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3) R.G.E. mimo 936/90, presentada per la Diputada ¡Uustre Sra Teresa Riem; Madurelf, del Grnp Parlamenta
ri SOCIALISTA, (lmb la fomlll/aci6 següem: 
~Quine.r quanritats ha gostal el Govem Bl/lear per finllllyor activitlll$ d'/+D, en el! diferems programes durnnr 
els da"ers on}'s'1". 

11.. INTERPEL.LACIÓ R.G.E. núm. 628/90, preSenradlJ pel Gmp Parlamerl/ari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, relativa a la poliliw del Govem en materia de defensa del pmrimoni de /" CAlB? 

IIJ.- PROPOSICIONS NO DE LLE/: 

1) R.G.E. mím. 2296/89, presentada pel Gmp Parlametllflri CDS, ,e/miva a la {mura Lid reguladortl del Drer 
de Vaga. 

2) R. G.E. núm. 198/90, preWltlltlll pel Grnp Parkmll!nwri NACIONALISTA I D'ESQUERRES, relativa a 
protecci6 deIs jacimems qlw(emaris de Camatge (Palma). 

w.- DEBA" DE L'ESMENA A LA TOTALITAT del Projecte de L/e; R.G.E. IJúm. 1519/89, de Museus, R. 
G.E. IlfÍm. 838/90, del Gnlp Parlamelllari NACIONALISTA 1 D 'ESQUERRES. 
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1.1.- PREGUNTA R.G.E. NÚM 896190, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR lOAN MAYOL I SERRA, DEL 
GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, iniciam el PIe que s'ha convocat 
per al día d'avui, comem;ant pel Punt 1 de I'Ordre del Dia, 
que es refereix a Preguntes. 

Per formular la primera, sobre les precaucions que 
s'han pres respecte del talaiot de Son Danús, dins el terme 
municipal de Santanyf, té la paraula el Diputal Sr loan Ma
yal i Serra. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. 

Jo cree que s'ha de qualificar de falta de previsió, de 
falta de visi6 de futur, la que tengueren els constructors 
anonims del talaiot de Son Danús, fa 2400 anys, quan se'ls 
va acudir construir el talaiot en una zona de reserva d'una 
carretera. Actualment la carretera s'ha hagut d'eixamplar, 
el talaiot era a la vara i la filada inferior de construeció del 
talaiot ha quedat coberta pel reble de la carretera, que ja se 
situa d'una manera to~alment immediata a aquesta cons-
trueció. ' 

Entenem que amb l'asfaltat de la carretera i l'acondi
cionament de la varera encara es pot afectar més aquesta 
construeció i voldríem saber quines precaucions s'han pres 
per part de la Conselleria per evitar que encara es faci més 
mal a aquest monument. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Sr Conseller d'Ordenació 
del Territori i U rbanisme. 

las piedras son de grandes de dimensiones y de suficien te 
estabilidad como para que no vayan a moverse por haberlas 
descubierto 50 centrímetros más, han quedado simplemen
te algo más a la vista que antes y se tomarán las precaucio
nes necesarias para que no no pueda ensuciarse en el mo
mento de procederse a la extensión del asfalto, que es lo 
único que podria perjudicar el monumento, que quedase 
manchado de asfalto, pero realmente, tal como queda defi
nitivamente la carretera, no le crea ningún perjuicio, sino 
que, al contrario, queda ligeramente más retirado que an
tes, escasamente un metro, pero era precisamente antes 
que estaba absolutamente adosado a la carretera. 

ELSR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. 

Efectivament es tractava d'una visió directa durant el 
curs de les obres i, per tant, pot ser que definitivament aixo 
hagi quedat aoo, pero és ben cert que durant un moment de 
les obres es varen adossar materials al talaiot i jo ara ja re
trucaria demanant si la Conselleria de Cultura o de Patri
moni ha intervengut en relació amb aquests estudis que -
s'han fet sobre l'adequáció del talaiot. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Obres públiques. 

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

Preciamente en este momento no le puedo decir si han 
habido estudios de Patrimonio, ya que el talaiot no se ha 
tocado; lo único que ha habido son estudios de ingeniería 
para ver si se podía caer el talaiot por retirar 50 centíme-
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EL SR PRESIDENT: 

Per formualar la pregunta 959/90, sobre l'obertura de 
tres vials nous a la parceLlació iLlegal de Na Foradada, té 
la paraula el Diputat Sr loan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gnlcies, Sr President. 

Dia 25 de setembre de l'any passat es coneixia un in
forme jurídic on es deia que actualment, a la finca Na Fora
dada, hi ha tres camins d'entrada des de la carretera de Fer
reries al Mitjorn, els quáis s'han realitzat per facilitar l'ac
cés de les diferents parcel.les i petites edificacions eldstents. 
Ates que són unes parcel.1acions no presumptament, sinó 
clarament il.!egals - no compten amb cap deis permissos 
pertinents - i ates també que la carretera PM-713 de Ferre
ries al Mitjorn correspon a la Comunitat Autónoma, dema
nam a veure si l'obertura deis tres vials compta amb els 
permisos pertinents de la Conselleria d'Obres Públiques o 
del Govern de les Illes Balears. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Sr Conseller d'Ordenació 
del Territori. 

EL SR SE CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (leroni Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr Presidente. 

Realmente el Sr López Casasnovas no ha acabado de 
aclarar a que tipo de permiso de la Consel1eria se referfa. 
Si se refiere a una permiso urbanístico, me veré obligado a 
recordar una vez más ante el Pleno de esta Cámara que la 
Canselleria no tiene ninguna competencia en materia de 
disciplina urbanística. Consecuentemente, si estos viales se 
han abierto sin la debida autorización urbanística es pro-

. . . 

Es evident que no ens referícm a un permís urbanístic; 
l'expedient de disciplina urbanística s'ha posat en marxa i 
esperam que qualque día es pugui arribar al final. 

El problema, efectivament, [a referencia a una carrete
ra. Hi ha tres vials oberts; oberts vol dir que abans no hi 
eren, no hi eren amb la mateixa dimensió, amb la mateixa 
obertura, amb la mateixa densitat de transit, d'entrades i 
sonides. Per exemple, altre temps hi passava un cavall, una 
mula, una cavalcadura o una persona i ara hi passen cotxes, 
camions, bulldozers, per haver permes aquesta parcel.lació 
absolutament iLlegal, repetesc. 

Nosaltres li demanam i també l'empla<,:am, Sr Conse
lIer, voste que visita sovint Menorca, perque faci una passe
jada per alla i atengui les recomanacions o els informes tec
nics i veura com és imprescindible que hi hagi una actua
ció, no de disciplina urbanística, sinó una actuació en mate
ria de carreteres, perque segons el que voste diu segur que 
dia 25 d'agost del 88 no va autoritzar el que s'ha fet a la 
carretera Mitjorn-Ferreries. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

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

Si; muchas gracias, Sr Presidente. 

Yo no sé que autoricé, porque yo no autoricé nada, las 
autorizaciones las da el Jefe del Servicio de Carreteras, por 
lo menos según la legislación vigente hasta ahora y no sé 
qué resultara de la nueva Ley de Carreteras que estudia el 
Parlamento en estos momentos. 

De acuerdo con la reglamentación vigente hasta ahora 
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La pregunta 936/90 queda decaiguda per abséncia de la 
Diputada Sra Teresa Riera i Madurell. 

Sí, Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr President, voldria dir que el Sr Huguet, abans d'a
nar-se'n, ens ha comunicat que ell havia de respondre 
aquesta pregunta i, per tant, també dequeia per la seva 
part, pel qual motiu demanariem que es posas una altra 
setmana. 

EL SR PRESIDENT: 

Atesa la pelició del Sr Portaveu. Si la petició és del qui 
l'ha de contestar i del qui l'ha de fer, aquesta Presidencia la 
posposa amb molt de gust per a la próxima selmana. 

lI.- INTERPEL.LACrÓ R.G.E. NÚM. 628/90, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI NACIONA
LISTA r D'ESQUERRES, RELATIVA A LA POLITICA 
DEL GOVERN EN MATERIA DE DEFENSA DEL PA
TRIMONI DE LA C.ALB. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al punt següent de l'Ordre del Dia referit a una 
interpel.lació, la registrada amb el nombre 628/90, presen
tada pel Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, relativa a política del Govern en materia de 
defensa del patrimoni de la Comunítat Autonoma de les 1-
lles Balears. 

Per formular aquesta interpel.lació, té la paraula el 
Portaveu d'aquest Grup, Sr loan Francesc López i Casas
novas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

i""'o ) . " __ ... n .. _~:..l',, _ ... C"_~~: C"_" n:~ ... ...... .. ,., 

Ido bé, ¿que hem pogut observar practicament i la
mentablement dia a dia? Que mentre per una banda la 
Conselleria de Cultura del Govern Balear era admesa amb 
una actuació, lloable sens cap dubte, d'elaboració d'unes 
cartes arqueológiques que permetessin detectar, ubicar i 
també proposar les mesures protectores per als múltiples 
jaciments que tenim a les nostres illes - més de 4.000 a Ma
llorca concretament, dei a el seu Director General, Sra 
Consellera - i que, a més a més, l'elaboració d'aquestes car
tes arqueológiques n'han permes detectar de nous, mentre 
a0 es pradueix, la premsa, els mitjans de comunicació, 
practicament amb una freqüencia setmanal - per prava te
ni m, per exemple, la pregunta que s'acaba de formular en 
aquest moment sobre un talaiot a Santanyí - ens donen no
ticies francament alarmants, és a dir, que mentre volem 
consolidar els jaciments arqueológics es destrueixen impor
tants elements del nostre patrimonio 

A tal! d'exemples voldria recordar que més de la mei
tat de les creus de terme de Balears necessiten ser restaura
des; que la Conselleria no té previst ni pot preveure, segons 
sembla, una actuació en la restauració de la Cartoixa de 
Valldemossa; que la Comissió de Patrimoni estudiara el te
ma de la desaparició de pous d'argila a Son Genoves, que 
tanmateix es troben amenal?lts per excavadores; que hi ha 
un perill de mort per a la necrópli fenicia de Son Real de 
Can Picafort; que a Binicalcix, a Ferreries, fa un any que es 
va comenl?lr un expedient i encara no s'ha resolt, precisa
ment un expedient per afectació d'un important- jacfínent 
arqueológic, etc., etc. Les qUestions sÓn tan proLixes i tan 
llargues que probablement no em bastaría aquest temps 
d'interpel.lació per referir-les totes. 

Tanmateix aquí s'ha plantejat sovint sense cap sort la 
creació d'uns serveis insulars d'arqueologia; s'ha plantejat 
la necessitat de descentralitzar aquests serveis precisament 
perque les inspeccions puguin donar resultat, puguin donar 
rendiment. No cal remuntar-nos a epoques passades - per 
exemple, al Decret de 10 de mar~ del 1967, que marcava les 
zones de respecte, les zones de protecció i les delimitacions 
; on'l"" tl'lrtt nhl1fTO'l"''l r} lITl'l 'lf"'tll":lf"lt\ llrh~nfct"¡r~ p.n ~nllP_~t P.~ 
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lud raonada, i la seva visita pública en condieions de gratüi
tat, que es determinaril. reglamentariamcnt en dies i hores 
previstes, etc. 

Parlant de béns d'interes cultural, caldria veure quina 
política es fa qua n es donen noticies que s'han fet troballes 
rellevants de béns d'interes cultural i que no s'han dipositat 
al museu pertinent. Vos te sap, Sra Consellera, a que em re
ferese; no n'hi ha prou d'incoar un expedient i enviar una 
carta al gui diu que ha trobat aquest bé d'interes cultural i 
instar-lo perque es posi en comunicació amb el Director 
del Museu de Menorca, en aquest caSo Dins la nostra litera
tura de tradició oral hi ha rondaies i llegendes que fan refe
rencia a l'existencia de tresors deIs temps de l'avior que ro
manen amagats i que només podran ser descoberts per en
cantament; és el cas d'olletes plenes de joies, del vadellet 
d'or, d'estatuetes magiques. En el camp de les nostres illes 
s'hi fan bones les paraules de Mossen Costa i Uobera, al 
poema Horaci, quan afirma "Sí, dins la terra, el cavador 
atonic / ossos i marbres i joiells hi troba / armes, monedes j 

penons que ostenten / l'aguila augusta". 

Tanmateix, el cavador atónit del temps passat va donar 
pas més recentment i com a fruil d'aquelles diguem-ne pos
sibilitats de trobar tresors als cercadors que, provists de de
tectors de metalls o si van per mar de costosos equips sub
marinistes, han causat i causen encara veritables desastres 
que s'acuinulen a la llarga relació d'espolis i malifetes al 
nostre patrimoni arqueologic. Aixó és tan cert que mentre 
vos tes, les aUloritals, redacten cartes arqueologiques, ja ve
uen els resultats que tenim dia a dia. 

Sens dubte no es por pressuposar cap mala fe ni mala 
intenció en les actuacions de la Conselleria de Cultura i 
deis seus assessors, pero creguin, Sres i Srs Diputats, que 
els resultats són ben magres. Per exemple, la Guardia Civil, 
cos de seguretat de l'Estat que ha estat objecte de cursets 
d'ensinistrament aquests darrers mesos, mo1t abans que hi 
hagués aquests cursets va detenir l'autor d'un atemptat a 
Ciutadella, l'atemptat famós de s'Escullar; de la Punta de 

que mitjan<;ant un conveni amb la Societat Arqueologica 
Luliana s'havia adquirit un tresoret valorat en uns 48 mi
lions i mig de pessetes, deIs quals se n'havien pagat 23 mi
lion 300 mil i la Societat Arqueologica Luliana l'havia di
positat immediatament en el Museu de Mallorca. La felici
tavem en aquell moment per aquesta actuació, pero des
prés, analitzat fredament l'acluaci6 que voste ens exposava, 
han sorgit molts dubtes, dubtes que voldríem fer palesos 
ara maleix i aquí. 

Escoltin bé, perque és molt important. En la seva in
tervenció davant la Comissió de Cultura, quan va dir que a 
mitjant mes de maig s'havia detectat l'existencia en el co
mer~ d'antiguitats de Mallorca d'aqúest tresoret. A mitjan 
mes de maig i efectivament dia 9, si no m'equivoc, hi havia 
hagut I'informe de l'inspector Sr Rosse1l6 Bordoy; dia 16, 
amb una celeritat digna d'aquesta causa, hi havia hagut un 
informe del Sr Zozaya, especialista en aquesta materia, i 
dia 29 de juny s'havia formalitzat el conveni i, en conse
qüencia, s'havia realitzat el pagamento Una velocitat extra
ordinaria, pero voste sap perfectament, Sra Consellera, que 
el mes de desembre de I'any 88, quan es va presentar el 
projecte de pressuposts en aquesta Cambra, ja hi havia una 
partida destinada a aquesta qüestió, la partida que vos tes 
després van utilitzar, 23.300.000 pessetes, i que tanmateix 
en aquell moment estava dotada de 100 pts. 

Per tant, a0 va motivar un expedient de modificació 
de crectit que d'altra banda, tal i sabent per la liquidació de 
l'article 103 que s'ha produ'it, no hem pogut detectar dins el 
Butlleti Oficial de la Comunitat Autónoma com és obliga
ció, segons la mateixa Uei de Pressuposts, que es produeixi 
com a milxim als dos mesos després d'haver-se fet la modi
ficació de credít. 

Vostes van fer unes gestions per connectar amb els re
presentants deis propietaris i, es més, voste assegura que el 
Secretari General Tecnic de la Conselleria, acompanyat de 
dos especialistes que no esmentare, es van reunir amb els 
representants legals deIs propietaris, entre cometes, d'a-
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mercial, d'una compra- venda d'aquest tipus, ha de quedar 
dipositada a les arques de l'Estat - per cert, la Conselleria 
de Finances precisament és la que ha de recaptar aquest 
tribut, aquest diposit - i no s'ha produIt, no només no s'ha 
produH, sinó que vost~ consenten que es faci d'aquesta 
manera. 

(El Sr President s'ha absentat de la sala i el Sr Vice
president Segon presideix el debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Perdoni, Sr Diputat. Li record que ha superat amplia
ment el seu temps. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOVAS: 

Com que tindre ocasió, supos, de replicar, m'agradaria 
insistir després en aquest tema, que és d'una gravetat i d'u
na transcendencia palesa. 

Gracies, Sr President, pe r I'amabilitat. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputat. 

Per contestar en nom del Govern té la paraula l'Hono
rabie Sra Consellera de Cultura, Sra Ma Antortia Munar. . 

LA SRA CONSELLERA DE D'EDUCACrÓ 1 CUL
TURA (Ma Antonia Munar i Riutort) : 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. Sr López 
Casasnovas. 

La Interpel.lació d'avui tracta d'un tema molt concret. 
Em demana que m'expliqui sobre la pol1tica del Govern en 
materia de defensa del patrimoni de la Comunitat Autono
ma i aixo és al que penso respondre, no penso entrar en 
pvp.rnnlpC' r""nn"r~t" na ... nltrq n'lrt .,. rn"ltC' ñol" nllQl" t~ 1i hA 

Pel que fa a les actuacions d'estudi i d'intervenció ma
terial sobre els béns culturals, es completarien amb el con
trol de les intervencions sobre els béns de patrimoni histo
rie específicament protegits i els fonaments de les aetituds 
de valoració vers el patrimoni historie entre la ciutadania. 
Aquestes actuacions s'exposen en el tercer capitol. 

Pel que fa al programa d'estudis i inventaris, amb el 
compliment d'aquest programa es pretén assolir un conei
xement complet del nostre patrimoni historie, la detecció i 
el diagnostic deis mals que I'afecten i la catalogació total 
deIs béns que !'integren. 

En relació als estudis, n'hi ha sobre el mal de la pedra 
en les costruccions a Balears. La Conselleria de Cultura 
gestionara la realització d'aquest estudi a carrec deis mem
bres del Departament de Pedro logia de la Universitat d'O
viedo, Drs Modesto Montoto i José Maria Sbert. Financia 
el treballl'Institut de Conservació i Restauració deis Béns 
Culturals del Ministeri de Cultura. Entre els estudis que -
s'han fet , hi ha el de la Catedral de Mallorca i el de la Cate
dral d'Eivissa; ambdós treballs són inclosos en el denomi
nat Pla de Catedrals, propugnat pel Ministeri de Cultura, el 
que qual s'adherí a la nostra Comunitat amb la signatura 
del corresponent conveni. Es preten obtenir un coneixe
ment complet de les condicions construetives deis dos tem
ples per planificar de manera adequada les obres de conser
vació. 

Un del tercer grup d'estudis és la dotació d'arxius his
tories del grup de museus i biblioteques. De cara a la seva 
provisió, a les instal.lacions culturals de cada illa s'intenta 
esbrinar com a frontament la demanda existent als centres 
actualment oberts. Aquests tres estudis en aquest moment 
es troben en procés de ser adjudicats, ates que s'havien pre
vist per a l'any anterior i varen quedar deserts. 

El quart grup d'estudis són per a la conservació deis 
molins fariners de vent. S'han encarregat per tal de disse
nyar el model de preservació d'aquests elements arquitecto-
n;/"'"C' ff"\n ,.....,.,. .... ,...t'O,..(",;('I ., 1 .... 1"'I1"'\"trO'") r"llr'"lli'"l 1\ l'~n~rto")t C'pn()n hi 
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Capdepera, Santa Margalida, Arta, Sanl L1oren~, Maria de 
la Salut i Petra; pel gue fa a Menorca, també durant el 
1988, les d'Alaior i Mercadal, i a Eivissa, I'i!la de Formen
tera i el terme municipal d'Eivissa. 

Duranll'any 1989, a Mallorca s'han fet les deis termes 
d'Ariany, Muro, Costitx, sa Pobla, L1oret, L1ubí i Búger; a 
Menorca, els de Ma6, Sant L1uís, es Castell, Ferreries i 
Ciutadella; a Eivissa, els de Formentera, Sant loan i Santa 
Eularia i per al 1990 estan previstos a Mallorca, els de Sant 
loan, Montulri, Vilafranca, Santanyí i Felanitx i a Eivissa 
els de Sant Antoni i Sant losep. 

". A més de tots els termes municipals, seran objecte d'u-
na altre carta argueologica eIs jaciments submariru; i aguest 
iru;trument es fa fermar també en virtud del conveni signat 
amb el Ministeri de Cultura. 

A I'apartat 4 hi hauria l'inventari deIs béns mobles 
d'interes historie de titularitat eelesiastica. El departament 
responsable de Cultura ha realitzat gestioru; intenses per
gue es complissin les previsions de la L1ei de Patrimoni 
Historie relativa a la realitzaei6 deIs béns mobles. Com a 
resultat d'aguest interes, en aguest moment és a punt de 
signar-se el conveni mitjan~nt el gualla Universitat realit
zara la labor teenica d'inventaris, tota la regulaci6 de la 
Conselleria amb la col.aboraei6 deIs Bisbats i amb el finan
~ment del Ministeri de Cultura. 

També hi ha I'inventari del ceru; d'espais escenics. Es 
confecciona el 1988 i relaciona eIs locals disponibles per a 
aetes públics, en detall de les caraeterístiques i inelou pla
noIs. En bastants de casos es traeta d'immobles de notable 

. interes cultural. 

El segon deIs apartats deIs grans capítols és el d'actua
eions de restauraci6 i conservaci6. Cal destacar en aquest 
apartat el eonveni amb el Ministeri de Cultura per a la res
tauraci6 de monuments. Mitjan~nt aquest conveni, la Co
munitat Autonoma i el Ministeri de Cultura coordinen I'a-

Es continuaran les obres del Castell d'Eivissa, el pla 
director de catedrals de Palma, el pla director de catedrals 
a Eivissa i la carta arqueológica submarina. 

També hi ha la campanya anual de preservaci6 de jaci
ments arqueologics. Consisteix en la realitzaci6 de tasques 
de manteniment, esbrossament de vegetals, neteja i tanca
ment deIs jaciments arquelogics. Normalment es duen a 
terme en combinaeió amb la iniciativa municipal. 

El pressupost d'aquestes actuacions s'incrementa nor
malment amb una aportació de part del producle de 1'1,1 %, 
resultant de l'aplicaci6 de la llei 3/1987 de Foment de la 
Conservaci6 del Patrimoni Historic. 

Per una altra part, cal destacar també dintre d'aquest 
apartat la campanya de millorament de fa~nes. Aquesta 
actuaci6 combina la iniciativa autonomica, la municipal i 
també la privada. Es promou la restauració de fa~nes sig
nificatives de les poblacions o deIs conjunts de fa~nes de 
zones representatives. El conveni implica una col.laboració 
a tres parts proporcionals amb la finan~ció. 

Pel que fa a ajuntaments o pobles que s'han acollit a 
aquest pla, cal destacar que en aquest moment hi ha un to
tal de 52 munieipis, gue practicament són de tots els colors 
poHtics de totes les Illes Balears. Hi ha l'Ajuntament de 
I'Alaior, que s'ha acollit al Pla 89-90, Alar6 al 89, Alcúdia 
al 89, Algaida al 89-90, Andratx al 89-90, Ariany al 88 
-89-90, Arta al 88-89-90, Banyalbufar al 88-89-90, Binissa
lem al 89-90, Bunyola al 89-90, Calvia al 88-89-90, Campa
net al 89, Campos al 89-90, es Castell al 89-90 i un llarg et
cetera firu; arribar a un total de 52 municipis que s'hi han 
adherit any c,larrera any. 

El tercer deIs gran capílols sobre el tema patrimoni 
s6n les actuacions de control i de difusi6. El control sobre 
interveneions de béns expressament protegits per la legisla
ei6 del patrimoni historic es du a lerme a través de les Co
missions de Palrimoni HistOrie i aquests organismes han 



DIARI DE SESSIONS I Núm. 80 I 26 abril del 1990 6651 

bres de les forces de seguretat tant municipals com nacio
nals i es ya desenYolupar en tandes de tres jornades que es 
yan celebrar a Palma, a Manacor, a Inca, a Menorca i a Ei
vissa. 

Aixo és un breu resum de l'activitat que la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports ha dut a terme en l'afer de 
la política general de preserva ció del nostre patrimoni. 

ELSR PRESIDENT: 

Moltes gnlcies, Sra Consellera. 

Grups parlamentaris que vulguin fixar la seva posició 
sobre el debat? 

Pel Grup Parlamentari del Centre Democnltic i Social 
té la paraula el Sr Bernat Trias. 

EL SR TRIAS 1 ARBOS: 

Gnkies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Dia 21 de desembre del 1989, la Comissió del Patrimo
ni Historic de Mallorca i per tal d'emetre el preceptiu in
forme sobre el projecte de zona verda a la Feixina de Pal
ma va acordar aproYar-lo amb les prescripcions següents: 

. . 
"1.- Haunl de respectar l'actual ponl de Ronda de Mig-

jorn. No s'autoritza la passarel.la projectada perque suposa 
un impacte negatiu de l'entorn, tot i considerant la declara
ció del conjunt historie del nudi antic de Palma" 

La. mateixa Comissió, en sessió de 8 de febrer de l'any 
1990, acorda: "Després de les oportunes deliberacions a la 
Comissió es passa a les votacions relatives als punts con
crets del projecte. El manteniment o la retirada de l'actual 
pont de la Ronda de Migjorn i la instal.lació de la pass arel. 
la sobre el Passeig Marítim. Pel que fa al primer punt - el 
pont de la Ronda de Migjorn - S'aprOYa amb 9 vots a favor i 

Tot i aixo, no s'ha d'oblidar que des d'aquest Parla
ment va sorgir una declaració protectora de les murades de 
Palma i del seu fossat. Tocant aquest tema, volía fer una re
ferencia al Diari de Sessions de dia 21 de desembre de l'any 
88 i repetir algunes paraules del Portaveu del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, Sr Pons. 

Deia el Sr Pons: "El tema que ens ocupa avui són les 
murades de Palma. Ens ocupa avui aquest tema perque hi 
ha ha hagut unes iniciatives de caire municipal de vegades, 
entenem nosaltres, no massa afortunades. Avui en dia, per 
tant - continuaya dient - hi ha una yoluntat proteccionista. 
Cap Estat modern, del signe ideologic que sigui, no propo
saria la demolició d'unes fortificacions que formen part de 
la seva historia i que són monuments historico-artfstics, si
gui la Murada de la Xina, etc., etc.", n'anomenava unes 
quantes i continuava dient: "Quan arriben els catalans amb 
el Rei Jaume al davant i s'apoderen d'aquesta ciutat, la des
criuen com la més bella villa que mai no haguessin vist, 
amb murades, torres, una vall i una barbacana", paraules 
del Sr Pons, i per acabar deia: nper que ha proposam? Per
que hem vist que la.situació en que ens trobam avui no és 
del tot garantia que aquesta protecció sigui plena i definiti
va; hi ha hagut ha un projecte, concretament elaborat pels 
arquitectes Enrie i loan Antoni Cortés per encarrec de la 
societat promotora Eurotrasa que contempla tapar la Riera 
i tapar la Riera vol dir destruir, desfer definitivament pan 
del que ens queda de les murades de la nostra ciutat de Pal
ma". 

Evidentment, subscrivim totalment les paraules del Sr 
Pons i creim que solament cal afegir-hi que destruir o des
muntar un pont com el de la Ronda de Migjorn també sig
nifica tat aixo que ell denunciava en aquell moment. 

La. Sra Merce Truyols, Vice-presidenta d'ArcQ, en un 
article d'un diari local deia: "Desmuntar un pont i emma
gatzemar-Io, per que? Una de dues, o el pont val i s'ha de 
conservar al lloc on es va construir o el pont no té cap va
lor i per tant s'ha d'enderrocar. Per que conservar-lo?" i 
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es restaura. 

Hem d'anotar també que els fe15 de les destruccions 
del cos urba de Muro, de la posada de Son Perot, de les ca
ses de Son Font, de l'enderrocament de l'Hostal Arxiduc, el 
tan esmental tema del camí de Llucalcari, etc., etc., encara 
no han trobat una soluci6, és a dir, que des d'aquf vull dir i 
afirmar que n'hi ha per a tothom. Per tot arreu s'incom
pleix la normativa en materia de proLecci6 del paLrimoni, 
des del nostre Grup no volem tirar la pedra i amag~r la ma: 
Aquí, en aquest Parlament, 10ts els grups podem haver sen
tit en qualque ocasi6 la vergonya de saber que els destruc
tors o els qui han consentit destrosses eren, s6n membres 
dels mateixos parti15 que representam amb responsabilita15 
municipals, pero la situació és molt greu per voler sortir a 
la tribuna i solament des d'aquí fer demagogia, atacar i acu
sar, en aquest cas, el Govern de la Comunitat Autonoma. 

To15 en tenim una mica de culpa, to15 tenim responsa
bilitats del que passa. Haurfem de prendre la decisió de co
menc,:ar per casa nostra mateix. Informar, assessorar, ajudar 
adequadament els nostres representan15, els distin15 ajunta
ments de la nostra Comunitat i des aquí, si, exigir una dedi
cació, feina, imaginació al Govern de la Comunitat Auto
noma per realitzar una efectiva protecció del patrimoni. 

La recuperació i conservació del patrimoni no té per
que ser un pou sense fons, com assegurava el Sr Cafiellas a 
la Sessió d'Investidura de dia 15 de juliol de l'any 1987. Si 
hi hagués un pla d'inversions viable prestant atenció prefe
rent a l'arqueologia terrestre i submarina, com dei a el Sr 
President; si es prengués cura d'informar, d'educar els ciu
tadans, d'invertir en formaci6 cultural abans que en altres 
coses, aquest pou tendria com a mínim un fons que, encara 
que llunya, estaria a la vista. -

Els projectes, Sres i Srs Diputa15, sempre són conse
qüencia del passat i a la nostra terra, repoblada de fenicis, 
els projecte sempre tenen relaci6 amb la destrucció del pas
sat. Han estat projectes que han conduH a l'enderrocamnt . , , 

tic de les l11es Balears, interpel.lació que va ser deba tuda 
dia 17 d'octubre del 87 en aquesta Cambra i va ser objecte 
d'una moci6 que va sonir aprovada per unanimitat, on es 
va acordar que es duria a aquest Parlament durant el pri
mer període ordinari de sessions del 88 un Pla de Protecció 
del PaLrimoni Monumental, etc., i que dins aquest pla es 
preveuria la participació deIs Consells lnsulars d'acord amb 
el que preveu I'Estatut. 

Per tant, a hores d'ara jo no sé si hem de discutir de 
tresoreLs almohades o de temes més generals, pero crec que 
hauriem de debatre a veure aquest pla quin és, quins resul
tats ha tengut, quins jocs ha donat als Consells Insulars, 
etc., etc.; fer, per tant, un balanc,;, un balanc,; realment seriós. 
No es tracta - aixo és una practica que no ens agrada - que 
el Govern es dediqui a autojustificar-se, afer com una au
tolloanc,:a i no entrar realment al fons de la qüestió. 

Quin és el fons de la qüestió, per al Grup SOCIALIS
TA? Les línies que varem debatre dia 15 d'octubre del 87 
continuen lamentablement quasi intactes. Alguna cosa s'ha 
fet, no som tan sectaris fent oposició per no reconeixer que 
s'ha fet alguna cosa, hi ha una labor positiva; ara bé, hi ha 
unes mancanees realmen enormes. 

Com s'ha de protegir? Aquesta és la qüestió fonamen
tal. Primer, assumint les responsabilitats; ja ho varem dir: 
no val reclamar competencies quan no es ten en, quan es te
nen s'ha de demostrar que hom esta disposat a 'exercir, que 
hom esta disposat a governar. Governar és l'art d'assumir 
responsabilitats i donar una resposta positiva de cara als 
ciutadans. L'any 87 també varem dir que tenfem la sort de 
ser un país que té un gran patrimoni, perque el nostre pas
sat ha tengut. molta inercia, som un' país molt estatic, no hi 
ha hagut guerres , no hi ha hagut grans creixements urbanfs
tics; tret d'algunes excepcions com les germanies i alc,:a
men15 foranis o la guerra civil, no ha tengut grans convul
sions socials com les que el continent europeu ha tengut 
cada dos per tres. 
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fer-nos creure que pot fer una labor de protecció. 

No faig demagogia. No faig demagogia, perque el que 
he dit aquf ja s'ha dit altres vegades i ha trobaran escrit si 
es prenen la pena de llegir els comentaris polftics de la gent 
que no escriu pnkticament al dictat, que encara en queden. 

Protecció del patrimonio Primera, el Govern no fa una 
labor proteccionista; segona, ¿com poden els ciutadans ser 
adoctrinats i formats, per molt bona voluntat que tengui la 
Consellera de Cultura, cosa que li reconesc personalment, 
pero que és membre d'un Govern les línies del pensament 
del qual, "Aquestes illes belles i estetiques", com vos te va 
dir en el debat de la nostra interpel.lació del 87, no formen 
part del projecte de futur d'aquest Govern. No hi ha illes 
belles i estetiques en el projecte, hi ha més construcció i, 
per tant, un deixar que el patrimoni es continui' degradant i 
és evident que davant el dubte d'hotels, apartaments, urba
nitzacions o talaiots, evidentment opta pels hotels, les ur
banitzacions, etc. i qua n es fa aquesta opció es poden fer 
operacions d'estudi, cartes arqueologiques, pagar unes in
vestigacions, fer un museu, salvar 'qualque cosa, pero una 
polftica global de protecció serios a no s'ha fet, no es pot 
fer, és una contradicció interna massa grossa. 

Si certament és dificil servir dos senyors, en aquest cas 
dins el Govern només n'hi ha un: els qui marren són els es
peculadors i els constructors, no són els particj.aris de la cul
tura i aixo és una afirmació dura, pero que oonvé que es fa
ci perque el Govern sapiga quina responsabilitat té davant 
la historia. El patrimoni recula, s'inventaria i si m'ho per
met, Sr President, acabaré amb una breu cita referida preci
sament al municipi del qual és batlessa la Sra Consellera. 
Es refereix al Pla de Mallorca, pero també ha fa concreta
ment a Costitx i ha va dir fa bastants anys el Sr Rosselló i 
Bordoy. 

El Sr Guillem Rosselló i Bordoy repassava un estudi 
sobre els jaciments prehistorics, obra de Guillem Nadal i 
Gelabert, i deia que urgia "acabar el més aviat possible l'in-

Manuel Jaén Palacios. 

EL SR JAÉN I PALACIOS: 

Gracias, Sr Presidente. Sras y Sres Diputados. 

Efectivamente el Grupo Parlamentario SOCIALISTA 
presenta hoy una Interpelación que no es nueva; no es nue
va no solamente en el tiempo, porque ya hemos tenido co
nocimiento de ella en otras sesiones y tampoco lo es por
que ya estamos acostumbrados, yo creo que lamentable
mente, a intervenciones del Sr Damia Pons, que yo creo 
que la de hoy ha sido una intervención desafortunada. 

Desafortunada, porque aún reconociendo que tiene ra
zón en algunos aspectos, creo que los términos y las refe
rencias que ha hecho, la identificación de especuladores en 
el Gobierno y otros pormenores que creo que debo pasar 
por alto son poco acertados en el momento presente y, re
pito, desafortunados. 

Decía el Portavoz del Grupo SOCIALISTA que cómo 
se ha de proteger. Bueno, creo que hay un consenso dentro 
de este Parlamento sobre cOmo se ha de proteger porque 
en definitiva son medidas que ya se han experimentado, 
que se han puesto en marcha en otros muchos lugares, en 
otras Comunidades Autónomas y en otros sitios fuera de 
nuestro pafs. 

Estas medidas de protección se resumen básicamente, 
en definitiva, en unas medidas de carácter legislativo, que 
aquf ya tenemos una ley de ámbito nacional; tenemos tam
bién unas medidas de fomento en nuestra Comunidad Au
tónoma y además de esas medidas legislativas existen unas 
medidas de carácter económico que vienen siempre plas
madas en los presupuestos de la Comunidad Autonoma y, 
como también ha dicho la representante del Gobierno, en 
unas medidas de difusión cultural que tienen como objetivo 
digamos la concienciación de los ciudadanos por el respeto 
o por la conservación del patrimonio de nuestra Comuni-
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Moltes gracies, Sr Diputat. 

Per tom de replica, té la paraula el Portaveu elel Grup 
Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, Sr Jo
an Francesc López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. 

La Interpel.lació que hem presentat era de defensa del 
patrimoni i voHem entrar a analitzar quines eren les mesu
res de defensa del patrimoni, pero la representant del Go
vern, la Consellera de Cultura ens acaba de contestar amb 
un llarg escrit, amb una proclamació de les excel.lencies del 
que fa el Govern de les Illes Balears - algunes coses les fa, 
no hi ha dubte - i per entrar en aquesta tasca parlamentaria 
la primera cosa que ha fet ha estat dedicar al Portaveu que 
els parla unes acusacions duríssimes de demagogia i de pro
tagonisme. 

Jo li demanaria, Sra Munar, que retiri aquestes parau
les i contesti a les preguntes que a través de la interpel.la
ció hem fet no només aquest Portaveu que parla, sinó tam
M el Portaveu del CDS i el Portaveu SOCIALISTA, per
que n'hi ha moltes sense respondre. 

Un exemple de com actua la Conselleria ha estat i és -
i no callaré per molt que cridi de demagógies i protagonis
mes - la forma com ha volgut adquirir i-defensar un treso
ret almohade. Insistirem en aquest tema perque voste ha 
contestat que no es coneix el nom del descobridor o desco
bridors, atesa l'absoluta negativa d'aquest o aquest...interes 
que tengui vos te per aclarir s'ha de complir la Llei de Patri
moni Historie. Deixi, per favor, de llegir el paper que li han 
escrit o, si el té, el llegeixi LOt, perque vostes acostumen a 
passar als mitjans de comunicació els escrits i resulta que hi 
ha un fragment important que no ha llegit, que no va llegir 
a la compareixenc;a que va fer el mes de novembre i que és 
fonamental. 

de "la falta d'antecedents per a transaccions d'aquesta me
na". Com quedam? Es parla de venda com a bé cultural de 
propietat patrimonial d'un ofertant. On és la declaració de 
propietat patrimonial? La té? L'hem demanada, hi ha una 
serie de preguntes sense contestar, voste ha tingut l'amabi
litat - obligatoria, reglamentariament - de contestar la sol. 
licitud d'informació sobre el conveni amb la Societat Ar
queológica Lul.liana - per cen no amb I'Estudi General 
Lul.lia, com diu una d'aquestes clausules; que jo sapiga la 
Societat Arqueologica Lul.liana no és l'Estudi General Lul. 
lia - pero bé, aquesta Conselleria diu que "no disposa de 
mitjans suficients per dur a terme amb la intensitat que re
quereix la feina de salvaguarda del patrimoni, per la qual 
cosa estima' el millor convenir amb la Societat Arqueologi
ca etc.". 

Voste per aquí té una important intervenció que desfa
ci demagogies i protagonismes. Digui, contesti d'una mane
ra taxativa i clara on es va trobar, quan es va trobar, com es 
va trobar, qui ho va trobar, perque 48 milions de pessetes 
no són el valor total d'aquesta troballa, hi ha un valor cul
tural molt més ampli, pero la finalilat no justifica els mit
jans, malgrat el que digui Maquiavel. 

Molles gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputat. 

Per tancar el debat, té la paraula I'Honorable Conse
llera Sra Ma Antonia Munar. 

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

Gracies, Sr President. 

Per molt que cridi, Sr López i Casasnovas, per molt 
d'emfasi que posi en les coses, no per aixo té més raó. Vos-
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pals responsables directes del patrimoni del seu terme mu
nicipal. 

Tengui en compte que si els membres responsables de 
cada terme complissin la normativa i fessin el que després 
demanen que facem nosaltres, no seria necessari que en 
aquest momen! jo donAs explicacions sobre la Feixina, so
bre el santuari talaiotic de Calvia, sobre el Clot d'Alcúdia i 
altres exemples que han sortit aquí, perque el responsable, 
segons la Llei de Patrimoni, és el mateix batle i per aixo 
voste parla tan alegrement i pot fer demagogia qua n els al
tres membres procuren callar, quan surten, perque també 
ells són responsables en pan; no responsables directes, pe
ro sí responsables quant a Partit. 

Voste no ha aportat res nou. Posa exemples concrets i 
em demana respostes que ja li he donat, i com que no té el 
supon social que digui "que bé ho fa el Sr López Casasno
vas, quanta raó té" i la gent calla, a voste aixo el molesta i 
ho vol tornar dur aquí disfressat a través d'una defensa del 
patrimonio Són diferents temes, Sr López i Casasnovas, són 
temes concrets, són temes puntuals que ja li he contestat 
per escrit, repetesc, i voste té les respostes. Si aquestes res
postes no li agraden, si no han sorgit I'efecte que vos te pre
tenia, cm sap moltíssim de greu. Jo estic disposada a discu
tir aquí el tema de la defensa del patrimoni historie i cree 
que duim endavant una bona tasca. 

El meu agraiment al representant del pp~,que compren 
les dificultat que tenim en aquesta materia; també dir al Sr 
Trias que estam d'acord que hi ha moltes coses a millorar, 
pero que sens dubte 10ts som responsables, no només la 
Conselleria de Cultura, sino tots els termes municipals, que 
si complissin la seva obligaeió jo no em veuria amb la res
ponsabilitat d'haver de respondre aquí per ells. 

Pel que fa al Sr Pons, dir -li que li agraesc que digui 
que no tot és negatiu, que hi ha coses positives, pero també 
contestar-li que nosaltres volem assumir responsabilitats, 
que les assumim, que tenim un programa i l'intentam dur 
p.nrl~v~nt i nllP ~pnl;;' rlllhfp tpnlITl rlifirlllt-;¡tc nn hpn1 np cpr 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra Consellera. 

III.1.- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
2296/89, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
CDS, RELATIVA A LA FUTURA LLEI REGULADO
RA DEL DRET DE VAGA 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat aquest punt, entram en el tercer de I'Ordre del 
Dia sobre Proposicions no de Llei i traetarem en primer 
lloe la registrada amb el núm. 2296/89, presentada pel 
Grup Parlamentari del CDS, relativa a la futura !lei regula
dora del dret de vaga. 

Per defensar aquesta Proposieió no de Llei, té la pa
raula el Portaveu Sr Francese Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. 

En aquests moments esta pendent la segona fase de re
unions entre el Govern Central i els Sindicats, que sembla 
que duen dins I'Ordre del Dia tractar el tema objeete d'a
questa Proposieió no de Llei. Conseqüents amb el seu punt 
tercer, que reclama per a la futura llei la inspiració en erite
ris d'autonomia i autoregulaeió sindical, retira m la Propo
sieió no de Llei, ja que entenem que no té cap sentit discu
tir aquest tema en aquests moments, encara que ens reser
vam el seu contengut per si hagués de ser presentada en 
aquest o un altre forum parlamentari en un altre moment. 

Queda, per tant, retirada la Proposició no de Llei. 
Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 
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Duim avui aqul una altra vegada un tema de patrimoni 
natural, pero molt at1pic al forum del Parlament, perque 
parlarem d'una area molt petita - poes mils de metres qua
drats - i no urbanitzable, encara n'hi ha alguna. 

Quan registrarem aquesta Proposició no de Llei pem
savem que seria una de les rares ocasions que podr!em uti
litzar flors i violes, perque no es tractava d'atacar el Govern 
ni d'atacar ningú, pero sembla que hi ha una especie de ge
ni malevol que requereix que la dialectica contundent sigui 
sempre rresent en aquesta Cambra i ens dóna motiu per
que el que era una proposició no diré as~ptica, pero quasi 
quasi, s'hagi de converlÍr en U11a nova escainada a favor 
d'una major prudencia quan es parla del territori d'aques J • 

tes illes, com veurem al final de la meya intervenciÓ. 

Primer voldria exposar amb brevetat de que parlam i 
que és el Carnatge. El topúnim Es Carnatge denomina una 
petita localitat costanera situada molt prop, a llevant del 
Coll d'En Rebassa, immediat al que era l'Hospital de Sant 
Joan de Déu i la Central Termica, de costa rocosa baixa, 
costa de mares, amb molt poca pendent i molt prop d'una 
zona de molt baix fons marL Una zona dinem inútil, entre 
cometes, que mai no ha estat utilitzada de manera rellevant 
per a usos lúdics, per a banys de mar, etc., perque és incó
moda; que la seva poca calada sempre ha impedit la seva 
transformació en activitat nautica i que, a més a més, ha re
but un impacte estrany, que ha estat la construcciÓ imme
diata de l'aeroport, amb el qual fet ha quedat dins la Hnia 
utilitzada fonamentalment per a la baixada o pujada d'aero
naus, amb un nivell de contaminació sonora extraordinaria 
que la fa totalment inadequada per a usos residencials o ci
vils. 

Aquestes caracterfstiques ffsiques a les quals feia refe
rencia al principi de poca calada i molt poca pendent han 
fet que la zona del Carnatge hagi estat un punt on les oscil. 
laeions del nivell de la mar durant el Quaternari relaciona
des amb els canvis de clima hagin deixat testimonis més 
dars. Tothom sap que durant el darrer miliÓ d'anys hi ha 
h~Pllf Sl1("rp_,,~ivp~ prp~ CJl!lrl!lTc 11"1} n'lrf lTY\r.nrt"nr'lt ,,.t,.... 1',..'; 

també ha tengut una situació privilegiada i ha estat la tasca 
de centenars o milers d'hores d'investigaeió per part d'al
guns naturalistes autodidactes mallorquins, entre els quals 
vull anomenar el Sr Joan Cuerda Barceló, que des de fa 
moltfssims d'anys ha extret alla centenars de fóssils, ha ca
talogat milers de fóssils, ha acompanyat congressistes inter
nacionals que han vengut a visitar aquesta area i ha impar
tit, de manera tan informal com efi ca c;:, una quantitat enor
me de lli<;ons magistrals sobre el terreny a moltfssims d'es
tudiants, entre els quals vaig tenir la sort de contar-me. 

Tot aixo esta molt bé, pero vostes diran que no és una 
qüestiÓ per dir al Parlament. Ja he di! i tom a insistir que 
és un sol no urbanitzable i, per tant, se suposa que no -
s'hauria de trobar afectat per cap perill. Desgraciadament 
Es Carnatge torna a fer de carnatge, un camatge de l'activi
tat que es du a terme en aquestes illes, que és la construe
ció, i s'ha convertit en un punt d'abocament continuat, sis
tematic i reiterat d'enderroes de construccions totalment 
incontrolat i, a més arnés, s'hi practiquen tot un conjunt 
d'aetivitats algunes de les quals són sumament erosives pels 
jaciments quaternaris i en coneret les activitats de trial o de 
cireulació sense cap regulació de cotxes ni motocieletes per 
tota aquesta area. 

Gran part deis jaciments es troben sepultats; existei
xen, perú no es poden veure ni estudiar perque els ender
roes els han sepultat i els poes que queden oberts són ero
sionats per aquestes activitats que comentam. La veritat és 
que la situaei6 normativa que empara aquesta area hauria 
de ser suficient per a la seva conservació; al Pla d'Ordena
ciÓ Urbana de Palma aquesta area és qualificada com a 
d'interes cientffic i, per tant, protegida. A més arnés, hi ha 
una protecciÓ passiva important, que és la de l'aeroport, 
que ha evitat que la indisciplina urbanística s'hi presentas 
com a altres bandes i destruls allo que realmen! mereix ser 
conservat. 

Hi ha hagut algunes iniciatives contra aquesta area. La 
més recent va ser la d'un avarador o una drassana que va 
",---=1...~_ &:_ ...... 1 n,~ .... 
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una escola o punt d'interpretació del quaternari man del 
Mediterrani, que permetria que aquelles lli~ns del Sr Joan 
Cuerda quedassin perpetuades en el futur d'una manera de
finitiva. 

S'hauria d'actuar molt rApidament. La Llei de Costes 
ho permet, aquesta ProposiciÓ no de Llei és oberta i, per 
tant, el Govern actuarA com consideri més efica~, si es que 
ho considera; crec que pot tenir el suport un:lnime del Par
lament per dur-ho a terme i esperam que sigui com més 
prest millor, perque ja he dit que els jaciments es degraden, 
a part deis que necessitin restauraciÓ, i perque, a més a 
més, en aquests moments encara podrlem comptar amb 
l'assessorament professional i crec que molt efica~ de l'es
pecialista que he esmentat, el Sr Joan Cuerda, que estima 
aquesta Area d'una manera perfectament justificada peIs 
milers d'hores que hi ha dedicat. Les possibilitats que hi ha 
per actuar en Es Ounatge són senzilles i viables. 

Al principi m'he referit a aquests dimonions que fan 
que la dialectica contundent sigui necessaria sempre en 
aquesta tribuna i és que després que es registrAs aquesta 
iniciativa del nostre Grup en el Parlament i els assegur que 
sense tenir-ne coneixement per cap vía, vérem a la premsa 
diária que la Conselleria d'Indústria tenia el projecte d'ubi
car el Palau d'IFEBAL al Carnatge. Després d'haver ame
na~t la darrera petita zona verda de Palma, ara es parla 
d'ubicar aquest palau firal en una zona que realptent ens va 
sorprendre moltfssim, en primera, no perqúe confi:lssim 
que el Govern fos sensible al valor deis jaciments paleonto
logics, pero sotmetre els treballadors d'IFEBAL i els visi
tants de les fires a la tortura que suposa el nivell de renous 
de la cap~lera de les pistes de l'aeroport ens sembla real
ment molt inadequat. 

Esperam que aquesta historia d'ubicar lFEBAL al 
Carnatge no sigui més que una curiositat d'hemeroteca, 
que no tengui cap ni transcendencia ni cap fulur i que sí ho 
tengui aquesta Proposició no de Llei que hem presentat. 

sigui presentat en aquest Parlament, a través d'una propo
sició no de llei, per ser protegít. 

Per arribar a la protecció del patrimoni historico-artfs
tic és del tot imprescindible, com he dit abans, l'inventari 
de tots aquests béns i aquesta ha estat la política capdavan
tera de la Conselleria de Cultura, que - com he explicat 
abans i no repetiré - ha iniciat tota aquesta serie d'inventa
riso 

S'ha donat prioritat aIs jaciments en perill imminent 
de destrucció a causa de la seva situació o pel seu estat ac
tual. Una vegada fet l'inventari es podran determinar 
aquestes delimitacions i la protecció de cada un deis ele
ments d'aquest patrimoni historic; per tant, quan es redacti 
l'inventari arqueologic del terme municipal de Palma, s'in
clouran sens dubte els jaciments paleontologics del Carnat
ge o altres que es trobin en aquest terme i s'inventariYn. 

Per una altra part, creim que la situació no és greu ni 
preocupant, ates que tant en el planejament urbanístic de 
Palma com a la mateixa Llei de Costes es dóna una protec
ció d'aquests jaciments. Vull recordar una vegada més en la 
meva intervenció d'avui l'article 7 de la Llei de Patrimoni 
Historie Espanyol, que diu: "Los Ayuntamientos coopera
rán con los organismos competentes para la ejecución de 
esta ley en la conservación y custodia del patrimonio histó
rico español compre_ndido en su término municipal". 

Senyors Diputats, crec que és hora que cada un deis 
termes municipaIs es preocupin deis seus monuments, deis 
seus jaciments, i que el Parlament no sigui ellloc on eIs eIs 
diferents Grups Parlamentaris presentin proposicions no 
de llei per tal de preservar tOts i cada un d'aquests monu
ments . Creim que serien necessAries moltes legislatures i 
que no veurlem acabada aquesta tasca; deixi que eIs res
ponsables de cada terme municipal tinguin les seves actua
cions, ja que sens dubte la Conselleria de Cultura té les se
ves. 
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deu haver visitat Es Carnatge darrerament, perque la situa
ció en que es troba aquest jaciment és molt greu. Encara 
que inventariem o actuem, les actuacions tardanes són inú
tils i tenc por que la protecció que es duria a terme en Es 
Carnatge seria inútiL 

Tampoc no sé si la Consellera o la Diputada ha Ilegit 
la proposició que duim, perque la nostra proposició no de
mana que la Conselleria de Cultura actul o que el Govern 
actul, demana que el Govern de les Illes Balears promogui 
un acord amb al tres Administracions - i evidentment hi en
tra I'Ajuntament de Palma i evidentment hi pot entrar, si 
així ho consideren oportú I'Administració Central, la Jefa
tura de Costas o qualsevol Administració que tengui con
currencies en aquesta arca - per tal d'assegurar la conserva
ció d'aquest paratge, conservació que en aquest moment és 
inexistent i que lamentablement, si perdem el temps discu
tint si és responsabilitat d'uns o deIs altres, el drama és que 
no sera patrimoni de ningú i aixo, en definitiva, seria el fet 
més lamentable. 

(El Sr President repren la presidencia del debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Sí; té la paraula la Sra Consellera de Cultura, Educa
ció i Esports. 

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

Jo compenc que vostes no tenguin representació a l'A
juntament de Palma i que per tant els sigui més cümode 
plantejar les situacions en el Parlament en Iloc d'on ho 
haurien de fer, que és l'Ajuntament. Li recoman la lectura 
de l'article 7 de la Llei de Patrimoni Historie Espanyol, que 
és en casteIla, pero que segurament l'entendra i que des
prés plantegi cada tema on pertoca. 

EL SR PRESIDENT: 

TA 1 D'ESQUERRES, es troba en perill i és objecte d'una 
tasca diríem de cobriment de res idus i al mateix temps de 
degradació i per aixo creim que la iniciativa que es proposa 
és realment ponderada i molt racional. 

No es demana que s'assumeixin responsabiliLats estric
tes que no corresponen, no es demana que la Comunitat 
Autonoma actui a una area on l'Ajuntament de Palma i 
l'ambit de la L1ei de Costes tenen molt a dir i, 16gicament, 
proposa una solució molt ponderada, que és promoure un 
acord amb altres Administracions concurrents. 

Pensem si donar un vot afirmatiu a aquesta proposta 
dóna un resultat proteccionista i si negar un vot a aq.1festa 
proposició tendra un resultat negatiu. No hi ha cap dubte 
que Es Carnatge, si es du endavant el que proposa el Grup 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES, estara molt més 
protegit, perque - tornant a una argumentació anterior, no 
a un tema anterior - la inercia de conservació en aquestes i
lIes s'ha acabat. 

Es Carnatge no ha estat una zona d'interes agrícola ni 
ha estat una zona d'expansió urbana perque era proxima a 
una zona d'aiguamoll, una zona malsana, no servia de pon, 
etc., etc.; podríem fer una analisi historica i veuríem com la 
inercia ha conservat aquesta area. Avui la inercia s'ha aca
bat i, per tant, aquesta labor d'abocament incontrolat és 
destructiva i ja no diguem practiques com aixo d'anar-hi a 
fer triaL Per cert, tenim una petició feta sobre el motoci
clisme a les Illes Balears i veurem com aquest tema tornara 
a sortir quan es fan aquestes practiques incontrolades. 

Demanaríem, per tant, una reflexió al Grup que ha 
anunciat el vot negatiu, no sabem si com a Grup o co,m a 
Govern, perque creim que negar aquesta iniciativa dura un 
perjudici greu i tal vegada irreversible al Carnatge. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 
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Passam al quart i darrer punt de I'Ordre del Dia, que 
fa refer~ncia a l'esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamanentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES al 
Projecte de Llei núm. 1519/89, de Museus. 

Per defensar aquesta esmena, té la paraula per part del 
Grup proposant el Portaveu Sr loan Francesc López i Ca
sasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

El Parlament de les llles Balears va aprovar ja fa una 
bona partida de mesos una moció posterior a un debat so
bre política de museus que instava I'Executiu d'aquesta Co
munitat Autónoma a presentar un Projecte de Llei de Mu
seus. 

Si bé sempre s'ha entés per part del Grup Parlamenta
ri NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES que una llei de 
museus era una llei sectorial dins un programa legistiu més 
ampli que passava per l'elaboració i aprovació d'una Llei 
de Patrimoni. Tanmateix, ben vinguda sigui la Llei de Mu
seus si ens ha de servir per defensar el patrimoni historic, 
natural i artístic amb eficacia. 

Aquesta llei pretén de ser un exponent d'una concep
ció de museu que ha de ser un equipament cultural especia
litzat sense anim lucratiu i amb voluntat de servei públic 
que no soIs es dediqui a defensar i difondre el patrimoni de 
la cultura de les Illes Balears, sinó també a esdevenir meca
nisme actiu i participatiu de dinamització social i cultural, 
formatiu i lúdic a la vegada. 

El Projecte de Llei que el Govern ha remes a aquesta 
Cambra també neix d'aquesta voluntat, si bé nosaltres hem 
cregut que era important analitzar-Io i estudiar-lo en pro
funditat i veure com algunes de les qüestions que es pre
senten dins l'ordenació del Projecte de Llei quedarien molt 

bIes insulars, han de gaudir d'unes dotacions, aparells i or
gans de funcionament suficients per respondre a les neces
sitats de cada moment. Amb altres paraules: Fer una llei és 
important, pero una llei també ha de venir dotada finance
rament i hi ha d'haver algun article que comprometi d'una 
manera efectiva, anualment, pressupostariament, l'Execu
tiu, perqu~ les paraules deIs articles no quedin en aC{Ó, no
més en paraules. 

Una altra de les innovacions que pretenem introduir 
amb la Proposició de Llei de text alternatiu que presentam 
és la que contempla la realització d'un mapa de museus. 
Podran dir que tenim una visió planificadora, una visió in
terventora sobre aquestes realitats; es cert, no ho negam, 
pero és que creim imprescindible que hi hagi planificació, 
que hi hagi previsió, que hi hagi objectius i que després es 
pugui avaluar si aquests objectius es compleixen o no. 

Un altre punt fonamental d'aquest text alternatiu és la 
crea ció d'una xarxa de museus de les Illes Balears. Vostes 
també la creen al Projecte de Llei, pero fixin-se que voldrf
em fer gravitar entorn del Museu Insular - del Museu de 
Mallorca, del Museu de Menorca, del Museu d'Eivissa i 
també del Museu de Formentera - la realitat no només de 
recol.lecció i recopilació de béns d'interes cultural, sinó 
també la labor inspectora, la labor de defensa del patrimo
ni i per aC{Ó la nostra proposició de llei presenta l'exist~ncia 
els serveis insulars d'arque.ologia. 

Ac;o vol dir mitjans, mitjans tecnics, mitjans humans. 
Cal fer un esfore; - aquí,s'ha dit moltes vegades i la llei ho 
ha de contemplar - perqu~ a cada -museu hi hagi un servei 
suficient de restauració que ara no hi és, no hi és en la me
sura de la sufici~ncia necessaria. També caldria que hi ha
gués unes brigades permanents d'atenció al patrimoni ar
queologic, tot aixo ve recollit dins l'articulat. No és una 
proposició de llei reglamentista, ans al contrari, el que in
tenta és fermar, consolidar aquestes expectatives que reite
radament hem anat insistint que s'haurien de tenir en 
compte dins la nostra Comunitat Autonoma. 
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la nostra proposició de Ilei s'adapta o s'avé a una situació 
similar, per exemple, perque vegin les fonts documentals, a 
la que ha adoptat la Comunitat Autonoma d'Aragó, que en 
aques t sentit té unes similituds moIt moIt importants amb 
la nostra. 

Altres qüestions de l'articulat d'aquesta !lei podrien 
ser destacables, per exemple el paper o la declaració de bé 
d'interes cultural, que s'entén per bé cultural, que con vos
tes veuran supera el que diu estrictament la Llei de Patri
moni Historie Espanyol, va més enlla i, en definitiva, amb 
aquesL text intentam posar en qüestió el Projeete de Llei 
que presenta el Govern, no perque ereguem que no hi ha 
hagi coses aprofitables; és més, hi ha anides que casen i es
tam conven<;uts que el text de la nostra proposició podria 
ser enriquit molt més del que nosaItres ho hem fet, peró 
per a<;('), amb aquesta voluntat, duim a consideració el text 
aiternatiu al Projecte de Llei de Museus. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Comellera de Cultura, Educació i 
Esports. 

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

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Día 5 d'otubre del 1989 s'adopta pel Consell de Go
yern el següent acord: "AproYar el text articulat del Projee
te de Llei de Museus i remetre el text d'aquest Projecte de 
Llei al Parlament de les Illes Balears perque fes la seva tra
mitació". 

Ometré llegir el Projecte de Llei de Museus del Go
vern i també el text alternatiu presentat pel Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, pero si que 
__ ' ..J : ~ r * . 4 .. . 

les que disposam deIs textos legals Yigents; també de les 
normes que regulen la Llei de Museus Estatals, a més d'u
na estricta observancia de la Llei 16/1985 de Patrimoni His
torie Espanyol. 

Una vegada redactat aquest primer Projecte fou remes 
al Servei Juridic de la Comunitat Autonoma per tal que en 
en determinas I'ajustament o no a l'ordenació legal Yigent i 
posteriorment, una Yegada comprovat que era correete, 
també fou remes als directors de tots els museus de la Co
munitat Autónoma, els quals varen poder opinar i fer-nos 
arribar el seu parer i les esmenes que considerassin oportu
nes. Una yegada incorporades aquestes aponaeions, el Lexl 
fou revisat de belJ nou pel Servei Juridie i enviar a Presi
dencia de Goyern que, com he dit, el ya aprovar. 

Ara podem entrar en tots i cada un deIs artides. Per 
no allargar, entraré tan soIs en aquells que es contradiuen 
o que fan aportacions que creiem que no són les més a
dients. Pel que fa a I'Exposició de Motius, és bastant pare
guda; vostes recullen el que diu la Constitució, cosa que va
rem despertar nosaItres, i en un apartat parlen de "sense 
anim de lucre" - el que pass a no ho hem acabat d'entendre, 
ates que per a nosaltres són tots regulats - i també, com ha 
especificat voste en la seva intervenció, parla de fer un ma
pa de museus i voste ja ha avan<;at el que jo ti diria, que 
vostes són uns intervencionistes i així ho cree. Creim que 
no és des del Parlament ni a través d'una Llei que s'ha de 
fer un mapa de museus. " 

Un deis artides mencionables, perque seria molt llarg 
llegir tots i cada un deis d'aquest Projecte de Llei, seria 
l'artide 1. Segons l'article 1, comparat amb l'aItre, són ob
jecte de la Llei de Museus tots els museus, tant els públics 
com els privats, per la qual cosa l'expressió "sense finalitat 
de lucre" creiem que no és escaient. 

Pel que fa a l'anide 2, diu "una llei de museus no ha 
de recollir el tema de les col.leccions: aquest punt ha de ser 
tractal per la futura Llei de Patrimoni Historie de les llles 

l . . . 
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fa a l'article 8, el text del Govern recull als articles 1 i 13 els 
aspectes referents a la difusió deIs béns exposats. El text del 
Govern, al seu article 13, preveu el que s'ha de fer en ras de 
no reunir un museu les condicions necessaries per complir 
les finalitats previstes en aquesta llei. 

Article 9, "un espai d'exposició i d'activitats públiques 
sempre és obert als ciutadans". A l'article 6 del text del Go
vern queda perfectament regulat l'accés als museus. L'arti
ele 11 proposa, en general, una actitud excessivament inter
vencionista. En concret, al punt 11.1 no millora la redacció 
de l'artiele 7 del Projecte del Govern pel que fa a la creació 
de nous museus; al punt 11.3, pel que atany a l'estudi deta
llat de les condicions d'obertura d'un museu, nosaltres cre
iem que és materia que ha de ser contemplada en el Regla
ment i pel que fa a les garanties de continu'itat i de dotació 
pressupostaria del nou museu, també es troben recollides a 
l'anicle 11, paragraf 7, del text del Govern. 

Artiele 12. El primer paragraf coincideix amb l'article 
12 del Govern. En relació amb el segon paragraf, és absurd 
que a un museu que disposa de tecnics i que té tot el seu 
fons inventariat li hagin de proporcionar els mitjans tecnis 
i economics per realitzar els seu inventari i entra en contra
dicci6 amb l'article 11, paragraf3, que planteja la necessitat 
d'avalar la sol.licitud de tal manera que pugui garantir la 
continuHat. 

Artiele 13. La inspecci6 técnica i la 'infomiaci6 concre
ta sobre l'activitat museística han de ser regulades, creiem, 
també pel Reglament. 

Article 14. Dins els pressuposts es determinaran els 
criteris per a la concessi6 de subvencions, que han de fer-se 
públiques en la forma de les disposicions o convocatOries 
pertinents i en tot ras la seva regulació s'ha de recollir en el 
Reglament. 

L'article 16 coincideix amb l'artiele 8 del text del Go
vern i l'artiele 17 coincideix amb l'artiele 9. Pel que fa a 
l' __ . ~ : _. _ 1 n 1 _ _ , 

deix amb la Disposició Transitoria Tercera del text del Go
yerno La Disposici6 Transitoria Primera no és acceptable si 
no s'ha aprovat el corresponent Reglament que desplegara 
aquesta llei, tal com estableix la Disposició Transitoria Pri
mera del text del Govern. Pel que fa a la Disposició Transi
toria Tercera, coincideix amb la Disposició Transitoria 
Quarta del text de! Govern. Pel que fa a la seva Disposici6 
Final, afortunadament coincideix amb la Disposici6 Final 
del text del Govern. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. 

Es evident, Sra Consellera, que amb aquest text nosal
tres no volem fer altra cosa que posar al costat del Prajecte 
de Llei que ha presentat el Govern un text que nosaltres 
creim que el pot millorar i el millora, pero a0 no vol dir 
que hagi de ser absolutament diferent, contradictori i bel.li
gerant, no. Hi ha artieles que coincideixen, la Disposici6 
Final obviament ha de coincidir, o sigui que si comencés
Siffi pel final no ens barallarfem, Sra Consellera. 

Voste ha explicat que efectivament hi ha molt poca le-
o gislació autonomica en aquest aspecte i jo li he de donar la 

ra6, n'hi ha poca, pero el Decret de Creació i Regulació de 
Museus d'Aragó que voste ha esmentat no és precisament 
el més actual, hi ha una Llei de Museus d'Aragó, una llei 
que crec que és important que es llegeixi i es contrasti per
que hi trabarem les funcions que poden exercir els museus 
de titularitat estatal gestionats per la Comunitat Autonoma. 

No sé si podré contestar punt per punt totes les con
tradiccions que voste ha vist entre el nostre text i el del Go
vern, si bé voldríem remarcar, per exemple, que des de la 
nostra perspectiva, als efectes d'una llei de la Comunitat 

_ ________ 1' _____ ... __ ~ ____ ~ _~--=,....l." ......... _ 
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són tan importants com les obres que va deixar en funció 
d'aquests processos. També els semovents, plantes i altres 
elements d'origen natural, perque és evident que hi pot ha
ver museus no només de canicter arqueológic o histórico
artfstic, sinó també museus d'história natural, que són una 
assignatura pendent a la nostra Comunitat Autónoma. 

L'article /Se, apartat 2, on nosaltres insistim en el tema 
deis drets d'expropiació, de tempteig i retracte deis béns 
culturals, no és cert i desmentim rotundament que sigui 
identic o igual a I'article 19 del Projecte de Llei, entre al
tres coses perque aquest darrer no parla per res de drets 
d'expropiació, tempteig i retracte. 

Una altra característica que hem volgut donar a la nos
tra Proposició de Llei, a diferencia de la seva, és una orde
nació molt més sistemiHica, com vostes podran comprovar, 
sense barrejar els articles. Quan voste acarava articles i de
ia, per exemple, que l'article 9 de la nostra proposició és 
equivalent al 6 del seu projecte, és cIar que corresponen a 
idees sistematicament diferents: I,ln parla del regim comú 
deis museus i nosaltres tenim un preambul que parla de les 
disposicions generals, no és una qüestió anodina, no és una 
qüestió inútil. 

Vos te diu que és una Proposició de Llei excessivament 
reglamentista. Nosaltres hem de dir clarament que hi ha 
qtiestions que han de ser objecte de desenvolupament nor
matiu per reglamemt, peró n'hi d'altres tan importants com 
el procediment per a la creació d'un museu que han de ve
nir regulades per la lIei, no podem deixar a una ordenació 
jurídica molt més inferior coses tan fonamentals . 

Intervencionisme perque vólem crear un mapa de mu
seus? Ja ha he dit abans i ha repetesc: No és un interven
cionisme en el sentít de ficar el nas en coses que no ens im
porten, és un intervencionisme positiu, sa, planificador, 
perque, repetesc, dins una una política de museus hi ha -
d'haver disseny d'objectius, priorització d'actuacions i des
nTé..- nnssihilitHt (l'HniHisi i ci'HVH IIlHriÓ (l'¡HlIlf'_<;tS. 

és gestió, no altra cosa, d'aquests museus de titularitat esta
tal. 

La idea del procés de transferencies als Consells Insu
lars deis serveis d'arqueologia és la rondaia reiterativa de la 
flor romanial, ja l'hem sentida moltes vegades i mai no s'ha 
arribat a concretar. Pensam que la lIei, tant si es transfereix 
com no - nosaltres pensam que s1 - ha de contemplar l'exis
tencia d'aquests serveis, perque la llei que feim al Parla
ment de les llles Balears obligara i sera fonamental també 
per a l'actuació deis Consells Insulars en exercici de les 
competencies que els siguin delegades o transferides com a 
própies. 

També ha dit que la Junta de Museus de les Illes Bale
ars, tal com nosaltres la configuram, és equivalent a la Co
missió Técnica. No és equivalent i voste mateixa ho acaba 
de confirmar quan diu que el Oecret de constitució ja fixara 
els objectius i les funcions d'aquesta Comissió. Nosaltres 
l'anomenan Junta per coherencia amb la Llei de Patrimoni, 
repetesc, i en definitiva el que volem assegurar amb aquest 
capltol5e és que hi ha hagi una participació integrada i au
tónoma: per una banda, el component científic i per l'altra, 
el component administratiu, que ha de permetre la partici
pació deIs Consells Insulars i deis municipis on hi hagi 
equipament muselstic. 

Res més. Esperam que es pugui admetre aquest text al
ternatiu, que creim que és substancialment millar, pero si 
no, li garantim que la nostra actuació en Comissió també 
sera de recollir en esmenes parcials el que ara presentam 
com un text alternatiu. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 
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económics els posa la Llei de Pressuposts i la Llei de Pres
suposts dira el que hagi de dir existeixi o no aquest punt 2 
de l'article 12. 

En definitiva, no pensam que aquest text millori el del 
Govern, sinó al revés. Naturalment hi pot haver algunes es
menes parcials que el millorin i en Ponencia ja veurem el 
que puguem votar; de moment, votarem en contra del text 
alternatiu. 

(El Sr President s'ha absentat de la sala i la Sra Vice
presidenta Primera presideix el debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario 
CDS, tiene la palabra su Portavoz el Diputado Sr Trias. 

EL SR TRIAS 1 ARBÓS: 

Gracies, Sra Presidenta. Sres i Srs Diputats. 

Tanmateix el Sr López i Casasnovas ja ha contestat a 
la intervenció de ¡'Honorable Sra Consellera i evidentment 
també supos que replicara al Sr Pascual, ja que li pertany a 
el!. No obstant aixo, nosaltres volem fixar la posició del 
nostre Grup en relació amb l'esmena que avui planteja el 
Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES amb un text al
ternatiu a un Projecte de Llei del Govern. 

Sovint jo he comparat - tal vegada interiorment - el 
Govern de la Comunitat AutÓnoma amb uns meravellosos 
versos de Baudelaire titulats Don Juan aux en/ers, el Teno
rio als inferns. En aquest poema explicava com Don Joan, 
enrevoltat de les seves vfctimes i enamorades burlades i 
abandonad es, a través de la llacuna Stigi, que com vostes 
saben dóna set voltes a I'infern i en realitat és un riu que 
exísteix, anomenat Nabronero, i el poema acaba dient: "Pe_ 
ro l'heroi, tranquil, acalat, ajupit sobre l'espatlla, mirava el 
solc de la barca i no es dignava a veure res". 

Encara que la noció de museu hagi evolucionat molt, 
coneix encara avui canvis importants. Sens dubte aixó és el 
que li permet de restar a l'abast d'una societat que també 
experimenta nombroses transformacions, pero ja que ens 
resultaria dificil, en primer llac, decidir-nos per alguna de 
les definicions, tant la de l'esmena com la del Govern, hem 
preferít acudir a l'ICOM, que com també tots vostes deuen 
saber és el Consell Internacional dels Museus, que en fa la 
següent definició, Sra Consellera, i aixo ve al cas pel que 
voste manifestava sobre l'anim o la finalitat de lucre. 

Diu l'lCOM: "El museu és una institució permanent 
sense finalitat de lucre al servei de la societat i del seu des
envolupament, obert al públic i que realitza recerques rela
tives als testimonis materials de l'hame i del seu entorn, els 
adquireix, els conserva, els comunica i, sobretat, els exposa 
per a I'estudi, l'educació i la delectació". Aquesta definició, 
evidentment, és moIt més semblant a la de I'esmena que 
presenta el Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES 
que a la del Govern; de totes maneres no és sempre aplica
ble d'una manera integral, sobretat quan pensam en els 
centres d'exposició que, no posseint cap tipus de col.lecció, 
veuen la seva acció lintitada·a la presentació d'exposicions i 
de vegades només a la preparació o animació, com podria 
ser en el cas de La Llotja. 

Tanmateix, tant si es corresponen totalment com par
cialment amb la definició de l'lCOM, els museus, els cen
tres d'exposició i altres institucions d'aquest tipus han de 
ser centres de vida dinamica, la qual cosa exigeix que pre
viament reuneixin unes determinad es condicions, sobretot 
de tipus ffsic i materia!. Per tant, al nostre judici, quan s'e
labora un projecte és molt important fixar els objectius 
amb precisió i determinar-ne les necessitats; per aixo nosal
tres entenem que el text alternatiu que discutim avui no és 
massa reglamentista, com han dit vostes, sinó que creim 
que encara ho és poco 

En moltes ocasions, evidentment, aixo s'ha de realitzar 
en funció de certs imperatius: el context sócio-economic de 
la regió, la naturalesa i la qualitat de les col.leccions que es 
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L'article 14 per a nosaltres és summament important. 
Estableix l'obligatorietat per al Govern de la Comunitat 
Autónoma d'aportar els mitjans económics adients per al 
compliment de les prioritats que estableixi el mapa de mu
seus, figura que aporta l'esmena enfront del Projecte del 
Govern, que evidentment no ho fa. 

A l'article 18 fa una classificaci6 deis museus que inte
grarien la xarxa museistica de les llles Balears, cosa que 
tampoc no es dibuixa ni aproximadament en el Projecte del 
Govern. Al capital cinque es crea la Junta de Museus de les 
Illes Balears - que no és el mateix que la Comissió Tecnica, 
Sra Consellera - organisme que té unes funcions i una com
posició que ens serrtbla molt més apropiada que la Comis
si6 Tecnica de Museus en mans de la qual el Govern de la 
Comunitat pretén fer delegaci6 pnlcticament total i absolu
ta de les facultats i prerrogatives de la lIei. 

Ara bé, dit tot aix6 també voldria fer notar que aixi 
com mantenim esmenes a l'articulat del Projecte del Go
vern, de prosperar aquesta esmena - i molt tem que no ho 
fara, Sr López i Casasnovas - també farrem el pertinent per 
intentar de millorar el text en algunes qüestions, que en 
sfntesi podrien ser: Introducció de disposicions de tipus fis
cal per incentivar els dipósits, donacions, cessions de béns 
d'interes cultural, col.leccions privades i béns patrimonials 
de titularitat privada. 

Es un fet que la major part de béns d'interes cultural o 
col.leccions es troben en mans privades; el Projecte de Llei 
del Govern i l'esmena no fan cap referencia a aquesta qües
lió i jo pens que en aquests moments que debatem un text 
alternatiu sobre un projecte és una ocasió magn[fica i única 
per no deixar passaraquest tema sense fer-ne una especial 
referencia. -

També - tal vegada el Sr López i Casasnovas ens ha 
donat en la seva interven ció una certa explicació del que 
pretenen amb aquesta afirma ció - a nosaltres ens semblava 
que classificar els béns semovents com a béns d'interes cul-

tre Grup, del Grup Parlamenlari del CDS, al text alternatiu 
que presenta el Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, perque creim que subSlancialment és molt millor que 
el text presentat pel Govern. 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, tie
ne la palabra el Diputado Sr Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Dami<l): 

Sra Presidenta. Sres i Srs Diputats. 

La historia que avui acaba - almenys un capitol - amb 
el debat de la Llei de Museus, aprofitanl que hi ha hagut 
una esmena a la totalitat amb un text alternatiu, té l'orígen, 
creim que s'ha de recordar, en una interpel.laciÓ de día 4 
de maig del 88, presentada pel Grup SOCIALISTA, relati
va a la política de museus, que va anar seguida de la Moció, 
sortosament aprovada per aquesta Cambra, on es demana
va - i aixi ho ha complit el Govern - la presentació d'un 
Projecte de Llei de Museus. 

Avui ens trobam davant dos textos, cosa no gaire fre
qüent, i el Grup SOCIALISTA votara, per la raó que ha dit 
al final el Sr Trias - jo comenc;aré per aquí - donara el vot 
afirmatiu a l'esmena de totalitat del Grup NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES per la raó elemental que és bastant 
millor que el del Govern. 

Creim que el Govern ha estat poc ambiciós en la pre
sentació d'aquesta Llei de Museus, tot i que al debat de la 
Interpel.laciÓ de dia 4 de maig del 88 es varen donar molts 
d'elements de tipus pol1tic que s'havien d'haver incorporat 
lógicament a aquest Projecte de Llei de Museus, perque no 
es tracta de presentar un Projecte de Llei perque el Parla
ment ho ha sol.licitat del Govern, de fer-ho gairebé com un 
tramit, com un qui acaba un expedient, sinó de veure quina 
és la problematica deis muscus de les Illes Balears, de vcu-



DIARI DE SESSIONS I Núm. 80 I 26 abril del 1990 6665 

López i Casasnovas, rarea basica del Govern? Ha de coe
xistir l'illa amb un museu general de les Illes Balears, cosa 
que nosaltres creim que té un sentit i per aixo hem presen
tat una esmena? S'ha d'ententre que la funció de dirigir els 
museus és un carrec polític? Hem de donar joc a l'element 
de confian¡;a o ha de ser una cosa netament funcionarial, 
netament professional, tecnica? Que hem de fer? 

Tots aquests interrogants evidentment queden sense 
resposta al Projecte de Llei de Museus. Certament, el text 
alternatiu que presenta el Grup NACIONALISTA I D'ES
QUERRES logicament no és perfecte; és senzillament mi
Ilor i per aixo anunciam el nostre suport a aquesta esmena 
a la totalitat. 

Voldríem, per tant, amb motiu d'aquest debat, recor
dar al Govern que s'ha de ser ambiciós i no s'ha de ten ir 
por al futur, se l'ha de comen¡;ar a configurar i, sobretot, 
que hauria de fer ús d'aixo que tan tes vegades Ii han recor
dat des d'aquesta tribuna. A mi, personalment, m'agrada 
ser dur quan es tracta de criticar elements que afecten el 
patrimoni, com fa un moment, pero també voldria recor
dar-los que moltes vegades s'han fet ofertes de col.labora
ció i d'orientació des d'aquesta tribuna perque el tema cul
tural és un tema de tot el Parlament de les llles Balears. No 
podem admetre la patrimonialització de qualsevol element 
o dinamica cultural perque estam convenc;uts que la cultura 
en aquesta Comunitat Autonoma es troba en una situació 
tan delicada que només la capacitat d'arribª.f 11 un consens 
en el temes fonamentals - i creim que 'els museus ho són -
podria evitar la destrucció patrimonial. 

Els museus a les Illes - faré un petit recordatori, seré 
breu - es trobaven en molt mala situació, com ja varem dir 
en el Debat de dia 4 de maig del 88, perque érem una socie
tat atrassada, tercermundista, i dins el conjunt de l'Estat 
Espanyol també ha érem en relació amb altres centres que 
tenien una dinamica, perque eren un centre de poder poH
tic, com podia ser Madrid, o centres de poder economic i 
comercial com Barcelona. 

El Sr Bartomeu Ferra acabava dient que aixo s'havia 
de fer aro, "perque el Museu Provincial d'Antiguitats de 
Palma de Mallorca - que avui seria el Museu de Mallorca -
no dur camí d'organitzar-se". LOgicament, només la previ
sió de dipositar peces de tal valor en un element museístic 
com l'Arqueologic Nacional de Madrid permet que avui els 
mallorquins tenguin aquest patrimoni, encara que sigui si
tuat fora del nostre territori. 

Esperam, per tant, que una política de museus i aques
ta llei - encara que sigui la del Govern, després ja hi haura 
temps per a esmenes - inici1n una nova etapa, una etapa de 
regulació legal de museus, d'enriquiment deIs museus, en la 
qual ja no faci falta que els maIlorquins s'hagin de preocu
par perque a Madrid comprin peces com les que, per la 
desidia de no tenir museus i la incúria de no tenir pressu
post per adquirir-les, l'any 1895 varen haver de sortir d'a
questes illes, de Costitx en concret, per ser dipositades a 
Madrid, on encara són. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario POPULAR, tiene 
el palabra el Diputado Sr Jaén. 

EL SR JAÉN IPALACIOS: 

Muchas gracias, Sra Presidenta. Sras y Sres Diputados. 

Quiero comenzar mi intervención haciendo hincapié 
en un aspecto en el que creo que coincidimos todos los 
Grupos Parlamentarios. A través de las intervenciones de 
los distintos Portavoces, queda patente en la Cámara que 
compartimos al menos esa nueva concepción de lo que es 
un museo recogida por las distintas intervenciones como 
una institución cultural - incluso se ha adjetivado de diná
mica - que no sólo recoge y cataloga bienes y colecciones 
de valor histórico, art(stico, científico y técnico, sino que 
'¡n".cC't11'1t'1 1'l1l&lo ,t:It.nllJ"''lI nllP nTrnl'll1P'UP 1'".l fnrtno;:l"';Án p¡;;;:tPtir~ 
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museus, en el Reglamento Nacional, figuran en la Ley de 
Andalucía, en la Ley de Aragón y en los decretos corres
pondientes, donde se ha optado por otra solución que no 
ha sido la vía legal, sino la vía reglamentaria. 

Es cierto que el fraccionamiento de la riqueza museís
tica no contribuye a lograr ese objetivo y que nosotros pen
samos que tanto la enmienda a la totalidad como el proyec
to del Gobierno quieren contribuir a prestar un servicio 
homogéneo por medio de una red de museos. Sin embargo, 
¿que órganos se estructuran para aunar esfuerzos, para op
timizar la gestión, como decíamos antes, y qué museos for
man parte de esa red? 

Creo que en el texto del Gobierno queda claro que for
man parte los museos de titularidad pública, incluidos 
aquellos que son de titularidad estatal, que aunque no han 
sido transferidos són gestionados por esta Comunidad Au
tonoma a raiz de los convenios establecidos hace ya algu
nos años y también los museos de titularidad privada por 
dos motivos, ya sea porque requieren subvenciones o bene
ficios fiscales o bien porque soliciten su integración por 
propia iniciativa en esa red. Como órgano con importantes 
funciones, tales como la planificación, la programación, la 
coordinación y otras, se crea la Comisión Técnica de Muse
os. Después me referiré un poco a que efectivamente hay 
algunas discrepancias con lo que ustedes proponen en el 
texto alternativo. 

En resumen, yo creo que con esta red se pretende lo 
que antes decíamos, optimizar los recursos disponibles, que 
son pocos, son escasos, a través de un establecimiento de 
criterios homogéneos y en definitiva de una unidad de ges
tión, aspectos que reitera el Grupo enmendante en su artí
culo 16 y siguientes del texto alternativo, hasta llegar inclu
so a la transcripción literal del artículo 10 del Proyecto que 
presenta el Gobierno. 

Acabo este apartado para referirme al artículo 19 de la 
Proposición de Ley presentada, precepto que contiene una 

os y otro sobre la Junta de Museos. Por lo que toca al mapa 
de museus, nos parece improcedente que figure en una ley -
y mucho más si tenemos en cuenta el detalle con que se 
presenta - un mapa, cualquiera que fuese su naturaleza. El 
mapa es uns instrumento de planificación sectorial de ca
rácter eminentemente técnico que a nuestro juicio no me
rece un tratamiento en una ley; si acaso podría ser en un 
reglamento o incluso en un programa de actuación, donde 
el mapa es fundamental para la planificación sectorial. En 
esto tengo que reconocer que incluso es un instrumento 
que se utilitza no solamente en educación, sino en cual
quier actividad, en carreteras, en fin, en otros ambitos y en 
otras materias . 

.. 
A eso, desde luego, ya se ha referido la Consellera, por 

lo que no me detendré en detalles ya expuestos o en aspec
tos reiterativos de la normativa estatal o en aquellos otros 
que deban tratarse reglamentariamente. A nuestro juicio, 
aprovecho para decir que la leyes demasiado reglamentis
ta, aunque también comprendo que haya Portavoces que 
digan todo lo contrario. 

Por lo que toca a la Junta de Museos, además de dis
crepar en el nombre, porque yo creo que el término Junta 
goza de poco predicamento en nuestro ámbito territorial, 
no es un término que tenga una historia en la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares, es más bien propio de nor
mativa estatal, de Castilla, de Aragón y de otras Comunida
des Autónomas, y nos parece más acertado el término Co
misión, pero en fin, en definitiva lo importante no es el 
nomb.re sino las funciones. 

No caben, a nuestro juicio, en un organo de naturaleza 
asesora y cohsultiva las funciones que. ustedes explicitan, 
porque va~os a ver: ¿Cómo es posible que a esa naturaleza 
que se determina en el artículo 28 que ustedes presentan 
en el texto, se le encomienden funciones de supervisión, ar
t(culo 29.C y otras en el artículo 29.F i G? ¿Cómo es posi
ble que ustedes encomienden funciones de supervisión a un 
órgano asesor? Etimológicamente, supervisión sabemos lo 
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EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

GrAcies. 

En primer lloc, hem d'agrair no només el suport, sinó 
també la intervenció, el carActer molt constructiu de les in
tervencions deIs Portaveus deIs Grups dels CDS i del p
SOE, sense voler dir que els altres Portaveus no ho hagin 
estat, pero entenem que convé precisar alguns detalIs per
que no es pugui caricaturitzar la presentació d'aquesta Pro
posició de Llei alternativa. 

Unió Mallorquina diu que és un text intervencionista, 
coincidint amb l'acusaci6 de reglamentisme per part del 
Portaveu del Grup POPULAR. Nosaltres hem de dir que 
no podem admetre, no podem acceptar una aeusaci6 de re
glamentisme a \in Govern que de fet, a la prActica no ha re
glamentat gairebé mai. Sí, la Hei d'Edificis fora d'Ordena
ció té un breu Decret, pero encara esperam reglaments 
obligatoris a realitzar a partir de textos legals aprovats, per 
exemple ara he pensat que el Reglament de Normalitzaci6. 
Lingüistica encara s'ha de fer. Aquest Govern no sol regla
mentar, es veu que no entra dins la seva filosofia neoliberal 
i per tant no reglamenta. 

Nosaltres 
aquesta Proposició de Llei, el que nosaltres feim és preci
sar, intentar concretar i, sobretot, no fer volar coloms, és a 
dir, si feim una Hei és perque tengui un gra,u ' de compli
ment suficient i vAlid; per actO posam un article on s'assegu
ri que hi hagi inversions anuals en materia de política de 
museus, que hi hagi objectius, que hi hagi un mapa. Si no 
és bona la paraula mapa, Ji podem donar qualsevol altre 
nom, és igual, de la mateixa manera que reconec que el 
nom de Junta no té un arrelament díns la Comunitat Auto
noma,tampoc no el té el nom Comissió, tal vegada li hau
rien de posar la Germania deIs Museus, com em suggerien 
per aquí, perque tengui un nom més adient. 

Característica poUtica, la Junta? Es evident, Sr Porta-
,.,a.~~ rf'T r1l,.r ........... 1 ..... T ............. ~ ..... .. x ...... "' ...... \..,. .......... &,.._ •• _ ... l!..._~:A_~ 

que no contemplAs la manera, eIs mitjans de desenvolupar
se, seria una llei coixa, una llei insuficient. 

Acceptam algunes referencies que ha fet el Portaveu 
del CDS a la manca de referencia al continent. Es cert, tal 
vega da seria molt bo que dins la llei també es digués el dis
seny, les condicions que haurien de tenir els equipaments 
museístics. Pensam, d'altra banda, que la paraula semovent 
no és un nom gratu'it dins la llei. El meu company de Grup 
Joan Mayol, que és expert en aquest tema, em suggeria que 
el reí Caries IIl, quan era prrncep, entorn a l'any 1760 tenia 
una persona a les Illes Balears encarregada de recollir se
movents per al Real Gabinete de Historia Natural que ell 
formava, un senyor que es dei a CristOfol Vilella, Real Gabi
nete de Historia Natural que després ha estat el Museu -
d'Historia Natural; el rei CarIes III ja tenia previsió quan 
era príncep. 

Res més. Accept també la possibilitat de canviar l'ad
jectiu. Govern Central és una precisió realment poe signifi
cativa, d'alguna manera s'ha d'anomenar, Govern de 1'Es
tato Gracies pel suport i desitjar, Sr Trias, que aquesta visió 
del Don lean aux enfers també es pugui superar qualque dia 
perque qua n un Grup de 1'Oposició dugui en aquesta Cam
bra una proposició de Llei amb text alternatiu o intenti ser 
constructiu en qualsevol materia, no només en cultura, no 
se'l condemni a entrar als inferns on, com deia Dante, "las
date omni speranzae", ja no en podem sortir mai més. 

Grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació I'esmena 
a la, totalitat núm. 838 del Grup Parlamentari NACIONA
LISTA I D'ESQUERRES al Projecte de Llei de Museus. 

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


