es obvia, nuestro Decreto es 
muchísimo más amplio y consecuentemente establece dos 
niveles distintos de profundización en los estudios. 

No puedo admitir en absoluto que no puedan contem
plarse en un estudio de impacto ambiental efectos econó
micos, porque esto forma parte de los efectos socio-econó
micos, es un impacto socio-económico, cuando la directiva 
de la Comunidad Económica Europea habla del impacto 
sobre el hombre es sobre todo el hombre, no únicamente 
sobre su salud, sino sobre su salud, su cultura, su bienestar, 
su calidad de vida, su cantidad de vida, su todo; consecuen
temente entiendo que el impacto socio-económico es per
fectamente válido que se contemple. 

En cuanto a la información pública, le digo lo mismo. 
Evidentemente en nuestro Decreto se exige la información 
pública conjunta en todos aquellos proyectos que por si 
mismos la exijan y prevé que la Comisión de Medio Am
biente, en función de la mayor o menor importancia y del 
interés que pueda tener esta participación popular lo some
ta o no a información pública. El plan de canteras, creo 
que ya 19 expliqué en su momento en la correspondiente 
Comisión, saldrá a información pública tal como está pre
visto en la tramitación, no los criterios, que para estable
cerlos se consulta con elementos más significados. 

Nada más. Quería hacer estas consideraciones y pido a 
los Sres Diputados que a la hora de decidir si tenemos que 
ajustarnos o no tengan en cuenta que son dos cosas no digo 
distintas, porque todas versan sobre lo mismo, pero con 
dos enfoques distintos y que evidentemente el Decreto le
gislativo estatal es de plena vigencia en el ámbito de esta 
Comunidad y consecuentemente todas las acciones que es
tán contempladas en este Decreto tienen que cumplir es
crupulosamente todo lo que prevé este mismo Decreto, lo 
que pasa es que nosotros lo ampliamos a otras muchas más 
con un tratamiento ligeramente más simplificado, porque 
creemos que la acción no lo justifica. Si tuviéramos que a
plicar el otro tendríamos que replantearnos el anexo del 
Decreto y suprimir muchas de las acciones que en este mo
mento son contempladas y yo creo que vale la pena seguir 
contempl.ándolas como lo hemos hecho hasta ahora. 

Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? . 

Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

ELSR PASCUAL 1 AMORÓS: 
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Sr. Presidcnt. Sres i Srs Diputats. 

En definitiva, aquesta Proposició no de Llei que apor
ta el Grup Parlamentari SOCIALISTA i que ha defensat el 
Diputat Sr Pere Sena ve a dir, després ja veurem per qui
nes raons , que s'ha de substituir un Decret o bé s'ha de fer 
una llei d'avaluació d'impactes ambientals i el Decret 
s'hauria de modificar i ajustar a aquesta llei o bé desaparei
xeI. 

La pregunta és la següent: Es suficient un Decret, 
quant a contingut, o bé s'ha d'aixecar el nivell i dur-Io a 
rang de llei? Jo Ji volia dir al Sr Sena que no he sentit cap 
paraula que invalidi la legitimitat d'aquest Decret que du 
quatre'anys d'avaluació i que eH maleix ha alabat dient que 
havia estat el primer que hi hagut a les Comunitats Auto
nomes. Jo no he sentit cap paraula, per tant, que digués 
que no és possible regular aquesta materia per Decret. 

Jo tampoc no veig que no basti, aquest Decret. Lla
vors, el problema que pot passar, quin és? Que aquest De
cret sigui incomplet o que tengui algunes materies mal re
gulades i ha posal dos exemples, ha parlat de dos punts 
concrets de la legislació estatal que diu que no són recollits 
en el Decret. En aquest respecte; el Sr Conseller ja li ha re
cordat que aquest Reial Decret legislatiu, que és legislació 
basica de defensa de la natura, és d'obligat compliment i 
per tant s'han d'aplicar aquells dos punts encara que no si
guin recollits en aquest DecreL 

També ha parlat de la informació pública, que efecti
vament ja li ha contestat també el Conseller, i ha criticat 
que hi ha un estudi economic que no hi hauria de ser, aixo 
és tot. En definitiva, el que jo vull dir és que aixo no són ar
guments per justificar la necessitat de fer una llei i, arnés, 
tenint en compte que falta un any i mig per acabar aquesta 
legislatura i com esta aquest Parlament, jo consider que 
com que el problema és basicament resolt amb el Decret 
actual, hi pot haver petites deficiencies, la solució és una 
modificació del Decret existent i aixo ha pot fer perfecta
ment el Govern, o bé esperar la próxima legislatura. També 
s'ha de dir que pens que no és objecte de llei, objecte de 
llei ho podrien ser uns criteris generals, pero no una cosa 
tan detallada, amb uns annexos tan detallats com els que fi
guren al Decret 4 del 1986. Per tOl aixo, nosaltres no po
dem donar suport a aquesta Proposició no de Llei. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes grAcies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Efectivament ja s'ha dit i vull contribuir al reconeixe
ment d'aquesta Cambra que el Decret 4/86 de 23 de gener 
sobre regulació d'avaluacions d'impacte ambiental no sola
ment va ser pioner i la nostra Comunitat Autónoma va ser 
la primera, fins i tot anticipant-se a mol15 Esta15 membres, 
que va aplicar la Directiva Europea sobre avaluació d'im-

pactes ambientals de juny de rany 1985. No solament aixo, 
no solament cree que valla pena que aquesta Cambra reco
negui l'esfor~ de l'Execuliu en aquest tema, sinó que, a 
més, ha de reconeixer que el Decret és un bon Decret, basi
cament és un bon Decret. 

Aquí es demana, a la Proposieió no de Llei del Grup 
SOCIALISTA, que el Govern actul amb iniciativa legislati
va eom a desenvolupament de les normes addicionals de le
gislació basica medio-ambiental per pan de l'Estat. 

Jo aquí vull rememorar una eterna diseussió sobre el 
que s'entén que són les normes addieionals i li deman sobre 
quina legislació basica, perque quan parlam de normes ad
dicionals sobre proteeció de medi ambient parlam de qual
que cosa més que del Decret legislatiu que el Govern va re
dactar sis o vuit mesos després sobre avaluaeions d'impacte 
ambiental, parlam de normes addieionals sobre protecció 
del medi ambient, la qual cosa vol dir- perque així en parla 
la Constitució, amb aquests termes- al nostre mode de veu
re que per a l'aplicació no literal, pero sí amb el seu esperit 
politic del contingut constitucional, s'hauria d'haver pro
mulgat una Llei General Basica del Medi Ambient per part 
de I'Estat Central, és a dir, a través de les Corts; s'hauria -
d'haver aprovat aquesta llei i a partir d'aquí emanaria de 
manera bastant lógica una legislació addicional de normes 
de protecció de les Comunitats Autonomes, pero aixo no 
és així, la sistem~tica que ha triat el Govern Central ha es
tat d'aplicar una normativa proteccionista en base a legisla
ció seetorial- l'exemple més clar, més tlagram i que hem 
discutit moltes vegades aquí és la Llei de Costes; n'hi ha 
més, la Llei d'Espais Naturals, per exemple- en comptes 
d'aquesta legisla ció basica de carActer general, de tal mane
ra que aquest q~adre complet on es podria incardinar un 
desenvolupam~1ú per part de les Comunitats Autonomes 
no existeix. 

Per tant, aquesta referencia de suport a una legislaeió 
Msica de I'Estat és una referencia que avui per avui és ine
xistent o almenys incompleta i a mi i al nostre Grup ens pa
reix que sistematicament incorrecta, pero en fi, aixo és una 
altra discussió, és cIar. 

El Grup SOCIALISTA al.Iudeix a la insuficiencia de 
nivell, per un costat parla de nivell normatiu, la qual cosa 
vol dir que no es conforma amb el rang de Decret i per I'al
tre d'insuficiencia de contingut. Quant a la insuficiencia de 
niveIl normatiu, no sé que vol que li digui, pot ser aniria 
millor una llei que un decret, pero em pareix que no és un 
tema prou basic, és a dir, jo cree que el tema fonamental 
sobre el Decret, que ja li die, la nostra postura i cree que és 
pIOU recolzada per critcris solvents i per opinions solvents, 
és que basicament és un bon Deeret, que regula bastant bé 
les avaluacions d'impacte ambiental i que tal vegada, si 
s'hagués de fer una analisi crítica de I'actuació del Govern, 
seria sobre la seva aplicació, peró no sobre el contengut del 
Decret, amb el qual,bAsicament, jo he d'anunciar que el 
nostre Grup estA d'acord. 

Quant al contegut? Jo cree que s'hauria d'anar, coro ja 
he dit, fonamentalment al control del compliment i l'única 
cosa que jo vull fer és discrepar d'una cosa que ha dit el 
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Portaveu del Grup SOCIALISTA, és a dir, jo no crec que 
introduir la variable d'avaluació d'impacte socio-economic 
signifiqui reduir a termes economics, a consideracions eco
nomicistes, les avaluacionsd'impacte ambiental, jo no ho 
interpret aoo i cree que no és així en l'esperit del Decret, es 
tracta que dins el conjunt d'impactes estudiats també es 
considerin el impactes que sobre l'estructura social i sobre 
una estructura economica determinada, posem per cas es
tructures agrícoles, estructures de producció artesanal, es
tructures de producció que per una raó o una altra la seva 
desaparició o la seva amena~ suposin una perdua de valors 
culturals, humanistics, etc., s'han de tenir en compte, arnés, 
i aixo és important i s'engloba dins el que és l'impacte so
cioeconomic i crec que en aquest sentit aseria un factor de 
regressió substituir-los d'una avaluació d'impacte ambien
tal. 

Si de cas, on probablement tendríem una postura més 
cTÍtica en relació amb el Decret seria en el fet que no ac
centua de manera suficient que les avaluacions d'impacte 
ambiental han de determinar o almanco condicionar les ac
tuacions posteriors, és a dir, les avaluacions previes d'im
pacte ambiental que signifiquin l'establiment de criteri en 
funció de criteris ambientals de l'opció davant la possibili
tat d'existencia d'altematives, aixo probablement no és 
prou subratllat, existeix la possibilitat que és suficientment 
incardinada dins el que és la Directiva Europea, existeix 
dins el mateix Decret; probablement no s'aplica no diré 
amb prou rigor, sinó amb prou generosita~, -;perque s'hauria 
d'estendre a'mb caracter més general i en aixo probable
ment estaríem d'acord i possiblement també hi estaríem 
amb alguns deIs organs d'administració d'aquesta Comuni
tal i en aquest sentit crec que la feina parlamentAria hauria 
de ser, més que demanar un canvi de rang normatiu, una 
exigencia via control parlamentari de l'execució i de l'ac
centuació d'aquest criteri. 

GrAcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa
raula el Diputat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

GrAcies, Sr President. 

Jo crec que ningú no se sorprendrA si comen~ dient 
que els estudis o avaluacions d'impacte ambiental no sÓn ni 
de molt la solució per als problemes ambientals que es 
plantegen quotidianament a les nostres illes i fora d'aques
tes, perque no poden anar i no van generalment a les arrels 
deIs problemes, que es troben en un sistema economic i so
cial que no assumeix de fer la limitació deIs recursos i de la 
biosfera on ens movem, Tanmateix, pero, poden contribuir 
a disminuir els efectes negatius que moltes de les activitats 
economiques generen sobre el medi ambient i en aquest 
sentil també vull sumar la meya veu al reconeixement de la 
labor del Govern en aquesta Hnia i en la implantació deIs 
estudis d'impacte ambiental en un moment relativament 
avan~t respecte d'altres Adrninistracions espanyoles, pero 

no és aixf si ho comparam amb la situació mundial. EIs es
tudis d'impacte ambiental són ja molt vells a paisos com 
CanadA, Estats Unit o la Unió Sovietica, és una eina molt 
estesa i generalment el nivell normatiu sol ser elevat, sol 
ser a nivell de llei. 

En principi, el sistema que se segueix en el nostre am
bit és evidentment que els estudis d'impacte ambiental els 
executen els promotors, els industrials o les empreses que 
pretenen dur a terme l'activitat concreta. Aixo evidentment 
genera un perill i és que els estudis d'impacte ambiental so
len ser un simple subterfugi o una simple trava administra
tiva o sobretot més burocrAtica si la gestió d'aquest estudi 
no és prou rigorosa. Jo puc contar dos casos que he cone
gut directament, un cas varen ser els estudis d'impacte am
biental encomanats i pagats per P AMESA quan es pretenia 
urbanitzar l'illa de la Dragonera i en varen haver de fer tres 
perque els dos primers conclolen que la urbanització era 
incompatible amb la conservació deIs espaios naturals i fins 
que trobaren una empresa disposada a dir que era compati
ble no varen treure l'informe ambiental a la Hum pública. 
Un altre cas encara més trist és molt més recent i va ser en 
un projecte d'urbanització proxim a la zona de Manacor, 
precisament, on l'empresa simplement es va negar a pagar 
els grups de joves professionals que havien tengut la inge
nultat de fer una feina sense un contracte prou ac1arit, per
que l'estudi ambiental sortia negatiu. 

Aixo és solventable, s'ham fet intents per solventar-ho 
perque evidentment és un problema greu i aquesta seria la 
primera suggerencia que jo faria per a aquest Projecte de 
LIei, si s'aprova la Proposició d'avui horabaixa o per a la 
Proposició de Llei que hauria de fer qualcú, si no s'aprova, 
per dir que els palsos que tenen més experiencia en aquest 
tema han inclos que el tnlmit d'informació pública, que 
efectivament és b:l.sic perque l'eina sigui efica~, inclogui la 
possibilitat que qualsevol administrat o qualsevol part inte
ressada, que en els temes ambientals ho som tots, faci valer 
i sigui obligatoria inclusió a l'expedíent i d'obligatoria ín
formació pública a son tom els denominats contrainformes 
d'impacte ambiental, que constitueixen simplement una 
aportació nova des d'un Angul diferent sobre el problema 
que ha d'acabar amb un dictamen d'impacte ambiental que 
ja fa la mateixa Administració. 

Evidentment hi ha una altra fórmula que alguns palsos 
han aplicat, que és que l'informe d'impacte ambiental el fa 
l'Administració. Tooricament és un sistema més efica~, per
que se suposa que l'Administració no és part interessada en 
els projectes economics concrets, pero jo vaig tenir, he de 
dir el disgust perque no va ser gens agradable de Hegir aquí 
en devers quinze segons l'estudi d'impacte ambiental del 
Port de Cala Galiota i demostra que més val que les empre
ses facín els estudis que no que els faci l'Administració que 
tenim en aquest país. 

Un altre aspecte que vull destacar com a insuficiencia 
del Decret vigent a la Comunitat Autonoma és que obliga 
excIusivament dins l'Ambit administratiu de la Comunitat 
Autonoma, és a dir, són les obres que fa o autoritza la Co
munitat Autonoma les que són subjectes a estudi previ 
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d'impacte ambiental, no així les obres que fa l'Administra
ció Central ni les que són exclusivament de l'Administració 
Municipal. Aixo que vol dir? Que per exemple l'extracció 
d'arenes deis fans marins proxims a les Illes Balears per re
generar platges, que executa directament el Ministeri d'O
bres Públiques, no tenen per que fer eSludi d'impacte am
biental i com que I'únic que els obliga és una Proposició no 
de Uei d'aquesl ParJament que s'incomplcix sistematica
men! j reiteradamem, no es fa l'es lUdi d'impacte ambiental. 
Aixó vol dir que per construir faroles de navegació a la 
Punta Beca o a l'ilIa Imperial de Cabrera, projecte rambé 
del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, no es fa es LU
di d'impacte ambiental perque ni tan sois el Decret de la 
Comunitat Autonoma no obliga afer-lo. Nosaltres pensam 
que una llei establiria aquesta obligació legal d'una forma 
molt més clara i per tant tendrem el gust de donar suport a 
la Proposició presentada avui horabaixa. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Portaveu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA : 

Sí; gracias, Sr Presidente. Sras i Sres Diputados. 

Ya está casi todo dicho con relación a esto, me parece 
que casi todo, lo que pasa es que como yo creo que hay una 
cierta confución en el tratamiento del tema yo he tomado 
unas notas rapidísimas para ordenar un poco lo que se ha 
dicho. 

El primer tema en que hábría que entrar es de la histo
ria, yo creo que ~n ése es donde mas acuerdo ha habido en 
general, yo incluso me permito asombrarme de la común 
felicitación, de la unánime felicilación de todos los porta
voces al Gobierno por haber sido efectivamente el pionero 
en la promulgación de su Decreto (le Evaluación de Impac
to Ambiental. 

Era un tema del que yo pensaba hablar, pero sincera
mente no necesito decir nada más, con relación a esto ya 
está todo dicho, pero es importante la historia en el sentido 
de que hay este Decreto en enero del 86, de la Comunidad; 
hay efectivamente el Real Decreto legislativo del Gobierno 
Central del Estado en junio o julio del 86 y después, en el 
88, hay el Reglamento que lo desarrolla. Además de esa 
historia, yo creo que lo que no ha citado aquí es que hay 
una jerarquía, es decir, en la Constitución, el artículo 
149.23 confiere como competencia exclusiva del Estado la 
legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin 
perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas 
de establecer normas adicionales de protección. 

Por consiguiente es claro y evidente que hay una jerar
quía que hace que el Real Decreto legisla tivo que ha hecho 
el Gobierno de la Nación sea o deba ser considerado como 
legislación b~ica para esta Comunidad Autónoma y natu
ralmente para todas las demás. Por consiguiente, el Real 
Decreto legislativo de junio del 86, a pesar de ser posterior 
al Decreto del Gobierno) está en plena vigencia, tiene ple-

na vigencia en aplicación a la Comunidad Autónoma. 

Por eso, en una primera impresión sobre este tema 
uno pensaría que era difícil de entender la pretensión del 
Grupo SOClALlST A, ahora ya no me refiero al rango de 
la ley que propone, o del Proyecto de Ley, pero si en cuan
to al tratamiento o adecuación de la legislación nacional a 
la legislación de la Comunidad Autónoma, por cuanto la 
legislación nacional, como digo, está en plena vigencia, lo 
que pasa es que la legislación nacional, así como la nuestra, 
la que ha hecho el Gobierno y que ha merecido esa general 
felicitación de Lodos los Grupos Parlamentario, resulta que 
se ha dicho inclu o textualmente que está franca mente 
bien, la verdad es que la legislación del Gobierno, el Real 
Decreto legislativo es, a mi juicio, malo, malo por insufl-

'. ciente y es malo por insuficiente porque se refiere sólo a 
una serie de temas de enorme envergadura. 

A este asunto se refirió el Conseller cuando salió aquí 
y dijo que atendiendo exclusivamente al Real Decreto le
gislativo del Estado creo que sólo la Central Térmica del 
Murterar requería un informe, un estudio de evaluación de 
impacto ambiental en esta Comunidad. Entonces, yo tengo 
aquí el anexo en que se recogen las actuaciones que preci
san de esa evaluación y, claro son refinerías de petróleo 
bruto, centrales térmicas y otras instalaciones de combus
tión; después habla de los kilovatios que tiene que tener, 
que son muchos, de instalaciones destinadas exclusivamen
te al almacenamiento permanente o a eliminar definitiva
mente resíduos radioactivos, de plantas siderúrgicas inte
grales, de instalaciones destinadas a la extracción de amian
to, éste es un punto bastante más largo, de instalaciones 
químicas integradas, de construcción de autopistas, autoví
as, líneas de ferrocarril de largo recorrido, aeropuertos con 
pistas de d~pegue, etc., etc., puertos comerciales, instala
Ciones de il1minación de resíduos tóxicos, grandes presas, 
primeras repoblaciones cuando entrañan riesgos graves- e· 
ñalo esto de riesgos graves porque ha ido citado por el Sr 
Serra, Portavoz del Grupo SOCIALISTA- y extracción a 
cielo ahierto de hulla, ligniLo u Otros minelares, y punto, 
nada más que para estas cosas. 

A mi me parece que el Decreto de la Comunidad tiene 
la enorme ventaja de que trata el tema con dos enfoques 
mucho más adecuados, el primero es que incluye' estudios 
preliminares, previos a la actuación, cosa de la cual la legis
lación nacional no habla, y 10 segundo es que establece dos 
grados, efectivamente, de estudio o de evaluación de im
pacto ambiental, dos grados que se refieren a las actuacio
nes que han de ser objeto de evaluación detallada, que son 
las grandes actuaciones, que en muchos casos o por lo me
nos en algunos coinciden notoriamente con las de la legis
lación nacional, y después toda una serie de actuaciones en 
agricultura y pesca, en industrias extractivas, energía, etc., 
otras industrias, infraestructuras y desde luego urbanismo y 
equipamientos, que yo creo que ha sido probablemente, no 
sé el porcentaje, pero probablemente haya sido una de las 
que más efectivamente haya requerido esta evaluación de 
impacto ambiental. 

Por consiguiente, yo creo que el Decreto de la Comu
nidad Autónoma es mucho más extenso y además de ser 
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más extenso, al establecer una serie de escalones o de gra
dos creo que es bastante más útil para una Comunidad y 
sobre todo para una Comunidad pequeña como ésta, en 
que las grandes obras son escasas o son contadísimas. 

Podríamos entrar después ya en los teIDas concretos y 
particulares en que la legislación, en que un Decreto y otro 
se diferencian. Hay un tema que se ha citado aquí reitera
damente, que es el de la información pública; yo quiero re
cordar que en el anejo primero, Normas Provisionales para 
estudio de evaluación de impacto ambiental, en su punto 8 
habla de tramitación y concretamente en el E dice" si la ac
tuación objeto del estudio hubiera de ser sometida a infor
mación pública, deberá unirse el documento de síntesis a la 
documentación sometida a general conocimiento", es decir, 
en definitiva tiene que salir a información pública, la infor
mación pública en el Decreto de aquí está recogida cuando 
la actuación, efectivamente, requiere esa información pú
blica. 

Otro tema que diferencia. un Decreto del otro es el de 
suspensión de actividades, éste y el de multas coercitivas sí 
que son temas absolutamente nuevos con reklación a la le
gislación de aquí, del Decreto de Madrid, pero vuelvo otra 
vez al principio, a la jerarquía, esa suspensión de obras en 
el caso de que no se cumplan las prescripciones de impacto 
ambiental, así como las multas coercitivas de que habla el 
Decreto Nacional, son perfectamente aplicables aquí por
que el Reg!amento que desarroUa ese Deci'eto habla en 
uno de sus anejos de cuáles son las autoridades competen
tes en materia de actuaciones y dice que aquéllas que tie
nen que dar las autorizaciones para la realización de las ac
tividades, en definitiva es la propia Comunidad Autónoma 
la que ante los casos que sean de su competencia pueden 
evidentemente emplear esa legislación nacional en cuanto 
a la suspensión y a las multas. 

Después, en cambio, hay otras cosas verdaderamente 
curiosas del Real Decreto legislativo, como por ejemplo la 
exclusión del procedimiento de evaluación de impacto am
biental en supuestos excepcionales, en aquellos supuestos 
que considere así el Consejo de Ministros. A mí me parece 
que esto es bastante peligroso y es una de las cosas que me 
parecen francamente poco racionales del Decreto, habida 
cuenta de que ya incluye la excepción o la excepcionalidad 
de los temas de defensa y me parece que de algunos otros, 
sí, de las actuaciones que sean derivadas de una ley. De ma
nera que si hay una ley o es un tema de Defensa, que lógi
camente tiene un cariz especial, ya se puede omitir el estu
dio de evaluación de impacto ambiental, lo cual me parece 
razonable, pero no así que el Consejo de Ministros tenga la 
facultad de que justificadamente pueda excluir algún estu
dio; si eso lo trasladamos a la legislación de aquí, significa
ría dar la facultad al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
para que excluyera de impacto ambiental lo que le parezca 
conveniente ya mí, sinceramente, me parece que ése no es 
un buen camino. 

Después hay alguna otra cosa, como el secreto de las 
informaciones aportadas, éste también es obligastorio por 
esa cuestión que digo de la jerarquía legislativa, eso es evi
dente y respecto al tema de indemnizaciones por el titular 

del proyecto por daños y perjuicios, digo exactamente lo 
mismo, es decir, que las seis o siete cosas que diferencian 
un Decreto de otro realmente no requieren o no requieren 
con claridad una modificación del Decreto de aquí. 

Después viene la segunda parte, si tiene que ser una 
ley y el Portavoz del PSM-EEM yo creo que iba un poco 
por ahí, que hay actuaciones que se pueden escapar a la 
Administración de la Comunidad Autónoma y en ese senti
do quizá una ley tendría una mayor posibilidad coercitiva, 
por decirlo de alguna forma, pero es que yo creo que no es 
así, porque, claro, si la legislación básica corresponde al 
Gobierno de la Nación, yo me temo que nosotros no pode
mos salir de ese cauce. Por consiguiente, ni siquiera tene
mos tampoco la posibilidad de hacer que la Comunidad 
Autónoma se pueda exceder en cuando a las competencias 
que ahora tiene en evaluación de impacto ambiental reco
gidas en su Decreto. 

De manera que nosotros desde luego no vamos a apo
yar la Proposición no de Ley del Grupo SOCIALISTA, pe
ro no obstante sí queremos decir, no tenemos ningún em
pacho en decirle al Gobierno que pudiera haber otras cues
tiones de detalle que si fueran mejorables y susceptibles de 
modificación en su Decreto, que por la misma vía por la 
que hicieron el Decreto pueden modificarlas y concreta
mente, a la vista de la experiencia de la que nos hablaba el 
Conseller hace un rato, es posible que algunas de esas mo
dificaciones sean útiles. 

El representante del Grupo SOCIALISTA ha citado 
dos caos concretos, creo recordar, uno el de la minería, el 
de la minería está reCOgido, está recogido en el Decreto de 
Evaluación y además como una evaluación detallada, el 
punto 11 dice" explotaciones mineras de combustibles sóli
dos a cielo abierto", está recogido así porque aquí no hay o
tra cosa, aquí minas de estaño o de plomo no hay, Sr Serra, 
me parece que no vale la pena ponerlas porque no hay, si 
las hubiera siempre se está a tiempo de tratarlas, y respecto 
al tema que también mencionó de las primeras repoblacio
nes, ya he leído lo que se refiere a eso del Real Decreto le
gislativo y son las primeras repoblaciones cuando puedan 
hacer un daño verdaderamente grave. En conjunto, sin em
bargo, en materia de agricultura y pesca hay recogidas todo 
un montón de cosas para las que se pide una evaluación 
simplificada. 

De todas maneras, insisto que si de lo que se trata es 
de meter las primeras repoblavciones o de ajustar algún 
concepto más, yo creo que es muy fácil que el Gobierno lo 
haga por Decreto y me parece que ya tenemos una carga le
gislativa suficiente para ponernos a hacer un Proyecto de 
Ley sobre un tema como éste. 

Nada más, muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup proposant, té la paraula el Diputat 
Sr Pere Sena. 

EL SR SERRA 1 VICH: 
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Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

La meya intervenció no és defensar aquí la legislaci6 
basica estatal, ja que no és el 1I0c adequat, sin6 aconseguir 
que aquestes illes tenguin la' millor llei possible sobre im
pacte ambiental. 

Vegem el que deia el Sr Conseller i el que deia el re
presentan! del Parti! Popular sobre el fet de si és complet o 
no el Decret Balear. Com ha dil, hi ha dues maneres de fer 
l'avaluació, una simplificada i una més forta i dins la deta
llada no s'inclou res que no sigui dins l'europea o dins la 
nacional, en canvi, dins la simplificada ... , per cert, Sr Ortea, 
la nacional no prohibeix en cap moment d'afegir més 
punts, dóna una serie de punts, peró cada Comunitat pot 
afegir tots els que vulgui, no és una cosa tancada, aixó ja se
ni responsabílitat de cada ComuniLat, vegem el que posa el 
Decret Balear com a avaluació simplificada, que inc10u 
com a avaluació simplificada. 

La repoblació forestal la posa com a avaluació simpli
ficada quan la nacional diu que hauria de ser un estudi més 
profund; les indústries extractives, extraccions d'arena, de 
grava, explotacions mineres i pedreres, aquest seria el punt 
que el Sr González Ortea deia que són iguals, la balear diu 
al punt 11 "esplotacions mineres de combustibles solids a 
cel obert", el punt 12 de la nacional diu extraccions a cel 
obert "hulla, lignito y otros minerales", per tant les pedre
res es poden considerar aquí dins, clarament. 

Per descomptat per a fabricaci6 de guixos i cal({ basta 
una avaluació simplificada, plantes de tractament d'fuids 
una avaluació simplificada, nous ferrocarrils també, ports 
esportius, aeroports, abocadors de residus solids i ara arri
bariem tal vegada a la que més coneixem, urbanisme i equi
pament. 

Tot l'urbanisme i equipament, plans generals, normes 
subsidiaries, plan parcials, només necessiten una avaluació 
simplificada segons aquest Decret. Jo, sincerament, pens 
que aquestes assenyalades i més que en podríem treure 
haurien de ser objecte d'una avaluació detallada i no sim
plificada. 

Crec que el Sr Quetglas ha dit una cosa important, bé, 
ell ha dit que el Decret és bo i jo no pens així, pens que té 
llacunes grosses, ara bé, estic d'acord amb vost~ que l'im
portant no és el Decret, sinó la seva aplicació i encara em 
du més a refor~r la idea que legislaríem molt millor des 
d'una llei que des d'un Decret, molt millor, a més l'expe
riencia acumulada durant aquests quatre anys de qualque 
cosa ens ha de servir i cree sincerament que ens trobam en 
disposició de fer una bona llei, ja varem ser els primers, per 
tant duim més experiencia acumulada que els altres, per 
tant crec que estam en més bona disposició que els altres 
per fer una bona llei. Altres Comunitats han desenvolupat 
aquest tema, jo crec que per la seva importancia, a través 
d'una lIei, no a través d'un Reglament o d'un Decret. 

CIar, Sr Pascual, la discussió és aquesta, si ens basta un 
Decret o si hem d'anar a una llei, evidentment. A mi, com 
ja he exposat, la inclusió de l'estudi económic, que podríem 

estar d'acord amb el Sr Quetglas que no és dolent en si ma
teix, peró de totes les avalucions d'impacte ambiental que 
hem vist, com ha dit el Sr Mayal, l'estudi económic es con
verteix en la pe({3 principal i és que qualsevol activitat sem
pre du !loes de feina, sempre du una repercussió económica 
que des del punt de vista simplement económic sempre és 
favorable, sempre, i quan no surt favorable, així ho ha dit el 
Sr Mayol i li don la raó perque he viscut aquesta experien- I 

cia, es fan diferents estudis fins que surt favorable, sempre 
basant-se en l'estudi económic perque el d'impacte ambien
tal própiament dit sense tenir en compte l'economia difícil
ment es pot variar. 

Ja li die, l'estudi económic, la informació pública, que 
crec que és fonamental, introduir-nos dins el camp de ma
teria sancionadora quan no es compleix el que deim, cree 
que tot aixó són bases suficients- i també la possible millo
ra d'aquest Decret- per poder fer una llei. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a votació la Proposici6 no de 
Llei 1383/89, presentada pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA 

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

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

Abstencions? Gracies. 
t. 

~ .', ."j....,.. .. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 3. Queda rebutjada la Proposició no 
de Llei que acabam de sotmetre a votació. 

IIl-2.- PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NUM. 
774/89, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
PSM-EEM, RELATIVA A TRIBUNALS D'OPOSICIÓ 
DE B.u.p 1 P.P. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a debatre la Proposició no de Llei registrada 
amb el núm. 774/89, subscrita pel Grup Parlamentari PSM
EEM, sobre tribunals d'oposieió de B.u.p i Formació Pro-
fessional. . 

Per defensar aquesta Proposició no de Llei i per par! 
del Grup proposant, té la paraula el Diputat Sr SebastiA 
Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

GrAcies, Sr President. 

La nostra Comuntat Autonoma és l'única que teninl 
llengua propia prou definida dins la nostra societat i també 
a les lleis, en canvi no té competencies en materia educati-
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va. Aixo és un fet sabut de to15 i prou debatut en aquest 
Parlament i a totes les institucions de I'Estat, pero avui no 
és aquest el debat que planteja el nostre Grup, sinó que 
plantejam un problema que cada any afecta un milenar de 
persones i és que, com és normal, es convoquen oposicions 
per cobrir les piares de toLS els institu15 de batx:illerat i cen
tres de formació professional públics que elCisteixen a les 1-
lles, deis quals es disposa d'acord amb les vacants i les plan
tilles, és a dir, que cada any hi ha una convocatoria d'oposi
cions per a professorat de batx:illerat i de formació profes
sional, un milenar de ciutadanes i ciutadans de les Illes Ba
lears es presenten per intentar ocupar aquestes places i de 
fet aquestes oposicions se celebren sempre, fins ara, els 
darrers anys, a Madrid, d'acord amb una convocatMia co
muna de totes aquelles Comunitats Autonomes que no te
nen competencies en materia educativa. 

Que pretén el Grup Parlamentari PSM-EEM? Pretén 
una cosa molt senzilla, molt humana i d'estalvi per als ciu
tadans d'aquestes illes i és que mentre no hi hagi compe
teneies en materia educativa a la nostra Comunitat Auto
noma hi hagi tribunals per poder fer les oposicions de les 
distintes materies de centrs de batxiIlerat i de formació pro
fessional que es reuneixin en aquestes illes i, per tant, que 
permetín que les dones i els homes de les Balears es puguin 
examinar almanco en aquestes illes i no s'hagin de despla
¡;ar a Madrid, on tenen habitualment dos tipus de proble
mes, uns economics, pensem que del milena~ de persones 
que es presenten a oposicions djaquestes n;I,ateries els dar
rers anys, naturalment unes tres-<:cntes ja són interines i es 
veuen obligades a presentar-se, perque si no ho fan perden 
fins i tot el dret a ser interines, pero despres en queden set
centes la majoria de les quals són persones que no tenen 
feina o que estan sobreocupades o a ensenyament privat 
amb jornals moIt més baixos o a treball submergit dins la 
mateixa educació o en altres ambits laborals. 

Per tant, parlam d'un col.lectiu d'unes mil persones 
que no són un col.lectiu afavorit ni de prop fer-hi i amb 
una problematica economica senzilla pero jo crec que ben 
bona d'entendre i tots els que som o hem estat professio
nals de l'educació en qualsevol ambit sabem que represen
ten aquests tipus de problemes economics precisament en 
una professió que no és de les que guanyen més ni de prop 
fer-hi. 

Per altra banda hi ha un segon tipus de problema que 
nosaltres almanco l'hem de dir, com a nacionalistes d'es
querra que som, i és que aquestes persones, ates que han 
d'anar obigatoriament als tribunals de Madrid i som l'única 
Comunitat amb llengua propia que hi ha d'aeudir, a Ma
drid també hi ha cert problema derivat del mateix coneixe
ment de la llengua i cultura de la nostra terra juntament 
amb l'allra lIengua i cultura alienes, pero que en definitiva 
fan que molta gent d'aquestes illes hagin tengut alguns pro
blemes d'expressió que no els ha permés una vertadera 
iguaItat d'oportunitats davant els tribunals, insistesc, de les 
terres exclusivamenl castellanes i de terres que no tenen 
competencies educatives. 

Per tant, davant els dos problemes, el primer és el més 
fort, el segon és un problema més salvable, pero evident-

-

ment discriminatori per a la gent de llengua i cultura pro
pia de les Balears, es quan ens hem atrevit a plantejar 
aquest problema amb rotunditat. Volem que el Parlament 
de Balears, volem que el Govern de Balears, volem que els 
Sindica15 d'Educació d'aquestes lUes, volem que els ciuta
dans, els ensenyan15, en definitiva, tenguem la possibilitat 
de demanar una cosa que creim que és de justícia i al ma
teix temps obtenir-Ia i és senzillament que es puguin exami
nar els opositors de Balears per cobrir places de Balears en 
aquestes illes deIs centres públics de B.U.P i de Formació 
Professional. 

Cal dir que a Ensenyan~ General Basica i a Universi
tat el tema ja és resolt, els exercicis es fan en aquestes illes 
ja fa una s~rie d'anys, pero a B.U.P i a Formació Professio
nal, no. Per tant, ens pareix un objectiu senzill i claro 

Cal dir que el nostre Grup va presentar aquesta Propo
sició no de Llei el mes de maig del 89 i ho feiem amb una 
certa urgencia perque ens havien avisat, per part del Minis
teri d'Educació, que hi hauria alguna possibilitat que total
ment o parcialment s'acceptas, per part del Govern de l'Es
lal, que aquesta pretensió ¡que ja al exercicis deis passats 
juny i juliol del 89 d'alguna manera alguns tribunals s'ha
guessin pogut posar en marx"a en aquestes illes. La dinami
ca parLamenlaria va fer que aquesta Proposició no de Llei 
no es pogués veure fins avui i a la vegada és més que evi
denl que les oposicions del 89 ja s'han (el el mes de juliOI 
passat, pero el tema -evidentment no s'l}a resolt, no hi ha un 
Decret del Govern de l'Estat que canvil la situació d'orga
nització de tribunals, no tenim notícia que ho pensin fer i 
tampoc no hi ha previstes competencies en materia educa
tiva. 

per tant, nosaltres hem replantejat el tema en aquest 
debat d'avui amb els termes de present i futur i és per aixo 
que si no hi ha inconvenient per part deIs distin15 Grups 
Parlamentaris ens agradaria que aIlo que es discutís i en tOl 
cas s'aprova o no, fos una senzilla cxpressió que seria la se
güent : "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern 
de I'Estat que tenint en comple que som ¡'única Comunitat 
Autonoma amb llengua propia sensc compelencies educali
ves i el fet de la insularitat a les Illes, s'organitzi per a l'any 
1990 i següents, fins a ten ir competencies en materia edu
cativa a la nostra Comunitat Autonoma, un tribunal per a 
les Illes Balears de cada assignatura de les oposicions que 
es convoquin per cobrir les places de professors de B.U.P i 
Formació Professional". 

Gracies, Sr President, i esperam que una pretensió tan 
simple i tan justa que afecta un milenar de personaes, pero 
afecta tota la comunitat escolar de les Balears, sigui accep
tada i complida pel Govern de I'Estat. 

EL SR PRESIDENT: 

D'acord amb el punt quart de l'article 165 del nostrc 
Reglament, el proposant podra modificar els termes de ¡= 
Proposició si cap Grup no s'hi oposava. Per tant, la propos 
ta de modificació per part del Portaveu del Grup Parla 
mentari PSM-EEM, que llegira el Sr Secretari a continua 
ció, demanaríem després als Portaveus si I'accepten o s'h; 
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oposen. 

Sr Secretari, vol fer lectura de la Proposició de canvi o 
modificació de la Proposició inicial? 

EL SR SECRET ARI PRIMER: 

"El Parlament de les llles Balears insta el Govern de 
[,Estat que tenint en compte que som ['única Comunitat 
Autonoma amb llengua propia sense competencies educati
ves i el fet de la insularitat de les illes, s'organitzi per a 
l'any 1989 d'una manera provisional i urgent un tribunal a 
les Illes Balears de cada assignatura de les oposicions que 
es convocaran per cobrir les places de professors de B.U.P i 
Formació Profesional i que tendran lloc entre el 25 de juny 
i el31 de juliol". 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

El Sr Secretari procedira a fer lectura de la proposta 
de modificació, ja que per error d'aquesta Mesa i d'aquesta 
Presidencia ha llegit precisament l'original. 

EL SR SECRETARI PRIMER: 

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de 
I'Estat que tenint en compte que som rúnica Comunitat 
Autonoma amb llengua propia sense competencies educati
ves i el fet de la insularitat de les illes, s'organitzi per a 
I'any 1990 i següents, fins a ten ir competencies en materia 
educativa a la nostra Comunitat Autonoma, un tribunal 
per a les Illes Balears de cada assignatura de les oposicions 
que es convoquin pero cobrir les places de professors de 
BUP i Formació Professional". 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus, algú s'oposa al fet que sigui acceptada la 
modificació? 

Sí, té la paraula el Sr Damia Pons. 

EL SR PONS I PONS (Damia): 

Sr President, evidentment estam d'acord que es modifi
qui, pero hi ha una petita expressió que voldríem veure 
modificada també, que és on diu "insularitat de les illes", 
cosa absolutament redundant, totes les illes ten en insulari
tal. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Pons, jo accept la seva suggerencia, pero la pro posta 
de modificació ve del Grup proposant. Si el Sr Sebastia 
Serra vol canviar la Proposició, la canviarem. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Sr. President, amb molt de gust, es pot llevar "de les 
illes", deixar "insularitat" i ja esta, s'entén. 

EL SR PRESIDENT: 

D'acord, moltes gracies, Sr Serra, es lleva "de les illes" i 
pareix que és acceptada per tothom la modificació de la 
proposta. 

Té la paraula la Sra Consellera d'Educació, Cultura i 
Esports. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTU
RA (Ma Antonia Munar i Riutort): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Evidentment el nostre desig, com a maxima responsa
ble de la Cultura, Educació i Esports d'aquesta Comunitat, 
és que per raons obvies els professors que opten a una pla
c;a de B.U.P o de Formació Professional a les Illes Balears 
puguin realitzar les oposicions corresponents a la ciutat de 
Palma de Mallorca. 

Es veritat que poden existir, en tant no es produeixi el 
traspas de competencies educatives, alguns problemes ad
ministratius per dur a t~rme aquesta acció, pero en tot cas 
entenem procedent estudiar amb rigor la viabilitat d'ubicar 
els tribunals corresponents a la nostra Comunitat, aixo per 
tal d'evitar que els nos tres prodessors s'hagin de desplac;ar, 
que tenguinn despeses de tot tipus i canvis de context, com 
ha explicat el Sr Serra, que els puguin afectar quant al seu 
rendiment i de qualque manera perjudicar-los. 

La proposta de modificació era imprescindible, perque 
de qualque manera el que es demanava i en el moment en 
que es demanava, pel maig d~1 89, ja era passat, ja s'havien 
produ'it aqueStes convocatories; per tant, no s'impedia que 
en el futur es poguessin organitzar aquests tribunals, pero 
era una mica absurda tal com era plantejada i com que s'ha 
corregit no hi ha cap inconvenient que en el futur es faci ai
xL 

En conseqüencia, estimam procedent que el M.E.C. es
tudii la possibilitat de dur a terme aquesta acció d'acord 
amb la Proposició no de Lfei presentada avui pel Partit 
PSM-EEM. Nosaltres, com a Grup, li donam suport i tam
bé com a membre del Govern. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari CDS, té la pa
raula el Diputat Sr Trias. 

EL SR TRIAS 1 ARBÓS: 

Gracies, Sr President. 

Deia el Sr Serra que les competeneies no eren el tema 
del debat, avui, d'aquesta Proposició no de Llei. No són el 
tema del debat, pero són aquesta reaUtat que ens situa a la 
eua de les autonomies amb llengua propia, entre altres ca-
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ses en una més com és la propia llengua. Creim que aques
ta mesura, cas d'adoptar-se, si prospera la Proposició i el 
Gavern l'atén, com esperam que ho faci, beneficiaria real
ment un important col.Iectiu de funcionaris, en aquest cas 
educadors, i arnés, sembla que per l'experiencia que hi ha 
en relació amb altres cossas de funcionaris quan es convo
quen proves selectives o proves d'oposició, on s'espera que 
hi hagi una asistencia massiva, es descentralitzen aquestes 
proves i constitueixen tribunaIs aIs 110cs on s'han de cele
brar, no en tots el casos, pero s[ en bastants es fa aro. 

Aleshores nosaltres creim que no hi ha cap motiu per 
aposar-se a aquesta proposició, al contrari, anunciam el 
nostre vot favorable, pero també pensam que aquesta Pro
posició hagués estat molt més completa si a més de tractar 
de funcionaris dedicats a l'educació o a I'ensenyament, tal 
vegada haver-la completada amb tots els funcionaris q 
ue desenvolupen la seva feina en aquesta Comunitat Auto
noma. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Febrer. 

EL SR FEBRER 1 GENER: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

El nostre Grup veu que aquesta Proposició no de llei 
presentada pel Grup PSM-EEM té, al nostre mode de ve u
re, dues intencions. per una banda té la part de reivindicar, 
cosa legítima, les competencies en materia d'Educació, as
piració que el nostre Grup també reivindica, pero evident
ment emmarcades en un pacte global d'Estat amb la resta 
de les Comunita:ts Autonomes que encara no tenen compe
tencies en Educació. 

El segon punt és el fet de la insularitat, amb un punt 
de mira jo diria, per a nos la tres, més bé massa localista, ja 
que I'única cosa que reivindica és un benefici economic per 
a uns ciutadans, en aquest cas opositors, de Balears, que no 
haurien d'anar a Madrid o a uan altra localitat del teritori 
M.E.e. on convoquessin les oposicions. Amb aquest raona
ment, evidentment, segons aquesta Proposició no de Llei, 
el M.E.e. hauria de constituir en cada Comunitat Autono
ma tribunals d'oposició per aIs seus opositors, ja que si no 
ho fes així evidentment el M.E.C. seria discriminatori i in
solidari amb la resta de Comunitats Autonomes, pero 
anem al bessó de la qüestió, anem al bessó de l'assumptc. 

Que representaria aprovar avui, aquí, i dur a terme 
aquesta Proposició no de Llei? Jo esper que el Grup que 
dóna suport al Govern escolti bé per al seu bon govern. 
A0 voldria dir el següent, Sr Sena, a0 voldria dir crear 
com a m[nim catorze tribunals per a B.U.P., quaranta-dos 
tribunals per a EP., quatre per a escoles d'idiomes i vinl-i
cinc per a Arts i Oficis dins l'enseyan<;a mitjana, un total de 
vuitanta-cinc tribunals. Si a0 ho agafam per catedra i aga
fam els mateixos per a agregats, suma cent-setanta tribu
nals per a una població que si tenim en compte que cada 
tribunal és constituIt per cinc professors numeraris, fa un 

total de professors numeraris dedicats als tribunals d'oposi
ció de 850, 850 professors que és igual al muntant de pos si
bIes opositors que voste fa borinar perque no vagin a Ma
dird. Si la plantilla deis professors de les llles Balears és so
bre uns 4.000, a0 representa un 21%, un 21% de profes
sors amb el qual percentatge evidentment els cursos esco
lars acabarien en un desgavell, per no dir d'una altra mane
ra. 

Si a tot a0 hi afegim que a determinades assignatures, 
com vos te, com a home d'ensenyan~, igual que jo i qualcú 
del seu Grup coneixem molt bé, només es presenten un o 
dos professors per assignatura en el cas de Balears, és evi
dent que a0 és improcedent, contrari a raó i a tot raona
ment racional economic, ja que a vega des hi hauria més 
membres de tribunal que opositors balears. 

Per acabar i fer-ho senzill, si ens atenem al cost real 
que a0 representaria li puc dir, per una estimació que jo 
també vaig formar part d'un tribunal d'oposicions, que si 
comptam aquest 170, si no m'equivoc, perque I'oposició de
mana agregats i catedra, ens aniríem sobre 150 a 170 mi
lions de pessetes, la qual cosa equivaldria senzillament a 
dos centres d'E.G.B. de vuit unitats. Sr Diputat, crec que 
amb ekl que he exposat el nostre vot sera contrari per, en 
certa manera fora de to i esper que seria bo que pensés 
exactament el que significa una Proposició no de !lei i tam
bé esper que reflexionin i la retirin. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Jaén Palacios. 

EL SR JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr Presidente. Sras i Sres Diputados. 

Intervendré desde el escaño porque será una interven
ción breve y será para apoyar esta Proposición no de Ley. 

Tengo que hacer, no obstante, algunas precisiones res
pecto de la Exposición de Motivos de la misma. Es eviden
te que nuestro Grupo también reivindica y 10 ha hecho in
cluso con carácter formal en el Congreso, cuando ya tuvi
mos ocasión de defender una Proposición de Ley Orgánica 
de transferencias en mate.ria de enseñanza universitaria y 
no universitaria. Sorprendentemente también vemos aquí 
que todo el mundo, incluso el Grupo SOCIALISTA, tam
bién están por esta reivindicación. 

La segunda precisión seria en torno al número de pro
fesores, que yo creo que tanto el Portavoz del Grupo SO
CIALISTAen la defensa que ha hecho en contra en su tur
no de intervención, como en el contenido que se expresa 
por parte del Grupo proponente, rayan un poco en la hi
pérbole. No son un millar de profesores que van a exami
narse a Madrid, las últimas referencias nuestras, de acuerdo 
con la lista de admitidos en las oposiciones, no llegaban a 
400, ni tampoco, Sr Febrer, son tantos los tribunales ni las 
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personas que los conforman, y aquí le diría que se ha olvi
dado en todo caso de poner los suplentes, con lo cual en
tonces ya sería el colmo de hacer 10 personas por tribunal; 
evidentemente todo esto podría simplificarse. 

El problema de la cuestión, sin entrar tampoco en el 
asunto de las transferencias de funciones y servicios en ma
teria educativa, es que existen dos territorios que aquí ya se 
han nombrado y que hay 26 provincias, nosotros como Co
munidad Autónoma entre ellas, que tendríamos que tener 
ya competencias en materia educativa y evitar estos proble
mas a nuestro juicio innecesarios. 

Creyendo, por tanto, que lo que solicita aquí, sin ser 
dificil e incluso reconociendo que puede haber ciertos pro
blemas en cuanto a gasto a nivel de Estado, esto hay que 
reconocerlo, nosotros pensamos que la medida que se pro
pone es razonable y que comportaría muchos beneficios a 
todas las personas que tienen que desplazarse a Madrid, 
que es donde se hacen las pruebas selectivas y en razón de 
este argumento fundamental nuestro Grupo cree que sien
do de justicia y entendiéndolo apropiado, apoyará la Pro
posición no de Ley. 

Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Per pan del Grup proposam, té la paraula el Diputat 
Sr Sena. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

Entre nosaltres, Sr Febrer, i amb tota cordialitat, els 
números que voste ha fet s6n pura fantasia, no cree que els 
hi hagin preparat a la Delegaci6 Provincial, perque si ha 
han fet, al funcionari que els ha preparat realment Ji podrí
em demanar comptes i em pareix que no deu ser gaire bon 
gestor. 

Els números reals, avui per avui, s6n que el que costa 
el milenar de persones que anualment han de fer aixo i 
molts hi han d'estar 15, 20, 30 dies i el nombre de places 
normalment són molt poques, per tant el que realment cos
ta és aixo que hem comentat. 

El segon tema és que som l'única Comunitat Autono
ma, l'única que té una llengua propia, l'única que essent i
Hes - perque Canaries fa estona que té el problema resolt 
d'una altre manera- tenim aquest problema. Nosaltres ja no 
sabem com ho hem d'explicar, com hem d'explicar que Ba
lears són illes, que Balears tenen llengua propia i que els 
ciutadans d'aquestes illes, en aquest sentit, són discrimi
nats, són clarament discriminats; és més, encara vaig més 
enlla, hi va haver una serie d'anys durant els quals es varen 
descentralitzar les oposicions i es feien una serie de tribu
naIs i hi havia la possibilitat, com a mínim, d'anar a Valen
cia o anar a Barcelona o almanco de no haver d'acudir ne
cessariament a Madrid afer aquest tipus d'oposicions. Aixo 
va canviar a partir de les competencies educatives que Ca-

talunya, País Valencia, Canaries, Andalusia, etc., etc., etc., 
han anat tenint i en conseqüencia autoorganitzant. 

Pcr altra banda, si voste, Sr Febrer, diu que estan d'a
cord que Balears ha de ten ir competencies educatives, ja 
veurem com i quan, d'acord amb aquest Pacte d'Estat que 
vos tes preconitzen i que evidentment es pot fer, si es vol 
fer, pel que té majoria, és ben senzill, em pareix que l'Ad
ministració de I'Estat, si vol, el pot fer en voler en aquest 
sentit, ten en majoria absoluta, el Govern de Balears vol les 
competencies i per tant ja esta fet el Pacte, les dues bandes 
el valen en aquest sentit. 

Pero anem per parts, no podem insistir més ni simplifi
car més les qüestions, única Comunitat amb llengua propia 
sense competencies, úniques illes que formen part de l'Es
tat Espanyol que no ten en aquesta possibilitat per a les se
ves persones, un sector, l'educatiu, que avui ha anat bé, tots 
els que hem parlat coneixem de prop aquest sector i sabem 
ben bé que no és deIs sectors que guanyen massa duros, si
n6 més bé el contrario 

En conseqüencia, siguem clars, a mi em pareix que la 
proposta és antidiscriminatoria, favorable a un país amb 
llengua i cultura propies, una mica de compensaci6 pel fet 
de no tenir les competencies, perque, a més, en ten ir les 
competencies els tribunals s'hauran de fer igualment i, a 
més, el que ha comentat el Sr Jaén jo ho veig molt positiu, 
tot el burocratisme que el Sr Febrer ha manifestat, molt 
propi de I'Estat actual, ningú no diu que no es pugui sim
plificar i nosaltres creim que es pot simplificar. A més a 
més, Sr Febrer, dins els números voste ens ha tractat d'indí
genes a les males, eh?, jo m'he sentit molt colonial avui, 
voste ha parlat que els tribunals els han de formar tot un 
conjunt de Gatectratics, de numeraris, sense tenir en compte 
que en aquestes illes, molts, voste i jo mateix també som 
numeraris, eh?, que quedi cIar aixo, i per tant també podrí
em estar en aquests tribunals, si se simplificas. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Febrer, per que demana la paraula? 

EL SR FEBRER I GENER: 

Per al.lusions; cree que he estat reiteradament al.ludit i 
voldria fer una puntualitzaci6 al Sr Sena. 

EL SR PRESIDENT: 

Ido no sera per al.lusions, sera per puntualitzar al Sr 
Serra. 

EL SR FEBRER I GENER: 

Gracies, Sr President. 

Sr Serra, senzillament, ha faré molt curt, vos te el que 
demana és un tribunal a les llles Balears de cada assignatu-
fa de les oposicions que es convoquen per a pIares de B.U~J 
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.P. i Formació Professional. Sr Serra, voste és d'Universitat 
i jo som de B.U.P., a B.U.P. hi ha 14 assignatures ¡ si per a 
cada una hem de formar- perdoni, no entrem en discussió
si per a cada una hem de formar un tribtmal, resulta que 
són 14 tribunals de catednltics i 14 tribunals d'agregats; si 
voste modifica aquesta Proposició no de Llei vol dir que ja 
són 28 o més per a RU.P. i anam a F.P. els meus números 
són eks correctes i qui fa volar coloms és vos te. 

EL SR PRESIDENT: 

Molt bé, Sr Febrer. 

Aleshores, acabat el debat, passem a votar. 

Sres i Srs Diputats que vatin a favor de la Proposició 
no de Llei amb la modificació introdu'ida a proposta del 
Grup proposant i acceptada pels Srs Portaveus, es valen 
posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 36. Vots en con
tra, 19. No hi ha abstencions. Queda aprovada la Proposi
ció no de Llei que acabam de sotmetre a votació. 

Se suspen el PIe per deu minuts. , 

IV.- PROPOSTES DE RESOLUCrÓ PRESENTA
DES ALS CRlTERIS 1 OBJECTIUS QUE HAN DE RE
GIR L'ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR SECTO
RIAL DE PEDRERES DE BALEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Bones tardes. Si ocupen els seus escons, recomenc;a
rem la Sessió. 

(Pausa) 

Entram a debatre el punt IV de l'Ordre del Dia, que 
són les propostes de resolució presentades als criteris i ob
jectius que han de regir l'elaboració del Pla Director Secto
rial de Pedreres de Ba1ears. 

Per defensar les propostes de resolució presentades pel 
Grup Parlamenta TÍ MIXT:' .. Vol agafar el micro, Sr Ricci? 
Digui. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Jo només pregunto si hem de seguir d'acord amb el 
que diu el document, en el qual cas seria el PSOE, no és 
que tengui cap inconvenient per comenc;ar jo. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Ricci, sembla que no tenim el mateix document, 
perque el meu diu que comenc;a voste, perque tal com s'ha 

acordat a la Junta de Portaveus la defensa es fa de menor a 
majar i la votació es fa d'acord amb la presentació de les 
propostes de re.c;olució. Jo li demanaria que quan jo li don 
la paraula, voste l'agafi. 

Té la paraula el Conseller d'Ordenació del Territori, 
Sr Jeroni Saiz. 

EL SR CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I OR
DENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, Sr Presidente. 

Sin querer incidir en es te tema sobre el orden del de
ba te que liene establecido la Mesa, ya quisiera ped irle si 
me penIÚtiria que mi intervención fuese jllicialmcllle para 
manifes lar la postura del Gobierno en relación con los cri
terios presentados por todos los grupos polJticos. 

EL SR PRESIDENT: 

Perfecte, Sr Conseller. 

Té la paraula el Sr Conseller. 

EL SR CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I OR
DENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Muchas gracias. 

Sr PreSidente. Sras i Sres Diputados. 

Me permitirán que haga una primera intervención, 
única del Gobierno, para de alguna forma fijar la postura 
sin entrar en el fondo del debate, porque entendemos que 
el debate es entre los Grupos Parlamentarios, pero ya que 
hay distintas propuestas que alteran la inicial presentada 
por el Gobierno, hacer algún comentario y alguna puntua
lización sobre lo que ya pudiera servir de aclaratorio. 

En relación con las propuestas de resolución presenta
das por el Grupo MIXTO, hay dos, la primera referida a 
que una vez delimitadas las zonas en las cuales no se podrá 
construir no puedan ubicarse otras, entiendo que es cohe
rente con el conjunto de la filosofía manifestada por el Go
bierno y que es una postura liberal, en el sentido de evitar 
especulaciones y entendemos, consecuentemente, que pue
de aceptarse, por nuestra parte no había ningún inconve
niente en asumirla, y lo mismo en cuanto también está re
cogida en otro Grupo, me parece que es el Partido Popu
lar, un estudio sobre la profundización de las repercusiones 
del transporte, que en Comisión fué objeto de discusión, 
sobre la importancia que podía o no podía tener el trans
porte de los materiales, y recalcamos que era distinto en 
unos materiales de otros, consecuentemente me parece un 
enriquecimiento válido que se profundice en el estudio. 

En las propuestas presentadas por el Parlamentario de 
UM, yo rogaría al Portavoz que retirase la primera, porque 
quizá por un lamentable descuido nuestro nos hace una 
rectificación gramatical que probablemente tenga razón, 
pero que aunque nosotros no lo indicamos con las obliga-
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das comillas era la reproducción concreta de un párrafo de 
un documento de la Comisión de Medio Ambiente; conse
cuentemente, quizá sea un error de traducción, pero como 
se trata de una reproducción literal, preferiríamos que no 
se introdujesen modificaciones en las mismas. 

En cuanto a las otras dos propuestas, la matización del 
principio de autoabastecimiento, aunque lo mantenemos y 
lo vaya decir en relación con otras propuestas que han 
presentado otros Grupos, creemos que en nuestro Plan es 
básico el principio del autoabastecimiento, es perfectamnte 
asumible por parte del Gobierno que se apliquen estas ma
tizaciones que propone en cuanto a la substitución en los 
recursos no renovables con peligro de agptamiento, por 
una parte, y por otra en cuando a la idoneid'ad de la ubica
ción, yo creo que estaba recogido en nuestro segundo obje
tivo, pero de todas formas queda mejor matizado con su 
propuesta de añadir esta frase de que no sea aplicable el 
principio de autoabastecimiento cuando esté en peligro de 
agotamiento o cuando el impacto ambiental sea grave, creo 
que está recogido en el segundo objetivo, pero podemos 
aceptar perfectamente que es una matización que lo enri
quece. 

En las propuestas presentadas por el PSM-EEM, se 
hace un poco más difícil, porque realmente no son una cor
rección de las que había presentado el Gobierno, sino que 
es toda uns propusta nueva, distinta, y yo entiendo que lo 
correcto es ir corrigiendo, añadiendo, retirando sobre la 
propuesta del Gobierno, que es lo que han hecho los otros 
Grupos, mientras que el PSM-EEM creo entender que tra
ta de presentar completamente una alternativa. Entonces, 
yo tengo que decir que en algunas cosas posiblemente esta
ríamos de acuerdo porque son cosas que están contenidas, 
pero, claro, en tanto y cuando su alternativa és contra la 
del Gobierno tengo que defender que se apruebe la del Go
bierno y creo que hay algunas de estas cosas que quedan re
cogidas porque están puestas en la del Gobierno. 

Sin embargo hay un punto que llama la atención, que 
son los criterios 7 y 8, cuando habla del establecimiento de 
un canon. Creo que el punto es importante y es interesante 
y así lo dijimos en la Comisión, lo que pasa es que pensába
mos que no era en el Plan donde debía recogerse. Sigo pen
sando que aunque sea interesante el establecimiento del ca
non, pero establecimiento de canon para rehabilitación de 
canteras, no para restauración en general de espacios de
gradados o para compensar a personas afectadas por la ac
tividad de las canteras, creo que el concepto es distinto, no
sotros creeemos que el canon tendría que establecerse cla
ramente para la rehabilitación de las Canteras, lo que pasa 
es que no crea que sea el Plan de Ordenación el instrumen
to adecuado para establecer un canon, imagino que tendrá 
que ser una figura legislativa específica de establecimiento 
de este canon, en cualquier caso si la Cámara se manifiesta 
por la voluntad de que se establezca a mí me parece positi
va, nosotros lo teníamos pensado, creo que es interesante, 
pero no creo que pueda recogerse tal cual, o sea, yo enten
dería que de ser el voto así, indicaría que el Gobierno tiene 
que estudiar una fórmula legislativa adecuada para poder 
establecer este canon, no recogerlo en el Plan, que me pa
rece que en este sentido no sería vinculante, pero eso sí, 

creo que aporta una cosa que no está contemplada en los 
criterios del Gobierno y yo creo que es interesante. 

En cuanto a las propuestas del Grupo Parlamentario 
SOCIALISTA, las primeras son claramente contrarias a los 
criterios manifestados por el Gobierno y van a ser objeto 
de debate y yo no quiero entra, porque es claro que van en 
contra del principio de autoabastecimiento expresado por 
nosotros, en contra del principio de que este autoabasteci
miento tenga un ámbito comarcal, si es posible, insular 
siempre, pero comarcal si es posible, y en contra de pospo
ner la regulación de las canteras, el cierre concretamente, 
hasta que esté aprobado el Plan de Canteras. Ceo que es 
evidente que si el Parlamento tomó un acuerdo por el que 
prohibía 
apruebe el Plan no podemos proceder al cierre, porque se 
produciría un desabastecimiento inmediato; si no abrimos 
nuevas hasta que esté aprobado el Plan, tampoco cerremos 
y esperemos hacerlo todo después, creo que sería un desa
bastecimiento, en cualquier caso son puntos claramente en 
contra de la postura del Gobierno y sin ningún argumento 
que me permita asumirlos como he hecho con algún otro, 
cosa que no ocurre, en cambio, con los tres últimos, con la 
no permisión de explotación de arenas en los sistemas du
nares litorales, creo que la Ley de Costas ya lo previene su
ficientemente, per tampoco está de más que venga recogido 
como uno de los criterios del Plan de Ordenación, lo mis
mo que la protección de canteras de interés etnológico, de 
alguna manera, cuando hablábamos de la rehabilitación de 
canteras habíamos contemplado esta posibilidad, incluso 
no está en los criterios porque no es criterio del Plan, pero 
la Dirección de Medio Ambiente tiene un estudio escoger 
alguna especialmente significada para poder hacer algo de 
un museo en est,~,sentido, y en cuanto a la restauración de 

-áreas independíentemente de la fecha de la autorización, es 
decir, las canteras están obligadas a presentar un plan de 
restauración a partir de 1982, me parece, no recuerdo la 
fecha exacta en que salió el Decreto que lo regula, claro, 
hay muchas canteras que en estos momentos no están obli
gadas, no obstante como muchas de ellas están en situación 
ilegal, creo perfectamente posible que a través de la legali
zación, si es que son legalizabl~, se les pueda imponer la 
obligación de esta rehabilitación y creo que esto también es 
positivo y por parte del Gobierno le vemos una posibilidad 
que habría que estudiar, si legalmente puede hacerse así, 
estalbecer la obligación de que la legalización en su caso, si 
es posible por otras razones, esté supeditada a la presenta
ción de esta rehabilitación y si fuese así estaríamos dispues
tos a estudiarlo porque también nos parece positivo. 

En cuanto a las tre propuestas del Grupo Parlamenta
rio POPULAR, la primera naturalmente es la básica y nos 
parece lógicamente correcta, es que se aprueben los crite
rios del Gobierno, aunque se puedan añadir otras matiza
ciones, como hemos dicho antes. 

El punto segundo parecería que estaba en contradic
ción con una de las enmiendas del Grupo MIXTO, yo creo 
que no es así, creo que las dos son perfectamente compati
bles, el no fijar una limitación máxima a las canteras que 
puedan abrirse, por una parte, pero sin embargo añadir co
mo criterio complementario que para que se abran estas 
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nuevas canteras, que no habrá una limitación máxima, lo 
cual equivale a una prohibición, pero si que tenga que jus
tificarse que estas nuevas canteras no tienen una posible al
ternativa con la explotación de canteras abandonadas, creo 
que esto es justificado y que además existe la demanda que 
exige que se abran canteras y me parece que se puede dar 
vía libre al juego del mercado, es lógico para evitar la espe
culación, y esta vía libre es perfectamente compatible con 
la justificación de la apertura de canteras. 

En cuanto al tercer objetivo, el reciclaje de los mate
riales de construcción, es un punto del que también estuvi
mos hablando, no estaba contenido como criterio pero sí 
estaba en la mente del Gobierno y así lo expuse en el seno 
de la Comisión y consecuentemente también me parece 
perfecto que sea incorporado como un criterio nuevo. 

Nada más, Sr Presidente, y muchas gracias, Sras y Sres 
Diputados. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grades, Sr Conseller. 

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

EL SR RICCI I FEBRER: 

Grades, Sr President. 

La veritat és que soIs em queda agrair que el Grup del 
Govern que ho ha presentat senzillament ja digui que sí, ho 
ha compres, trob que queda prou cIar i no hi ha cap discus
sió sobre aquest tema. Crec que la missió nostra ha estat 
basicament millorar la seva proposta i s'ha millorat amb 
aquests dos punts nostres. No he de dir res més, perque ja 
s'ha defensat per si mateixa. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASQUAL 1 AMORÓS: 

Sr PresideQ.1. Sres i Srs Diputats. 

Quin és l'objectiu del Pla Director Sectorial de Pedre
res de les lIles Balears? Tres, se'n marquen tres, pero jo di
ria que el més important i la raó essencial perque aquest 
pla sigui un Pla d'Ordenació Territorial, un Pla Sectorial 
previst a la Llei d'Ordenació Territorial, és l'objectiu de la 
rehabilitació, de la restauració del medi ambient, deIs im
pactes que produeix l'explotació de les pedreres. Per tant, 
aquest Pla ha de tenir COm a objectiu prioritari que a llarg 
termini, perque a curt no és possible, totes les pedreres, to
tes sigui n rehabilitades. 

Per que dic aixo? Si nosaltres tenim en compte el Re-

ial Decret de 15 d'octubre del 82 sobre restauració d'espais 
naturals afectats per activitats extractives, evidentment ens 
adonam tot d'una que no té efectes retroactius, amb la qual 
cosa es produeix que les pedreres d'abans del 1982 no te
nen obligació de procedir a aquesta restauració i en canvi sí 
la tenen les posteriors. Si no es complementa aquesta obli
gació i si no és possible COm a obligació, si no es pacta amb 
els sectors afectats la possibilitat de restauració de les pe
dreres anteriors al 1982, nosaltres no tendrem una restau
ració completa de tots els impactes ambientals que s'han 
prodult a causa de les pedreres a les llles Balears. 

Per tant, el més important que ha d'aconseguir aquest 
Pla i l'actuació del Govern i d'aquest Parlament és que hi 
hagi les condicions necessaries perque la rehabilitació pu
gui ser total, a totes les pedreres i no només a algunes. 
Com es pot aonseguir aixO? Si nosaltres no podem fer Beis 
amb efectes retroactius i la Constitució tots sabem que pro
hibeix les lIeis amb efectes retroactius qua n són limitadores 
de drets adquirits, de drets subjectius, aleshores no queda 
més remei que anar a una negociaci6 i per anar a aquesta 
negociació nosaltres també hem de resoldre problemes de 
l'altra banda, que són problemes del sector. 

Quins problemes té el sector? El sector, a les Illes Ba
lears es compon d'un estol de petites i petitísimes empreses 
i de dues o tres gran s empreses, comparativament amb les 
altres, on hi ha molts poes treballadors, on la tecnologia és 
a vegades rudimentaria ion, a causa d'aquestes condicions 

. del sector, es produeix una competencia deslleial. 1 que 
pass a, quan nos al tres hi afegim el tema de la restauració de 
les pedreres? Que si no arreglam el problema de la compe
tencia deslleial resulta que el problema de la restauració de 
les pedreres augmenta la diferencia de cost entre els legalit
zats i els il.legals. 

Per consegüent, nosaltres hem de fer tots els esfor\!Os 
per reduir al mfnim la compet~ncia deslleial, O sigui que to
tes les pedreres siguin legalitzades i que rotes les pedreres 
paguin per rehabilitar l'impacte que produeixen. Com es 
pOl ier? Evidentment, ja n'hem parlat, en varem parlar a La 
Comissió i avui hi ha pro postes del PSM-EEM en aquest 
respecte, nosaltres no n'hem fet cap perque pens que s'han 
d'incloure dírectament, com ha dit el Conseller, dins el Pla 
Director de Pedreres, la clau de tot aixo consisteix a trobar 
una taxa de rehabilita ció que l'hagi de pagar tothom. 

Com es pot fer aquesta taxa? Mitjam;ant llei, s'ha de 
fer un estudi, el Govern ha de fer un estudi i ha de dur aquí 
un Projecte de Llei que permeti posar en joc aquesta taxa 
de rehabilitació í que tal vegada, ja que hi som, i aixo ho ha 
d'estudíar el Govern, també hi hauría d'incloure la taxa que 
ha d'anar destinada als Ajuntaments que tenen la pedrera, 
que és el que no vol ningú, tothom vol les pedreres als 
Ajuntaments deis costat, o sigui la compensació intermuni
cipal tal vegada es podría afegir en una sola taxa o amb 
dues taxes amb un tant per cent un damunt l'altre, que fos
sin sumatoris i que cobríssim els dos objectius. 

La mecanica per eliminar aquesta competencia deslle
ial, quina és? N'hi pot haver diverses. La més simple, quina 
és? Es una taxa que tengui la mateixa estructura impositiva 

, 
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que té l'IV A, l'IVA és un imposl moll senzill, de molt f¡)eil 
recaptació, perque va damunt facturació, és un tant per 
cent sobre facturació. Per tant, nosaltres pensam, evidenl
ment aixo s'ha d'estudiar molt més profundament, pero que 
la base per eliminar aquesta competencia deslleial és una 
taxa que tothom hagi de pagar trimestralment o mensual
ment o com es digui amb un sistema paregut a l'IV A, aixo 
no és objecte d'aquest Pla pero sí s'havia de dir avui aquí 
perque és absolutament necessari, perque el Pla sigui via
ble, que es posi en manca aquest estudi perque es puguin 
obtenir aquestes taxes que han de servir tal vegada per a 
una empresa pública o per un consorci o pel que sigui que 
faci les restauracions i crear una especie de fons de pen
sions, una cosa pareguda al fons de pensions que serveixi 
per restaurar aquestes pedreres. 

Dit aixo, que no es veu reflectit en cap esmena d'UM, 
passem a entrar en les esmenes que nosaltres hem fel. Basi
cament, aquest document que presenta el Govern té tres 
objectius, el més important per a nosaltres és el tercer, al 
qual ja he fet referencia, i en queden dos més, el primer ob
jectiu, que és el d'autoproveünent de cada una de les Illes i 
en el que sigui possible de les comarques. 

Nosaltres, aquí, volem recalcar que és important parlar 
de les comarques. Per que? Perque, entre altres coses, un 
llarg transport deIs arids i d'altres productes de les pedreres 
produeix una deseconomia perque feim servir molt les car
reteres i perque evidentment produeix molesties, etc., etc. 
Llavors també hem de ten ir en compte un altre factor, si 
nosaltres volem un Pla realitzable hem de partir d'allo que 
existeix i nosaltres tenim una serie de pedreres obertes on 
el pla ha d'estudiar si en sobren o si·en falten. La nostra 
impressióés que en general les pedreres obertes que hi ha 
en aquests moments en tot el que fa referencia als i'trids són 
suficients, pero abans de fer l'estudi de les necessitats i de 
la ubicació idonia de cada una d'aquestes pedreres no hem 
de comen¡;ar ni hem de permetre que es tanquin pedreres, 
perque, clar, els Ajuntaments no volen les pedreres, volen 
que siguin al terme deIs costat; per consegüent nosaltres el 
que hem de fer és que el Pla tengui autonomia suficient 
perque es pugui estudiar clarament on han de ser les pedre
res i vull entrar el toro i parlar de les pedreres d'Establi
ments. 

Les pedreres d'Establiments representen al voltant del 
40% de la producció de l'illa de Mallorca. Si es tanquen 
aquestes pedreres, que hem de fer? Obrir un altre front? 
El més raonable és esperartranquil.lament que el Pla estu
dil que s'ha de fer amb aquestes pedreres, evidentment el 
Pla s'ha de fer aviat, aíxo és clar, i després que s'adoptin les 
resolucions oportunes dins IAmbit global de l'illa. 

El segon objectiu parla de la idone'itat de la ubicació 
de les noves pedreres. Evidentment, una vegada que has fet 
un estudi molt complet, que des del punt de vista tecnic 
aquí tot es contemplat i jo no hi entraré, hi ha d'haver un 
estudi de transports, hi ha d'haver un estudi deIs recursos, 
un estudi de la demanda per zones i després s'ha de dir on 
s'han d'ubicar aquestes pedreres, i el tercer ja l'he dit. 

Hi ha unes temptatives, que jo pens que són molt cor-

rectes, en el sentit de dir que no s'obrin més fronts mentre 
no s'hagi redactat el Pla. Estam d'acord amb aixo, bi'tsica
ment amb els arids, que és on hi ha el problema més gros, 
pero també volem dir que hi pot haver alguna excepció que 
s'hauria de tenir en compte, com és el tema de l'argila. 
Quan tenim una pedrera d'argila, quan s'acaba una veta 
han d'encetar a un altre 110c, he dit aquesta cosa concreta 
perque no es pot prendre una mesura de caracter absolut, 
s'ha de matisar, i despres hi ha un altre tema del qual pens 
que també valla pena parlar-ne, que es el tema de les are
nes. 

Hi ha una esmena del PSOE, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, que nosaltres consideram molt positiva, que 
fa referencia a la protecció de les arenes deIs sistemes du
nars. A nosaltres ens agradaria que s'anas més lluny en el 
sentit que se cerquin productes substitutius de les arenes, 
perque aixo té un valor molt preat i quan parlam de I'esme
na núm. 3 nostra- i la núm.2 també hi fa referencia- nosal
tres deim que" estudi de productes de substitució de recur
sos no renovables en perill d'esgotament o situats en zones 
on l'impacte ambiental que la seva substració produiria no 
és tolerable". BAsicament, aquí, a a110 que ens referim més 
és a les arenes i nosaltres creim que és possible trobar un 
producte substitutiu i el que hem de fer és guardar les nos
tres arenes per a les generacions futures, ja que formen 
part del nostres ecosistemes i pensam que no s'han de des
truir, sinó que s'han de conservar. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa
raula el DipuJái Sr Mayol. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr Presidenl. 

Avui vespre ens trobam un poc de sobte debatent eIs 
criteris del Pla de Pedreres awb una tramitació distinta de 
les que han tengut fins ara altres criteris sotmesos a la 
Cambra, nosaltres pensam que la tramitació en Ponencia 
hagués permes refondre criteris molt similars que hi ha en 
altres Grups i arribar a solucions probablement més positi
ves de cara a la redacció del Pla. 

Per la nostra part, considerArem i consideram que un 
criteri, segons el diccionari, és una norma, un principi, una 
formuIació clara, concreta de l'actuació posterior que s'hagi 
de fer sobre aquesl criterio El Govem normalment presenta 
com a criteris consideracions no vull dir arbitrAries, perO 
expressades d'una forma més Amplia, que serien expres
sions generals de com du a terme els plans, pero pensam 
que per agilitar els debats i per fer-los més senzills a nivell 
de la Cambra seria millor utilitzar formulacions més con
cretes, per aixo hem fet un esfor~, utilitzant com a material 
tant el que va aportar el Govem com el contingut del debat 
en Comissió, formular els criteris que al nostre entendre 
solventarien o permetrien fer un Pla que solventAs els pro
blemes generats per les canteres a les Illes Balears. 
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Quins són, aquests problernes? Pens que és moIt clar 
per a tots els Diputats que l'econornia de la construcció 
que s'ha dut a terrne a l'ma ha generat una doble destruc
ció, per un costat deIs ecosistemes o de les zones litorals es
pecialment on s'han ubicat les construccíons que s'han dut 
a terme i, per altra banda, de les arees d'on s'han obtingut 
els materials necessaris per a aquestes construccions, basta 
veure l'entorn de Palma mateix, de de Génova fins a Esta
bliments, per asseverar aquesta afirmació. 

Les pedreres, quan es duen a terme amb un procés de 
compet~ncia que impedeix les inversions necessaries per
qu~ els afectes nefasts sobre l'ambient es corregeixin, pro
voquen una destrucció del paisatge molt greu, que tothom 
coneix, tant en el front com a l'area on s'executa, perqu~ no 
només desapareix la part viva de l'ecosistema, sinó fins i tot 
el seu suport, desapareix el sol, no hi ha possible regenera
ció espontania de la vegetació i la durada d'aquest efeete és 
indefinida, per no dir definitiva, almanco a escala humana. 
Fins i tot hi ha un efecte lateral produH per la pols que 
s'infiltra en els esto mes de la vegetació i produeix la mort o 
la degradaeió de la vegeta cié en centenars de metres al vol
tant, etc.) etc., aquests efectes s'agreugen amb els transpor
ts) que també són emissors de pols, i d'altres factors. 

Per altra banda, la majoria de pedreres que utilitzen 
explosius o les plantes trituradores provoquen uns efeetes 
augmentats i jo vull recordar, encara que sigui entie, que 
un deis eonflietes socials més greus que es. yaren viure en 
aquestes illes en ~poca pre-democratica va:;s'er el cas de Bi
niamar, quan les explosions de la pedrera varen tomar les ... 
del cementeri i varen provocar una situació que en una so
cietat mediterrania és molt comprensible, que va ser d'una 
tensió social molt forta i que va acabar amb el tancament 
d'aquella pedrera. 

Hi ha moltes pedreres abandonades, a les illes) aproxi
madament una de cada tres té el front inactiu en aquests 
moments i aixo provoca que el efeetes sobre el paisatge si
guin molt greus, en el debat de Comissió aixo es va contem
plar i, com ha comentat ja el Sr Miquel Pascual, ha hem in
tentat recollir en un deIs criteris que proposam. 

Nosaltres entenem que els objectius principals del Pla 
haurien de ser que els beneficis socials, i dins aquests evi
dentment hi introdulm tota l'activitat economica indu'ida 
per les pedreres, han de ser superiors al cost ambiental i 
ecologie d'aquestes plantes en un sentit molt simple i és 
que evidentment eL COSl ambienlal i.ecoJogic és un cost que 
pagam tots els ciuLadans de les llles Balears i. per tant, el 
benefici que de qualque manera els ciutadans de les Illes 
Balears tenim d'aquesta activitat lamb6 ha de ser superior 
al cost que hi tenim. 

Entenem que les consideracions purament economi
ques d'explotació i transport són insuficients per prendre 
decisions sobre les pedreres i aquesta és obviament la base 
perque avui hi hagi aquest debat, perque si no fas per 
aquestes consideracions ambientals i d'ordenació del terri
torí aquest debat no podría tenir 110e, vull insistir en el fet 
que en el que té competencies la Comunitat Autonoma és 
sobre ordenació del territori, base de la Llei d'Ordenació 

Territorial que permet via excepció redactar un Pla Secto
rial abans que existeixen les direetrius- tornaré sobre 
aquest punt-, pero és des del punt de vista d'Ordenació del 
Territori o des del punt de vista ambiental, no des del punt 
de vista d'activitat minera com ens han recordat des del 
Govern quan hem demanat alguna cosa sobre els efeetes de 
degradació produlda per pedreres d'arena. 

Entenem que aixo és una mancanc;a de les que refor
cen la nostra quotidiana petició de reforma de l'Estatut, 
que no és per una qüestió metafIsica ni filosofica, sinó per 
qüestions de cada dia que fan imprescindible reclamar 
aquest canvi legal. Per altra banda, un deis objeclius que 
tenc por que no sigui compartil majorilAriamem per la 
Cambra és que és peremptori aturar les pedreres més a

gressives i evitar que n'existeixin d'altres tan agressives com 
aquestes. Acabam de sentir com el Pla vendria a impedir 
l'estancament d'una pedrera situada a 500 metres d'un nu
eli urba, que és la d'Establiments i que té una llarguíssima 
historia de conflictes en els quals han intervengut, des del 
punt de vista legal, gent situada ara en aquest Parlament, 
eonflictes que no se solventen perqu~ simplement s'ajorna 
la solució i que duim des de l'epoca preautonomica amb 
una contínua reelamació de tancamenl d'una pedrera que 
no disposa de llirencies i és en total contradicció amb les 
normes urbanístiques, on es troba situada. 

Per a nosaltres, si el Pla ha de servir per no tancar pe
dreres il.legals no és aquest el Pla que_necessitam ni és el 
Pla que solventa els problemes qué es plantegen i per tant 
entenem que seria inadequat el manteniment del eriteri del 
Govern al qual nosaltres ens oposam amb la nostra alterna
tiva. 

Efectivament, molts deis nostres criteris són similars 
als que existeixen al doeument del Govern, alguns, millor 
dit, d'altres no i jo voldria destacar el més diferents. 

El primer és que entenem que el Pla s'ha de pronun
ciar sobre si tot s'ha de produir a totes i cada una de les co
marques o si els costs deIs transport són assumibles pel sec
tor i són assumibles per la societat. No és aquesta la situa
ció en aquest moment, pero fa poes anys Balears encara ex
portava ciment produit a pedreres que provocaven un con
flicte social important; si l'autoprovelment inelou l'exporta
ció ja seria absurd, elar, autoproveirfem les fabriques locals, 
pero si aquestes fabriques han d'exportar la cosa podria ser 
monstruosa, normalment l'exportaeió de carbó sol anar de 
paIsos subdesenvolupats a palsos desenvolupats que no ac
cepten aquesta situació, Balears ha exportat carbó al Corr
go, a Gabón, a Egipte i a Algeria, de manera que de vega
des un es demana en quin estat de desenvolupament ens 
trobam. 

El segon criteri és racionalitzador de {'ÚS d'un recurs 
natural no renovable. Els arids i en general els recursos mi
nerals són no renovables, com tothom sap, i nosaltres pro
posam que hi hagi un aprofitament integral no només de 
les pedreres, sinó d'altres possibles extraccions; jo cree que 
molta gent hi pensa i quan sentim parlar del nou port es
portiu de Sóler és preeisament l'aprofitament integral deis 
materials prodults per l'excavació del túnel de Sóller, no-
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saltres no aniríem per aquesta línia, evidentment, pero un 
poc similar, és a dir, que les obres que requereixin arids i hi 
hagi qualque lloc on es produeixin arids que poden provo
car runam i impactes, encara que el cost de transport exis
leixi i sigui important, s'ha d'assumir perque solventam dos 
problemes amb una sola inversi6 economica de transporto 

Per altra banda, parlam també del reciclatge deIs TU

nams recolJint una intervcnci6 del Partit Popular a la Co
missió que faríem extensiva a qualsevol tipus de reciclatge. 
Al Japó s'utilitza el reciclatge de vidre per produir mate
rials anti-llenegadors per a carreteres i jo crec que seria 
una iniciativa que s'hauria d'estudiar. 

Per altra banda, el nostre criteri tercer fa referencia a 
les condicions no només d'obertura de pedreres, sinó que 
entenem que el Pla ha de contemplar l'explotació diaria i 
quotidiana i el transport deIs materials perqué formen part 
deIs efectes ambientals produIts per ventura d'una manera 
indirecta, pero prodults per aquests tipus de plantes indus
tríals. 

El criteri quart demana el tancament de les canteres il. 
legals a curt termini i pensam que aixo és peremptori, ente
nent que hi hauria d'haver previament una legalització de 
les pedreres legalitzables, si n'hi ha, pero que aquelles que 
són situades a punts on aixo és impossible i tom a referir
me a la d'Establiments, pens que és absurd donar-les qual
sevol patent de corSo 

De fet, el Sr Pascual ja ha comentat extensament els 
nos tres criteris sete i vuite que fan referencia al canon, que 
nosaltres pensam que no ha de ser només proporcional a la 
facturació, sinó també a l'impacte ambiental que produeixi.· 
una pedrera. Entenem que si una planta fa les inversions 
necessaries per disminuir l'impacte ambiental de l'extrac
ció, aquesta planta ha de tenir qualque avantatge en contra 
de les que no vulguin fer aquesta inversió i que puguin per 
ventura produir el material a un preu més economic. 

Per tant, nosaltres, entenent que un Pla no és necessa
riament executiu, sinó que pot formular la necessitat d'una 
!lei, mantenim aquests criteris esperant que s'aprovin o es 
rebutgin i que aquesta mesura que vos tes considerin positi
va es dugui a terme qualque dia. 

En el criteri nove, nosaltres sabem perfectament que 
som fora de joc, nos al tres sabem perfectament que amb la 
Llei d'Ordenació del Territori en la ma, que és la que sus
tenta el debat d'avui vespre, no podero parlar de coordina
ció de les Administracions per afavorir la tramitació deIs 
documents necessaris per a l'explotació, que entenem que 
és un deIs problemes que tenen els pedrers, pero entenem 
que en un debat de pedreres aixo s'ha de dir i s'ha de reite
rar, com deiem abans, que si és necessari reformar I'Estatut 
perque aixo sigui possible, s'ha de refonnar l'Estatut. 

El darrer criteri i em permetin el to col.loquial, és qua
si una "chorrada"; que el Pla es redacti en llengua catalana 
no s'hauria d'haver de dir des d'aquesta tribuna, pero vista 
la resistencia a la Llei de Nonnalització Lingüística que 
manté el Govern i que la Canselleria d'OrdenaCÍó del Ter-

ritori manté també d'una manera destacada, demar-ho és 
imprescindible i no n'estam empegueits, n'haurien d'estar 
els que fan imprescindible que aixo es demani com a criteri 
d'un Pla. 

Vu!l acabar referint-me al fet que la so lució d'aquest 
tema de les pedreres és impossible, com altres, amb uns crí
teris de plans sectorials, la solució d'aquest tema només pot 
ser quan tenguem unes regles de joc valides i ciares; que 
són les Directrius d'Ordenació del Territori, que són furta
des al debat d'aquest Parlament des de fa molts de mesos, 
malgrat els anuncis que s'han fet des del Govern de la seva 
imminent presentació. 

.. 
ELSR PRESlDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Pere Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Sres i Srs Diputats, ja ha dit el Conseller que de les 
nostres propostes hi ha tot un primer bloc que fa quasi im
possible una aproximació entre el Partit Popular i el Partit 
Socialista. Evidentment és aixi, perque els nostres punts de 
vista sobre el tema de pedreres són bastant diferents. La 
Comissió Mundial del Medi Ambient diu i ho recullen els 
Criteris presentats pel Govern que" el desarrollo sosteni
ble implica límites - i entre cometes - no límites absolutos. 
No és un error, és ben escrit, és així com pertoca anar; m'a
gradria que reflexionassin sobre aquesta frase, parla del 
desenvolupament sostenible. 

Estan segur~ que el desenvolupament constructiu que 
hem tengut eyflÍ"questes illes aquests darrers anys és sostni
ble? Professionalment jo em trob molt prop d'aquest sec
tor i em sembla que és realment impossible que les nos tres 
illes continuln amb el desenvolupament constructiu que 
han dut ·aquests darrers tres anys. L'altre dia, quan ja parla
vem des d'aquí del canvi de planejament, que si normes 
subsidiaries, que si Pla General, ja vaig exposar que dins el 
Pla General hi ha una figura molt important a la qual jo 
pens que no se li dona la importancia que pertoca i és que 
un Pla General ha de preveure el desenvolupament que és 
capa~ d'absorbir un poble, el desenvoluipament que un po
ble pot fer amb les seves empreses constructores. Amb qu~ 
ens trobam, aquí? Que durant aquests anys la veritat és 
que la construcció ha tengut un desenvolupament molt fort 
i d'aixo no ens hem beneficiat els de Mallorca, d'aixo se -
n'han beneficiat les empreses que han vengut de fora, per
que la ma d'obra mallorquina és incapa~ de fer front a 
aquesta demanda, diriem, constructiva. Ciar, aixo es rela
ciona directament amb els materials que hem d'emprar per 
a la construcció i d'aquí que el nostre punt de vista sobre 
les pedreres no pugui coincidir mai amb el punt de vista 
que té el Partit Popular. 

Evidentment, totes aquestes agressions a la terra, que 
tots, dretes i esquerres, tots la sentim prop, aquestes agres
sions i així ho va recon~ixer el Conseller creen un estat de 
tensió; l'estat de tensió en el món de les pedreres no es deu 
ni al fet que el sector es trobi en crisi ni al fet que els pro-
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ductes siguin barats, és més, fan un dineral aquests darrers 
anys. Per tant, a que es deu aquest estat de crispació o 
aquest estat de tensió? Al fet que no només són afectats 
per aquest desenvolupament els sectors que va consultar el 
Sr Conseller per fer aquests criteris, no, en som afectats 
tots, tata la societat és afectadá per les pedreres, tota, d'una 
manera directa o d'una manera indirecta, i aixo és el que 
crea les tensions, no hi ha altra cosa que les crel. 

CIar, quina és la proposta que fa el Govern davant ai
xo? El Govern proposa fomentar l'aparició de més pedre
res mitjanc;ant la disgregació, que es puguin dispersar per 
tot el territori i, un assumpte que ens pareix molt més greu, 
permetent que pedreres il.legals continuln obertes; es més, 
a través d'aquest criteris el que intenta és precisament que 
aquestes pedreres il.legals no es tanquin. 

Dit aixo, que crec que deixa clar que les postures són 
diferents, ja podem entrar a discutir cada un deis criteris o 
cada una de les propostes que nosaltres feim. 

La primera, "l'ambit del Pla per al plantejament de la 
necessitat de les propostes d'actuació sera l'Illa". Parlar de 
comarques dins aquestes illes no és valid, aquestes illes no 
es divideixen en comarques, cada una és una unitat; per 
tant, nos al tres proposam que el plantejament que es faci 
contempli cada una de les Illes com una unitat i que no la 
divideixi en comarques, a part que, per descomptat, després 
del que he dit, estam totalment en contra d'<.lquesta disper-
sió de pedreres. ., 

La segona, "sera objectiu del Pla la reducció al manm 
del nombre de pedreres d'¡hids de construcció, evitant la 
seva dispersió i disminuint així el seu impacte global". 
Aquesta va directament en contra de la proposta del Go
vern, la proposta del Govern és que les ped'reres de mate
rial de construcció, principalment, siguin vora el lloc on -
s'han d'emprar; nosaltres pensam que aixo no ha de ser ai
xi, que aixo permetra que apareixin moltes més pedreres, la 
qual cosa provoca un impacte diffcilment avaluable, per 
tant hem d'anar en contra d'aixo. 

La tercera, ·"sera criteri prioritari per al manteniment 
de les pedreres existents i per a l'autorització de noves la 
seva incidencia sobre els nuclis de població existents", 
aquesta va clarament sobre la d'Establiments; bé, es pot ge
neralitzar, pero el que no es pot permetre és una pedrera- i 
no es pot permetre que es defensi per raonaments econo
mies- causi malestar a tota una població, aixo no es pot 
permetre de cap manera, nosaltres no ho podem acceptar 
de cap manera, 

La quarta, "no s'impedinl el tancament de pedreres du
rant l'elaboració i aprovació del Plan; la proposta del Go
vern en aquest cas és molt curiosa, diu que mentre el Pla 
no sigui aprovat "no s'autoritzara l'obertura de noves pe
dreres ni el seu tancament", jo no sé com es pot evitar el 
tancament d'una pedrera si una persona la vol tancar, no 
creim que aquest punt tengui cap efectivitat. 

Cinquena, "no es podran autoritzar noves pedreres ni 
extraccions d'arenes ni mantenir les existents dins l'ambit 

de les Arees naturals d'especial interes declarades per llei 
d'aquest Parlament", s'explica per si mateixa, crec que no 
necessita cap més explicació. 

Sisena, "no es permetran explotacions areneres dins els 
sistemes dunars litorals", el Sr Conseller ja ha dit que l'ac
ceptava, crec que és logica. 

Setena, "el Pla establira la protecció de pedreres aban
donades d'interes etnologic", nosaltres no arriMvem fins a 
pro posar un museu, ens pareix una bona idea, evidentment 
s'han de tenir en compte, normalment són pedreres petites 
que no creen un gran impacte i amb elles en certa manera 
es poden estudiar les tecniques constructives que s'han anat 
emprant en aquestes illes, creim que és important tenir-Ies. 

Per últim, "la restauració de les arees encara no explo
tades s'exigira a tates les pedreres, amb independencia de 
la data d'autorització o concessió". Aquí crec que o no s'ha 
llegit el Decret sobre restauració d'espais naturals o, si s'ha 
Ilegit, s'ha canviat, perque l'articIe 9 diu el següent: "En los 
caos en que la autorización de aprovechamiento o la conce
sión de explotaciones haya sido otorgada con anterioridad 
a la entrada en vigor del presente Real Decreto, sus titula
res, en el plazo máximo de un año, habrán de presentar an
te la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía o el órgano competente de la Comunidad Autóno
ma un estudio de impacto ambiental en el que, partiendo 
del estado actual de la explotaeión~ se consideren po~ibles 
alternativas en orden a la restauración de las áreas que aún 
no han sido objeto de explotación", jo pens que és molt 
cIar, l'afegim aquí, pero pensam que no seria necessari, per
que si ens regim per aquest Decret és regulat. Les pedreres 
que es trobaven en explotació abans del 82, d'acord que 
fins on havien arribat el 82 ha facem amb doblers públics, 
en certa manera, o amb doblers que surtin de les mateixes 
pedreres, ara bé, tot el que hagin fet a partir del 82 evident
ment la responsabilitat de la restauració és de l'empresa ex
plotadora. 

Gracies, Sr President. 

EL'SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Portaveu Sr González Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Sras i Srs Diputados. 

Perdón por la dilación, pero estoy un poco despistado 
en cuanto a la tramitación de estos criterios, la tramitación 
concretamente en el Pleno, 'porque ha llevado unos derro
teros un poco distintos, quizá efectivamente porque los 
portavoces no hemos sido suficientemente ágiles en la con
testación de los demás, yo quisiera tener un par de turnos, 
uno para explicar los criterios que presenta mi Grupo y 
otro para discutir los de los demás, pero como sólo tengo 
un turno vaya tratar de resumir. 

En definitiva y en lo que se refiere a la presentación de 
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nuestros criterios, nosotros presentamos uno- por ser uno 
de los Grupos que sostiene al Gobierno solemos hacerlo 
también- en que se aprueban o se da una probación general 
a los criterios por una cuestión un poco formal, pero tam
bién por una cuestión de posicionamiento. Nosotros haCÍa
mos unas reflexiones en la Comisión, a nues tro juicio los 
áridos procedentes de cantera, en definitiva las canteras, 
son absolutamente imprescindibles en la construcción, eso 
parece innegable y además tienen otra característica, que es 
que son usados en grandes cantidades y que su relación de 
volumen o de peso a precio es extraordinariamente alta. 
Por consiguiente, el transporte de áridos es muy caro por 
requerir espacios, capacidades y medios muy importantes, 
tanto marítimos como terrestres, el transporte aéreo me 
parece que es impensable para este tipo de productos, por 
lo menos en gran escala. 

El precio del transporte, por consiguiente, incide gra
vemente, gravemente, y yo ponía algún ejemplo en la Co
misión, en el resultado final del producto de la construc
ción, influye gravemente y yo ponía, recuerdo, algunos 
ejemplos como puede ser el de una carretera, que es un te
ma que conozco bien, donde puede significar decuplicar el 
precio, es decir, multiplicarlo por diez, obtener los áridos 
de la propia cantera, del desmonte de la cantera, de equili
brar el desmonte y el terraplén de la carretera a traerlos de 
fuera, o contaba algunos casos también de algunas veces 
que por las características precisamente muy deslizantes de 
las calizas en Mallorca y por ser éste un problema grave en 
carreteras desde antiguo, alguna vez tratamos de traer ári
dos de la península, desde los servicios de carreteras y la 
consecuencia fué que la tonelada de aglomerado, a pesar de 
ir sólo en la última capa y el árido grueso, o sea una peque
ña fracción, nos duplicaba la tonela<ia de aglomerado, pero 
el problema principal ni siquiera era el precio, el problema 
principal era que las canteras de la península nos enviaban 
el subproducto o los productos más contaminados, porque 
lógicamente había una imposibilidad grande de llevar el 
mismo control de calidad por un laboratorio del servicio 
propio O del servicio de la península. 

Como consecuencia de eso, digo" es necesaria la aper
tura y explotación de canteras cerca de los centros de con
sumo, nos parece evidente, y no sólo por razones económi
cas, nos parece también evidente por razones de justicia y 
de otro tipo que aquí se han tratado, aquí se ha citado la 
cantera de Establiments, concretamente, y yo lo que ten
dría que decir es que sorprendentemente casi todas las pri
meras propuestas que nos hace el Grupo SOCIALISTA 
van dirigidas única y exclusivamente a ver si cierrn las can
teras de Establiments, y yo me pregunto, si cierran las can
teras de Establiments, creo que andan del orden de un mi
llón de toneladas de productos cada año, ¿de dónde se saca 
ese millón de toneladas de productos? ¿De repente cae la 
construcción hasta el punto de que no són necesarias? Y 
como digo las de Establiments, digo las de cualquier otro 
sitio, porque todos los municipios son hijos de Dios y nadie 
quiere canteras y la prueba de que nadie quiere canteras en 
su municipio es que no hay un solo Plan Municipal, ni uno 
solo en todas las Baleares que prevea un sitio para extrac
ción de canteras, ni uno, nadie las quiere, pero, sefiore, yo 
creo que por una razón de elemental justicia, independien-

temente de razones económicas de transporte, me parece 
que es bastante razonable que carguen con los problemas 
los mismos que se benefician en mayor escala que los de
más, no me parece justo que las canteras de Palma o las de 
Calvia, independientemente del color político que gobierne 
en sus municipios, se vayan a ... , no quiero citar ningún mu
nicipio en concreto, pero pongan ustedes el nombre del 
municipio de Mallorca que quieran. 

Siguiendo con el tema, la primera reflexión, como de
cía, era la proximidad desde el punto de vista económico y 
me parece que de estricta justicia, el segundo planteamien
to es que si partimos de la base de que las canteras son ne
cesarias, también debemos partir de otra y es que producen 
un importante, un importantísimo deterioro, no cabe duda," 
el paisaje, al medio ambiente; hay una contaminación gran
de, hay una contaminación acústica, una polución del aire, 
hay molestias, hay peligros incluso derivados del transporte 
de explosivos, de la maquinaria, etc., y ello los hace desde 
luego absolutamente indeseables en general desde el punto 
de vista, insisto, de lo que podríamos llamar la calidad de 
vida de la gente que viva próxima a ellas o a las zonas de in
fluencia de las canteras, eso es evidente. 

Por consiguiente y partiendo del primer principio, que 
es que no se pueden cerrar las canteras y que desde luego 
son absolutamente necesarias, el hecho es que lo que hay 
que hacer es tratar de minimizar los problemas ambienta
les. Esa minimización pasa, a nuestro juicio, por tener en 
explotación el menor número de canteras posible y tene
mos un criterio, el segundo, que habla de eso precisamente 
y que dice que como complementario del segundo objetivo 
de idoneidad en la ubicación de nuevas canteras, se propo
ne que el Plan exija, para la apertura de una nueva explota
ción, que se j,*tifique en virtud de la demanda existente en 
la zona y de la imposibilidad o inconveniencia de reapertu
ra de otras; que lógicamente producen un menor impacto 
porque ya habían estado en explotación y, como me parece 
que dijo el Conseller cuando estaba en la tribuna, dirigién
dose al Portavoz del Grupo Mixto, Sr Ricci, ese criterio no 
es incompatible con el que él presenta; él dice háganse 
unas zonas tal como dice el Gobierno, presenten unas zo
nas en las que no se pueda haCer ninguna cantera, en las o
tras que no se limite su número, estamos de acuerdo, limi
tar su número o su ubicación, que hubiera sido un plantea
miento distinto del Plan, es decir, en vez de decir en que 
zonas no hay que poner canteras, vamos a decir en que zo
nas sí hay que ponerlas, eso indiscutiblemente lleva a la 
monopolización o a la oligopolización del tema de las can
teras como de cualquier otro. Nosotros siempre hemos es
tado de acuerdo en que los criterios son mucho mejores, 
por decirlo de alguna manera, por pasiva; igual hizo el Go
bierno concretamente con los puertos deportivos y otros, 
porque si no, esto es primar a unos ciudadanos o a unas 
empresas sobre otras. 

Por consiguiente, insisto, el planteamiento de nuestro 
segundo criterio va en orden a minimizar el número de 
canteras, en eso estamos totalmente de acuerdo con el 
Grupo SOCIALISTA, pero creo que lo planteamos de una 
forma lógica que evite los problemas de monopolio y que a 
la vez, insisto, parta de una justificación necesaria de de-
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manda, por un lado, y de una justificación también muy ne
cesaria de que no se puedan abrir o reabrir otras canteras 
fixistentes previamente. 

Otro de los medios, siempre dentro de la minimización 
de impactos, era o puede ser la rehabilitación de aquellas 
que están agotadas cuantitativamente o cualitativamente e 
incluso la posible rehabilitación simultánea con la explota
ción, eso yo comprendo que es un tema dificil en general, 
pero pudiera haber caos en que es posible, por ejemplo lO

dos aquellos en que la estación de machaqueo no esté den
tro de la propia cantera es evidente que se puede adnmitir 
o se puede compatibilizar facilmente el hecho de ir rehabi
litando la parte de cantera ya explotada y mantener el fren
te de cantera en explotación independiente de esta parte 
rehabiklitada. Comprendo que es dificil, pero creo que de
be contemplarse en el Plan y desde luego los criterios del 
Gobierno lo contemplan. 

Después, otra cuestión que efectivamente ya habia tra
tado en la Comisión y que veo que ha recogido de alguna 
manera también en parte del< Grupo PSM-EEM, es el te
ma del reciclaje; yo, sin embargo, tengo que reconocer que 
soy mucho más modesto en el criterio que he presentado 
aquí que ustes, Sr Mayal, y soy más modesto porque, ya lo 
dije en la Comisión, usted me habla del Japón y del recicla
ge de cristales y tal, todo eso supone además una especie de 
nivel de civilización al que desgraciadamente todavía no 
hemos llegado, aunque no me aparto de qu~ lleguemos, y 
por eso hablo del futuro, hoy me parece inviable, es decir, 
hoy por hoy el tratamiento de firmes de carretera por reha
bilitación se hace, se hace en la península con bastante fre
cuencia desde hace unos años, pero yo lediré que es extra
ordinariamente caro, que es bastante polucionante, no se si 
usted ha visto una máquina de reciclage de pavimentos, pe
ro el tema es verdaderamente endemoniado, nosotros lo es
tudiamos desde el punto de vista de las carreteras y desde 
luego tuvimos que renunciar a él porque finalmente es ex
traordinariamente caro, de manera que hoy todavía no se 
puede hablar de eso como un procedimiento y yo no conoz
co ningún otro, eh?, procedimientos para aprovechamiento 
de escombros para otro tipo de cosas yo no conozco, es de
cir, el aprovechamiento que me parece más lógico de los 
escombros no es el que usted nos propone, sino que se a
provechen en rehabilitación de canteras, por ejemplo en el 
relleno de pozos de canteras, de canteras de n mar~" que 
tienen forma de pozos o de vaciados y que pudieran relle
narse con escombros, ahora yo no veo hoy por hoy ninguna 
técnica posible aplicable, económicamente viable, de reha
bilitación; sin embargo pongo también este criterio de la 
rehabilitación porque creo que efectivamente puede ser ú
til. 

También quisiéramos incidir en un tema que recogen 
bastante bien los criterios pero no quiero que se nos pase 
el ínsitir en él, ya que nuestro primer criterio es aprobar los 
del Gobierno, que es el tema de la protección del entorno, 
la mejora incluso de vias de comunicación y yo tengo algún 
caso, un caso muy conocido es el de Porreres, donde hay un 
montón de canteras. El problema mayor de las canteras de 
Parreres era que suponían para la población el paso cons
tante de una serie de camiones cargados de productos pro-

cedentes de la cantera que eran realmente muy molestos 
para esa población; una pequeña ronda, una pequeña obra, 
una pequeña vía de comunicación, una pequeña vía de cin
tura de no demasiado alcance y aprovechando además un 
camino existente sirvió para eliminar todos esos tráficos in
deseables dentro de Porreres. Yo creo que medidas de este 
tipo si que las puede contemplar el Plan con cierto realis
mo y con bastante interés. 

Hay otro tipo de cosas, las protecciones acústicas, las 
pantallas anti-ruidos, etc., que se pueden aplicar y aplicar
las a explotaciones existentes para mejorar la calidad de vi
da de los vecinos de esas canteras sin tener que decir cerra
mos todas las canteras y así no molestamos a nadie. 

Finalmente, un aspecto importante que hay también 
algún criterio por aquí que lo recoge y me parece muy bien, 
pero que está absolutamente claro y terminante en los cri
terios es la regulación y vigilancia de los sistemas de explo
tación de las canteras. Hay que reconocer que muchas de 
las explotaciones de canteras actualmente disponen de 
unos medios de extracción obsoletos, anticuados, insufi
cientes, donde las voladuras no son controladas, no se pro
ducen convenientemente, etc. Yo en eso creo que el Plan si 
que puede incidir de forma notable en la mejora, primero 
en la regulación de las condiciones de explotación, una re
gulación sencilla y clara, y después en la mejora y hasta me 
atrevería a pedir al Gobierno, tal vez via la Conselleria de 
Industria, que se arbitraran las medidas en su momento pa
ra poner al día esa maquinaria y esas instalaciones .de ex
plotación que, insisto, me temo que hoy en muchos casos, 
no digo en todos por supuesto, pero si en algunos casos, so
bre todo en explotaciones pequeñas, están anticuados y 
producen una contaminación muy superior a la que deberí
an producir. 

Por consiguiente, eso unido a una normativa clara y 
que se pueda cumplir me parece in prescindible, pero ya di
go que está recogido perfectamente en los criterios del Go
bierno y por consiguiente nosotros vamos a apoyarlos en su 
totsalidad. 

Nada más, muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 
'. 

Gracies Sr President. 

El nostre Grup parlamentari, que com és obvi no va 
assistir a la sessió de la Comissió, sí que va escoltar atenta
ment la gravació autoritzada per aquest Parlament i a la 
vista del que exposaren el Govern i els Grups Parlamenta
ris de l'Oposició va optar per no presentar cap proposta de 
resolució a les Directrius del Pla de Pedreres, entenent que 
en línies generals basiques estavem d'acor i continuam es· 
tant d'acord amb el Pla presentat pel Govern, sense deixa : 
tancada la possibilitat, logicament, que alguna de les pro 
postes del altres Grups Parlamentaris poguessin ser recaí 
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zades pel nostre Grup Parlamentario 

En consequencia, a partir d'nquí, si m'ho permeten, fi
xaré posició amb canlcter general en comptes de repassar 
punt per punt i d'aquí es deduira quin sera el nostre posi
:ionament en les votacions. 

En primer lloc, nosaltres entenem que aquest Pla res
pon de manera bastant adequada a un difícil equilibri entre 
el que són uns interessos economics no solament d'un sec
tor, sinó de tots els subsectors aparellats O que acompanyen 
el desenvolupament del sector de la construcció i els ¡nte
ressos de la protecció, de la defensa del medi ambient i l'or
denació territorial. 

'. 
Aquest equilibri, atesa la situació en que es troba el 

sector de pedreres, ha de constituir-se sobre la base d'un 
diiHeg amb el sector afectat, amb els aItres sectors afectats 
per la planificació de les pedreres i en la mesura que ha ha 
fet el Govern hi donam la nostra conformitat. 

En segon lloe, aquesta qüestió de les pedreres té un di
fícil problema preví de competencies. La Constitució esta
bleix de manera clara que 1'Estat té competencia exclusiva 
en materia de la legislació basica del regim miner i energe
tic i a partir d'aquí es produeix un buit bastant important, 
perque no hi ha una determinació de l'exclusivítat de com
petencies de desenvolupament de la legislació basica per 
part de les Comunitats Autonomes ni el nostre Estatut 
d'Autonomia recull aquesta competencia com a propia i, 
per tant, s'ha d'acudir a alguna cosa que jo no voldria quali
ficar de subterfugi, pero sí a una interpretació fon;ada i am
plia del que són les competencies en matetia d'ordenació 
territorial per poder incidir de manera directa des del pla 
competencial d'aquesta Comunitat ~utonoma en la qüestió 
d'ordenació de les pedreres i aixo no és una qüestió fútil, 
perque com veurem després té molt a veure amb la qüestió 
de la determinació de la legalitat o il.legalitat, que és una 
de les qüestions que en aquests moments és sobre la taula 
per resoldre-Ia precisament a través del Pla. 

Nosaltres no veim clar, Sr Serra i Sr Mayal, el model 
de concentració que vostes propasen i no el veim clar no 
solament per les raons economiques a que ha al.ludit el 
Portaveu del Grup POPULAR, sinó també per raons medi
ambientals i voste, Sr Serra, ha hagut d'al.ludir, precisa
ment quan ha defensat el seu punt sobre la protecció de les 
pedreres d'interés etnologic, que aquestes constituYen peti
tes explotacions d'escas impacte ambiental i aquest em pa
reix que és un tema bastant important. Es molt probable, 
encara que és una qüestió a determinar, que 1'impacte am
biental de les pedreres petites sigui menor i per tant de més 
fAcil regeneració tant en termes economics com en termes 
propiament ftsics o propiament biologics. 

Per tant, és difícil compartir amb vos tes el model de 
concertació, el model de concentració en macrocentres 
que, d'altra banda, a més, afavoreixen interessos monopo
lístics vara els quals nosaltres no ens voldríem veure aline
ats. Estam d'acord- i a favor, logicament- amb tot a110 que 
signifiqui la minimització deIs impactes, amb tal a110 que 
signifiqui la regenera ció de les pedreres abandonades, pero 

també és cert que tampoc no podem entrar a sac en la 
qüestió de la legalitat de les pedreres per tal com la iUega
litat és sobrevinguda i tal vega da vos tes haurien fet millor 
parlant de les possibilitats de legalització de les pedreres, 
de les pedreres legalitzables o il.legalitzables, és a dir, aque
Hes que són obertes d'una manera purament clandestina, 
que són una categoria de pedreres que responen a una Tea
litat distinta, o aquelles que dins un difícil conflicte compe
tencial i derivades d'una legislació de regim anterior resul
tava que necessitaven el permís de mines que tenen la ma
jaría i en canví no havíen de menester, en la legislació ante
rior, la llicencia municipal que en l'actual legislació sí que 
els cal tenir. 

Per tant, aixo crea un món confús on podrfem dir que 
la practica totalitat de les pedreres són il.legals i ens pareix 
poc realista partir d'aquesta base per establir uns criteris 
que determinin l'amenar;a de la tancada immediata de totes 
les pedreres il.legals. 

Nosaltres, per últim, com a criteri de caracter general, 
en principi, ates l'actual estat de la tecnologia i de l'estruc
tura de costos, no discutim la necessitat d'autoprove'iment. 
Discutiría amb vos te, Sr Serra, el fet que, almanco a l'illa 
de Mallorca, no existeixen comarques, jo crec que sí existei
xen i es bastant evídent que la consideració comarcal de l'i
lla de Mallorca té el suport sufícient per incidir sobre 
aquesta discussió i per tant estam d'acord amb el principi 
d'autoproveYment. 

Per últim, coincidim amb la queixa manifestada pel Di
putat Sr Mayol quan ha acabat la seva intervenció, que si 
en aquest -Parlament tenguéssim ja d'una vegada les Direc
trius d'Ordenació del Territori mol tes d'aquestes discus
sions serien<'ií1útils i una vega da més aprofít per reivindicar 
la remissió per part del Govern en el termini més breu pos
sible. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grAcies. 

Acabat el del?a.t, procedeix ... 

Sí, per que demana la paraula, Sr Gonzáles Ortea? 

EL SR GONZÁLES ORTEA: 

Por una cuestión de orden. Es que como no ha habido 
oportunidad, por las circunstancias que sean, de discutir el 
tema, yo quisiera decir que hay un criterio concretamente 
del Grupo del PSM-EEM al que queríamos proponer una 
transacción, si hay alguna posibilidad de proponerla, yo no 
sé si hay otros Grupos, en algún momento se ha hablado de 
posibilidades de transacción, yo no sé si algún plazo o algu
na posibilidad de hacer esas transacciones que otras veces 
también se han planteado. 

EL SR PRESIDENT: 

-"-::... 
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Aquesta Presidencia esta totalment oberta a intentar 
acords. Paci la proposta de transacció. 

EL SR GONZÁLEZ I ORTEA: 

Yo concretamente me refiero a los criterios séptimo y 
octavo del Grupo del PSM-EEM, que se refieren a un lema 
que han tratado también el Portavoz de UM i el Portavoz 
del PSOE, por eso me parece que quizá podríamos llegar a 
un acuerdo, que es el tema de la tasa. Los criterios 7 y 8 
nos hablan de una tasa directamente proporcional a la can
tidad de material extraído, de un canon, pero este canon en 
el criterio 7 lo dedica a financiar dos cosas que nosotros, 
por 10 menos, no vemos con claridad, no voy a entrar ahora 
aquí n más debate, per simplemente digamos que no 
compartimos, pero en cambio sr compartiríamos, igual que 
el represen tante de UM y creo que el del Grupo SOCIA
LISTA, a la posibilidad de ese canon para financiar la res
tauración. 

Nosotros le decimos al Grupo del PSM-EEM si acep
ta, porque, claro, aprobar ~I criterio 8 o votar a favor del 
criterio 8 sin haber votado a-favor del criterio 7 resulta muy 
difícil, porque el criterio 8 se refiere al 7, aunque en reali
dad tampoco se refiere al 7, se refiere al 8, pero por un er
ror de mecanografía. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Mayol? Té la paranla. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President, pero tenc por de no poder ac
ceptar la transacció, perque nosaItres tenim un document 
alterna ti u al Govern. 

EL SR PRESIDENT: 

No tengui por, l'accepti o no l'accepti. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Nosaltres tenim un document alternatiu al del Govern, 
dins aquest document alternatiu acceptam la transacció. 

EL SR PRESIDENT: 

Molt bé, Sr Mayol. No he entes res, per'molt bé. 

'. 

Sí, dills el document alternatiu al Govern, vost~ ac
ceplen la transacció, eh? Pero jo ara Ji faig la segona pre
gunta: Si voste mamé el documcnt com a alternatiu al del 
Govern, tengui en compte que si es rebutja, totes les seves 
proposlCS queden rebutjades; vostc ha d'optar com a alter
naliu al Govern o que li vOlin les propostes com a addició 
o substitució. 

EL SR MAYOL 1 SERRA: 

Gnlcies, Sr President. 

Nosaltres, quan regislr~em un document que va ser 
qualificat per la Mesa del Parlament sense definició contra
ria, deiem que era alternativa i en cas que perloqui, si es re
butja com a alternativa, d'addició. Per tanl, jo he de reite
rar la petició que vaig fer, vostA evidentment me la pOl ne
gar, que es voti dues vegades, com a alternativa i com a ad
dicions al Govern. 

EL SR PRESIDENT: 

Jo, obviament, ti ho negaré, és a dir, aUca que si pros
peraja no hi ha tiaca altra votació, si es rebulja tampoc no 
hi ha 110c, és a dir, si el tractament és igual si prospera o no 
prospera voslé corre el rise que prosperi o no; si prospera 
és alternativa, si no prospera queda rebutjada en totS els 
seus termes. Voste la manle com a alternativa? Jo li ha a
graesc perque farem més via a votar. 

Procedeix comen~r per la votació de la proposta al
ternativa al document trames pel Govern, presentada pel 
Grup PSM-EEM. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor d'aquesta propos
ta alternativa, es volen posar drets? MoItes gracies. 

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

Abstencions? 

(Pausa) 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en con 
tra, 29. No hi ha abstencios. Quede rebutjada la propost. 
alternativa presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM. 

Passam a votar les propostes de resolució presentade 
pel Grup Parlamentari SOCw..ISTA Aquesta Presid~nciH 
demana al Sr Portaveu si vol que es vOlio ulla per una O ! 

es poden votar en conjunt. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

En vista de les valoracions que s'han fet durant el d( 
bat, trob que s'haurien de votar per separat. 

EL SR PRESIDENT: 

D'acord, Sr portaveu. 

Passam, ido, a votació la Proposta assenyalada amb el 
núm. 1 o la primera del Grup Parlamentari SOCw..IST A 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen posa: 
drets? 

Abstencions? 

, Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en con-
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tra, 29. No hi ha abstencíos. Quede rebutjada la Proposta 
de resolucíó que acabam de sotmetre a votacíó. 

Passam a votar la Pro posta assenyalada amb el núm. 2. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en con
tra, 29. Queda rebutjada la Pro posta núm. 2 que acabam de 
sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta assenyalada amb el núm. 3. 

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. 

No hi ha abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en. con
tra, 29. No hi ha abstencions.Queda rebutjada la Proposta 
núm. 3 que acabam de votar. 

Passam a votar la Proposta del Grup Parlamentari SO
CIALISTA assenyalada amb el núm. 4. 

- 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? 

Abstencions? 

Resullat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 26. No hi ha abstencions.Queda rebutjada la Proposta 
núm. 4 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'assenyalada amb el núm. 5. 

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? 

Abstencions? . 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 25. Queda aprovada la Proposta de Resolució núm. 5 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta núm. 6. 

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

Vots en en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar la Proposta assenyalada amb el núm. 7. 

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

VOlS en en contra? 

Abs tencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar la Proposta assenyalada amb el núm. 8. 

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

Vots en en contra? 

Abstencions? . 

Queda aprovada també per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar la Proposta de Resolució núm. 
1557/89, presentada pel Grup MIXT. 

~ < 

Sres i Srs,IDiputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Pel Grup MIXT, la primera, la 1557. 

Podem procedir a votar? 

Sres i Srs Diputats que vQtin a favor, es volen posar 
drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 25. Queda aprovada la Proposta de Resolució que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a les propostes de resolució presentades pel 
Grup Parlamentari UM. 

Té la parauIa el Sr Portaveu. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Qüestió d'ordre, Sr President, per retirar la Proposta 
de Resalució núm. 1. 
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EL SR PRESIDENT: 

D'acord, moltes grades. Queda retirada la Proposta de 
Resoludó núm. 1. 

El Sr Portaveu vol que es votin per separat o conjunta
ment? Per separat. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Proposta de 
Resoludó núm. 2 del Grup Parlamentari UM, es valen po
sar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 46. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 5. Queda aprovada la Proposta 
de Resolució núm. 2 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la núm.,3. 

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

Vots en en contra? 

Abste~ions? 

Queda aprovada pér unanimitat de la Cambra. 

Passam a votació la Proposta de Resolució núm. 
1561/89, del Grup Parlamentari MIXT. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets? 

Vots en en contra? 

Abstendons? . 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

No. Es que jo quan he vist ences ja no ho he mirat, té 
raó. 

Tornarem al resultat de la Votació. Rectificam: Vots a 
favor, 48. Vots en contra, cap. Abstencions, 3. Queda apro
vada la Proposta de Resolució qué acabam de sotmetre a 
votació. 

Passam a votar les propostes de resolució del Grup 
Parlamentari POPULAR. 

Sí, Sr Portaveu. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Demanam la votació separada del tercer punt. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Portaveu, vol que es votin cada una per separat o 
basta les dues i el tercer punt? 

EL SR GONZÁLEZ I ORTEA: 

Yo en principio creo que todas por separado, porque 
no sé el resto de la Cámara qué opinará respecto a la pri
mera y segunda. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a votar la primera Proposta de Resolució 
del Grup Parlamentari POPULAR. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: VOlS a favor, 29. Vots en con
tra, 22. No hi ha abstendons. Queda aprovat el Criteri pri
mer del Grup Popular, que acabam de sotmctre a votació. 

Passam a votar el Criteri segon. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? Gracies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 22. Abstencions, 1. Queda aprovat el Criteri segon de 
les propostes de resolució del Grup Parlamentari POPU
LAR. 

Passam a votar la Proposta tercera. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? . 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Amb aquesta votació hem arribat al final de l'Ordre 
del Dia d'avui i per tant s'aixeca la Sessió. 
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