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SUMARI 

I.-) PREGUNTES: 

1) RG.E. núm. 1363190, presentadll pel Diputat Sr. DamUl Pons i Pons, del Grup Parlamentan SOCIALIS
TA, amb la formulació segiJent: 
"Per que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports no impulsa l'elaboració d'un registre d'investigadors 
d'arqueologia a les Illes Balears i no el fa públic al BOCAJB complementat amb les normes de contractació 
que regiran per a treballs encomanats per l'esmentada Conselleria?". 

2) RG.E. núm. 1362/90, presentada pel Diputat Sr. DamUl Pons i Pons, del Grup Parlamentan SOCIALIS
T A, amb la formulació segiJent: 
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"Per que la ConselleriLJ de Cultura, Educació i Espons no impulsa treballs d'investigació a partir deis mapes i 
inventaris arqueolOgícs de les flles Balears, elaborats a iniciativa de la mateiw Consellería?". 

11.-) MOCIÓ: 

1) Moció RG.E. núm. 1445/90, presentada pel Grup Parlamentari CDS, subsegüent a la InterpeHació R .. G.E. 
núm. 887/90, relativa a la polltica del Govem en matería de sanitat locaL 

IJI.-) PROPOSICIÓ NO DE LLEI: 

]) RG.E. núm. 1169/90, presentada pel Grup Parlamentan NACIONALISTA I D'ESQUERRES, relativa a 
prova de catala per a l'obtenció del ntol de tecnic auxiliar corresponent a la formació professional de primer 
grau en les proves d'avaluació d'ensenyament no escola~tzades. 

w.-) DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ TERRITORIAL: 

]) Sobre el Projecte de Lleí RG.E. núm. 532/90, de modificació deis ardeles 4 í 5 de la Llei 12/]988 de ]7 de 
novembre, de camps de golf. 

v.-) DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ TERRITORIAL: 

1) Sobre la Proposició de Llei RG.E. núm. 1750/89, presentada pels Grups Parlamentaris NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, CDS i SOCIALISTA, relativa a declara ció d'una area natural d'especial interes a la Marina 
de Llucmajor. 

VI.-) DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ: 

]) De la Proposició de Llei RG.E. núm. 689/90, presentada pel Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, relativa a derogació a l'ambit de les I/les Balears de la Llei 197/63, de "Centros y zonas de interés 
turlstico nacional". 

1.1 .-) PREGUNTA RGE. NÚM 1363¡90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. DAMIÁ PONS 1 PONS, DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Comen~rem aquesta Sessi6 plenAria per a la qual han 
estat convocats, segons l'Ordre del Día que ha estat opor
tunament repartít. Comen~m pel punt primer, referit a 
preguntes. Per formular la registrada amb el número 
1363/90 sobre l'elaboraci6 d'un registre d'investígadors 
d'arqueologia a les llles Balears, té la paraula el Diputat Sr. 
Damíl\ Pons í Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Damil\): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Sra. Consellera: a 
una pregunta d'ahir va quedar bastant cIar que eIs criteris 
quant a la contractaci6 d'investigadors per dur a terme les 
tasques d'excavaci6 prl\cticament quedava en mans deis di
rectors deis museus, criteri que no discutim, pero que cre
im que no és d'absoluta objectivitat, per tant, la pregunta 
és si la Conselleria no pensa, com s'ha fet a altres indrets, 
establir un punt de refer~ncia cIar i objectiu, que seria l'ela
horaci6 de les persones que tenen una titulació adequada, 
que manifesten un inter~, arribat el cas, a exercir les tas
ques d'investigaci6 arqueologica o d'excavaci6 i ellloc ob-

jectiu com a punt de refer~ncía deis cíutadans per part de 
l'Administraci6 Autonómica és el Butllen Oficial de la Co
munitat Autónoma, en el qual creim que hauría d'estar pu
blicat. A més a més, complementada aquesta !lista, que -
s'hauria d'anar actualitzant, amb una normes de contracta
ció. Per que aquests eleroents tan racionals i tan objectius 
no han estat ja ímpulsats i fets per la Conselleria de Cultu
ra per posar fi a una situació que en aquest moment no és 
del tot correcte? 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula la Sra. Consellera de Cul
tura, Educaci6 i Esports. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ, CULTU
RA I ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

Moltes grl\cies, Sr. President. Miri, tenim opinions di
ferents. Nosaltres creim que no seria ho ten ir un registre o 
que almenys no donaría solucions practiques i positives te
nír un registre d'arqueOlegs i, per una altra part, pel que fa 
al segon apartat de la seva pregunta, vull manifestar-ti que 
nosaltres creiem que és un criteri positiu i que, per tant, 
aquesta normativa que vost~ diu no servirla per a res en el 
cas de les excavacions d'urg~ncia perqu~ creiem que la per
sona idonia és precisament el director del museu, que té 
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criteris suficients per fer aquestes contractacions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damill): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Sra. Consellera: evi
dentment, tenim opinions diferents. El problema és que se 
li planteja la pregunta referida a un eIement de racionalit
zació. Quin eIement de racionalització té la Conselleria per 
saber quins arqueólegs hi ha en aquests moments a les Illes 
Balears que estan disposats - perqué podria esser que n'hi 
hagués que no tenguessin interés a participar en excava
cions -? No ho sabem. Si no s'elabora aquest registre, sem
pre estar1\ en mans deIs directors deIs museus, que es po
den fer amb criteris de moIt bona voluntat, pero que real
ment no res ponen a una objectivitat. 1 a més a més, si no es 
promulga una normativa referida a excavacions - no parlam 
només d'excavacions d'urgéncia - és evident que l'arbitra
rietat a l'hora de contractar una persona o l'altra - i ja no 
parlam d'amiguismes, parlam simplement de criteris pura
ment subjectius - continuarA imperant. Creim que aixo no 
és bo i ti transmetem el malestar que hi ha dins aquest petit 
sector, pero important, que hi ha dins la cultura de les Illes 
Balears. Moltes grAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra. Cansellera. 

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

GrAcies, Sr. President: jo estic totalment en disconfor
mitat que hi hagi un mal ambient i crec que tot el mal am
bient deIs arqueólegs es tracta d'una arqueóloga molt en 
concret que ti ha motivat a vosté totes aquestes preguntes, 
pero aixo no significa que tots eIs arqueólegs de Mallorca 
estiguin en contra deIs criteris de la Conselleria o no ten
guin feina. Jo crec que tots estan ocupats precisament, com 
li vaig dir ahir, en el tema de les cartes arqueologiques per 
equips i pr1\cticament tots treballen en les excavacions d'ur
g~ncia i es fa un repart totalment equitatiu. 

Pel que fa referéncia al registre deIs arqueólegs que 
vost~ em diu que seria bo que existís, nosaltres, l'experién
cia que tenim és més aviat al contrario Al llarg de rany 
1985, s'elabor1\ per part de la Conselleria de Cultura un re
gistre de restauradors de béns mobles. Aquesta iniciativa, 
que ens pot servir com a exemple i sobretot com a expe
riencia, no va solucionar absolutament res i a més es con
vertí en un impediment per poder participar-hi altres t~
nics qualificats en el tema de restauració. 

La naturalesa de l'activitat arqueologica és essencial
ment científica i creiem que quaIsevol aportació científica 
valuosa ha d'esser benvinguda, estigui o no estigui el nom 
de l'arqueóleg registrat. 1 per aixó, quaIsevol iniciativa que 
tendesqui a reduir l'intercanvi cultural ens pareix contra
produent i empobridora.Pensi, Sr. Pons, que aquest registre 

o bé ha de servir per a qualque cosa, és a dir, perqu~ eIs 
que no hi estiguin no practiquin o si no, no té cap sentit te
nir-lo. El que nosaltres creiem és que quaIsevol persona, 
estigui o no registrada a una llista a la Conselleria de Cul
tura, ha de poder treballar i ha de poder participar. 

Pel que fa a la segona part de la seva pregunta, quant 
aIs contractes que feim, ja li vaig dir també ahir que les ex
cavacions d'urg~ncia, les quaIs, per la seva naturalesa, ne
cessiten una rapida interven ció, corres ponen aIs directors 
del museu de l'illa on s'ubica el jaciment i és ell el que pren 
les primeres mesures i que és posteriorment la Conselleria 
la que dóna continunat a aquests trebalIs iniciats si la im
port1\ncia de la troballa ho requereix. En eIs casos de les ex
cavacions ordinaries, tenim l'informe favorable de la Co
missió d'Arqueologia i d'Etnologia i després es dóna el cor
responent permís. Per tant, hi ha uns criteris i aquests cri
teris, el que passa és que a vosté no ti acaben d'agradar, pe
ro de moment, nosaltres creiem que són més o menys sufi
cients. 

1.2.-) PREGUNTA NÚM. RGE. 1362/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. DAMIÁ PONS 1 PONS DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sra. Consellera. Per formular la pregunta 
1.362/90, sobre treballs d'investgiació a partir deIs mapes i 
inventaris arqueológics de les Illes Balears, té la paraula el 
Diputat Sr. Damia Pons i Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Sra. Consellera: una 
iniciativa positiva de la Conselleria de Cultura ha estat l'e
laboració de les mal anomenades "cartes arqueológiques", 
que és un cale del franres que, per tant, no haurlem d'utilit
zar (el nom és "mapes" o "inventaris") pero que una vegada 
feta aquesta labor - es fa d'una manera bastant lenta peró 
el resultat és positiu - el problema és que no es publiquen 
normalment les memories d'excavació i a més a més, una 
vegada localitzats, que se n'han localitzat bastants, eIs nous 
jaciments, a partir d'aquestes troballes, la Conselleria de 
Cultura no impuIsa la tasca d'investigació. 

Entenem que aixo és una seqüéncia, no són fets alllats. 
No es fan inventaris senzillament per ten ir-los dins una car
peta deIs diferents museus de les Illes Balears, sinó que són 
un punt de partida o ha haurien d'esser, de cara a un tre
ball d'investigació que s'hauria d'impuIsar i motivar des de 
la Canselleria de Cultura. Ens agradaria saber qu~ motiva 
la Conselleria de Cultura a no donar aquesta passa següent 
i logica relativa a l'impuIs de la investigació deIs mateixos 
jaciments arqueologics que han estat localitzats a través de 
l'elaboració deIs inventaris. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ, CUL TU
RA 1 ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

GrAcies, Sr. President. Mirl, eIs equips redactors de les 
cartes arqueologiques o, com vost~ les ano mena, mapes o 
inventaris arqueologics, el que vulgui, de les mes Balears 
encara no han finalitzat. A hores d'ara, en aquest moment, 
a Mallorca s'ha realitzat una tercera part dels seus termes 
municipals. A Menorca, ultimen la seva redacció. A Eivissa 
j Formentera tenfem una part feta i, com vost~ sap per De
cret 17/1990, en aquest moment té la gestió ordinllria de les 
funcioos en mat~ria de cultura, educació i esports. Per tant, 
correspon a aquesta entitat el seguiment d'aquestes matei
xes cartes arqueolbgiques. La Cooselleria, dios la seva pro
gramació en mat~ria d'arqueologia, ha donat, per tant, 
prioritat a les labors d'inventari i preservació deis jaciments 
arqueolbgics. En cooseqü~ncia, mentre aquests objectius 
no hagin estat coberts per la Cooselleria, no creu aquesta 
que sigui oportú impulsar els treballs d'investigació relacio
nats amb aquestes cartes arqueolbgiques. Deixam clar sem
pre que quan hi hagi propostes d'investigació que siguin 
adients, rebran el suport institucional que els corresponen 
si hi ha partida pressupostllria. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Poos. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Sra. <:posellera: no 
ha sortit el govern de concentració d'en-Carrillo, perb ha 
tomat a sortir l'inventari, que és l'excusa universal per no 
ter coses dins tota la secció referida a arqueo logia de la 
Coosellería de Cultura. Qu~ té a veure fer un inventari 
amb impulsar que eIs investigadors de les Illes Balears co
mencin a utilitzar eIs materials que ja estan depositats en 
els museus de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera? 
Qu~ té a veure una cosa amb l'altra? Per qu~ no es fa 
aquesta passa? Per qu~ tenim carpetes i carpetes fruit d'a
quest inventari, positiu, perb que no es fa la passa següent 
per part de la Cooselleria? Que no hi ha pressupost, que 
aixb no és la prioritat, aixb, realment, no és cap excusa. No 
són les mateixes persones, les que fan els inventaris que les 
persones que han de llegir, interpretar i elaborar les con
clusions pertinents sobre aquests materiaIs que avui dor
men i es van ompliot de pols - i ho sé per experi~ncia prb
pia - dins els nostres museus. ReaI.ment, és una mala políti
ca. Aixb és una excusa, no és una resposta. Moltes grllcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paTaula la Sra. Coosellera. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ, CULTU
RA I ESPORTS (Maria Antbnia Munar i Riutort): 

Gr.\cies, Sr. President. No és cap escusa, Sr. Poos, per
qu~ vostt matea, a la seva intervenció ho ha dit. És la sego
na passa. Per tant, jo estic encara a la primera. Estic ínven-

tariant, estic preservant els jaciments. Una vegada s'hagi fel 
aixo i estigui ultimat, tendré aquests doblers que fins ara he 
deslinat a aquestes quantitats per fer les altres coses que, 
com vost~ diu, és la segona passa. 1 si no es fa, és perqu~ no 
hi ha doblers per fer-ho, simplement, no hi ha cap interés 
d'obstaculitzar. 

II.-) MOCIÓ NÚM. RGE. 1.445/90 PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI CDS RELATIVA A PO
LITICA DEL GOVERN EN MATERIA DE SANITAT 
LOCAL. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el punt primer de l'Ordre del Dia, passam al 
segon, relatiu al debat de la Moció 1.445/90, presentada pel 
Grup Parlamentari CDS subsegüent a la InterpeHació 
núm. 887/90 i relativa a la política del Govern en mat~ria 
de sanitat local. Per defensar aquesta Moció, té la paraula 
la Diputada Sra. Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr. Presidente. La Moción subsiguiente a la 
Interpelación relativa a la poUtica del Gobierno en materia 
de sanitat local no debe de ser de mucho interés para el 
Conseller del ramo. No obstante, trataré de defenderla por 
si la sensibilidad del Grupo que apoya al Gobierno es otra. 

La Moción, en su punto primero, dice que "la Conse
lleria de Sanidad presentará al Parlament de les Illes Bale
ars una memoria actualizada de los centros sanitarios que 
existen en las Islas Baleares con especificación a) de los 
medios de que disponen". Nos referimos a medios materia
les y humanos. El Sr. Conseller me reconocfa la semana pa
sada que efectivament no todos los centros cuentan con el 
personal necesario y de ahf que le hiciéramos la pregunta 
concreta, que no nos respondió, de cuántas plazas de sani
tarios locales se habían creado desde 1984, cuántas de mé
dicos titulares, cuántas de practicantes, o cuántas de matro
nas. A ninguna de estas preguntas nos contestó. Ahora le 
preguntaríamos, si estuviera aquf, por qué no se han redis
tribuido las que existen en Palma y no son necesarias, como 
dermatólogos o tocólogos titulares. 

Pues bien, no sólo faltan plazas de matronas en algún 
centro, que es lo que pareció que reconocfa el Sr. Conseller 
el otro dfa, sino que también faltan de ATS; por citarles al
gunos, Banyalbufuar, Deill, Fornalutx, Ariany, no tienen 
ATS. Sin matrona, hay muchos, podrfamos citar EsporIes, 
Estallencs, Bunyola, Valldemossa, y asf un largo etcétera. 
Si tuviera los medios que tiene la Conselleria podrfa darle 
la relación completa, pero por esa razón hemos pedido que 
la Cooselleria traiga al Parlamento la memoria de estos 
centros. 

Como yo creo que el Grupo o los Grupos que apoyan 
al Gobierno verán la bondad de esta Moción, la apoyarán. 
Con la memoria en la mano, podemos todos los Grupos te
ner claro el estado de situación de los centros santiarios. 

En el apartado b) de este primer punto de la Moción, 
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decimos que la memoria especifique las condicones arqui
tectónicas que condicionan el acceso y el uso. Desde la fir
ma del acuerdo del Ministerio de Sanidad y Consumo con 
la Conselleria de Sanidad y Seguridad Social, también sus
crito por las centrales sindicales, los puntos de atención 
continuada, que serán algunos de los actuales centros sani
tarios, pasarán a atender urgencias y necesitarán estar las 
veinticuatro horas del día abiertos. Evidentemente, se nece
sitarán con más razón que nunca. Entiendo que el personal 
que tenga que estar alH esas veinticuatro horas cuente con 
una mínima estructura de habitabilidad que responda a las 
necesidades del personal, pueden ser aseos, dormitorios, es 
decir, un mínimo de estructura de habitabilidad. No sé. Si 
estuviera el Conseller le preguntaría si sería necesario 
adaptar alguno de estos centros existentes. Cómo resolverá 
este problema? La atención a las urgencias requiere un 
personal de presencia las veinticuatro horas del día. En al
guno de los centros actuales, me parece que es imposible y 
el sefior Conseller lo podría ratificar. Pedirle a un profesio
nal que permanezca veinticuatro horas al día con un míni
mo de comodidad o, si me apura, de dignidad, es lo menos 
que podemos hacer. 

El mismo párrafo b) del primer punto de la Moción di
ce que se especifiquen en esa memoria las condiciones de 
acceso y usos. Ya comentamos la semana pasada el estado 
de alguno de los centros, sus condiciones de acceso. No era 
una broma cuando declamas que las camillas, ,tendrían que 
entrar de costado. La verdad es que no nos -parecía pruden
te ni aconsejable, pero ésa es una realidad, no era una bro
ma. También mencionamos el dato de que alguna de estas 
dependencias de dominio público eran utilizadas para uso 
privado. Al Sr. Conseller no le es~ndalizó ni le desagradó 
la idea de que un dentista privado pasara consulta en un 
centro sanitario. Repito: es una dependencia pública o de
pendencia de dominio público. A partir de ahora, si esto se 
sigue produciendo, las urgencias no sabemos si tendrán que 
condicionarse a la consulta del dentista o el dentista se 
amoldará a las urgencias. Yo no me imagino Son Dureta 
con consultas de médicos privados simultáneamente, pero 
en fin, esto está ocurriendo. Un centro sanitario como el de 
Villafranca, que es de los que se convierten justamente a 
raíz del convenio, en punto de atención primaria y poste
riormente en centro de salud, deben atender las urgencias 
de varios núcleos de población, me parece que son Sant lo
an, Petra, Ariany i MontuIri. Deben atender un médico y 
un ATS las veinticuatro horas del día. Que harán estos titu
lares cuando la consulta privada del dentista esté abierta si
multáneamente? Como éste, yo creo que podríamos poner 
algún que otro ejemplo más. 

El apartado c) del primer punto de la Moción dice 
que la memoria especifique el uso por horas y si es el caso, 
de otros usos que puedan tener. No vamos a volver a poner 
ejemplos, Ya pusimos algunos el otro día. El apartado d) 
dice que se especifique el personal no facultativo adscrito a 
cada centro. Deberán seguir los sanitarios locales, ya sean 
médicos, A TS, haciendo las funciones propias del personal 
auxiliar o de un administrativo o de un celador? Si es así, 
no estaría de más que a los sanitarios locales se les dijera 
claramente, en lugar de montar tanto centro, por muy ma
ravilloso que sea, vacío de personal y prácticamente preca-

rio. 

El segundo punto de la Moción dice que "la Conselle
ria de Sanidad presentará ante el Parlament de les mes Ba
lears un estudio de cuáles serán las condiciones de integra
ción de los sanitarios locales en los equipos de atención 
primaria". Yo le diría al Sr. Conseller, si estuviera aquí, si 
es consciente que desde septiembre, creo recordar que fue 
el 27 de septiembre que se firmó el acuerdo, los sanitarios 
locales, tanto facultativos, como A TS, matronas, mantienen 
una incertidumbre sobre su futuro más inmediato. Se han 
iniciado los contactos con las centrales sindicales? Cuán
do? En qué condiciones? Le pedíamos al Sr. Conseller que 
trajera el estudio de esas condiciones de integración que 
suponemos ya tendrá realizado desde septiembre a las fe 
chas que estamos hablando. 

El punto 3 dice que la Conselleria de Sanidad dotarA 
adecuadamente de medios de transporte a todos los sanita
rios locales en funciones técnico-sanitarias e inspectoras y 
de salud pública. Simplemente, como se hace con los vete
rinarios. El número de funcionarios que tiene la Conselle
ria de Sanidad, sanitarios locales, es de 321. Hay cincuenta 
y pico privilegiados. El resto no goza de estos privilegios. 
La misma disponibilidad de medios para todos los funcio
narios. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portaveus deis Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? 

Per part dél Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

GrAcies, Sr. President. Per donar suport a la interven
ció de la Sra. Alefiar i als tres punts de la seva Moció, que 
ens pareixen ponderats, coherents i logics amb el que s'ha
via dit en el passat debat. Pios i tot trobam que s'ha col·lo
cat a un terreny de possibilisme per tal que fas aprovat i 
ens pareix bé. Pero el nostre Grup, preocupat per la pro
blemAtica sanitAria, com no podia esser d'altra manera, vol 
fer una proposta de transacció a la Sra. Alefiar del CDS, 
d'afegir una esmena a un punt que seria el següent: "El Par
lament lamenta i rebutja l'abs~ncia del Conseller de Sanitat 
en el debat de la Moció sobre política sanitAria i constata la 
necessitat de dedicació absoluta deis Consellers d'aquest 
Govem". GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA té la 
paraula el Diputat Sr. Gómez Arbona. 

EL SR. GÓMEZ ARBONA 

GrAcies, Sr. President. En el debat de l'altre dia, deien 
que el panorama no era tan negre com bé ens ha volgut ex
plicar la Sra. Aleñar. Hem de dir que les tres Mocioos, les 
tres propostes que s'han presentat aquí, representen exac-
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tament el nostre sentir i hi coincideixen. 

Primer de tot, nosaltres voldriem dir que si aquest Go
vern es reconeix com a Govern de mitja jornada, jo crec 
que al Conseller de Sanitat l'hauriem d'anomenar d'"un 
quart de jornada", perque, la veritat, quan es ralla de temes 
sociaIs o sanitaris, no sol apareixer per aquesta sala. Aixo ja 
diu el que li interessa. 

Quant aIs punts, el primer fa referencia al que nosal
tres havíem comentat. Ens interessa saber exactamenl 
quins mitjans tenen eIs centres sanitaris, quines condicions 
arquitectoniques tenen i també l'ús que eIs hi estan donant. 
Creim que a~ servirla perque totes les grans coses que va 
dir el Conseller que es feien es poguessin demostrar. Jo 
crec que a~ seria un instrument que al Govern li serviria 
per demostrar la gran feina que ha fel i que estaria a l'abast 
i fins i tot ens podria convencer, a la gent que en tenim 
dubtes. Per tant, jo crec que seria molt important fe~ aques
ta memoria que no un estudi, que podria servir perque el 
Govern es posru. una medalla, si és que realment hü ha fel 
bé. 

Quant al segon punt, en el qual el Govern presentaria 
al Parlament un estudi sobre les condicions d'integració, jo 
crec que no fa res més que seguir la disposició addicional 
tercera del Pla d'Ordenació SanitAria, tames vegades ano
menat pel Conseller i pel Govem, que diu que el Govern 
treurA una normativa o explicarA quines són les condicions 
que hauran de teDÍr eIs santiaris 10caIs per accedir a aqueS
ts equips d'atenció primAria. Per tant, jo crec que única
ment és recordar l'obligació que té el Govern de complir 
amb aquesta disposició transitOria tercera del Pla d'Orde-
nació SanitAria. . 

Quant al tercer punt, dotar adequadament de mitjans 
de transport, nosaltres - ja ho hem dit també abans - creim 
que si als sanitaris 10caIs, coordinats per la Conselleria de 
Sanitat, eIs toca vigilar, inspeccionar tot el que és materia 
de salut pública, hauria d'esser aquesta Conselleria la que 
posru. tots eIs mitjans d'aquest professional. Per tant, do
nam suport als tres punts del CDS. GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: d'entrada, he d'a
nunciar de part del meu Grup, que no donarem soport a 
cap deIs tres punts de la Moció presentada pel CDS i, evi
dentment, aIs apartats a), b), e) id). 

Quant al primer punt i als apartats a) i b) que no són 
necessaris perque en aquest Parlament es va fer una pre
gunta per pan del Diputat del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA Sr. Antoni Gómez i Arbona, registrada amb el nú
mero 241/90 relativa a centres sanitaris. En aquesta pre
gunta, que elabora la Canselleria de Sanitat, est!\ pr!\ctica
ment ultimada i només falta passar-la a net i enviar-la, estA 

aclarit el que demana la Sra. Aleñar del Grup Parlamentari 
CDS quant aIs primers punts. Pero aixó no obstant, jo, abó 
mateix, li donaré una serie de dad es perque la Cambra que
di plenament assabentada deIs indicadors i deIs parAmetres 
que s'han seguit per a la construcció de les unitats sanitA
ríes. 

Els indicadors que han marcar aquestes unitats sanita
ries per a la seva configuració arquitectónica són tres: de
mografia, situació geogn)fica i equip huma. Quant a la de
mografia, s'han analitzat les poblacions de cada nucli o po
blació de les IlIes Balears. S'han analitzat per edats, de ma
nera que s'ha treballat sobre un cens de població per tal 
d'establir un grups d'un 25% de menors de 14 anys, un 62% 
entre 14 i 60 anys i un 13% majors de 60 anys. S'han aplicat 
també els percentatges que estableix l'OMS per a la tasa de 
morbiditat que és d'un 5% per als menors de 14 anys, un 4 
per mil per a la població de menors de 60 anys i un 6'8% 
per a majors de 60 anys crónics. S'han tengut en compte 
també els afiliats a la Seguretat Social, el número de bene
ficiaris de la Seguretat Social, i s'han diferenciat eIs qui són 
titulars i els qui són beneficiaris. També s'han tengut en 
compte les corbes demogrAfiques des del principi del segle 
fins a l'any 1984, per tal de comprovar si la població aclual 
res pon a una situació conjuntural, económica o vegetativa. 
Per exemple, s'ha comprovat un fort augment de tots els 
municipis d'Eivissa, excepte Sant Joan, que ha baixat. 

S'ha contemplat també l'espectacular augment de tots 
els municipis de la costa, fruit de la influencia turística, s'ha 
tengut en compte també la situació geogrAfica i, quant a 
aquesta, els centres sanitaris s'han establert de dos tipus: 
un, per als cascs de les zones bAsiques de salut i l'altre, per 
als centres sanitaris deIs nuclis de població rural o nudís 
turístics. 

S'han tengut en compte també, com demanava molt bé 
a l'apartat a) del primer punt l'Il.lustre Sra. Diputada del 
CDS, els recursos humans. En la construcció d'aquestes 
unitats sanitaries, s'han tengut en compte eIs metges titu
lars i eIs metges de la Seguretat Social quant a metges i, en 
infermeria, les A TS, els diplomats universitaris d'inferme
ría de la Seguretat Social. 1 quant a obstetricia, s'ha tengut 
en compte la comare titular. 

És evident que en aquestes poblacions, com passa a 
tots els sanitaris locaIs, actualrnent no estan cobertes tates 
les places de sanitaris locaIs perque hi ha una serie de pla
ces que estan exercides amb carActer inten. Pero també és 
evident que actualment es fan oposicions contínuament i 
tat aixó anira dins el Decret de reestructuració del qual 
parlaré més envant. 

Sobre la base d'aquests parAmetres i d'aquests indica
dors s'han establert unitats sanitAries per a poblacions de 
3.500 habitants, per a poblacions de 3.500 a 9.000 habitants 
i per a poblacions superiors a 9.000 habitants. 1 llavors taffi
bé s'ha establert un mfnim, per a la població superior als 
9.000, de 359 metres quadrats. Evidentment, baixa a la po
blaci6 de 3.500 a 9.000, va a 136 metres quadrats de minim 
i a la població de fins a 3.500 habitants passa a 82 metres 
quadrats. 
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Aix() han estat eIs par~metres i eIs indicadors que 
s'han emprat per a la construcció de les unitats sani~ries. 
No fa falta dir que tots aquests despatxos que constitueixen 
les unitats sanitAries, com són, per exemple, un despatx de 
reconeixement, un despatx de traetament, un despatx d'in
fermeria, tot aix() s'ha fet i s'ha distribult segons el nueli de 
població i segons eIs parametres que acabam de dir i que 
hem dit abans. 

Cal dir que la Conselleria de Sanitat o el Govern Bale
ar han gastat en unitats sani~ries 616.333.800 pessetes. 
D'aquestes, n'hi ha 468 milions en obres i 148 en equipa
ment. 

Vull remarcar aixo deis sanitaris locaIs, vull remarcar 
aixo deIs recursos humans. Cada població s'ha tengut en 
compte perqu~ hem de creure i hem de pensar que si avui 
no estan cobertes les places, amb eIs nous Decrets de Rees
tructuració deIs Sanitaris Locals, aquestes places es cobri
rano 

Quant a l'apartat e) que diu "del uso de horas y de 
otros usos que puedan tener" - veig que ja se m'enren el 
llum - jo li vull dir una cosa: aquests centres sanitaris, és 
ben clar, els ha fets el Govern Balear, pero els han entre
gats als Ajuntaments. EIs Ajuntaments són els propietaris 
d'aquests centres sanitaris. Ells, l'única cosa que han fet 
amb la Conselleria de Sanitat o amb el Govern Balear, és 
firmar un conveni comprometent-se que durant 30 anys es
taran exclusivament destinats a usos sanitaiis. . 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyor Diputat, aquesta Presid~ncia vol rectif1.car. Té 
cinc minuts més. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Es pot assegurar, sense fallar, que, d'aquestes unitats 
sani~ries - no les he vistes totes, pero n'he vistes moltes -
no n'hi cap ni una on s'hagi de passar consulta de dret. Ta
tes tenen els despatxos corresponents i mai no s'havia pas
sat la consulta i mai no s'havia at~ la sanitat primaria de la 
manera com s'actua ara. El Govem Balear els va construir i 
els va donar als Ajuntaments perqu~ els Ajuntaments po
guessin complir degudament les obligacions que els marca 
la Llei de Sanitat de l'abril del 1986, que especifica clara
ment. Ara bé, l'ús per hores o el cas d'altres usos és incum
bencia i problema de l'Ajuntament. L'Ajuntament és el 
propietari d'aquests centres sanitaris i l'únie qúe ha firmat 
és un conveni que durant 30 anys només ho destinara a 
usos sanitaris. Per tant, si ho usa per a altres coses, és un 
problema de l'Ajuntament. 

Quant al personal no facultatiu, també és un problema 
dels Ajuntaments. Tengui en compte que els Ajuntaments 
empren aquests centres sanitaris pero hi ha qualque Ajun
tament que té llogat aquests centres a INSALUD. No són 
gaire, pero n'hi ha i l'INSALUD els fa un lloguer de 25 
pessetes per cartilla. Aquests doblers, I'Ajuntament els deu 
poder emprar o els deu haver d'emprar amb administratius 
o amb personal de neteja. Repetesc que és un problema de 

l'Ajuntament, és ineumMncia de I'Ajuntament: en són els 
propietaris. Jo, el que sí ti pue assegurar ~ que eIs pobles 
estan molt contents amb les unitats sani~ries i ti pue dir 
que miri si estan satisfets que en cine anys se n'han cons
tru11 60; surt a una per mes. 1 aetualment, n'hi ha 73. 

Quant a les condicions en el segon punt, que fa refe
r~ncia a les condicions d'integració dels sanitaris locals, jo 
pens que aixo esta clarament especificat en el conveni que 
es va firmar entre la Conselleria de Sanitat i el Ministeri de 
Sanitat i Consum, que es va publicar en el Butlletí Oficial 
de dia 25 d'octubre del 1988, núm. 256 i es va firmar dia 27 
de setembre. Ara bé, hi ha una cosa que ha de quedar clara 
en aquest moment, que és que tal com estan estructurats 
actualments els serveis, no es poden prendre unes determi
nacions en aquest tema perqu~ el cos de sanitaris 10caIs es
t~ pendent de la reestructuració, tant els apotecaris com els 
menescals com els metges. Estam pendents del Decret de 
Reestructuració. Ja n'hi ha alguns que estan publicats, con
cretament el deIs menescals es va publicar en el febrer 
d'enguany. 

Aquest status d'aquest moment fa referéncia al tercer 
punt sobre els mitjans de transport que la Conselleria ha 
de proporcionar o pareix que ha de proporcionar a les uni
tats sanitaries perqu~ els sanitaris locals puguin despla<;ar
se a complir amb les seves obligacions. Miri, Sra. Diputada, 
és impossible posar un cotxe per a cada sanitari local a ca
da centre sanitario Aixo, en aquests moments, tal com estA 
estructurada avui la sanitat local és l'Ajuntament - i li repe
tese - que té obligació de posar els rnitjans de transport als 
sanitaris 10caIs dins el municipi. Quan surt del municipi, la 
Conselleria de Sanitat paga eIs quilometres, actualment a 
20 pessetes (abans era a 17) i el sanitari local té ben esment 
de donar-ne compte a la Conselleria de Sanitat del quilo
metratge fet i cobra aquests quilometres. Ara, posterior
ment, una vega da aprovats els Decrets de Reestructuració, 
aixo hi estA totalment previsto 1 esta previst de manera que 
els sanitaris locals que facin funcions de sanitat a partir del 
centre comarcal - perqu~, des d'aquest moment, no seran ni 
metges titulars ni apotecaris titulars, ni menescals titulars 
sinó que seran metges, apotecaris o sanitaris de la comarca 
corresponent - puguin cobrar mitja dieta i el quilometratge 
que fes. 

Jo crec que amb tot aixo queda més o menys contesta
da la Moció presentada pel Grup Parlamentari del CDS. 
Res més, moItes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula la 
Diputada Sra. Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr. Presidente. Yo creí que el Sr. Portavoz del 
Grupo POPULAR iba a fijar la posición de su Grupo. Ha 
hecho de Conseller. Bueno, no sabía yo que las carteras 
eran intercambiables. Pero, en fin, gracias, Sres. del Grupo 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. Gracias, Sres. del 
Grupo SOCIALISTA por el apoyo a la Moción. Admito la 
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adición. Estaba feo que lo hubiera puesto yo, porque efecti
vamente he querido ser suave, pero me parece que es una 
falta de consideración al Parlamento y a la materia a la que 
el Sr. Conseller debería dedicarle efectivamente no un 
cuarto de jornada. 

Anuncia el Grupo POPULAR nada más empezar - to
do el resto ha hecho de Conseller - que no darán apoyo a la 
Moción. Bueno, yo creía que con lo suave que la habla hec
ho conseguiría, y como he dicho, con la bondad de la Mo
ción, conseguiría el apoyo. Pero no me sorprendre. Esta
mos acostumbrados a que no entren en el fondo de las mo
cion~. Simplemente no se admiten, sin más. 

Si sólo falta pasarlo a limpio, lo que pide nuestra Mo
ción en el punto primero, tráiganlo! Pasarlo a limpio es 
muy fácil. Pásenlo a máquina, lo traen aquí y aquí hacemos 
las copias. No es más. Eso es lo que pedimos. Que nos en
teremos todos. No que venga ustetf y nos lea lo que nos iba 
a leer el Conseller, que ya lo tienen y que hay que pasarlo a 
limpio. Nada más. Pedimos que lo traigan y que nos entere
mos todos. 

Yo en ningún momento he hablado de localización 
geográfica de las unidades sanitarias o de los centros san
tiarias. He hablado de disefio arquitectónico y de condicio
nes de uso y acceso. Usted me ha dicho cómq se han ubica
do geográficamente. Me parece muy bien. Yo no le he dis
cutido esa localización geográfica. 

Falta de personal y anuncia nuevos Decretos. Para 
cuándo? Probablemente para víspera de las eleccions auto
nómicas y locales nuevas, como también ha anunciado un 
nuevo reparto, un incentivo para los médicos y titulares, 
también a lo mejor en víspera de las eleccions autonómicas 
y locales próximas, como fue el de los veterinarios. A us
ted no le ponen un coche, Sr. Veterinario. A usted lo que 
le hacen es incentivarle, pagarle los quilómetros, simple
mente. Eso es lo 'único que se ha reclamado. El punto tres 
dice que se dote de medios de transporte a todos los sanita
rios locales. Bueno, pues la contestación será: si a los 50 ve
terinarios se les incentiva, al resto de los médicos habrá 
que incentivarlos, al resto de los veterinarios, al resto de 
los A TS, al resto de los sanitarios locales. A todos por i
gual. No a unos privilegio y a otros no. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Hi ha hagut una acceptació, pero jo diria primer que 
formalitzin clarament qu~ és que valen afegir-hi. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Gr~cies, Sr. President. El nostre Grup vol fer una es
mena transaccional d'addició, que seria el número 4, que 
diría aoo: "El Parlament de les Illes Balears lamenta i re
butja l'abs~ncia del Conseller de Sanitat en el debat de la 
Moció sobre política sanitAria i constata la necessitat de de
dicació absoluta dels ConselIers del Govem". Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes graci es , Sr. Diputat. Segons I'article 165 punt 
4t. diu que el proposant podrA igualment modificar els ter
mes de la proposició si cap Grup no s'hi oposava. En 
aquest moment, aquesta Presidencia no té coneixement que 
els Grups NACIONALISTA I D'ESQUERRES i el CDS
s'hagin units, per tant demana al proposant que faci pro
posta de modificació si la vol fer. Sra. Alefiar, té la paraula. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, el trámite no 
era el que yo ... me habia confundido y había simplemente 
aceptado como enmienda sino que propongo, como Grupo 
proponente de la Moción, un cuarto punto. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portaveus, hi ha algú que s'hi oposi? No n'hi ha 
cap? 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

No s'accepta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Ah, no s'accepta. (Rialles.) Em deia no. Si deman si 
qualcú s'hi oposa i em diu no, vol dir que no s'hi oposa. Per 
tant, segons l'article 165 punt 4, com que hi ha un Diputat, 
no fa falta que sigui portaveu, diu: "si cap Diputat s'hi opo
sava ... ", no hi ha lloc a la proposta de modificació de la Di
putada Sra. Alefiar en nom del Grup Parlamentari CDS. 

EL SR. MESQUIDA: 

Pens que com a "veterinario he estat al.ludit, aquí de
dins i pens que he de contestar al que m'ha dit la Sra. Ale
fiar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molles gr~cies, Sr. Mesquida. Aquí, la defensa de clas
ses no ... Si no ha estat aHudit com a Diputat, no hi ha lloc 
que voste tengui la paraula. És com a Diputat, que I'han 
d'al-ludir, no com a veterinario 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats, si estan suficientment 
tranquils, ... Sí, Sra. Aleñar, digui coses. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Presidente. Pediría que se retirara del Diario 
de Sesiones la mención de "veterinario". Pido disculpas. 

(AldarulI a la sala.) 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Mesquida ... Srs. Diputats, aquesta Presid~ncia en
tén que en aquesta altura del període de sessions, la gent 
estigui cansada. Jo demanarai que seguim amb tota la tran-



'. 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 88 / 31 de maig del 1990 6931 

quiHitat que hem tengut durant tant de temps i que con
dUlm a la bona fi. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats, que votin a favor de la 
moció, amb tranquiHitat es volen posar drets? Moltes gr~
cies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 27; vots en contra, 
29; no hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada la Moció 
que acabam de sotmetre a votació. 

111.-) PROPOSICIÓ NO DE LLEI NÚM. RGE. 
1.169190 PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES RELATIVA A 
PROVA DE CATALA PER A L'OBTENCIÓ DEL Tí 
TOL DE TECNIC AUXILIAR. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam al debat del següent punt de rOrdre del Dia, 
que és la ProposiciÓ no de Llei registrada amb el nombre 
1.169/90 i subscrita pel Grup Parlamentari NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES, relativa a prova de catala per a 
l'obtenció del titol de t~nic auxiliar correspdnent a la for
mació professional de primer grau en les -proves d'avalua
ció d'ensenyament no escolaritzades. 

Per defensar la ProposiciÓ no de Llei per part del 
Grup proposant, té la paraula el Sr. portaveu, Sr. López i 
Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Bones tardes, Sres. i Srs. Diputats; Sr. President: fa uns 
dies, just arran de la publicació d'una resolució en el Butlle
t! Oficial de ['Estat del Ministeri d'Educació i Ci~ncia, un 
grup de professors d'ensenyament d'adults va sensibilitzar 
el nostre Grup sobre una problemAtica que immediatament 
vam considerar, vam estudiar i vam veure que era tan greu 
com altres que s'han anat produint en aquesta Comunitat 
Autonoma en relació a l'ensenyament de la nostra llengua i 
que han estat objecte i motíu de treball parlamentari i a la 
fi, també, han aconseguit canvis importants dins la norma
tiva en favor de la iguala ció entre la llengua catalana i la 
llengua castellana dins el sistema d'ensenyament. 

No cal acudir a la Llei de Normalització Lingüística o 
a l'Estatut d'Autonomia per reconeixer que el catala és la 
llengua propia de les Illes Balears i per tant oficial també a 
tots els nivells educatius. Pero aixo que diu la lletra no és 
encara un fet real i operatiu dins el sistema d'ensenyament. 
Inicialment, la Llei de Normalització Lingüística preveia 
un article, un punt de l'article 20, el punt segon que deia 
que per expedir el Htol de Graduat Escolar als alumnes que 
havien comen~t I'Educació General BAsica després de 
l'entrada en vigor d'aquesta Llei i que no acreditassin, en 
acabar, un coneixement suficient, oral i escrit, dels dos idio-

mes oficials, no es podria expedir l'esmentat t110l de Gra
duat Escolar. Aixo no obstant, deia, l'acreditació de conei
xements de catalA no pot esser exigida als alumnes que ha
gin obtingut la dispensa corresponent durant qualque any 
escolar, etc. 

Vostes deuen saber perfectament que aquesta disposi
ció, aquest punt de l'article 20, va esser un deIs motius del 
recurs al Tribunal Constitucional, recurs d'inconstituciona
litat, que la sentencia 123/88 de 23 de juny va tenir en con
sideració. El Tribunal Constitucional deia: "Resulta, pues, 
que incide en un ámbito reservado a la competencia exclu
siva del Estado, creando una nueva condición no prevista 
ni genérica ni específicamente en la normativa estatal y que 
no puede considerarse mera consecuencia lógica de la coo
ficialldad de los dos idiomas, catalán y castellano, y del cor
respondiente deber de atender a su conocimiento y ense
fianza, ya que estas finalidades pueden conseguirse por 
otros medios". Finalitats que eren, no altres, aconseguir, re
petese el do mini igual tant oral com escrit de la llengua ca
talana al final del procés d'ensenyament primari, per obte
nir el titol de Graduat Escolar. 

Ido bé, si aquestes finalltats es poden aconseguir igual 
per altres mitjans i aquests mitjans en aquests moments no 
són altres que els que té en les seves mans l'organisme 
competent (el Ministeri d'EducaciÓ i Ciencia) és obligat re
ferir-nos a aquest Ministeri per tal d'elevar la nostra peti
ció. 1 quina ha d'esser la nostra petició? Quan observam 
qu~ es fa per realltzar les proves d'ensenyaments no escola
ritzades que donen la titulació de t~nic auxiliar de forma
ció professional de primer grau i, en conseqü~ncia, titula
ció equiparable a la de Graduat Escolar, veim que els alum
nes que hem seguit l'ensenyament regular tenen la prova de 
cataa com a corolari d'ensenyament d'aquesta llengua. No 
aro els que no han aprovat l'assignatura, per exemple, qua n 
han arribat al final de l'escolaritzaciÓ obligat()ria i passats 
quatre anys, es presenten a la prova de 18 anys, on per apli
cació centralista, -cal dir-ho aro- no hi ha una presencia 
d'aquesta prava. La resolució ministerial que avui posam 
en consideració de vostes, Sres. i Srs. Diputats, de mana que 
aro com es pot elaborar des de la nostra Direcció Provin
cial la prava espec[fica de coneixements t~nics i prActics, 
dins les proves de formació comuna hi hagi també una pra
va específica de catalA pro posada i elaborada per la Direc
ció Provincial o pels professionals de l'ensenyament en el 
nostre territori, territori MEC, en aquest moment, i per 
tant hem d'incidir i hem d'insistir en l'organisme compe
tent, que no és altra que aquest. Moltes gracies. 

(El Sr. President s'absenta de la sala i el Sr. Vicepresi
dent segon presideix el debat.) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. No s'han presentat esmenes a 
aquesta Proposició no de LIei, per tant entra m en el tom 
de portaveus. Portaveus que vulguin intervenir en el debat? 

En nom del Grup Parlamentari del CDS, té la paraula 
el Diputat Sr. Trías. 
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EL SR. TRÍAS 1 ARBÓS: 

Gr~cies, Sr. President. Seré breu. Només per anunciar 
el vot favorable del nostre Grup a aquesta Proposició no de 
LIei perqu~ entenem que una passa més cap a la consecu
ció de la fita, de la meta tan desitjada d'arribar, de fer que 
realment el catal~ sigui la llengua usada, normalment i ofi
cialment a tot l'~mbit de la nostra Comunitat Autónoma, a 
totes les ins~ncies, a tots els Divells, creim que és digne del 
nostre suport. En aquest sentit, nosaltres creim que les ini
ciatives que, arnés, continuament es presenten en aquest 
Parlament i gran part d'elles per part del Grup NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES, o PSM-EEM abans, compten 
amb el nostre suport perque d'una vega da per a sempre, 
aquesta anhelada normalització que ens varen donar a tra
vés d'una LIei de Normalització sigui, en tots els seus ~m
bits, possible. Moltes gdcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gr~cies, Sr. Diputat. Pe! Grup Parlamentari 
SOCIALISTA té la paraula el Diputat Sr. Antoni Febrer. 

EL SR. FEBRER 1 GENER: 

Gr~cies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, avui tor
nam a aquesta tribuna per debatre una Proposició no de 
LIei del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES en relació"a la Llei de Normalització Lingüisti
ca de les Illes Balears que a tots ens van donar dia 29 d'a
bril del 1986 i en relació a un petit entrebanc que hi ha en 
relació a unes proves per obtenir el titol de t~ic auxiliar 
de FPl, perque el Grup NACIONALISTA ha llegit en el 
Butlletí de 17 d'abril del 1990 que per obtenii el tftol d'au
xiliar en FP1 hi ha unes proves - estil de proves generales, 
estíl rev~lida d'aquella epoca, podrfem dir - en que els exer
cieis de les ~rees formativa i comuna que, per cert, realitza i 
elabora la inspecció tecnica d'educació, es duen a la Dele
gació Tecnica del Ministeri perque després les dugui als 
centres, a la Comissió Avaluadora i es faci I'examen. 

1 una de les coses que, en certa manera a mi em preo
cupa és que és que passa amb aquesta Proposició no de 
Llei i qu~ és que passa amb aquestes proves. 1 perqu~ tots 
els Srs. i les Sres. Diputats s~piguen de que va l'assumpte 
en qüestió, hem de dir que es tracta d'unes proves d'ense
nyament no escolaritzat. Que vol dir aixÓ d'ensenyament 
no escolaritzat? Al meu entendre vol dir senzillament que 
corres pon a persones, aHots de 18 anys o majors de 18 
anys, cosa a teDir impor~ncia, perque pot esser que vén
guin aquí, a fer aquestes proves gent que no sigui resident i 
que no visqui aquf. és a dir, tots els irnmigrants que poden 
venir un estiu a fer feina a les nostres Illes, pot esser que 
per necessitat de treure una titulació professional hagin de 
fer aquestes prov~. Per tant, tendrfem que si els obligués
sim a haver de ter una prova especifica de catall\ es veurien 
obligats, tal vegada, com a majors de 18 anys atenent un ar
ticle de la LIei de Normalització Lingüistica i fins i tot el 
mateix article 20 que diu que "aixÓ no obstant, l'acreditació 
del coneixement del catalA pot no esser exigít a alumnes 
que hagin obtingut dispensa durant algun any escolar". 1 jo 
ara em deman: aquesta gent, que ve i té 18 anys o més, ha 

fet el curs de catal~, ha asssitit a l'escolarització aquí, a Ba
lears? Fa quatre anys que ja no estudia catal~. 

1 aixó em dóna per fer una reflexió i pensar qui és que 
té les competencies de i en catal~? Perque és molt interes
sant i euriós que, per al Grup NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES faci responsable d'art> la Direcció Provincial 
del MEC, com eH ens diu, "territori MEC". I jo em deman: 
qui és que té les competencies realment de l'educació per
manent d'adults? Jo diria que corres ponen al Govern d'a
questa ComuDitat, segons l'article 24. I no sois art>, perque 
ho hem de dir aixf: l'article 36 de la LIei de Normalització 
Lingüística diu que el Govem de la Comunitat Autónoma 
ha de promoure l'ensenyament de la llengua en catal~ per 
als adults. 1 jo em deman, davant tot aixÓ, que és el que 
passa, si regula o no regula l'ensenyament dels adults, deis 
al·lots que tenen 18 o més anys. Per tant, aquí resulta que 
hi ha una certa disfunció en el que el Grup NACIONALIS
TA I D'ESQUERRES preveu. 

També haurfem de dir que els alumnes majors d'edat 
també poden demanar l'exempció del coneixement del ca
tal¡). 1 al Sr. López ti vull fer una reflexió, en certa manera. 
1 és: el Ministeri, a les ensenyances reglades, normaIs i cor
rents, sí que té l'ensenyan9t del catal~. 1 no hi aproven per 
assignatures, sinó que van aprovant per curso A l'ensenyan
c;a no r~glada resulta que fan un examen, com nosaltres ens 
examin¡)vem en els nqstres temes, lliures, de libres, que de
iem, no? enseñanza libre, se'n recorden? Molt bé, estic con
tent que com a alumnes, se'n recordin. 

Dins aquest context, he de dir que es tracta senzilla
ment que aquests alumnes de 18 anys o superiors fan una 
prova especffica global i aquesta prova, rev~lida, com ja he 
dit, la planifica el Ministeri d'Educaeió i Ciencia. 1 les pro
ves, a sobre tancal perque no hi hagi possibilitat que hi ha
gi cópia o filtracions, s'han de fixar des d'un organisme cen
tral, per a tota la Comunitat educativa que no tengui com
petencies, el denominat "territori MEC". Per tanl, l'únic 
que, en certa manera, es podria induir a pensar és que a 
través dels convenis que, evidentment, la Comunitat Auto
noma pOl establir entre la seva Direcció General i el Minis
teri, es demanl\s que les proves aquestes que s'hagin de fer 
a la Comunitat Autónoma que té les competeneies de i en 
catal~, s'incloguessin dins el temari general, no com una 
prova específica, perque, com que no són proves específi
ques, són proves de llengua i de literatura o de cultura ge
neral. Per tant, per tot a0, creim que seria interessant ma
tisar i intentar canviar un poe aquesta Proposició no de -
LIei. 

Aixó no obstant, he de dir que al nostre Grup no ti sap 
greu en absolut, no en votarem en contra, a0 si, tampoc 
no ens n'abstendrem, perque creim una cosa molt senzilla: 
que hem de donar el suport a aquesta Proposició no de 
Llei per intentar d'adequar la legislació nostra a les compe
tencies. PerÓ a0 no vol dir que l'actuació que hagi fet el 
"territori MEC" que diu el Sr. López, li he de dir que 
aquesta proposta del Butlletf del dia 17 d'abril del 1990 fa 
10 anys que es produeix i primer voldria fer una reflexió de 
pensar que ha fet el Govern d'aquesta ComuDitat si no ha
via detectat aquest petit entrebanc i donat com a conse-
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qü~ncia que sigui un partit nacionalista i d'esquerres aquell 
que hagi de denunciar aquestes coses. 

Per tot a0, per adequar les nostres legislacions a l'es
tatal i per evitar que es produesquin aquests entrebancs o 
aquestes disfuncions que jo he de suposar que són d'amn~ 
sia transitoria, en el sentit que a0, d'una manera molt cla
ra, s'hauria pogut produir dient: "en el cas que vost~ hagin 
de fer aquestes proves, seria interessant, sí, es pot introduir 
o no es pot introduir una prova especffica de catalAn. Pero 
ja dic que en aquest sentit hem de tenir en compte que són 
persones majors de 18 anys, pot esser que no siguin d'a
questa Comunitat, que vénguin aquí amb el sentit de feina i 
que s'hagin d'adequar a una titulació professional i també 
considerar qu~ és el que passa, com molt bé el Sr. López ha 
dit, que no va passar la prava específica i no van poder a
provar, amb la qua! cosa no van poder obtenir el titol de 
Graduat i no van poder obtenir el tHol de Tecnic Auxiliar 
RFP1. i ara al cap de quatre anys, perque van suspendre, 
se'Is dóna. També hem de tenir en compte que aquesta 
gent, que ha anat al món de la feina, que per ventura s'ha 
preparat d'una manera global a una academia, no curs per 
curs, sinó una prava espedfica igual que la que fan els ma
jors de 25 anys, resulta, poden tenir les seves dificultats i es 
perd, en certa manera, la unitat d'exercici, la unitat de cri
teri. 

Una altra cosa que molt bé reconeix és que les proves 
especifiques, sí que les real1tza la Comissió Avaluadora, pe
ro diftcilment podríem introduir una prova espedfica de 
catalA dins la Comissió Avaluadora. Per tant, com a conse
qüencia de tots aquests raonaments, seria interessant que la 
Proposició no de LIei tal vegada es podria modificar, en 
comptes d'instar el Ministeri, demanant al Govern de la 
Comunitat Autonoma que faci un conveni a fi que pugui 
aportar la prova especifica, la qual cosa donaria una certa 
relació de coordinació ja entre el Govern d'aquesta Comu
nitat i el Ministeri d'Educació i Ciencia a través de la seva 
Delegació. Per tot a0, i perque no hi hagi incompliments 
de la LIei de Normalització Lingüística, el nostre Grup, en 
principi i tenint en compte les advertencies que hem fet, 
donarA suport a aquesta Proposició no de LIei que s'intenti 
d'una manera amigable, podríem dir, que dins l'organitza
ció de la prova especifica de llengua i literatura hi pugui 
haver la relació que afecta la llengua i la literatura catala
nes. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
' . 

Moltes gnlcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parla
mentari POPULAR ... Sí, la Consellera té preferencia, Sr. 
Jaén ... 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ, CULTU
RA I ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. No és habitual que els membres 
del Govern donin resposta a les Proposicions no de LIei. 
Normalment intervenen eIs Grups Parlamentaris. Aixo no 
obstant, em veig obligada per aHusions diferents del Sr. 
Febrer al Govern de la Comunitat a haver d'intervenir. 

Miri, el que vost~ han de fer és aprovar aquesta Pra
posició no de Llei i am, per ventura, aconseguim qualque 
cosa positiva en mat~ria de normalització, pero el que no 
pot fer és justificar l'injustificable. El que la nostra Comu
nitat entri disn l'Area de gestió del MEC, pel que fa a mate
ria d'educació, ocasiona molts de problemes i moltes difi
cultats. Dificultats constants derivades d'un desconeixe
ment total per part de l'Administració Central del que és la 
nostra realitat lingüística i cultural. SApiguen quines són les 
competencies de la nostra Comunitat i quines les del MEC, 
perque nosaltres no tenim cap ni una competencia en ma
teria d'educació d'adults i no és perqu~ no ens interessi te
nir-la - l'hem reclamada en diferents ocasions - sinó que el 
Ministeri, en aquestes mateixes ocasions, ens ha donat la 
callada per resposta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes grAcies, Sra. Consellera. Sr. Febrer, per replicar. 

EL SR. FEBRER I GENER: 

GrAcies, Sr. President. He vist que la Consellera de 
Cultura ha fet un torn incidental i a0 em dóna peu afer 
una petita replica. Jo no dubt, Sra. Consellera, que vos te 
diu que vol les competencies en educació. No rallam aquí 
d'aquestes competencies en educació. Pero el que és evi
dent és que vos te, per la mateixa LIei de Normalització 
Lingüística, té tota una serie de competencies i em record 
que aquí hi ha un article, no sé exáctament davant quin ar
ticle és, que el Govern, a l'article 36. El podrfem llegir aquí 
mateix: "El Govern de la Comunitat Autonoma ha de pro
moure l'ensenyament de la llengua catalana per a adults". 
Que és el que fan realment per a I'ensenyament de la llen
gua catalana amb eIs adults? No em digui que es competen
cia del Ministeri. Tal vegada deu esser una competencia 
compartida. Pero quins programes? Quins plans? Que és el 
que hi dedica? Quin reciclatge de professorat? Quina ense
nyan~ dóna voste als adults? O sigui, aquí diu que "el Go
vern de la Comunitat Autonoma" i ho diu ben clar - no ra
lla de competencies - "ha de promoure l'ensenyament de la 
llengua catalana per a adults". 

L'article 32, "eIs poders públics de la Comunitat Auto
noma donaran suport economic". Podem continuar. O si
gui, jo dic, Sra. Consellera, que hi ha tota una ensenyan~ 
de i en catalA, hi ha tota una serie d'articles de la Llei de 
Normalització Lingüística que ¡'obliguen a voste a dedicar 
part deIs seus pressuposts a ter material, a reciclar profes
sorat per a l'ensenyan~ de i en catala. I a0 voste ho pot 
fer perfectament fent un conveni amb el Ministeri d'Educa
ció i Ciencia. Si voste no ho fa, és perque no vol. 1 d'aques
ta manera, jo el que die és que en aquestes ensenyances i a 
l'arrel d'aquesta Proposició no de Llei, el Grup NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES diu que aquesta sentencia fa 
gravitar sens dubte damunt el Ministeri d'Educació i Cien
cia l'obligació de garantir el do mini de les dues llengües. 
Jo, en certa manera, dic que el Grup NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, com a bons artillers, tiren per elevació. I 
jo necessit la infanteria, anar a peu. 1 anar a peu vol dir que 
en certa manera també el Govern de la Comunitat Autono
ma ha de garantir el domini de la llengua catalana perque 
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abd ha mana l'E<;tatut. 

En conseqü~ncia, Sra. Consellera, no tire m pilotes fo
ra i assumim cadascú la nostra responsabilitat. En aquest 
sentit, vost~ també té una responsabilitat de l'ensenyan~ 
de i en catalA i de posar eIs mitjans a disposició deis adults, 
perqu~ no ens oblidem que aixo ve per al·lots i persones 
majors de més de 18 anys. Si aqul se li demana una prava 
especlfica de catalA, com a minim, vost~ haunl tingut la res
ponsabilitat d'haver de donar possibilitat que aquests al
lots que ja han deixat l'ensenyan~ puguin fer el catali\. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes grAcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, té la pa
raula. 

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

Gnlcies, Sr. President. Em sap greu, Sr. Febrer: vost~ 
no ha ent~ res. Em sap molt de greu, pero, vull dir ... No
saltres no tenim aquestes compet~ncies que vost~ vol dir i 
la compet~ncia en mat~ria d'adults la té el Ministeri i, per 
tant, és responsable de l'educació deis adults. Altra cosa és 
que nosaltres haguem de promoure l'ensenyament del cata
lA, tant amb els adults, com amb els joves, com amb els 
nins. Aixo és un altre tema i nosaltres ho fem. I tenim ma
terial didActic i fem pla d'educació d'adults, conjuntament 
amb el Ministeri i també tenim material didActic. Enguany 
hem gastat una partida de 50 milions. Pero aixo no té res a 
veure amb aquesta Proposició no de Llei que presenten 
aquests senyors. Són dues coses totalment diferents. Vost~, 
no és que tiri per alt, és que tira fora de lloc. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sra. Consellera. Per tancar el torn d'interven
cions de portaveus té la paraula, pel Grup POPULAR el 
Sr. Jaén Palacios. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 

Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados: tengo que ma
nifestar en primer lugar mi extrafieza por la defensa que ha 
hecho aquí el ilustre Portavoz del Grupo SOCIALISTA. 
Lo digo porque realmente es que yo no sabIa si iban a votar 
sí, iban a votar no o todo lo contrario, que es lo que me pa
recla que iban a hacer al final. Yo creo que, desde luego, su 
intervención - lo digo con todos los respetos habidos y por 
haber a la Cámara y al Sr. Diputado - ha sido una interven
ción de echar balones afuera y intentar justificar actitudes. 
Yo creo que aquí, el Grupo SOCIALISTA no tiene que de
fender al Gobierno de Madrid porque para eso hay otras 
instancias y otros Grupos Parlamentarios. 

Dicho esto, sí quiero hacer algunas precisiones porque 
son de rigor y hay que hacerlas. Y la primera es la referen
cia a la educación de adultos. No tengo aquí la Ley 14nO 
de 4 de agosto, Boletln Oficial del 6 de agosto, Ley General 
de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, 
cuyo artículo 49 - Y si no es el 49 es el 50 - encomienda la 

educación de adultos exclusivamente al Ministerio de Edu
cación y Ciencia y este articulo estA todavía vigente porque 
no se ha derogado este título de la Ley, que es el cuarto. En 
consecuencia, tengo que decirles que esta Comunidad Au
tonoma y en consecuencia el Gobierno no puede ejercer 
ninguna competencia en materia de educación de adultos 
porque no la tiene. 

En segundo lugar, yo tengo que manifestar en nombre 
de mi Grupo que vamos a dar apoyo a la Proposición no de 
Ley que presenta el Grupo Parlamentario NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES. y vamos a hacerlo porque nos pa
rece que es una Proposición no de Ley razonada, suficien
temente motivada y cuya exposición compartimos plena
mente y lamentar que tengamos que presentar aquí estas 
proposiciones no de ley por una causa que todos ustedes 
conocen y es que todavía no se dispone de las transferen
cias en materia educativa. Por tanto, si esta Comunidad 
Autónoma no tuviese que someterse al caso de las mismas 
pruebas que en Extremadura, por ejemplo o que en Casti
lla-León, pues entonces aquí sI que no habría estas dificul
tades. 

Otra precisión, y es la última, es que, evidentemente, 
el caso que ha planteado el portavoz del Grupo SOCIA
LISTA puede darse y puede darse con frecuencia, porque 
esta Comunidad Autonoma recibe bastantes inmigrantes. 
Ahora bien, también hay unos mecanismos de exención en 
la propia Ley de Normalización Lingüística y otros por el 
Gobierno y en consecuencia no sería ningún agravio com
parativo. 

Por tanto, lamentar la intervención, yo creo que desa
fortunada y'claramente defensora de un Gobierno que aquí 
no está y en consecuencia decir que nuestro Grupo apoya 
todo el contenido de la Proposición no de Ley. 

Muchas gracias. 

(El Sr. President es reincorpora a la sessió.) 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. López Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, en primer 
Uoe agrair el suport unanirne que em sembla deduir de les 
intervencions a aquesta Proposició no de Llei, que, per sen
zilla, és elemental i, obviament, és tan clara en els seus 
principis que s'ha d'aprovar, s'ha d'aprovar. 

Per aclarir algunes qüestions que s'han suscitat en el 
transcurs del debat, Msicament al Sr. Febrer, només amb 
Anim de puntualitzar algunes afirmacions que al nostre en
tedre són no diré falses pero sí desenfocades, voldria dir-li 
que efectivament la gent que no resideix habitualment a les 
mes i es vol presentar a aquest tipus de proves ho pot fer i 
no serA obligat a passar la prava de catalA, que no és una 
prava especifica, que és una de tantes proves que hi ha dins 
una Area de les tres, l'Area de coneixements de formació co-
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muna. 

La compet~ncia d'educació d'adults, tot i que la Llei 
de Normalització Lingüística, artide 24, que vost~ ha citat 
perfectament ha d'esser materia obligatoria en els progra
mes d'educació permanent d'adults, no cau en aquests mo
ments en mans de la competencia de la Comunitat Autono
ma quant a regularització, per exemple, de tot el sistema 
educatiu, en aquest aspecte. Perqu~ les compet~ncies no -
s'han transferit i punt. No hi ha més coses a dir. 

És clar, i ja ha he dit abans, que hi ha tata una picares
ca en el plantejament d'aquestes proves que poden induir, 
no dic que succeesqui, pero dic que poden induir que deter
minats alumnes hagin trobat el forat per on "escaquejar" la 
prova de catalA i acudir al cap d'uns anys per a majors de 
18 anys - no són aHots, eh?, són de 18 anys per amunt - i, 
en conseqü~ncia, fugir d'aquesta prava. Fa deu anys, diu, 
que es produeix aquesta situació i la Conselleria no ha ac
tuat. ÉS una imputació greu que recau damunt la Conselle
ria, pero jo li vull precisar, en honor a la veritat, que la re
saludó té un preAmbul i, si l'ha llegit, veurA que diu: "de 
acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 22 de marzo de 
1990, que modifica la Orden de 8 de marzo de 1977", és a 
dir, que des de l'any 77 es venia aplicant un sistema que ha 
estat modificat per Ordre Ministerial enguany i per tant, 
enguany, per primera vegada, hi haunl aquest sistema d'a
valuadó per a aquest tipus de proves. Jo cree que no hi ha 
mala intenció, per part del Mfuisteri. Jo no ha h~ dit, ni ha 
afirmaria ara, tampoco Cree, senzillament, que han actuat 
sobre aquest tan injuriat i esmentat per voste "territori 
MEC". Jo sempre he dit que les Illes Balears no ha haurien 
d'esser, perque tenim les condicions especifiques per me
reixer les competencies exercides des d'ara mateix. Des de 
Madrid s'envien aquestes proves segellades i obviament no 
pensen que les Illes Balears no tenen la mateixa situació 
lingüística i cultural que Logrofio o Extremadura o Astú
ries, per posar tres exemples de zones o Comunitats Auto
nomes on hi ha compet~ncies educatives en mans del Mi
nisteri. I res més. 

Els convenis que firma la Conselleria - n'ha firmat un, 
ara, recentment - no contemplen la possibilitat de, des d'a
quí, poder regular i incidir sobre aquestes problemAtiques, 
sobre aquesta temAtica. AftÜ només ha podrem fer, no per 
via de conveni, sinó per via de competencia plena. És ne
cessari que el conveni, d'aItra banda, exigeixi al MEC el 
compliment d'aquestes qüestions que, repetesc, cree que 
han estat més fruit d'un oblit, un oblit centralis~, evident
ment, pero no amb mala intenciÓ. I amb aquesta mateixa 
intencionalitat positiva cree que s'ha de modificar. Gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix a sotmetre a votació la Pro
posició no de Llei que n'ha estat objeete. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es 
valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. Se sus
pen la sessió per deu minuts. 

N.-) DICfAMEN DE LA COMISSIÓ D'ORDENA
CiÓ TERRITORIAL SOBRE EL PROJECfE DE LLEI 
NÚM. RGE. 532/90 DE MODIFICACIÓ DELS ARTI
CLES 4 15 DE LA LLEI DE CAMPS DE GOLF. 

EL SR. PRESIDENT: 

Entrant en el punt quart de l'Ordre del Dia, que fa re
fer~ncia al dictamen de la Comissió d'Ordenació Territo
rial sobre el Projeete de Llei número 532/90, de modifica
ció dels articles 4 i 5 de la Llei 12/1988 de 17 de novembre 
de camps de golf. 

A l'artide primer d'aquesta LIei hi ha un vot particular 
mantingut pel Grup POPULAR. Per defensar aquest vot 
particular, té la paraula el Diputat Sr. Cosme Adrover. 

EL SR. ADROVER 1 OBRADOR: 

GrAdes, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: pareix que 
el golf no interessa moIt. Quasi quasi ens hem quedat en 
quadre. Defensam aquest vot particular perque va passar a 
Comissió en pon~ncia un fet molt curiós i és que s'aprova a 
l'article 1 una esmena d'addició presentada pel Grup d'U
NIÓ MALLORQUINA i després no s'aprova l'article, la 
qual cosa ens pareix que és una incongru~ncia. 

Defensam el Projeete del Govern per un motíu molt 
ciar: en primer lloc, la LIei no ha estat operativa, després 
de 19 mesas de vigencia i cree que ens haunem de plantejar 
la pregunta de si volem turisme, si o no. Si volem turisme, 
obviament els camps de golf sÓn una oferta positiva. A Ca
talunya en fan a punta pala i a Andalusia, governat pel Par
tit Socialista, hem de veure també els que té. És una ajuda, 
efectivament, a la temporada baixa de la qual sempre ens 
queixam. Se'n queixen els hotelers, i amb raó. 

Ahir, per descomptal, em vaig quedar astorat quan 
vaig veure que el Sr. Serra defensa va les rutes cicloturísti
ques i els arguments que emprava perque eren una ajuda a 
la temporada baixa. Jo em deman si el Sr. Serra degué me
ditar a bastamenl el que demanava. Jo estic d'acord amb 
aquestes voreres laterals, pero a veure si eU efeetivament 
estava d'acord amb l'impacte de metres quadrats que supo
sarA I'asfalt d'aquestes voreres. Jo s{ hi estic d'acord. Ara 
bé, per ventura en vol que aquestes voreres no es facin d'as
falt sinó que es facin de terra batuda, del color de la terra, 
la qual cosa em pareix que serA impossible. 

Per tant, creim que els camps de golf no són un impac
te ambiental negatiu, sinó que és positiu, perque molts de 
terrenys abandonats, perque no són rentables, es poden 
convertir en verd. Que s'hagi d'emprar aigua depurada en 
els municipis costers és una discriminació entre els inte
riors i els costers, quan realment també els interiors són els 
que tenen l'aigua més bona i per ventura serien els que -
l'haurien d'estalviar més. Que passa si l'aigua depurada no-
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més ens cobreix un 80%? És que per un 20% hem de deixar 
de fer els camps de golf? 1 jo els vaig deixar meditant una 
pregunta del cas concret de Cala Figuera. Toro a insistir en 
aquest cas, perque l'aigua de la depuradora de Cala Figue
ra, unida a la de Cala Santanyf, no bastara per a un camp 
de golf, pero sí bastarél per ventura en el 70 o 80%. I crec 
que de casos particulars com el de Cala Figuera se'n pre
sentaran molts. A més a més tenint en compte que Cala Fí
guera, com que no té platja, és nucti tunstic que no té I'a
traetiu que ten en els altres nuclis amb platja i no sé per que 
ti hem de negar un camp de goU que es vol projectar a prop 
de Cala Figuera i que donaria vida. 

Per tant, nosaltres donarem suport als dos articles, el 
primer i el segon, que aquí deixam ja per defensats, presen
tats pel Govern. Gracies, Sr. PresidenL 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes grAcies, Sr. Diputat. Srs. Portaveus deis Grups 
Parlamentaris que hi vulguin intervenir. Per part del Grup 
Mixt, té la paraula el Diputat Sr. CarIes Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 

GrAcies, Sr. President. Srs. Diputats: jo he escoltat 
atentament el Sr. Adrover, portaveu en aquest cas del Par
tit Popular i jo ti diria que efectivament és necessari que 
aquí millorem tot el que sigui turisme. 1 millorar turisme és 
indiscutiblement fer un nivel! de quatitat turística molt su
perior. 

És ben segur que els camps de golf - estA demostrat a 
tot el in6n - que el que tan, en tot cas, és aportar un turis
me de més qualitat, un turisme que majorment consumeix 
més, té per costum anar a hotels de més qualital, en defini
tiva, que aporta més doblers afegits a aquest negod que es 
diu turisme i que, per son o desgracia, ho diré una vega da 
més, avui i aqu[, és el pilar fonamental de la noslra econo
mia. Vist des d'aquest Uoc, jo die: té vos te tota la ra6. 

Pero en aquest punt exactament, parlam d'un tema 
molt delicat, que és el tema de les aigües. Pensam que a les 
nostres Illes, com a qualsevol illa, generalment, el tema de 
I'aigua és un tema sagrat, a la cuna i a la !larga. Avui, per 
desgracia, a les nos tres IUes, ja troben - i si no pregunti vos
t~ a la gent d'Eivissa i de Formentera, algunes zones de 
MalIorea i avui ja fins i tot algunes zones de Menorca - difi
cultats en el tema de tenir aig\1es potables. És ben segur 
que a moltes bandes avui en dia sobren aigües. Jo no ho 
dubt. No tenc cap discussi6 sobre aquest tema. Pero és 
igual que vost~ em digui que avui a unes zones sobren do
blers i a les altres me'n falten. Avui no ens podem perrnetre 
el luxe de crear una Unia de futur important - i die "de fu
tur" perque els camps de golf no s'acaben en quinze dies; 
vos te no fa camps de golf per un any, o per dos anys o per 
deu anys, voste els fa per molt de temps. Aleshores, vol dir 
que vost~, automAticament, crea UD. consum d'aigua impor
tantíssim que més aviat pot anar a més i mai a menys. 

Aquesta Llei anterior que havfem fet - esta aprovada, 
la Llei - si alguna cosa tenia molt bona justament era 

aquest punt, perque s'havia limitat amb esfor~ per part de 
tots nosaltres a donar aquesta possibilitat que vos te avui 
demana només al centre de Mallorca per donar-Ji oponuni
tats economiques. Era un vertader sacrifici pero que s'ha de 
saber sempre prioritzar i donar a les parts que tenen menys 
capacitat de creaci6 de riquesa uns certs avantatges. 

Pero a la resta, indiseutiblement, tenfem el gran avan
tatge que avui ha nascut - perque ha nascut fa quatre dies -
una vertadera iHusi6 per recuperar aigües. Perque les ai
gües brutes que fan les ciutats i els grups generalment mas
sius on hi ha el turisme abans anaven quasi practicament 
totes a la mar i avui tenim per sort nostra, una poUtica de 
depuradores. Depuradores que donen molta d'aigua, si es
tan ben tractades, i és aigua suficient que s'ha d'utilitzar 
sois i únicament per al tema de camps de golf. Fins i tot, re
cordi voste que ten[em també I'oportunitat que les aigües 
que fossin meynspreades, les que anaven directament a la 
mar, també poguessin esser recuperades per als camps de 
golf. 

Pero, per l'amor de Déu, senyors del Partit Popular, 
pensin que vos tes, votant aixo, hipotequen el futur de les 
nos tres Illes. Ni vostes, ni jo, ni ningú d'aquest Parlament 
es pot pennetre el luxe d'hipotecar el futur de les aigües. 
Per tant, els demanaria amb tota tranquiHitat i amb tota 
honestedat que retirin aquesta pretensi6. Sé, positivament, 
la bona voluntat i' així ho accepto, pero creieu-me que a la 
!larga seria una llosa que cauria no sois sobre nosaltres si
n6 sobre el futur deis nostres fills . 1 recordem, com vaig dir 
un dia al Conse!l de Menorca, que el que feim aquí ho feim 
per vida d'hereus, no per uns negocis més o menys puntuals 
d'avui. És el fut:ur, l'important, sempre que raH d'alguna co
sa, sempre que faig algun treball, qualsevol cosa, la veig 
sempre amb visi6 de futur. Esper que vostes, en aquest cas 
o en altres casos, m'ajudin en aquest tema. GrAcies, Srs. 
parlamentaris. 

EL SR. PRESIDENT: 

Esgotada la defensa del vot particular, procedeix a sot
metre a votaci6 el mateix vot particular, per la qual cosa jo 
deman al Sr. Secretari i als Lletrats que facin recompte deis 
Diputats assistents a la sala de plens per veure si hi ha qua
rum suficient per poder .. .sí, Sr. González Ortea, té la pa
raula. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Presidente, es para anunciar que nuestro Grupo retira 
el primer voto particular, al artículo 4, concretamente y 
mantiene el de la modificaci6n del artículo 5. Gradas. 

EL SR. PRESIDENT: 

Retirat, ido, el vot particular a l'article primer, passam 
a defensar el vot particular a l'article segon. Per defensar 
aquest vot particular, per part del Grup Parlamentari PO
PULAR, té la paraula el Diputat Sr. Adrover. 

EL SR. ADROVER 1 OBRADOR: 
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GrAcies, Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: realrnent 
podrfem trobar que un camp de golf freglls un Afea natural 
i per tant, creim que alIó que dios un camp de golf es pugui 
sembrar, no estA en contradicció amb el que és rArea natu
ral. Ajudan\ a conservar-la i per tant estam d'acord que pu
gui entrar un camp de golf dios una Area natural, sempre 
amb aquesta excepció, que ja diu l'article, que l'oferta com
plementAria ha de sortir fora del camp de golf. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 

Sr. President: si ti sembla bé, al mateix temps que vull 
contestar a aquesta recuperació de l'article, també faria la 
defensa de la meya esmena, que queda en vig~ncia. 

GrAcies, Sr. President. Srs, i Sres. Diputats: jo, vertade
rament, Sr. Adrover, estic totalment d'acord amb vost~ per
qué els camps de golf han d'esser un tema de futur, com dé
iem abans, han d'esser un tema que ens doni riquesa i que 
no destrueixi riquesa. Per tant, el fet que en els camps de 
golf, el tema de joc, bAsicament, pugui penetrar dins les 
Arees naturals, ho crec, fins i tot en molts de casos conve
nient. Avui, en molts casos, farem, en alguna illa, del 20 al 
25 o al 30% d'arees naturals del territori global de cada i
Ha. En definitiva, vol dir que tota Llei d'Área Natural va, a 
més, conjuntada amb unes normes que s'han de fer per 
mantenir, per cuidar, per preservar alló que nasal tres vo
lem preservar. Aixó, indiscutiblement vol dir una despesa 
important, vol dir un manteniment i crec que els carnps de, 
golf fan un bon manteniment, sempre i quan s'apliqués a 
aquesta proposta de vostés l'esmena que jo he duit aquL I 
ara parlaré directament de l'esmena que he duit, que és 
amb el nombre 978/90. 

Aquesta esmena té dos punts, que diuen: "A les arees 
classificades com a paratges reservats o en grau de protec
ció similar, tínicament es permetrA la construcció del camp 
i en cap cas de l'oferta complementAria". O sigui que venim 
a dir que la forma de veritat de conservar no és que hi hagi 
dins aquesta Area uns hotels amb 450 places que puguin fer 
una obstrucció de la conviv~ncia amb aqueH tros d'Area na
tural. Si, potser, que el camp de golf, que és el passeig, que 
és la zona cuidada, que tengui la possibilitat de penetració 
amb eljoc. 

Ara bé, hi ha un segon punt, que diu: "En el cas de ta
la, incendi o destrucció de la zona forestal, el titular o els 
titulars de l'explotació estaran obligats a la seva recupera
ció o reforestacióN. Efectivament, aquesta és la fórmula que 
aquestes arees naturals continuln essent Afees naturals per 
vida d'hereus. Perqu~ és la fórmula que qualsevol perjudici 
que es pugui fer en aquestes arees obligara el qui les utilitzi 
a recuperar-les, bé sigui per tala o bé sigui fins i tot per in
cendís. Aquesta cometa d'incendis, la remare, perque molt 
bé sabem tots que a moltes zones, no nornés d'aquí sinó de 
tot el món s'han provocat fins i tot incendís, que mai no se 
sap si són provocats, peró s'han produH incendís que han 

fet desaparéixer boscoso El cas que passi, bé sigui provocat 
o no provocat, nasaltres en aquest cas no haurem de discu
tir. El que sí discutim és que qualsevol problema que hi ha
gi a les arees forestals haurA d'esser recuperat. Vet aquí 
com aquesta pro posta de vos tés pot esser una proposta bri
llant perqu~ el futur de l'economia per l'explotació de 
camps de golf i el futur de la defensa de les arees naturals 
véngui, gracies a aquesta proposta, ben engaoxada, ben 
controlada i, per tercera vegada, que sigui per vida d'he
reuso Gnlcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup POPULAR, té la paraula el Diputat 
Sr. Adrover. 

EL SR. ADROVER 1 OBRADOR: 

Gracies, Sr. President: és per dir que acceptam l'esme
na del Sr. Ricci del Grup MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat, idó, el debat, procedeix sotmetre a votació el 
vot particular a l'article 2 que, tal com aquesta Presidencia 
va fer saber a la Junta de Portaveus, es votarA únicament al 
que corres pon al punt primer, de resultes de la votació de 
les esmenes presentades pel Grup MIXT. 

Atés que aquesta Presidencia' pareix que té dubtes que 
hi hagi quorum, jo deman als serveís de la casa que proce
deixin a comptar els Diputats que estan en aquests mo
ments a la sala, per saber si hi ha la majoria absoluta, tal 
com diu el Reglament que hi ha d'haver per poder sotme
tre a votació qualseval assumpte. 

Fet el recompte, pareix que hi ha 29 Diputats dins la 
sala. La majoria absoluta o el quorum necessari per a la vo
tació és la meitat més un; de 58 seria 30. Atesa aquesta cir
cumstAncia, se suspén la sessió per deu minuts, i la repren
drem amb l'esperan~ que hi hagi quorum suficient per po
der sotmetre a votaci6 el tema que en aquests maments no 
es pot fer. Se susp~n la sessió per deu minuts. 

(Pausa.) 

Sres. ¡Srs. Diputats, recomen~ la sessió. Passat el ter
mini acordat per aquesta Presidencia per repetir la votació, 
procedeix fer recornpte altra vegada deIs Diputats presents 
per comprovar si hi ha la majoria"dels seus membres, que 
és el que l'article 79 del nostre Reglament fa necessari per 
sotmetre a votació qualsevol assumpte. Srs. Lletrats de la 
sala i Sr. Secretari ... 

Pels serveis jurldics de la casa i pel Secretari Primer 
present, es fa arribar a aquesta Presidencia que en aquests 
moments hi ha 26 Diputats dios la sala. Per tant, no es pot 
procedir a votar el tema que s'ha debatut i d'acord al que 
disposa el punt segan de l'article 79, aquest assumpte sera 
sotmés a votació en aquest mateix plenari a la sessió se
güent. 
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V.-) DICfAMEN DE LA COMISSIÓ D'ORDENA
CIO TERRITORIAL SOBRE LA PROPOSICIÓ DE 
LLEI NÚM. RGE. 1750/89 PRESENTADA PELS 
GRUPS PARLAMENTARIS NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, CDS I SOCIALISTA, RELATIVA A DE
CLARACIÓ D'UNA ÁREA NATURAL D'ESPECIAL 
INTERES. 

Passam, ido, al debat del punt següent de I'Ordre del 
Dia, que fa refer~ncia al dictamen de la Comissió d'Orde
nació Territorial sobre la Proposició de Llei nombre 
1750/89 presentada pels Grups NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, CDS i SOCIALISTA relativa a la declaració 
d'un Area natural d'especial inter~ a la Marina de Llucma
joro A l'artide primer no hi ha esmenes presentad es. Proce
deix sotmetre'l direetament a votació. 

(pausa.) 

En el punt en que estavem del debat, com hem dit, a 
I'article primer no hi ha esmenes presentades. Procedeix 
sotmetre'l direetament a votació, pero tampoc no n'hi ha al 
segon, ni a la disposició transitoria, ni a la votació a les dis
posicions finals primera i segona, ni a la votació de l'Expo
sició de Motius. At~ que no hi ha esmenes, aquesta Presi
dencia vol donar un tom d'intervencions per si qualque 
portaveu hi vol intervenir abans de procedir a sotmetre a 
votació el conjunt de la Llei. 

Per pan del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la parauIa el Diputat Sr. Joan Mayol. 

EL SR. MA YOL I SERRA: 

GrAcies, Sr. President: cree que podem estar orgullosos 
de votar, avui horabaixa, una Llei consensuada en Pon~ncia 
per unanimitat de tots eIs Grups, de protecció d'un espai 
natural, que cree també que ve a demostrar la capacitat d'a
cord i la logica que hi pOl haver en el Parlament qua n les 
propostes que es tan, la tenen. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SERRA I VICH: 

GrAcies, Sr. President. A pesar de les paraules del Sr. 
Joan Mayol, hi ha en el darrer parAgraf de l'Exposició de 
Motius una serie de lfnies que cree que són bastant interes
sants. 

Diu: "La protecció d'aquesta Area és insuficient si no 
va acompayada d'una adequada i harmonica ordenació ter
ritorial de tota la Marina". M'agradaria recordar a aquesta 
sala que el que avui protegirem no és la totalitat de la Ma
rina de Llucmajor, només n'és una petita parto L'altre dia, a 
la Comissi6 d'Ordenaci6 del Territori del Consell Insular 
de Mallorca, wrem veure com la nova redacci6 de normes 
subsidiAries de l'Ajuntament de Campos, aquests espais no 
queden amb la garantía suficient ja que en certa manera, 

augmentam els metres lineals de primera Unia. Per tant, a 
pesar que sí, que ha passat amb l'acord de tots els Grups i 
que dins el Consell Insular, davant el PIa de Campos també 
va quedar pal~ que tots els Grups presents estaven en con
tra d'aquest excés d'urbanització, demostra que hem d'estar 
alerta, que hem d'estar prevenguts perqu~, a pesar de la 
protecció, les urbanitzacions poden aprofitar aquestes zo
nes que protegim. Grkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre-ho a votació. Per 
tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor dels ~rticles pri
mer i segon, de la disposició transitoria, les disposicions fi
nals primera i segon i l'Exposició de Motius, es volen posar 
drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

VI.-) DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ 
DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI NÚM. RGE. 689/90, 
PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES, RELATIVA A LA DERO
GACIÓ A L'ÁMBIT DE LES ILLES BALEARS DE LA 
LLEI 197/63, DE "CENTROS Y ZONAS DE INTERÉS 
TURíSTICO NACIONAL". 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam al sise i darrer punt de l'Ordre del Dia d'avui, 
que és el debat de presa en consideració de la Proposició 
de Llei núm. 689/90, presentada pel Grup Parlamentari 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES, relativa a derogació 
a l'ambit de les llles Balears de la Llei 197/63, de "Centros y 
zonas de interés turístico nacional". Per defensar aquesta 
Proposició de Llei, per part del Grup NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el seu portaveu, Sr. López 
Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZI CASASNOVAS: 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: no vam poder acon
seguir que aquest Parlament votas sengles Proposicions no 
de Llei sol'licitant a Madrid la derogaci6 de la Llei de Cen
tres d'Inter~ Turfstic Nacional. No vam poder aconseguir 
la revocació de la declaració de centres que hi ha a les llles. 
Alguns, com el de Cala En Turqueta, amb serioses amena
ces a un futur llunyA, pero a un futur. 

Per que Madrid no deroga'! Per que Madrid no revo
ca? CaldrA que anem a tocar a les portes del cel per alló 
que diuen que de Madrid al cielo? "Si no puc sotmetre els 
cels, remouré els inferns", va -dir Virgili a l'Eneida. Ido, sen
se necessitat de davallar als infems, avui posam a conside
ració d'aquesta Cambra una Proposici6 de LIei, una Propo
sició de LIei que implica que aquest Parlament, sobirana
ment i en virtut de les seves competencies, vol i pot derogar 
una Llei antiga, la Uei de Centres d'Inter~ Turfstic Nacio-
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nal, de l'any 1963. A l'Exposició de Motius d'aquest text le
gislatiu molt senzill, té un artiele ónic i dues disposicions, 
s'explica detalladament com els objectius que tenia la legis
lació sobre centres i zones d'intert.'l turístie quant a ordenar 
l'ordenació turística del territori (artic1e primer) i l'est!mul 
al desenvolupament d'aquelles llrees que presenten, segons 
diu la LIei, condicions especials per a l'atracció i la retenció 
del turisme. Aquests objectius són avui aigües passades, 
sÓn avui objectius passats, absolutament caducs, per una 
necessitat de legislar en funció del turisme i en funció de 
l'ordenació territorial de les nostres llles. 

La forma com s'apliquen aquests objectius, la usurpa
ció, per part de l'Administració de l'Estat, de compet~ncies 
municipals que significava aquella LIei del 63 quan la 
Constitució Espanyola encara era imprevisible i quan l'au
tonomia municipal era un desiderlltum d'alguns grups, d'al
gunes persones demócrates que lluitaven per aquests objec
tius democrlltics, pensam que haurien d'haver passat defini
tivament a la historia. Cada vegada que hem plantejat 
aquesta temlltica en aquest Parlament, se'ns ha dit, ja sigui 
per vía de resposta escrita, ja sigui per resposta oral per 
part del Govern que Madrid no solia derogar aquests cen
tres, que ac;ó era una compet~ncia que no era nostra, que 
els Decrets de transfer~ncies en el seu dia, l'any 83 i els an
teriors també, no havien entrat en aquesta mat~ria, se l'ha
via reservada l'Estat, el Govern Central. 

Nosaltres hem de dir i hem d'afirmar d'una manera ro
tudna i clara que quan l'Estatut d'Autonomia, llei orgAnica 
de l'Estat atorga unes compet~ncies, com són la promoció 
interior del turisme i com són totes les referides al r~gim 
del sol i a la política urban1stica, aquest Parlament té legiti
mitat i possibilitats de legislar sobre una LIei, la LIei de 
Centres d'Interes Turístic que, per una banda, ajunta la 
promoció interior del turisme, i per l'altra, tracta temes 
que són propis de r~gim de sol i ordenació territorial. 

Supos que s'han llegit alnb cura els punts del preambul 
d'aquesta Exposició de Motius de la Proposició de Llei. Jo 
voldria reafirmar aquesta legitimitat acudint a un llibre 
útil, un llibre curiosament editat per una Comunitat Auto
noma, la de Madrid, que recu111a doctrina general elabora
da pel Tribunal Constitucional des de 1981 fins a 1989. S'hi 
estableix d'una manera rotunda que la titularitat de ~es 
compet~ncies correspon a la Comunitat Autonoma per 
obra de la LIei OrgAnica, per la qual es va aprovar l'Est2.tut 
d'Autonomia i només en situacions d'allo que s'anomenava 
"preautonomia", les compet~ncies es van adquirir per mitja 
de traspassos. I aquesta modalitat pot encara avui funcio
nar respecte d'aquelles compet~ncies que, en l'Estatut, no 
han estat esmentades. Pero resulta que les competencies de 
turisme i d'ordenació teritorial i r~gim de sol són esmenta
des i d'una manera absolutament diMana a la nostra LIei 
Organica de l'Estatut. 

Per si no n'hi havía prou i referint-se als Reials De
crets de transferencies, diu la doctrina del Tribunal Consti
tucional: "Los Reales Decretos de transferencias no atribu
yen ni reconocen competencias, sino que se refieren a los 
medios materiales y humanos necesarios para ejerecerlas, 
como ya ha declarado este tribunal en otras ocasiones". 1 

podríem anar repassant un a un, els diversos pronuncia
ments, les sent~ncies del Tribunal Constitucional per veure 
que ens empara abso)utament el dret de procedir a legislar 
sobre aquesta mat~ria. 

Peró és més encara. Si els Reials Decrets de transfe
rencies prodults abans de la promulgació de l'Estatut d'Au
tonomia reservaven al Govern Central de l'Estat aspectes 
competencials d'intert.'l turístic, també és cert que després 
es va aprovar la llei orgllnica. La relació jurídica d'un reial 
decret o d'un decret, senzillament, de traspassos, de compe
tencies, no es pot posar, ni de noves, al mateix nivell que 
una llei orgllnica. 1 si el Reial Decret de l'any 83 de transfe
r~ncies esmentava encara algunes qüestions compartides 
amb aquesta mat~ria, és evident que el Govern amb tota le
gitimitat, podia recórrer a aquest decret de traspassos, si ai
xi ho volia. 

Una prllctica aquesta, la de recórrer, en defensa de les 
competencies estatutllries, en defensa de la nostra Autono
mia, que el Govern no s'ha distingit a exercir. Ahir precisa
ment sortia damunt la premsa unes declaracions del seu Vi
cepresident, on esmentava algunes actuacions en materia 
de recursos d'inconstitucionalitat o conflicte de compet~n
cies que havia posat el Govern de les Illes en relació a te
mes diversos. Ido bé: és, la nostra, una de les Comunitats 
Autónomes amb més escassa bel.ligerllncia en defensa deIs 
nos tres drets estatutaris. No vull dir que ho hagi d'esser per 
sistema .. El que vull dir és que el Govern hauria d'esser ge
lós guardador d'aquestes competencies. 

Peró si el Govem no ho fa, aquí hi ha el Parlament 
com a Cambra superior que convendria que ho fes. 1 és cu
riós observar com en qüestions que aquí ni de noves se'ns 
han acudit que podríem entrar, altres comunitats autóno
mes - i curiosament regides per Grups o forces poUtiques 
del mateix signe que el que governa en aquesta Comunitat
han fet i d'una manera ben clara i decidida. Em vull referir, 
perque quedi constancia i claretat, al conflicte positiu de 
compet~ncia nombre 904 de 1990 plantejat pel Consell de 
Govern de la Diputació Regional de Cantabria en relació 
als expedients incoats i a les sancions imposades per la De
legació de Govern a Cantabrj~ a diverses empreses turfsti
ques radicades en aquesta COmunitat Autonoma. Fixin-se 
per on, el Govern de la Comunitat Autónoma de Cantabria 
se sent lesionat en els seus drets, que considera justos pel 
motiu que la Delegació de Govem, el Delegat del Govern, 
actua en mat~ria de sancions sobre establiments turfstics 
quant a horaris, quant a r~gim d'horaris, concretament, es
tablerts per ordre d'aquesta delegació i a l'empar del que 
disposava un Reial Decret de 1987., relatiu a reglament ge
neral de policia d'espectacles públics i activítats recreatives. 
No és només un exemple. És una an~cdota que podria ser
vir també de pauta i de categoria del que es podria haver 
fet en aquesta Comunitat AutOnoma. Quan veim que la 
Comunitat Autonoma de Catalunya planteja un recurs 
d'inconstitucionalitat per regular la utilització de la llengua 
catalana en relació a la castellana en materia de registre 
mercantil, nosaltres també, el Govern també, en defensa de 
la LIei de Normalització Lingülstica i de l'Estatut ho hau
ria pogut fer i no ho fa ni ho ha fet. 



6940 OlARI DE SESSIONS I Núm. 88 / 31 de maig del 1990 

Toro al tema que ens ocupa. Una llei, una Proposició 
de Llei que entra dins el nostre ~mbit competencial i diu: 
"a les Illes Balears no volem més aquesta llei de centres 
d'inter~ turístico. A altres Comunitats Autonomes potser 
eIs vendrA bé mantenir les exempcions fiscaIs, el regim de 
favoritisme que propiciava aquella legislació antiga. Pero a 
les Illes Balears, entrarfem en gran contradicció amb el que 
s'ha dit sobre política turística i en poUtica d'ordenació ter
ritorial i en autonomia municipal si mantenrem aquests 
principis legaIs. Ero diran que la Llei no s'aplica, que ac
tualment la Llei de Centres i Zones és una Llei guardada 
dins un calaix. Perb, qui em pot negar, Sres. i Srs. Dipulats, 
que a Cala En Turqueta bj ha una declaració de centre 
d'inleres turístic i que el día que es modifiqui el planeja
ment i que es modifiqui la Llei de Prmecció, que es pOt 
modificar ¡que esuc segur que hi hauria algú que 110 vol
dda modificar, la Declaració de Centre cominuarA existin1 i 
per tant, eIs beneficis fiscaIs i totaJa conculcació d'autono
mia municipal pot desenrotllar-se, pot entrar en vigor. 

Mirin, el Grup NACIONALISTA IO'ESQUERRES 
és un Grup que si en alguna cosa s'ha destacat d'una mane
ra gelosa en aquest Parlament ha estat, entre al tres coses, 
en la defensa, pam a pam, de l'Autonomía. Les sentencies 
del Tribunal Constitucional en aquests moments, hem de 
reconeixer que no refan massa la qüestió. Al contrari, s'em
boliquen les sentencies amb competencies concurrents, la 
qual cosa no ha fet més que frenar allb que toIS vam pensar 
que serien competencies excll!sives. En aquest cas, no hi ha 
duble. En aquest cas, no h.i ha l'excusa de les competencies 
compartides per l'Estat. Aquest carreró sense sortida a que 
ens pOdria dur una visió superposada de les competencies 
estalals sobre les autonbmiques quan són en' exclusiva, cre
im que amb la Llei de centres d'inter~ turfstic no ha de 
succeir ni s'ha de produir. 

EIs proposiLS de I'actual Govern, el Govero del Grup 
POPULAR, amb alguns SUpOrlS en temes com la compe
tencia en materia d'aigües o per modificar la legislació en 
materia d'urbanisme. regim del so) i promoció del turisme, 
competencies que en alguns casos s'han volgut exercir, per 
exemple, elaborant lleis que modifiquen o que actuen sobre 
la Lleí General de Regim de Sol del 75. En altres, no s'hi 
ha volgut entrar, el tema d'aigües, pero a110 en que cal 
aprofundir és en la idea que l' Autonomia només fucniona
n\ en la mesura que sigui possible que fets diferen15 ten
guin tractaments düerents a cadascuna de les comunitats 
autonomes. 1 si a Andalusia, per posar un cas, els interessa 
algun aspecte de la política de zones i centres d'interes tu
rístic, no ho sé, dones que ho puguin fer. Pero si a les Illes 
hem decidit que el desenrotllisme deis anys 60 i 70 s'ha de 
frenar d'una manera definitiva, dones també hem de tenir 
la possibilitat d'acabar amb legislacions caduques i contrA
ries a aquests plantejaments. 

Es podria afirmar, fina lment, que l'aprofundimem de 
la democmcia ens guia cada cop més a garantir els dre15 in
dividuals de les persones, perb aquesta salvaguarda del dret 
fonamentals ha de comportar tot seguit que també es ga
ranteixin els drets nacionals, en aquest cas els dreIS de la 
nostra ComuDitat Autónoma. És ben hora, ido, que avui el 
ParLament de les Illes Balears doni un exemple en materia 

d'exercici de les nostres competencies. Bperam coneixer 
quins són els posicionaments deis Grups respecte d'aquesta 
tematica. Volem veure si hi ha arguments en contra real
ment solids i si no n'hi ha - que esperam que no n'hi hagi -
que es voti conseqüentment i que es digui que a les Illes 
Balears s'ha acabat un model de desenrotllisme que ve deis 
anys 60 i que ha donat més maldecaps i més dolenteria que 
bondat a la nostra Comunitat Autonoma. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Vicepresident del Govero, Sr. Joan 
Huguet. 

EL SR. VICEPRESIDENT (Joan Huguet i Rotger): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats: dins aquesta tran
quiHitat de la intervenció que ha fet el representant del 
Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES m'agradaria fi
xar la posició del Govem en lOrn a aquesta ProposiciÓ de 
Lleí. 

Dic fixar la posició del Govero perque crec que al
menys independentment de si els arguments que pugui do
nar el Govero són assumíts o no són assumíts pel Grup que 
presenta la Proposició de Llei, f que almenys el Grup que 
Pila presentada haurA de donar al Govern el benefici de la 
bona voluntat que aquest tema es deba ti aquf, quan voste 
sap que hi hauria pogut haver motius suficien15 que sembla 
que haurien pogut paralitzar la lramitaciÓ, mitjan~nt un 
criteri que hauria pogut exposar el Govern. No n'ha fel ús i 
si no n'ha fel ús ha estal perque efectivament considerava 
que aqul hi hauria un debat sobre si érem o no éreI)l com-
petents en aquesta materia. -

"El Parlament vol": el que el Parlament vol ha decidira 
i ha veurem en el moment que es voti, pero suposem que 
efectivament el Parlament vulgl.li i podero compartir aques
ta voluntat. La segona frase que diu vos te, "i podem", aixo 
és el que ja tenim més en dubte, i podem, i serA interes
sant escoltar les argumentacions de to15 eIs Grups políties. 

Jo consider que amb la seva argumentació - i m'ha de 
permetre que ti ha digui amb 1015 els meus respectes - per a 
mi ha estal més dificil interpretar i fer interpretar la seva 
Exposició de Motius per l'argumemació que duu implícita 
que no la seva exposició avui, damunl aquesta mateixa tri
buna. Miri, voste ha dit al Govern que no tenia massa gelo
sia a posar recursos quant a conflictes competenciaIs. No 
estam per discutir aixo, perb jo li diria: com quedam? o 
som massa conflictius o som massa poc conflictius. Es po
sen els recursos des de I'Estat a la Comunitat Autonoma i 
de la Comunitat Autonoma a I'Estat en el moment que ens 
sembla que es conculquen competencies si és que sÓn pro
pies de la nOSlra Comunitat Autonoma i l'Estat ens les po
sa a nosaltres en el momenl que considera que la Comuni
tat Autonoma conculca competencies que són de I'Esta1. 

Pero anem a l'assumpte d'avui. Jo voldria exposar una 
serie d'argumentacions que consideram que fan inviable la 
presa en consideració d'aquesta Proposició de Llei. 1 ho 
creim perque l'aplicació de la LIei de Centres i Zones d'ln-
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ter~ Nacional i allojaments turístics és una LIei que no no
més afecta compet~ncies d'ordenació turística i territorial 
sinó que, a més a més, va més enllA i la mateixa LIei preveu 
una s~rie de circumstAncies en les quaIs indiscutiblement 
nosaltres no hi tenim cap compet~ncia. I no entrem en si 
en voldrfem tenir o no en voldrfem tenir: no n'hi tenim. Se
gons diuen eIs missers, que ni vost~ ni jo ha som, la inter
pretació de la LIei, o es fa en conjunt, o no es pot extropo
lar un article en concret per aplicar-lo a les nostres conve
ni~ncies. Aixo és un principi jurfdie que jo no he estudiat a 
la carrera de misser perqu~ no ho som, pero sí que he he
guat d'estudiar a la funció que tene en el Govern al llarg 
d'aquest set anys i I'he apr~, bé o malament, pero l'he a
prés. 

Arj) podria donar la sensació que aquest Govern adop
ta en aquests moments una postura radicalment contrAria a 
aquella defensa que feim d'assumir més compet~ncies. Jo li 
tomaria a dur al debat que ja vam tenir nosaltres dos quant 
al tema de l'autodeterminació. No. Nosaltres no renunciam 
a assumir més compet~ncies, pero les volem assumir dins el 
mare estatutari, dins el mare constitucional. 1 en aquest cas 
concret entenem que si nosaItres aquí aprovéssim aquesta 
Proposició de LIei, independentment de si amb l'esperit o 
en el fans, hi estiguéssim d'acord, conculcarfem un deis 
drets fonamentals com és aquesta competencia de planifi
cació i ordenació economica que té I'Estat, que té en 
aquest moment el Govern Central i que li dóna la Consti
tu ció. 

Seria absurd, Sr.Diputat, ido, fet aquest prellmbul, que 
la meya intervenció s'interpretAs com una defensa deis in te
ressos de I'Estat en detriment de la nostra Comunitat Au
tonoma, qua n en realitat la postura-del Govem vol expres
sar i intentar expressar amb la precisió que sigui possible 
quina és la nostra competencia. Efeetivament, Srs. del ' 
Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES, com vost~ 
molt bé diuen a l'Exposició de Motius - i aixo li he d'agrair: 
ha fet una Exposició de Motius a la qual hom pot fer una 
intervenció damunt aquesta tribuna sense esperar la inter
venció del parlamentari i haver d'improvisar - i voste a la 
seva Exposició de Motius diu que l'article 137 i el 140 de la 
Constitució consagren l'autonomia municipal. Pero arj) 
s'ha d'entendre dins el mateix ordre constitucional. I faig 
referencia al que abans li havia dit. No podem extrapolar 
únicament i exelusivament aquests dos articles sense tenir 
en compte tota la resta d'articles de la Constitució que for
men un cos comú. Pens que aquests articles han d'esser lle
gits i interpretats en relació a tot l'articulat. De tal manera 
que si I'Estat, amb referencia a les Comunitats Autonomes 
i segons l'article 149, té competencies exclusives, entre d'al
tres materies sobre les bases i la coordinació de la planifi
cació general de l'activitat económica, no comprenc, per 
exemple, per que aquesta reserva competencial a favor de 
I'Estat no sigui entesa de la mateixa forma i en relació al 
que s'entén, per exemple, amb els Ajuntaments. 

Jo cree que és fAcil d'entendre que I'Estat, amb l'exer
cici d'aquesta reserva competencial és el qui marca les di
rectrius que en més d'una ocasió poden suposar i suposen 
restricció de I'Autonomia dels municipis i de les comuni
tats autonomes, garantida pels artides que voste esmenta-

va. Pero aixo no és que només ho faci 1'Estat, aixo també 
ho feim nosaltres. Aquest Parlament, en el moment que le
gislam en ordenació territorial i conculcam certes compe
teneies o compet~ncies que puguin tenir els Ajuntaments i 
les corporacions locals, ja que legislam i feim vinculats eIs 
nos tres criteris ais municipis. Arj) ho veurem quan deter
minem aquí les directrius d'ordenació territorial. A~ ho 
veurem, per exemple, quan es tramiti i surti el CatAleg 
d'Espais NaturaIs; quan eIs Ajuntaments, fent ús de les se
ves competencies, tenen una planificació municipal en la 
qual fan les seves reserves, pero una altra instAncia, en 
aquest cas el Parlament, que fa ús també de les seves com
pel~ncies i determina un ordre de planificació general al 
qual eIs Ajuntaments s'hauran de SOlmelre. Han conculcal, 
conculcarem aoo competencics de !'Adminislració local? 
fu una pregunta que haurem de respondre a al tres debats. 

Comprenc que pot esser temptador en ocasions fer 
una ínterpretació individualitzadora d'aquests articles pr~
viament extrapolats de I'Ambit legal. I és temptador perque 
pot esser que en aquests moments les convenieneies siguin 
aquestes, i no ho dubtam. Pero hi ha quelcom que realment 
nosaltres haurfem de lenir en compte i és que La LIei de 
Centres d'Interés Turfstic no fa refer~ncia únicament i ex
clusívament a l'ordenació turística i territorial. EIs efectes 
de la LIei que nosaltres volem derogar dins I'ambit de la 
nostra Comunitat Autónoma fan referencia al5 beneficis 
fiscals, a la preferencia per a 1'0btenció de crMits oficials, 
especialitats en el sistema d'expropiació for~.a especiali
tats en les formes d'adquisició i béns de finques rúsliques, 
aoo com a l'aprofitament de béns de do mini de I'Estat, etc. 
etc. Per altra banda, de tots eIs efectes que produeixen 
aquest tipus de declaracions, la declaració de Centres d'ln
ter~ Turístic, la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, 
té tota la raó, és competent en eIs vessants de promoció tu
rística i d'ordenació urbana. Pero no ha és en cap cas i en 
cap manera respecte deis altres efeetes esmentats, materies 
totes aquestes reservades per a l'Estat com a competencies 
exclusives i que, com die, tenen un carAeter multidireccio
nal que s'espressa de forma clara a la LIei. 

Per tot a<tO, si bé és veritat que la Comunítat Autóno
ma té competencies exclusives en materia. de foment i de 
promoció del turisme, aoo com d'ordenació d'aquestes dins 
l'ambit territorial dins les nOs tres Illes, no és menys cert 
que segons expressa el Tribunal Constitucional a la sent~n
cia 125/84 de dia 20 de desembre - i tenim aquesta senten
cia -, neis conceptes de materies recollits a la Constitució i a 
l'Estatut d'Autonomia tenen en ocasions un inevitable grau 
de in determina ció i és freqüent que una materia com és el 
cas del turisme tengui disminucions classificables dins un 
altre concepte material i es pot encaixar en un altre titol 
competencial", que en aquest cas és el de planificació eco
no mica. 

En aquesta mateixa linia, tamM· el Tribunal Constitu
cional ha establert pautes d'interés en allo que es refereix a 
aquells casos en eIs quals respecte d'una competencia, com 
era l'ordenació del turisme, influeixen directrius estatals re
vestides del caracter d'ordenació i planificació economica. 

En base a l'exposat, aquest Govern pensa que no es 
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pot prendre en consideració aquesta Proposició de Llei, 
perque entén que el debat sobrepassa el camp de la nostra 
competencia a la nostra Comunitat Autonoma i sobrepassa 
el camp en les possibilita15 de legislar sobre aquesta mate
ria. Amb aquesta intervenció he volgut deixar patent la rea
litat del tema tractat, els seus múltiples efectes de distint 
ordre que té la norma estatal que es pretén derogar i que, 
per tant, només podria esser derogada per qui la va dictar, 
que és un definitiva qui ostenta la capacitat de la supraor
denació i aquestes lleis s'han fet en base a a0. 

Sr. representant d'Esquerra Nacionalista, em presti 
atenció: de poc serveix, per tant, que el Govern estigui d'a
cord amb l'essencia del problema, ·relativa al fet que els 
centres d'interes turístic nacional són un instrument d'or
denació turística desfasada, que no s'adapten a aquesta no
va realitat, que poden esser poc coinciden15 i més aviat 
qualque vega da contradictoris. Crec que en el passat debat, 
es va dir i es varen donar proves que el Govern estava ac
tuant dins el seu Ambit i dins el seu camp fent la revisió 
deis centres d'interes turístic que havien conclos aques15 
quinze anys. 

Finalment, i malgrat que la postura del Govern en 
contra de la Proposició de Llei a debat faci ja innecess¡\ria 
qualsevol altra puntualització respecte d'aquest text, vull 
apuntar unes consideracions finals a la disposició final 
transitoria segona perque també es considera, des del nos
tre punt de vista, que hi ha hagut una equivocació de plan
tejament en la seva redacció. 

Consideram que amb la disposició transitoria segona, 
es fa una nova intromissió en una materia que en cap mo
ment no corres pon decidir a la nostrll Comunitat Autopo- . 
ma. Consideram que és utopic, per no dir il.lusori, que 
aquesta Comunitat Autonoma tengui competencies a deci
dir all0 que correspon a l'Estt!t. Pero és que a més a més, 
tot seguit, vostes em fa l'efecte que fan una mescla de con
ceptes agafan la Llei de Declaració de Centres d'Interes 
Thrístic i la plasmen segons l'interes que en aquest mo
ment guia aquesta presentació que vos tes han fel. Vostes 
primer deroguen la Llei de Centres d'Interes Thristic dins 
l'¡\mbit de les llles Balears. Després, estableixen que corres
pon al Govern de I'Estat el manteniment o la revocació 
deis beneficis per als projectes d'obres i serveis i finalment, 
els donen, en tot cas, una vigencia mlbrima de quinze anys. 
A0 és el que fan vostes a la seva redacció. És a dir, vostes 
aprofiten els ingredien15 de la legislació estatal i els mes
den amb aquesta conveniencia, perque aquesta parla d'un 
termini de quinze anys. Pero aquest termini de quinze anys, 
en cap cas no és un termini de vigencia, sinó que és un ter
mini que estableix la revisió deis plans d'ordenació d'un 
centre o d'una zona declarats d'interes tuóstic nacional, re
visió que pot efectuar de la manera que es va debatre en 
aquest mateix Parlamenl. 

Jo no sé, Sr. López, si amb aquesta intervenció del Go
vem voste haurA quedat o no suficientment conven<;ut de si 
som o no som competents a fer la derogació de la Llei de 
Centres d'Inter~ Turístic. Jo vull acabar amb una precisió 
quasi final, que 1i havia fet: cree que la seva Proposició de 
Llei - ja ti ho he dit abans i cree que és meritori reconeixer-

ho - est¡\ agafada amb pinces, est¡\ estudiada amb una Expo
sició de Motius en la qual agafa diferen15 informes que hi 
ha avui sobre la materia, indiscutiblement algun contradic
tori, pero la inseguretat que nosaltres tenguem capacitat 
per fer la derogació, vos te mateix la plasma en el seu arti
culat. 

És el cas que li he dit: voste deroga per una banda dins 
l'¡\mbit territorial de les Illes Balears la Llei 197/1983 de 
dia 28 de desembre de Centres d'Interes Turístic i Allotja
ments Turístics i per una altra banda, diu que no ho deroga 
perque no ho pot derogar. 1 diu: "corres pon al Govem de 
I'Estat el manteniment de la revocaci6 deis beneficis pels 
projectes d'obres i serveis". Si fossin dues lleis diferen15, és 
a dir, una de creaci6 de centres d'interes turístic i una altra 
llei de declara ció de beneficis en funció de la declaraci6 de 
centres d'interes turístic, és a dir, dues lleis diferen15, aquí 
hi podria haver una interpretació que potser podria dero
gar la primera, declaració en tant que afecta dins l'¡\mbit. 
PerO el cos legisla ti u és el mateix i tot el bloc legisla ti u est¡\ 
plasmat en una única llei. Aquest és el fet pel qual conside
ram que no es pot derogar la nostra Llei i consideram que 
seria totalment recurrible i seria declarada inconstitucio
nal. Davant aquest fet, jo deman al seu Grup que em digui 
si creu que ha de mantenir aquesta proposta en aquest Par
lament o si creu que val més la pena agafar els seus repre
sentan15 en el Congrés de Diputa15 i que, amb el mateix 
text, la defensin en el Congrés de Diputats, que aquests sí 
que són totalment competen15 i ningú no els podr¡\ dir que 
no. Moltes gr¡\cies. 

(El Sr. President s,absenta de la Sala i la Sra. Vicepre
sidenta Primera presideix el debat.) 

EL SR. PRESIDENT: 

Para el turno de réplica, tiene la palabra el Diputado 
Sr. López Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gr¡\cies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident del Govern: 
gr:kies també pel to i per l'argumentació que voste acaba 
d'exposar, documentació amb la qual procuraré explicar els 
motius de la meya discrep¡\ncia, tot i reconeixer també que 
voste té una base jurídica ben elaborada, supos que algun 
misser assessor del Govern li haur¡\ servil. 

No hem d'agrair ningú que avui es debati aquí, a 
aquesta Cambra, aquesta Proposició de Llei. És cert que hi 
havia motius. Alguns opinaven que es podia emprar algun 
ressort reglamentari per impedir que aquest debat arribés a 
aquesta Cambra. Per SOft, pero, la Mesa d'aquest Parla
ment va considerar que si que s'havia de tractar i en conse
qüencia jo crec que hi surt guanyant, el debat autonomic i 
per a0 ens felicitam to15. 

Voste ha dit que hi ha materies on no podem entrar, 
materies de la Llei de Centres d'Inter~ Tuóstic on no po
dem entrar i jo esperava amb el bolfgraf en la mA per apun
tar quines eren aquestes materies. He hagut d'esperar bas
tant fins que les digués. Després he vist per on anava la co-
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sao Per l'única banda per on podía anar, defensant els argu
ments que no podem legislar sobre aquesta mat~ria, que és 
l'aspecte díguéssim constitucional que reselVa a l'Estat, al 
Govem Central la planificació general de l'economía. Pero 
si s'han llegit atentament l'ExposIció de Motius veuran que 
explicam que, en efecte, entre els principis rectors de la po
Utica social i economica referits al capitol tercer de la 
Constitució, hi figura el dret de disposar d'un medí ambient 
adequat per al desenvolupament de la persona i el deure de 
conservar-lo. Ar;a sí que és un article important, que obliga 
l'Estat a no renunciar a compet~ncies, si veu que legisla
cions autonomiques ho fan (article 45.1). Els poders pú
blies vetllaran per la utilització racional de tots els recursos 
naturals a ti de protegir i millorar la qualitat de vida i de
fensar i restaurar el medi ambient amb el suport de la in
dispensable solidaritat col.lectiva (artide 45.2). Enlloc no 
figura, pero, i ar;a crec que és convenient de subratllar, 
igual o semblant refer~ncia expr~a al turisme - fixin-se 
que per una banda parlam de meal ambient; ara parlam de 
turisme - com a principi que configuri aquesta activitat eco
no mica, com a principi rector i inspirador d'ínter~ d'igual 
rang a tot l'Estat espanyol, l'única cosa que garantiría la 
planificació general de l'economia. Jo crec que és un argu
ment també a tenir en consideració i a pensar. 

L'Estat sempre té la possibilitat de fer legislació de ba
ses. És la LIei de Centres d'Inter~ Turlstie una llei de ba
ses? No ho pot esser, no ho éso Una llei que r~,gula l'activi
tat economica general de tot l'Estat? No ho éso És una llei 
molt referida a un tema concret i no a tot el turisme sinó a 
la relació turisme-ordenació del territori o ocupació del 
territori o afectació del territori, si m'bo pennet dir aoo. 
No s'hi donen requisits d'urg~ncia i d'excepcional inter~ 
públlc, única cosa que avalaría, Constitució a la ro;}, la pos
sibilitat de reserva de 1'Estat d'aquesta compet~ncia. No 
s'm donen. Pero és que és una LIei anterior a la Constitu
ció: i coro s'm han de donar? Vost~ afirmava fa un mo
ment: "aquesta LIei només la pot derogar qui la va dictar". 
Perdoni l'extrapolació, que jo sé que ho és, pero aquesta 
Llei, emprant aquest argument, només la podia derogar el 
Sr. Cap d'Estat Francisco Franco, que és q ui la va dictar en 
el seu dia, l'any 63. El Govern, el Gavera Central, molt bé. 

El Govern d'aquesta Comunitat Autonoma pensa que 
el tema depassa l'ambit de la nostra Comunitat. Nosaltres, 
aquí, hi discrepa m rotundament. Beneficis fiscals, foment 
de l'activitat econc"lmica dins la nostra Comunitat. Fixin-se 
que no rall de I'Estat general. De la nostra Comunitat. Te
mes que peftanyen, Estatut a la ma, únicament i exclusiva a 
la Comunitat Autonoma. Hi pot haver concurr~ncia amb 
I'Estat, en alguns temes com pot esser l'expropiació for~
sao Pero, cregui'm. La LLei de Centres i Zones d'lnter~ Tu
rfstic Nacional no és una llei d'expropiació forcpsa , ni una 
L1ei de M ns de domini p(¡blic de I'Estat. Per cen , aques ta 
a{irmació Lambé m'ha resultat interessant i curiosa, perqu~ 
precisament, amb els temes de béns i domini de l'Estat, 
aquesta lLei ja est;} derogada. 

I acabo La disposició transitoria segona potser no és 
del tot correcta. Ar:;ó li puc admetre. Via esmena es podria 
esmenar. Pero si feim referencia a una disposició que és 
transitoria, vol dir que no és fonamental dins la LIei. La 

LIei diu "derogar" pero establir un r~gim transitori en el cas 
que m hagi centres que es desenrotllin a les mes Balears a
plicant les normatives d'aquesta legisladó. I no n'm ha cap, 
i vost~ ho sapo Nosaltres, si ho hem posat aquí, és perqu~ 
creim que havia de figurar dins la LIei alguna disposició 
transitOria en aquest tema. Si més no, perqu~ pugui arribar 
als quinze anys de vig~ncia. I fixin-se que die de vig~ncia 
amb ple coneixement i amb plena consci~ncia. AIs quinze 
anys es pot revisar, perc"l vost~ sap també perfectament que 
quan una etapa caduca, els quinze anys han passat, la revi
sió pot tenir efectes absolutament revocatoris. Ha acabat. 
La revisió pot esser revocació. Igual que pot esser conti
nuisme. Igual que pot esser reduccionisme. 

Pero aquest debat ja I'hem tingut i malgrat tot, no hem 
pogut tampoc arribar a cap acord vost~ i jo. Probablement 
sigui que darrera els posicionaments que avui fa el Govern 
i els que voldria que fes aquest Parlament per part del 
Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES hi ha una dife
r~ncia de criteri sobre la concepció de l' Autonomía i cre
gui'm que si vost~ pensen realment que aquesta Proposi
ció de LLei podria esser declarada inconstitucional, pero es
tam d'acord que valla pena que aquesta legislació obsoleta 
i caduca - amb aixc"l estam d'acord, no? - acabi, siguin va
lents. Deixin que el Govern Central de L'Estat si hi té res a 
dir, impugni aquesta LIei. Deixin que siguin altres els qui 
garanteixin i defensin els seus presumptes drets. 

Actuem nosaltres des d'una concepció més valenta, de
cidida i crec que també avalada en jurisprud~ncia. Vost~ -
m'ha citat una sent~ncia, una, del Tribunal Constitucional. 
Jo n'm podria citar moltes més. LIegeixin aquest llibre i 
veuran que hi ha possibilitat enormes d'incidir sobres 
aquest tema .. 

EL SR. PRESIDENT: 

Por parte del Gobierno, tiene la palabra el Vicepresi
dente Sr. Huguet. 

EL SR. VICEPRESIDENT (Joan Huguet i Rotger): 

Si, gmcies, Sra. Vicepresidenta. Molt breument, per
qu~ cree que tal vegada deu esser avui una de les poques 
vegades que entre el representant del Grup NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES i el representant del Govern -
s'han ent~ tots dos. És a dir, vost~ m'ha ent~ perfecta
ment i jo l'he ent~ perfectament i crec que ha tingut una 
frase molt encertada, que és la següent: "nosaltres conside
ram que si tenim competencies per exercir-les, i vost~ con
sideren que no tenen compet~ncies per exercir i dur-ho en
davant". 

Pero és que jo encara vuLl anar un poquet més enfora 
i amb aixc"l acabo Que implica la derogació de la LLei de 
Centres d'Inter~ Turístic avui a les Illes Balears? Implica 
la derogació de les urbanitzacions que estan dins els cen
tres d'inter~ turístic, sí o no? Quin efecte aconseguim, en 
aquest cas concret, d'expansió urbanística? Cap ni un. Punt 
primer que hem de tenir molt aclarit. Punt segon: qu~ hi 
ha, en aquest moment? La revisió de dos centres d'inter~ 
turístic - raLlem de l'illa de Menorca - que són Cala Tirant i 
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Son Pare, que fan aquesta reducció, revisen a la baixa, a la 
mmma baixa possible, pero amb un conque i és que no es 
conculca cap capacitat d'autonomia municipal perque, en 
definitiva, qui ha d'aprovar el nou pla d'ordenació urbana 
seria 1'Ajuntament. 

Facem un efecte a la inversa. Que va passar amb Cala 
En Turqueta? La sentencia de Cala En Turqueta no deroga 
el seu centre d'rnteres turístic; deroga la possibilitat de des
envolupar en el centre d'interes turfstic un desenrotllament 
urbanIstic. Per que? Perque diu que el planejament munici
pal preval sobre 1'ordenació urbanística que es pugui fer en 
fun~ó de la declaració de centre d'interes turlstic. Pero la 
declaració de centre d'interes turfstic romano 1 per que ro
man? Perque en aquesta Llei no es declaren aquest, aquest 
i aquest centre d'interes turístico A0 és una Llei que dóna 
la possibilitat de la declaració de centres d'interes turístico 
Res més i moltes gn\cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grupos Parlamentarios que quieran intervenir? Por 
parte del Grupo Parlamentario CDS tiene la palabra su 
Portavoz Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes grAcies, Sra. Presidenta. Era · d'esperar que 
aquesta Proposició de Llei ens dugués tot d'una a un debat 
sobre temes competencials, perque probablement és l'as
peete que, sense entrar en el fons de la qüestió, s'ha de 
traetar amb carActer previ per veure les conseqüencies que 
podria tenir una decisió parlamentAria en aquest sentit. Sr. 
President, Sr. Huguet, -hem' de manifestar que no estam en 
absolut d'acord amb el criteri del Govern. 1 no hi estam 
d'acord per una raó mot simple. Les competencies, com re
iteradament ha dit el Tribunal Cosntitucional, les donen la 
Constitució i l'Estatut d' Autonomia. La competencia, no la 
dóna el Decret del Consell de Ministres, Les competeneies, 
no les atorguen els decrets de transferencies que són de 
transferencies de funcions i serveis per mor que s'han assu
mit les competencies. Les competencies, segons reiterades 
sentencies del Tribunal Constitucional, ho són ex lege, coro 
diuen, emprant aquestes expressions Ilatines amb les quals 
és tant aficionada la Llei. . 

Per tant, tenim competencies en aquesta Comunitat 
Autonoma sobre aquests aspectes, que toquen 1'ambit deis 
centres d'interes turfstic? Evidentment, la tenim sobre tu
risme, excepte en temes de prom oció exterior que es tracta 
de competencies concurrents i la tenim sobre ordenació del 
territori sense cap mena d'excepció ni matisació, Vos te, Sr. 
Huguet, fa referencia a les competencies sobre planificació 
economica i, per primera vegada, voste es posa aquí, en 
aquesta Cambra, amb un discurs absolutament contradicto
ri amb el qua! el seu Govern i molts d'altres governs de Co
munitats Autónomes tenen en altres aspectes amb aquesta 
qüestió, Per que? Perque la planificació económica com a 
competencia de I'Estat és l'argument que vostes moltes ve
gades han acusat que és excusa del Govern Central per a 
una recuperació espúria de competencies com ja va passar 
amb el tema de la Llei de Costes, com va passar amb el te-

ma de la Llei d'Aigües, com passa molt possiblement amb 
el tema de la Llei de Valoracions del Sol, etc., etc. 

Aleshores, si nosaltres compartim amb vostes el crileri 
que de la reserva estatal de competencies en materia de 
planificació economica se'n fa un determinat abús per recu
perar competencies que per Constüució, per Estatut, l'Es
tat no té, no entenero ara aquesta remissió a la planificació 
economica respecte d'una competencia de 1'Estat. O és que 
aquest respecte, Sr. Huguet, vol dir immediatament que el 
Govern no motaria si dema el Consell de Ministres decla
ras un centre d'interes turlstic dins qualsevol zona de Bale
ars. Vol dir aixó, el seu respecte a la competencia de plani
ficació economica? Perque jo sincerament, esper que no. Jo 
i crec que tots els Diputats de la Cambra. Per tant, la feble
sa d'aquest argument em pareix que em legitima i ens legi
tima per pensar que oculta altre tipus d'arguments. 

1 una vega da aclarit el tema competencial, que per al 
meu judici estA bastant clar, hem de veure la qüestió d'o
portunitat política d'aquesta Proposició. Oportunitat polí
tica, al nostre judici, evidentment tota. Per la raó a la qual 
acabam d'al.ludir. No és consentible una excepció, per par
lar en termes de sistematica urbanística, una taca d'excep
ció dins a110 que ha d'esser un plantejament urbanIstic que 
neix als ajuntaments i acaba - necessariament ha d'acabar, a 
la nostra Comunitat Autonoma - en el Consell de Govern, 
unes· taques d'ex~pcionalitat que estanen mans del Go
vern Central. 1 molt menys quan aixo s'empara en una ex
cusa, en una cobertura com la de la planificació economica 
general. Per tant, per mor de les raons urbanístiques, 1'0-
portunitat és obvia, s'ha d'unificar, s'ha d'aclarir, s'ha de 
mantenir un criteri uniforme en materia d'ordenació del 
territori sens'e excepcionalitats que distorsionin all0 que, 
per propia naturales a, ha d'esser una concepció global i 
uniforme del territori. Per tant, l'oportunitat per raons ur
banístiques és obvia. 1 ho és per raons turístiques? Home, 
evidentment, també. Els centres d'interes turfstics neixen 
dins una conjuntura turística desenvolupista, en la qual 
s'entén que aquest tipus de promocions poden estimular un 
turisme que en un determinat moment historie és desitjable 
i avui, la voluntat de tothom camina exactament en sentit 
invers al deis centres d'interes turístico Exactament en sen
tit inverso Per tant, la derogació en la seva lIetra i el seu es
perit, de la Llei de Centres d'Interes Turlstic, és absoluta
ment oportuna des del punt de vista de la política turística. 

En conseqüencia, i coincidint amb el Sr. Huguet, en el 
fet que molt possiblement, la redacció de la disposició tran
sitoria segona no és afortunada i molt probablement jo en 
defensaria l'eliminació pura i simple, perque no té cap raó 
d'esser, pero en qualsevol cas, es podria trobar una redac
ció que podria esser més satisfactoria. 1 tenint en compte 
que els efectes urbanístics, i per tant, econornics d'aquesta 
derogació serian d'entrada, simplement, que l'actual plane
jament, acollit als centres d'interes turístic, quedaria fora 
d'ordenació i s'arbitrarien els mecanismes per reconduir 
l'actual planejament de centres d'interes turlstic a la seva 
lógica urbanística del planejament municipal. No hi ha per 
tant, cap raó, ni per raons, al nostre judici, jurfdiques, ni 
per raons competencials, ni per raons d'oportunitat, que 
justifiqui l'oposició al Projecte. Per totes aquestes raons, 
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Sr. President, el nostre Grup donara suport a la Proposició 
de Llei del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES. Moltes gracies. 

(El Sr. President es reincorpora a la Sessió.) 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el seu Portaveu, Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 

Gnlcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: em fa la 
impressió que aquesta LLei de Centres i Zones d'Interes 
Turistic Nacional és, per al Grup Parlamentari NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES i especialment per al Sr. López i 
Casasnovas un tema d'entrenament parlamentari o una -
LIei-sparring que serveix per entrenar-se per a combats més 
importants. Perqu~, si no és aro, haurfem d'arribar a la 
conclusió que se ti estA donant una rellevAncia i una impor
tAncia que realment, a la prActica, no té aquesta qüestió. I 
ho dic jo, que supos que em reconeixerA el Sr. López i Ca
sasnovas que no som sospitós de cap simpatia per aquesta 
figura de centres i zones d'inter~ turistic nacional i que en 
el seu moment, ja fa deu anys, més o manco, vaig participar 
a una batalla de tipus poUtic contra aquesta Llei i especial
ment pel que suposava en el cas de Cala En Turqueta, a 
Menorca i posteriorment, pel que significava-en el cas de 
Cala Mondragó. 

Pero també he de dir que avui, consolidada ja la juris
prudéncia que aclareix definitivament l'abast d'aquesta LIei 
en relació a la LIei del Sól del 1975, que és realment alla on 
hi ha l'origen del problema i de la voluntat de derogació, 
consolidada l'autonomia municipal per la LIei de Bases de 
Regim Local, la LIei de Centres i Zones d'lnter~ Turistic 
Nacional del 1963 la veritat és que no tan soIs es demostra 
clarament obsoleta pel seu contingut i que és un fosillegis
latiu, que tots compartim i a més que els seus objectius no 
tenen gens de vigencia com a política eco no mica ara com 
ara, sinó que a més és una LIei que estA ampliament des
muntada per les derogacions que han suposat les legisla
cions posteriors i a més a més, fins i tot diria que, ara com 
ara, és una LIei clarament inofensiva. Jo he de dir que amb 
la intenció polftica del Grup NACIONALISTA I D'ES
QUERRES i del seu Portaveu, el Sr. López i Casasnovas, 
ID estic plenament d'acord, pero que per jutjar aquesta ini
ciativa m'he d'atendre a criteris estrictament jurfdics que, 
noblesa obliga, he de dir que són bastants coincidents amb 
eIs que ha exposat el Vicepresident del Govem, Sr. Hugu
et. Les persones que ens hagin assessorat, a ell per una 
banda i a mi per una altra, em pens que han begut a fonts 
jurfdiques paregudes. 

I si entram a fer un comentari del que és l'Exposició de 
Motius, que realment és on hi ha l'extensa explicació de la 
motivació d'aquesta petició de deroga ció , cal reconeixer 
que és clar que la Comunitat Autonoma de les Illes Balears 
té competencia exclusiva en foment i promoci6 del turisme 
i en ordenació del turisme dins l'Ambit de la Comunitat 
Autonoma i en ordenaci6 del territori i urbanisme, pero ai-

xó no vol dir que aquesta competencia autonómica suposi 
que l'Estat estA exhaust completament, esgotat de qualse
vol tipus de competencia sobre aquestes materies. He d'in
sistir en la materia de promoció, ordenació i foment de 
l'activitat económica i els aspectes del turlsme en promoció 
exterior. 

La LIei de Centres d'Inter~ Turistic Nacional. que, 
obviament, no és una l1ei basica - ja el Sr. López ha recor
dat la firma del Cap d'Estat sota la qual es va promulgar, és 
del 1963 - estA ja Ampliament derogada. Per tant, avui no la 
podem jutjar com l'haguéssim jutjada el 1963, fins i tot 
com l'haguéssim jutjada el 1974, fins i tot com s'aplicava 
encara el 1976, que encara que ja estava darament deroga
da a la seva virtualitat urbanística, encara es continuava a
plicant una prActica que era, efectivament, atemptatoria 
per a l'autonomia municipal. Avui, aquesta LIei, esta arn
pliament derogada per la legislació estatal, que la deroga 
d'una manera clara i explícita (la LIei del Sol), com per la 
Llei de Bases de Regim Local, com per aquelles legisla
cions de la mateixa Comunitat Autónoma en mat~ria d'or
denació del territori o en materia de turisme que realment 
l'afectin. 

Nosaltres entenern - en el sentit aquest de la visió jurf
dica que volem aquf plantejar - que una legislació estatal 
no bAsica, en materies que són també competencia de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears s'ha de derogar 
per lleis positives, s'ha de derogar per accions legislatives 
que, efectivament, siguin incompatibles amb aquesta"legis
lació anterior i no per la seva simple legislació. Com a 
exemple, jo diria que la LIei del Sol és perfectament dero
gable per lleis de la Comunitat Autonoma, totaIs o par
ciaIs, que l'adaptin a la nostra Comunitat pero que tindrf- -
em un greu problema, també entenc, d'encaix constitucio- . 
nal si aquí diguéssirn, simplement, artide únic: "queda de
rogada la LIei del Sól a l'ambit de les Illes Balears". & una 
mica la situació paral.lela que es produeix amb aquesta dis
posició única que proposa el Grup NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES. 

Per altra banda, també vull dir que una part de l'argu
memtació de l'Exposició de Motius es basa en una explica
ció sobre la conculcació del principi d'autonomia munici
pal i diu que incideix negativament a la revisió deis planeja
ments urbanfstics. Jo entenc que aixó és una argumentació 
que esta tan fossilitzada com hi pugui estar la LIei de Zo
nes i Centres Turistic Nacional. Ara com ara, qualsevol de
claraqó hipotetica que hi pogués haver, d'un centre d'inte
r~ turistic nacional, de cap manera dassificaria el sol. Siro
plement, seria una definició, una declaració d'inter~ nacio
nal per a una activitat economica que previament hauria 
d'esser possible pel planejament urbanístic del municipi o 
pel planejament territorial de la Comunitat Autónoma. 

Per altra part, també hem de dir que, per avui, aquesta 
LIei és clarament inofensiva, des de l'any 1982, quan hi va 
haver la declaració de Cala Mondragó, posteriorment anul
lada - va esser una declaraci6 del govern d'UCD en el dar
rer moment - pel govern socialista, ni hi ha hagut cap de
claració a les Illes Balears ni n'hi cap de prevista ni se'n pot 
produir cap sense la participació de la Comunitat Autono-



6946 DIARI DE SESSIONS I Núm. 88 / 31 de maig del 1990 

ma, perqu~ també esta garantit. És més, cree que no se n'ha 
prodult cap a tot l'Estat ni se'n pot produir cap sense la 
participació de la Comunitat Autónoma, perqu~ també estA 
garantit. És més, cree que no se n'ha produIt cap a tot l'Es
tato Realment, és una llei que, efeetivament, la seva obso
lesrencia és indiscutible peró que en aquest moment esta 
en un estat total d'hivernació i que, a més, en qualsevol cas, 
com deia, no pot tenir conseqüéncies urbanfstiques en la 
seva aplicació correcta, lógicament, com és la que hem d'es
perar de l'ús de l'autonomia municipal també per part deis 
mateixos ajuntamen18. 

Ell ha citat el cas de Cala En Turqueta. Cala En Tur
queta és un centre d'interés turfstic que no és d'aqueix 
món, com diu el cantant. I és més, diria que és com aquells 
bisbes que tenen la mitra in pactihus infideJium, que no te
nen diócesi per administrar, i que simplement tenen un tf
tol peró que aquest titol no té territori, no té jurisdicció so
bre la qual manar. Peró, en 'qualsevol cas, no seria de cap 
manera, la Llei de Centres r Zones d'Interés Turfstic Na
cional, la que faria reviure la urbanització de Cala En Tur
queta. Atenció: seria, en qualsevol cas, la voluntat munici
pal, per molt que en discrepessin, de revisar i modificar el 
seu planejament o l'activitat del Govern de la Comunitat 
Autónoma o d'aquest Parlament de fer-ho pOssible a través 
de normes d'ordenació territorial. Peró no la Llei de Zones 
i Centres d'l1iter~ Turfstic Nacional. 

Per altra part, un darrer comentari en relació a aquesta 
disposició transitória sega na, a la qual també el Vicepresi
dent ha fet menció. Cree que realment, en cap cas no és 
compet~ncia d'aquesta Comunitat Autónoma ni d'aqu<?St 
Parlament, regular ni reconéixer ni donar terminis a les 
competéncies de rEstat. En qualsevol cas, és una redacció 
que realment figura fora de lloc. Per tant, jo he de dir que 
compartim totalment les critiques que es fa a la Llei. Cree 
que aquesta Proposició de Llei que fa el Grup NACIONA
LISTA I D'ESQUERRES no és l'instrument idoni per 
combatre la clara obsolesrencia i inadequació social d'a
questa Llei a la realitat social i economica dels nos tres dies 
i de les nos tres Illes. I per tant, nosaltres,en base a aques18 
motius jurfdies, no en base a crftiques polítiques de fans, a 
aquesta Llei que no s'aplica realment i que té dificulta18 to
tals per aplicar-se a la nostra Comunitat, nosaltres no vota
rem favorablement a la presa en consideració. Moltes grA
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr. Fernando Saura. 

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 

Gracias, Sr. Presidente. Únicamente para fijar la pos
tura de nuestro Grupo. 

Quizás el mejor debate que se ha podido oir en cuanto 
a temas competenciales, tanto en su forma como en su fon
do, ha sido esta noche precisamente respeeto al tema de 
derogación de centros de interés turístico. Nuestro Grupo 
és lógico que esté de acuerdo con las tesis del Gobierno, 

coincidentes en este caso también con las mismas del Gru
po SOCIALISTA, si bien sólo querfa hacer una pequeña 
observación, un tanto irónica, al representante del Grupo 
SOCIALISTA, del titular de "ley inofensiva". Eso significa 
que existen otras leyes no tan inofensivas, por tanto leyes 
como agresivas. Únicamente como anécdota. Pero estamos 
totalmente de acuerdo. Nuestro Grupo no puede votar fa
vorablement a esta Proposición de Ley del Grupo NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, per part del Grup NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, el seu Portaveu, Sr. López Casasnovas .. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

GrAcies, Sr. President. Jo he d'estar d'acord amb el Sr. 
Triay que es tracta d'una Proposició de Llei que té molt de 
sfmptoma, d'emblema, de veure qué passa en aquesta Co
munitat Autonoma amb una qüestió que posa en tela de ju
dici la possibilitat de legislar sobre aspectes que alguns pot
ser perqué per afinitat al Govern central de I'Estat i altres 
per interessos ocul18, com ha dit el Sr. Portaveu del CDS. 
Podria esser que to18 en el fons tenguessin estranyes coinci
d~ncies. És estrany que a Madrid no hi hagi pogut haver
possibilitat encara de derogar aquesta Llei, derogar-la d'u
na forma deffuitiva, com es va derogar quantitat de legisla
ció de l'antic régim quan va esser el moment oportú, amb 
la Constitució a la mA. 

Jo cree que és cert el que ha dit el Sr. Triay. Hi ha mol
tfsimes incompatibilita18 de la legislació actual en relació a 
la legislació'que pretenia impulsar o la legislació que repre
sentava la Llei de Centres d'Interés Turfstic, pero no valla 
referéncia a la Llei del SOl. Si ara nasal tres avui, aquí deci
díssim derogar la Llei del Sol via legislació, jo cree que se
ria un drama, perqué deixarfem quantitat de llacunes, d'as
pectes buits. Pero no és aquest, el tema. El tema és si ha 
podem o no ha podem fer. El nostre Grup voldria que 
aquesta Cambra amb una legislació avui en dia desactivada, 
pero encara possible, susceptible d'aplicació en molts d'as
pectes, dones ens definfssim sobre la capacitat competen
cial d'aquesta Cambra. En aquesta Cambra s'aproven lleis 
que modifiquen la Llei del Sol parcialment, lleis que inten
ten obrir fora18 a la Llei del SÓl. Avui hem vist una situació 
curiosa en relació a una llei de camps de golf que es prete
nia modificar. Si la Llei de Centres d'Interés Turfstic no 
permet en aques18 momen18, ja per sort, classificacions de 
sol, sf que permet impulsos del Govern Central de I'Estat 
de deelaració d'inter~, d'activació de beneficis fiscals, d'ac
tuació de fomento 1 a~, al nostre entendre, hauria d'esser 
una poUtica feta, impulsada, decidida, des d'aquesta Comu
nitat Autónoma. No ens valen els argumen18 de la planifi
cació general de 1'Esta1. 

Respecte - i acab amb a~ - de la qüestió de Cala En 
Turqueta, és cert que amb el Pla General d'Ordenació Ur
bana de Ciutadella i la Llei de Proteccló en aques18 mo
men18, amb una declaració com la que encara hi ha de cen
tre i zona d'inter~ turfstic sobre Cala En Turqueta té mal
ta gr~cia l'afirmació que és com un bisbe in partibus infide-
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lium, peró hem d'entendre que els bisbes in partibus infide
lium, en aquell temps, esperaven, a través de les conquestes 
territorials de les croades, que ocupessin territori per poder 
exercir ja no sobre partibus infidelium sinó sobre territoris 
MEe o el que faci falta. GrAcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació la presa 
en consideració de la Proposició de Llei. 

Per tant, Sres. i Srs. Oiputats que voten a favor de la 
presa en consideració de la Proposició de Llei núm. 689/90 
presentada pel Grup Parlamentan NACIONALISTA I 
O'ESQUERRES, relativa a la derogació a l'Ambit de les 1-
lles Balears de la Llei 197/63 de "Centros y Zonas de Inte
rés Turístico Nacional", es valen posar drets? Gnlcies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la votaci6: vots a favor, 7; vots en contra, 
44; no hi ha abstencions. Queda, idó, rebutjada; no s'admet 
aquesta presa en consideració. 

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