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1.-) PREGUNTES: 

1) R G.E. núm, 1.610/90, presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons, del Crup Parlamentan NA CIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES, amb laformulaci6 segaent: 
"Té com;ixement la Consellena d'Agricultura de les dificulrats que cenen la majona dels pagesos de Menorca 
per acollir-se al regim d 'ajuts destinats a fomentar el cessament anticipat de l'activitat agraria? 

2) R.G.E. núm. 1.611/90, presentada pel Diputat Sr, Ramon Orfila i Pons, del Crup Parlamentan NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES, amb laformulació segaenl: 
"Té coneixement la Consellena d'Agricultura deis problemes amb que es traben la majona deis pagesos de Me-
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norca per accedir GIs ajUls destinats als agrieultors a títol pnncipal, si es tracla d'ajuts per fomentar les in ver
sions en l'expiotació agrícola ?". 

3) RG.E. núm. 1.612/90, presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons, del Crup Parlamentan NACiONA
LISTA I D'ESQUERRES, amb la fomlulaci6 següent: 
"Té coneixementia Conselleria d'Agrieultura deis problemes (1mb que es troben la majona deIs joves agrieul
lors de l'i!la de Menorca per acollir-se als ajuts destinals al foment de la incorporaci6 deIs jo ves a l'agricultu
ra?". 

4) R.G.E. núm. 1.613/90, presentada pel Diputat Sr. Ramol! Orfila i Pons, del Crup Parlamentan NACIONA
LISTA I D'ESQUERRES, amb laformulaci6 segllent: 
"Té coneixement la Consellena d'Agrieultura i Pesca de les dificultacs amb que es troben la majona deis page
sos de Menorca per acollir-se a la política d'abandonamenl de eultius?". 

5) R.G.E. núm. 1.609/90, presentada pel Diputat Sr. loan Franeese L6pez i Casasnovas, del Grup Parlamen
tan NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, amb la formulació següent: 
"Quan comen~aran les obres de construcció d'un tercer carril als trams de la C-720 de Maó a Ciutadella als 
trams anomenats de Sa Penya de s'Indi i del Desmonte, que el vicepresident va anunciar dia 15 de juny de 
l'any passat?". 

6) R.G.E. núm. 1.584/90, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Crup Parlamentari NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES, amb laformulació segllent: 
"Existeixen projectes del pla de mWora d'infrastrucutres en zones turístiques que estan dins propietat pnvada o 
dins urbanitzacions, que no estan rebudes formalment pels ajuntaments respectius ?". 

11.-) INTERPEL·LAC1Ó: 

1) Núm. R.G.E. 1}26/90, presentada pel Grup Parlamentan SOCIALISTA, relativa a po[(tica de la Conselle
na de Cultura, Edueació i Espons en relació amb la creació d'infrastructura esponiva a les Illes Balears. 

1//.-) PROPOSICIONS NO DE LLEI: 

1) RG.E. núm. 1.243/90, presentada pel Crup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures de ponecció 
del patrimoni histone de les Illes Balears. 

2) RG.E. núm. 1.253/90, presentada pel Grup Parlamentan CDS, relativa a la presentació, per part del Go
vem, en el termini de tres mesos, d'un programa de prevenció de la SIDA. 

IV.-) DICTAMENS: 

1) De la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts, sobre el Projeete de Lió núm. RG.E. 930/90, de eredil 
extraordinari d'inversions i millores d'infrastruetures de les zones turístiques. 

I.1.-) PREGUNTA RG.E. NÚM. 1.610/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT IL·LUSTRE SR RAMON ORFI
LA I PONS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES. 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller d' Agricultura: el 
30 de setembre del 1982 es publicava en el Butlletf Oficial 
de [,Estat el Reial Decret 1.178/89, pel qual s'estableix un 
regim d'ajuts destinats a fomentar el cessament anticipat en 
l'activitat agraria. Aquest Reial Decret, que desenvolupa el 
que disposa el Reglament CEE 1.096/88 de 25 d'abril pre
veu la possibilitat que els pagesos que tenguin 60 anys o 
més sense arribar als 65 puguin acollir-se als ajuts anuals 
d'unes 450.000 pts. com a jubilació anticipada. La previsió 
del MAPA estableix dues possibilitats d'acollir-se a aques
tes ajudes segons es tracti d'agricultors que cultivin terres 
de la seva propietat o bé eIs agricultors que cultivin terres 
arrendades o cedides en parceria. És sabut que a l'illa de 
Menorca, el vuitanta per cent de les finques de més de 50 
hectArees, és a dir, les finques ramaderes, funcionen amb 
regim de parceria i pel peculiar sistema de la socíetat rural 

EL SR PRESIDENT: 

Comen~ la sessió. Segons l'Ordre del Dia que els ha 
estat repartit, comen~m pel punt primer, referit a pregun
tes. Per formular la 1.610/90 sobre dificultats deIs pagesos 
de Menorca per acollir-se al regim d'ajuts, té la paraula el 
Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 
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menorquina. Té coneixement la Conselleria d'Agricultura 
de les dificultats que tenen la majoria deIs pagesos de l'illa 
de Menorca per acollir-se al r~gim d'ajust destinat a fomen
tar el cessament anticipat de l'activitat agrAria? 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller d' Agricul
tura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

El Sr. Ramon Orfila, que és un habil parlamentari, i 
ens ho ha demostrat tantes vega des aquÍ, m'ha preparat 
una bateria de preguntes per a avui i dema, que es podrien 
haver ficat en una tota sola. És la mateixa pregunta. Tot és 
la mateixa pregunta i jo em permet reformular-la: "Té la 
Conselleria d'Agricultura coneixement de les dificultats 
que tendran, que tenen, els pagesos de Menorca per acollir
se a qualsevol ajuda de la CEE a causa del sistema peculiar 
d'amitges de la societat rural menorquina?" Perque totes 
les preguntes tenen la mateixa res posta. 

Dones, cIar, evidentment, cIar que som con~cients d'a
questes dificultats. No feia falta fer-me vuit preguntes per
que li contestas el mateix. Per altra part, el Sr. Orfila sap 
que en compareixences he donat palesament la posició de 
la Conselleria sobre el tema. És a dir, que el Mercat Comú 
no contempla ni pot contemplar un sistema tan particular 
com el de les amitges a Menorca és una cosa palesa i clara. 
La qual cosa no vol dir que no es puguin fer. Esta clar que 
el Mercat Comú no pot pensar en un sistema com el de la 
societat rural menorquina perque té una mentalitat que 
una persona que fa feina al camp, o és propietaria del camp 
o és un senyor que l'han llogat per fer feina al campo 1 res 
més. El problema és quan un Reglament del Mercat Comú 
parla que el beneficiari d'aquest ajut és el titular de l'explo
tació. CIar, quan és el titular de l'explotació, el Mercat Co
mú vol dír una cosa i a Menorca és una altra. 

Bé, aixo, en aquest cas, en el cas del foment de les in
versions, en el cas de la incorporació deIs joves, en el cas de 
l'abandonament de cultius, en el cas de les quotes lleteres, 
en el cas de la indemnització compensatoria, a tots els ca
sos és el mateix. Aixo no vol dir que no hi pugui haver 
aquestes ajudes. Quina és la solució? Jo crec que única so
lució. Dones, que igual que a les amitges es pacten tota una 
serie d'assumptes de com es reparteixen una serie d'as
sumptes, es pacti com es reparteix l'ajuda a fomentar el ces
sament de l'activitat agraria, com es reparteix el foment de 
les inversions de l'explotació agrícola i com es reparteix el 
foment de la incorporació deIs joves a l'agricultura, etc. etc. 
Tan senzill com aixo. GrAcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gnlcies, Sr. President; gracies, Sr. ConseUer. Em satis-

fA que la Conselleria es demos tri conscíent de les dificultats 
que tenen els pagesos de Menorca per acollir-se a qualsevol 
casta d'ajuda, subvencíó, que atorgui el Mercat Comú, la 
Comunitat Europea. I és bo que a0 s'expliciti en aquesta 
Cambra, perqu~ els defensors d'aquest dret foral que la set
mana que ve tendrem ocasió de votar sí el mantením o no 
el mantenim, hauran d'esser molt conscients deIs proble
mes que creen amb el seu manteniment. 

Hi ha una cosa ben clara, Sr. Conseller, vos te ho ha 
dit. La CEE no pot pensar en la societat rural menorquina, 
no la pot preveure, voste un dia m'ho havia dit: "Sr. Orfila, 
a Brussel-les no saben que existeixi la societat rural menor
quina", pero els pagesos de Menorca sí. Miri, si els pagesos 
de Menorca s'han d'adaptar als desafiaments del futur, 
s'han d'oblidar d'aquest sistema feudal, entre altres coses 
perque el feudalisme a Europa esta acabat fa segles. 

Haniré al quid de la pregunta, mirin, respecte del fo
ment del cessament anticipat de l'activitat agraria. En pri
mer Uoc, es dóna a Menorca la paradoxa que segons aques
ta societat rural menorquina, vigent a la practica totalitat 
de Menorca, el titular del predi segons l'article 64 de la 
compilació del dret foral, és el propietari i no el pages. 1 si 
s'apliqués de forma estricta aquest fet, ja quedaria el pages 
fora deIs beneficis d'aquesta poHtica de cessament anticipat 
de l'activitat agrAria. 

En segon Uoc, el pages, per esser beneficiari, necessita 
del consentiment del propietari, que a la vegada s'ha de 
comprometre a: primer, cedir almenys les dues terceres 
parts de les terres útils a un agricultor que ja sigui titular 
d'una explotació agraria preexistent (aixo no formaria en 

.- principi cap dificultat); segon, i aixo sí, que sigui menor de 
45 anys, la qual cosa redueix les possibilitats a soIs un 10 o 
un 12 per cent deIs pagesos ja existents a Menorca. No 
oblidem que un 60 per cent deIs pagesos de Menorca té 
més de 55 anys. 1 finalment, per fer-ho rapid, exigeix que el 
propietari es comprometi a no transmetre la propietat ni 
cedir en arrendament, apareceria o figures analogues du
rant un termini de 10 anys les terres que tenia abans aquest 
titular, que cessen la seva activitat. Per tant, el propietari 
que haud de donar permís al pages perque aquest es jubili 
anticipadament haura de permetre que les seves terres no 
es lloguin, no s'arrendin, no es venguin durant 10 anys i ac;O 
és evidentment una cosa impossible d'esser acceptada, cosa 
que demostra que els pagesos de Menorca tenen menys 
drets, tenen un problema d'indefensió jurídica respecle deIs 
altres pagesos d'altres zones de I'Estat espanyol on no es té 
aquesta figura foral que la setmana que ve esperem que 
sortosament desaparegui del nostre Dret Civil. Gnlcies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. ConseIler d'Agricultura. 

EL SR CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i BaIlester): 

Gracies, Sr. President. Resulta evidenl que aquí no es 
disculeix un problema d'excés anticipat de l'activitat agra-
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ria. Aquí s'intenta convencer el capítol de prees en el Parla
ment als Srs. que han de votar o a favor o en contra de la 
desaparieió de la societat rural menorquina i donar-los ar
guments per tal d'informar-se. Jo supos que la Cambra té 
clar que es tracta d'aixo. 

I com que esta tan cIar, jo simplement he de reiterar 
que, efectivament, aquesta és una figura jurídíca que no s'a
caba d'encaixar amb la mentalitat deIs Srs. que fan les lleis 
a BrusseHes, pero que no impedeix que els pagesos de Me
norca tenguin ajudes. 1 voldria també dir una cosa: que si 
existeix, avui, la socíetat rural menorquina és fonamental
ment perque els pagesos de Menorca volen que exisLeixi la 
societat rural menorquina. Perque si no volguessin, no exis
tiría. Gracies. 

1.2.-) PREGUNTA NÚM. RG.E. 1.611/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT IL-LUSTRE SR. RAMON ORFI
LA 1 PONS DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Orfila, el Sr. Conseller d'AgrícuItura pareix que 
amb una sola contesta dóna per contestades totes les aItres 
preguntes. Jo deman si voste les retira o les reitera. Jo Ji die 
que si les reitera, cenyeixi's a la pregunta a partir d'ara, no 
em tomi a fer. .. Perque si aixo ha d'esser dia 20, vost~ de
fensi-ho dia 20, pero no m'anticipí els debats. Faci la pre
gunta. Té la paniula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. Presídent. Em cenyiré a la pregunta que és 
exactament parlar deIs problemes que tenen els pagesos de 
Menorca per acceídr als ajuts per fomentar les inversíons 
en l'explotaci6 agrícola i les dificultats que estan concreta
des en l'existencia d'una figura jurídica contractual que és 
la base perque ells no puguin accedír a aquestes ajudes. 

Sr. Conseller d'Agricultura: el Reglament CEE 797/85 
que voste coneixement perfectament sobre millora de les 
estructures agraries, desenrotllat pel famós Decret 808/87 
de ]9 de juny esLableix lOla una serie de ajuLS per a les ex
plotacions agraries. En el seu anicle cinque diu que seran 
possibles beneficiAries aquelles explotacions agraríes en les 
quals el titular exergeixi I'activitat agrAria com a actívitat 
principal, presentí un pla de millora material de l'explota
ció i es comprometí a portar la comptabilitat simplificada 
durant un míním de cinc anys. A part del problema de la ti
tularitat, de la qual han parlat a la pregunta anterior, la 
qüestió realment preocupant és el fet que segons eIs usos i 
costums en vigor a Menorca a partir que existeix aquesta fi
gura contractual anomenada "societat rural menorquina", 
el contraete entre pages i senyor pOl esser decidit, pot esser 
acabat, derogat, cada any i a\tÓ no fa aconsellable en primer 
110c la inversió del pages, que mai no sap si es recuperara a-
110 invenit, en treura el rendiment necessari, ja que no hi 
ha un sistema d'apreuaruent fiable a l'ilora de valorar els 
béns que deixa a l'explotació, pero és que a més, quin pages 
pot justificar que exercira l'activitat agraria durant cinc 
anys com a mínim si cap d'ells no té aquesta seguretat? 

Per tant, la pregunta va al Conseller: té coneixement la 
Conselleria d'Agricultura deIs problemes amb que es tro
ben la majoria deIs pagesos de Mneorca per arribar a 
aquestes ajudes aclarint que possiblement una part deis pa
gesos de Menorca puguín estar d'acord amb el manteni
ment d'aquesta figura contractual, pero la setmana que ve 
seran els Diputats d'aquesta Cambra si es manlé o no es 
manté, no els pagesos que siguin consultats en referendum. 
Els Diputats d'aquesta Cambra amb votaci6 i per majoria 
simple podran decidir que es derogui aquesta figura feudal 
que impedeix el progrés per al camp de Menorca i afecta a 
tot un sector. Gracies , Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: '. 

Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

EL SR CONSELLER D'AGRICUL TURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i BaHester): 

Gracies, Sr. President. Esper que no consideri un desa
catament a la Cambra que repetesqui que la resposta és la 
mateixa que he donat a la primera pregunta i probablement 
sera la mateixa que hauré de dopar a la 1.612, a la 1.613, a 
la 1.614, a la 1.615. La resposta és la mateixa. 

Si un pages que s'aeuU al 808 abent que té un pla de 
millora de cinc anys, fa unes inversions 'pel e u compte en-
e formar davant el propielari hi conlinuita l d'aquestes in

versions. és igual que un senyor que esta de llaga ter i es po
sa a fer obres sabent que la seLmana que ve eIs pOden lreu
re defora . Dones és un problema d'aguest senyor, que no 
cuida aixo. 1 que és perfeclameOl pos ible q4.C les dues 
parts pactin les condicions d'a'questa inversió. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Esperam que després de les pa
rauJes que hem escoltat del Conseller, aquest assessori con
venientment als Grups que donen suport al Govem, deis 
quals eH forma part i que la setmana que ve els resultats 
d'aquest assessorament es vegin. 

Mitin, respecte de cenyir-me a la pregunta abans que 
Presid~ncia em cridi a l'ordre, els problemes per fomentar 
les inversions en l'explotació agrícola i en concret per bene
ficiar-se deis ajuts del 808 són claríssims. A Menorca hi ha 
hagut poques peticions, en principi, per acollir-se aIs bene
fieis d'aquesta Unía importantlssima d'ajuts pel que signifi
ca de millora estructural de I'explotació. 1 la majoria deIs 
benefieiaris han estat propietaris. La majoria han estat pro
pietaris. Hi ha una cosa cLarissima: davanl qualsevol ajuL 
que signifiqui inversions en I'explotació. ¡'Admini lració, 
amb molt bon criteri, exigeix una garantia que es mantindnl 
l'activitat agraria almenys durant el temps de l'amortització 
de la inversió de qu~ es tracti. 1 és evident que estam da
vant una trava, davanl un fre al procés, que desincentiva les 
inversions i dificulta la recepció d'ajudes per part de l'Ad-
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ministració, que van destinats en principi als agricultors a 
titol principal, empero que esta n pensats per als pagesos a 
qui s'aplica la LIei d'Arrendaments Rústics, que a Menorca 
tristament no es pot aplicar perque existeix un dret foral, 
que deixa fora d'aplicació un grup d'articles de la LIei d'Ar
rendaments Rústics que són precisament els més progres
sistes. Gnl.cies, Sr. Presídent. 

1.3.-) PREGUNTA NÚM. RG.E. 1.612/90 PRESEN
TADA PEL DIPUTAT IL·LUSTRE SR RAMON ORFI
LA 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 1.612/90 sobre problemes de 
la majoria deIs joves agricultors de Menorca, té la paraula 
el Diputat Sr. Ramon Orfila í Pons. 

EL SR ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller d'Agricultura: les 
dificultats deis joves per accedir a l'agricultura han obligat 
l'Administració a prendre mesures de foment d'aquesta in
corporació a través d'importants ajuts que han canalítzat 
importants quantitats de doblers públics a afavorir la supe
ració de les traves que feien que el sector agrari fas cada 
dia més vello Aquesta línia d'ajuts ha meres cut fins i tot es
ser qualificada pel Ministeri d'Agricultura com a programa 
estrella en anys passats, per la quantitat de doblers que s'hi 
aportaven. Així i tot, el sistema de la societat rural menor
quina, que com a legislació foral té vigencia a l'illa de Me
norca ha representat una trava afegida aquest problema, i 
ha desincentivat els joves, que ja de si hi estan ben prou, 
per a aquesta íncorporació que podría esser l'esperan~ 
deIs canvis que necessita un sector que .. necessita certament 
del coratge dels joves per assumir l'esforr; imprescindible 
per encarar el futur amb possibilitats, per aixo li demanam, 
Sr. Conseller, si és conscient de les dificultats que tenen eIs 
joves agricultors per acollir-se a aquests ajuts destinats al 
foment deIs joves a l'agrícultura. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

EL SR CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Sí, Sr., som conscient deIs problemes que tenen els jo
ves per a l'ajudes aquestes. Com tot, també en som cons
cient. Pero Sr. Orfila, miri vos te, si es volgués resoldre aixo, 
ho tendríem bastant faci!. La gent, no fent amitges, els pro
pietaris haurien de decidir o una de dues, o llogar qualcú 
que fes la feina i anar per l'INEM i cercar el Butlletí corres
ponent i posar-los a llaurar en el pla aquest o bé abandonar 
els cultius, amb la qual cosa, els pagesos, joves o no joves, 
que volguessin incorporar-se aquí, arnés d'aquestes ajudes 
n'hi ha un grapat més, més de 52 Hnies en total hi ha dins 
l'agricultura per a ajudes per adquirir terres en propietat 
amb credits blans, amb sistemes de finan~ment a llarg ter
mini. Ha podrien fer, pero no ha fan. Aquesta és la verital. 
1 si no ho fan, és perque no deu esser tan problemAtic. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. Bé, jo voldria recordar a aques
ta Cambra i al Sr. Conseller en concret que estam parlant 
del sector menys estructural, més debil, més poc organitzat 
de la societat civil de les Illes Balears i de tot I'Estat espa
nyol i el periI és precisament que els propietaris aprofitin 
qualsevol excusa per abandonar I'activitat agraria i tercia
ritzin o utilitzin de forma semi urbanística el camp de les 1-
lles. I no ens diguin per favor que la societat rural menor
quina és una sortida voluntaria del pages que podria aco
llir-se a altres formes contractuals. I és evident que no és 
així. Cap propietari no s'avé a arrendar les terres si pot te
nir-les a mitges. I amb aquest cas, els aspectes més progres
sistes de la LIei d'Arrendaments Rústics queden fora d'apli
cació per l'existencia d'aquest dret foral, perque, ho vul
guem o no, és així, perpetuador deIs privilegis deis propie
taris i com s'ha vist, poc respectuós deis drets que haurien 
de tenir els pagesos. 

Miri, Sr. Conseller, tenc aquí una carta que el Ministre 
d'Agricultura va dirigir al Consell Insular de Menorca coro 
a exemple de les dificultats que tenen els joves per accedir 
a aquestes ajudes. I diu el següent. Parla d'una petició que 
aquest Diputat que els parla, com a Conseller va efectuar al 
Consell Insular de Menorca demanant que s'aplanessin les 
dificultats perque els joves de Menorca poguessin accedir a 
aquestes ajudes. 1 diu: "Al respecto he de manifestarle que si 
los jóvenes se incorporasen a través de un sistema contrac
tual basado en la aparecerfa, este sistema encajaría en el pro
grama de ayudas, siempre y cuando éstas se destinen a la rea
lización de inversions reales, se garantizase el mínimo de per
manencia necesario para rentabilizarlas por un período igual 
o superior al de amortización de los préstamos concedidos y 
se reconociese la propiedad de las mismas por el joven agri
cultor". 

Cap d'aquestes coses no es fa, no es pot fer realment 
amb l'existencia d'aquesta figura contractual feudal que és 
la societat rural menorquina, perque a Menorca un deIs 
problemes d'inversió és pagar el ... , és a dir, la inversió que 
hi ha feta i queda en el Uoc i que el pages nou s'ha de fer 
seva pagant-Ia al pages que surt. Aquesta és una inversió 
important. 1 amb els doblers destinats a potenciar la incor
poració deIs joves a l'agricultura se suposava que aquestes 
ajudes podrien dedicar -sé a aquestes finalitats. 1 diu: "Se ex
cluyen sin embargo de las ayudas aquellos pagos a realizar 
por los jóvenes qtu no se destinen a financiar inversiones, 
que si el problema se relacionase con el ... menorqu[n, siste
ma peculiar de aparcería en el que el joven tiene que pagar al 
anterior aparcero el valor estimado cOffespondiente." no es 
podria acollir a aquestes ajudes. Una altra impossibilitat, 
una trava, un obstacle, un fre, tot qüestions imposades per 
l'existencia d'aquesta societat rural menorquina que impe
deix, vulguem o no vulguem la modernització del camp de 
Menorca, i permet que els pagesos de l'illa quedin fora, així 
és, deIs beneficis i de la protecció que els atorga la Llei 
d'Arrendament Rústic. 
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Permeti'm, Sr. President, que acabi amb una frase, 
l'havia de dir en algun moment, relacionada amb aquest te
ma, de la mateixa manera que solia acabar els seus discur
sos en Cató, el Vell, en el Senat de Roma: no hi ha més 
que una sortida respecte del problema de la societat rural 
menorquina i el problema del camp Menorca, que és aca
bar amb la societat rural menorquina. En llatí: delenda est 
societas rural minoricenses. Grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Jo desconeixia la resposta del 
Sr. Ministre d'Agricultura . També m'imagín i supos l'esglai 
que va tenir quan va haver de contestar a una cosa tan eso
terica com és la pregunta que voste Ji degué formular, pero 
naturalment li va contestar l'única cosa que li podia contes
tar, que és exactament aixó, que, per altra part, és el que di
uen els reglaments comunitaris. És que el sistema de socie
tat rural menorquina és un sistema inadequat per al siste
ma modern que té d'ajudes a l'explotació? Sí, senyor. És ve
ra. 1 li ho admetra el Ministre d'Agricultura, el Conseller 
d'Agricultura, sigui jo o sigui un altre. Li ho admetra tot
hom. Aixü és així. Pero aixo no vol dir que impossibiliti 
que els pagesos puguin tenir aquestes ajudes, pero hauran 
de fer una volta una miqueta més sofisticada que els altres 
pagesos de Mallorca i d'Eivissa. No és impossible. 

1.4.-) PREGUNTA NÚM. R.G.E. 1.613/90 PRESEN
TADA PEL DIPUTAT ILLUSTRE SR. RAMON ORFI
LA I PONS DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONA
LISTA I D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 1.613/90 sobre dificultats deIs 
pagesos de Menorca per acollir-se a la política d'abandona
ment de cultius, té la paraula el Diputat Sr. Orfila. Aquesta 
Presidencia li demana que ja que no se cenyeix a les seves 
indicacions quant al tema, ho faci quant al temps. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Em cenyiré al tema. Els proble
mes de la majoria deIs pagesos de Menorca per acollir-se a 
la política d'abandonament de cultius. La necessitat d'adap
tar de forma progressiva les produccions agraries a la de
manda del mercat, tot reduint el desequilibri existent en 
determinats sectors, ha fet que les autoritats de l'Europa 
comunitaria hagin empres una important reforma de la po
lítica agraria comuna destinada a limitar les produccions, a 
evitar l'emmagatzament deIs excedents existents i en defini
tiva reduir les despeses originades per la intervenció i reti
rada de productes excedentaris que representava, com sa
ben eIs Diputats i sap perfectament el Conseller, la partida 
més important del pressupost comunitario 

Entre les diferents mesures preses, hi destaca, precisa-

ment, l'establiment d'un regim d'ajuts destinat a fomentar 
la retirada de terres de cultiu a aquesta política anomenada 
... basada en el Reglamcnt CEE 1.094/88 del Consell de 25 
d'abril i altres, ha tingut un desenvolupament també a l'Es
tat espanyol a través d'un Reial Decret el 25 de novembre 
del 88 que regula aquestes ajudes. 

Per aixo, la pregunta que faig al Conseller d'Agricultu
ra: té coneixement la Conselleria d' Agricultura de les difi
eultats amb que es troben els pagesos de Menorca per aco
lIir-se a la política d'abandonament de cultius, precisament 
per l'existencia, amb les seves paraules, de l'''esoterica '' so
cietat rural menorq~!na? 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester) : 

Graeies, Sr. President. Bé, miri, aquesta vegada no ho 
pot aplicar. A les al tres sí, pero en aquesta no ho pot apli
car. I per que no ho pot aplicar? Perque - i vos te ho sap 
perfectament - l'abandonament de cultius es refereix a la 
política d'abandonament de cultius que tenen organització 
comuna de mercat, cultius herbacis amb organització co
muna de mercal. Ni els alfals, ni el ra1m gras, ni el brom, ni 
res de tot aixo no té organització comuna de mercal. Per 
consegüent, que jo sapiga, la producció cerealista, en el 
qual fonamentalment és aquesta mida, per a l'abandona
ment de la producció de cereals, la producció cerealista de 
Mallorca és moIt petita, pero la de Menorca és que és enca
ra molt més petita. 1 Ía prova és que jo cree tjue les dificul
tats se les trobaran els pagesos per poder abandonar cultius 
de cereals qua n no hi ha cereals. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA ] PONS: 

Gracies, Sr. President. És cert que segurament hi deu 
haver molt poes agricultors de Menorca que s'acullin a 
aquestes possibilitats d'abandonament de cultius. És cert 
perque aquests cultius execedentaris o aquests cultius sub
jectes a l'organització de mercat no es donen amb freqüen
cia a Menorca. Potencialment, sí que es donen, es pot fer 
cereal a Menorca i ens trobaríem amb aquestes dificuitats. 

És més, hi ha qui dubta si el cultiu forratger de me
norca en tant que col· labora a la producció Hetera, té una 
relaeió directa amb la producció lletera. El Conseller deu 
tenir coneixement i deu recordar una reunió tenguda a Bel
gica, precisament a BrusseHes, per tractar aquest tema, on 
se'ns va dir, depen de la interpretació que en faci l'Admi
nistració, de si aixo hi pot entrar o no hi pot entrar. Hi po
dria entrar perfectament i en el cas que es consideressin a 
Menorca no es podrien acollir els pagesos a aquesta políti
ca d'abandonament de terres. Per que? Per una cosa molt 
clara. El Reial Decret 1.435 preveu COm a exigencia per po-
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der optar a aquestes ajudes, que - citaré textualment - "s'a
crediti tenir el dret a continuar cultivant les citades superfi
cies al llarg de tot el periode en el qual es comprometen a 
retirar-les de la producción. És a dir, minim: cinc anys. 1 
aquesta acreditació, en el cas de l'illa de Menorca, només la 
pot fer el titular del predi, és a dir, el senyor, no l'amo, a 
pesar de tenir aquest nom, que de l'amo no té res. Per tant, 
podria esser molt facilment que alguns propietaris sí s'a
profitessin d'aquests ajuts, si acullissin ells. Cobressin 
aquests doblers del Mercat Comú i actuessin de fet, elimi
nan! lloes de feina i dedicats a la finca, a activitats no agrí
coles. Perque aquesta és una de les possibilitats que dóna el 
Mercat Comú de dedicació posterior, una vega da s'hagi op
tat per aquesta política de l'abandonament de terres. 

En resum, jo crec que la cosa esta claríssima. L'existen
cia d'aquesta figura foral que la setmana que ve esper, -
després de la discussió que hi ha hagut avui de les aporta
cions que aquí s'han fet -, que sigui eliminada en aquesta 
ajuda també, en aquesta fórmula que poden emprar els pa
gesos per ten ir uns ingressos complementaris, o per dedicar 
finques a altres produccions, no es pot aplicar a l'illa de 
Menorca i aquesta és una realitat ben trista que el Parla
ment hauria de corregir. Gracies, Sr. President. Gracies, Sr. 
Conseller. 

1.5.-) PREGUNTA NÚM. R.G.E. 1.609/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT IL-LUSTRE SR. JOAN FRAN
CESC LÓPEZ 1 CASASNOV AS DEL GRUP P ARLA
MENTARI NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta núm. 1.609/90 sobre la cons
trucció d'un tercer carrils als trams de la c-no de Maó a 
Ciutadella, té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

No sé a qui dirigir-me del Govern, pero la pregunta és 
aro d'escarida: quan comen<;aran les obres de construcció 
d'un tercer carril als trams de la c-no de Maó a Ciutadella 
als trams anomenats de Sa Penya de s'Indi i del "Desmonte", 
que segons es va anunciar día 15 de juny de l'any passat per 
part del Vicepresídent del Govern, era ja un fet en perspec
tiva? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar la seva pregunta, el Conseller Sr. Gilet. 

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

Gracies, Sr. President. Sr. López Casasnovas: per una 
serie de dificultats produldes amb posterioritat a dia 15 de 
juny de l'any passat han obligat a destinar els recursos hu
mans a altres qüestions per part de la Conselleria d'Obres 
Públiques i Ordenació del Terriotori. Conseqüentment, s'a
nuncia que les obres de construcció d'aquest tercer carril 
en els 1I0es anomenats Sa Penya de s'Indi i el "Desmonte" es 
duran a terme durant l'any 1991. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr. Conseller. La resposta és prou concreta, 
per tant, no cal demanar més, només veure si els recursos 
humans a que voste fa referencia signifiquen també recur
sos economies, perque si els recursos económies dia 15 de 
juny del 89 ja hi eren, no entenem com no s'ha pogut pro
cedir a la subhasta i a la contracta ció per part d'una empre
sa, és a dir, recursos humans, que fessin possible la realitza
ció d'aquests projectes que dia 15 de juny de 1989 ja esta
ven elaborats per part del servei de carreteres tal com es 
diu en els mitjans de comunicació. Gracies. 

1.6.-) PREGUNTA NÚM. R.G.E. 1.584, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT IL·LUSTRE SR. SEBASTIÁ SERRA 
1 BUSQUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 1.584/90 sobre projectes del 
Pla de Millora d'Infrastructures en Zones Turístiques, té la 
paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Sí, gracies, Sr. President. Com que el Conseller de Tu
risme no hi és, continuarem fent la pregunta, per si un cas 
el Govern la pot contestar d'alguna manera, ates que dema 
és el darrer plenari i per tant sol· licitar I'ajornament d'a
questa pregunta significaria no poder-la formular fins al 
próper període de sessions. 

Existeixen projectes del Pla de Millora d'Infrastructu
res en Zones Turlstiques que estan dins propietat privada o 
dins urbanitzacions, que no estan rebuts formalment per 
l'ajuntament respectiu? 

Aquesta pregunta escarida ve formulada avui precisa
ment perque d'aqui a una hora o abans discutirem la Llei 
de Finan<;ament d'Infrastructures a Zones Turístiques i el 
nostre Grup Parlamentari té dubtes molt serios os que 
obres que figuren dins l'annex no estan ni tan sois rebudes 
inicialment pels ajuntaments respectius. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

No, Sr. President, jo li demanaria al Sr. Serra - l'apa
rell se m'ha romput qua n anava a intervenir i no m'ha estat 
possible - és que com a conseqüencia que el Conseller de 
Turisme no es troba en aquests moments aquí, li pos posas 
la pregunta per a dema, que lí contestara amb molt de gust. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Reglamentariament, lamentablement, no és possible 
passar-Ia adema. L'Ordre del Dia esta repartit i no s'hi pot 
incloure, ha d'anar al proxim pie que es convoqui, no al 
que esta convocat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller. 

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

Jo, fent un esfor<;, de memoria, tenint en compte que a 
més la lIei s'aprovara amb posterioritat dins un punt de 
l'Ordre del Dia, jo record, entenc recordar, i que em perdo
ni el Sr. Serra, que precisament es varen retirar de l'avant
projecte inicial una serie d'obres perque els ajuntaments no 
havien rebut aquestes urbanitzacions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Gilet, ara estam davant una 
contesta un tant circumstancial per part de l'Executiu. 
Aquest Diputat agrairia és que es tengués la confirmació 
per part del Govern abans de I'aprovaeió de la Llei perque 
en cas que ha aprovassin, seria bastant greu. Graeies. 

I1.- INTERPELLACIÓ NÚM. R.G.E. 1.326/90 PRE: 
SENTADA PEL GRUP SOCIALISTA RELATIVA A LA 
CREACIÓ D'INFRASTRUCT1JRA ESPORTIV A 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat i Sr. Conseller. Acabat el 
primer punt de I'Ordre del Dia passam al segon punt, que 
fa referencia a la Interpel·lació número 1.326/90, presenta
da pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política 
de la Conselleria de Cultura, Educaeió i Esports en relaeió 
amb la ereació d'infrastructura esportiva a les Illes Balears. 
Per formular la InterpeHació, i per part del grup inter
pel-lant, té la paraula el Diputat Sr. Serra, Pere Serra. 

EL SR. SERRAI VICH: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, curiosa
ment, casualment, avui hem de parlar d'un tema d'infras
tructures esportives, d'instal·lacions esportives, mentre Es
panya debuta en el campionat mundial de futbol que es ve 
realitzant a Italia. És un bon punt de partida, perque desco
nec i desconeixem que ens oferira teenicament, socialment 
aquest campionat del món de futbol. Ara, hi ha una cosa 
que d'entrada ja ha quedat palesa, ja ha quedat clara i és 
que segurament mai no s'havia fet un esdeveniment espor
tiu amb unes instaHacions tan ben presentades, amb un 
terreny de joe i amb unes fa<;anes tan ben aconseguides 
com ens presenta aquest campionat del món de futbol. Ita-

lia, una vegada més, basant-se en tota la seva vasta cultura i 
amb un amor demostrat seguidament sobre el disseny, ens 
sorpren amb unes instal·lacions realment modeliques. Ens 
sorpren amb uns estadis realment modelies. 1 fixin-se que 
die "estadis". S'esta fent un campionat del món del futbol i 
la majoria d'instal·lacions que s'empren són estadis. És a 
dir, no només són camps de futbol, sinó que són lloes que 
sCIVeixen per a la practica de l'esport base de tota la resta, 
com és la practica de l'atletisme. 

Xerrar d'instal·lacions esportives, i de bones instal·la
cions esportives cree que en aquests moments és fonamen
tal dins la joventut i jo diria més bé dins la gLobaLitat de la 
societat, ja que unes bones instal·lacions esportives no hi 
ha cap dubte que afavoreixen la practica de l'esport i a esta
dístiques em remet, la practica de l'esport dins la joventut 
suposa llevar Mbits tan perniciosos com puguin esser fu
mar o beure, i temes tant delicats com pugui esser la droga. 
Per situar-nos dins les nostres IlLes, no podem afrontar d'u
na manera seriosa una xerrada sobre un Pla d'Esports sense 
saber quins són els esports que es practiquen dins aquesta 
illa. 

Evidentment, no caldria xerrar de pistes de salt, no cal
dria xerrar de pistes de patinatge damunt gel, ja que no és 
la nostra practica. Per tant, la manera millor d'arribar a 
quina és la practica esportiva dins les nostres· Illes és mirar 
quines són les federacions que tenim. Supos que és de co
neixement de tots que dins les Illes Balears estan donades 
d'alta o estan registrades 49 federacions. No es preocupin, 
no les hi anomenaré una a una. Ara bé, m'he permes fer-ne 
un agrupament per veure quin és el terreny, quina és la ins
tal·lació que necessita la practica de les activitats d'aquestes 
federacions. D'una manera simple, podríem agrupar-los en 
esports d'aigua, que englobarien tots els que es practiquen 
dins la mar i evidentment les piscines. La piscina és tal ve
gada el lloc on s'ha fet un major esfor~, sobretot en els po
bIes de l'interior, pero la piscina és una instal·lació rigoro
sament de caracter municipal pero en cavni tata l'altra acti 
vitat que es genera dins la mar, com puguin esser les activi
tats subaquatiques, de vela, motonautica, pesca, piragüis
me, etc., etc., tota aquesta altra activitat necessita un suport 
d'aparcament de les embarcacions. 1 aixo sí que produeix 
un tipus d'instaJ.1ació esportiva, a la llarga, que consumeix 
una extensi6 grossa de territori, una extensió que a més es 
veu seriosament modificada per aquesta instaHació espor
tiva. 

N'hi ha tata una serie als quals no he estat capa<; de 
donar un tractament comú. Hauríem de xerrar d'esports 
que necessiten per si mateixos un espai concret. Dins 
aquests hi hauria tots els esports aeris, la ca<;a, colombofi
les, espeleología, muntanyisme, socorrisme. Per a la majo
ria d'aquests, el seu espai és la mateixa naturalesa, en l'es
tat en que es troba i ja die, la majoria no necessiten un ti
pus d'instaHació fixa, a pesar que els esports aeris cada dia 
són més nombrosos en nombre de practicantsa aquestes i
Iles. És més, em sembla que en aquests moments, d'ultra
Ileugers, n'hi deu haver a les IIles Balears, si no vaig equi
vocat, just a Mallorca, em sembla que n'hi ha set, no di
guem aeroports, sinó lloes de concentració o lIoes on es 
practica aixo. Són lloes que crec que estan sense cap tipus 
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de supervisió. Evidentment, el dia que hi hagi qualque des
gracia, llavors s'haura d'actuar. Millor si actuassim abans. 

Passant a un altre bloc, hi hauria un tipus d'esports 
que no creen cap trauma al territorio Jo els he anomenats 
esports de sala: escacs, billar, ping-pong, dards, tots aquests 
no necessiten un espai concret, es poden practicar dins el 
mateix terreny urM., dins la mateixa edificació urbana 
queden dos grups que crec que són els més importants. 

Uns són un esports específics que necessiten un tipus 
d'instaHació propi que la majoria deis casos és incompati
ble amb altres esports, com és el ciclisme, com és el futbol, 
- el rugby i el futbol podrien anar junts -, com és el golf, 
com és l'hípica, el trot indos, com és I'squash, la pilota, la 
petanca, etc. Pero sobretot els primers que he dit, perque 
I'extensió de terreny que necessiten per desenrotllar-se és 
realment important, sobretot el que més terreny necessita 
és el camp de golf i no pot esser tractat d'una manera lleu
gera com el nostre Grup, amb tots eIs respectes pensa que 
s'ha fet fins ara per part d'aquest Govern. 

1 he deixat ja fins ara com a darrer bloc tots aquells es
ports que es poden practicar dins una mateixa instaHació, 
la instaHació més coneguda, com és la que anomenam "po
liesportiu", que, dit de passada, és sobre la qual més inter
venció s'ha tengut. 

Per que exposam tot aquest desenvolupament? Expo
sam tot aquest desenvolupament perque ens adonam que 
hi ha un tipus d'instaHació esportiva que és propiament lo
cal, que la pot resoldre el municipi, hi ha un altre tipus 
d'instaHació que és de caracter comarcal, no és logic que 
cada poble tengui una pista de bicicl~tes, no és logic que 
cada poble tengui una pista de carreres de cavalls, evident
ment, no és logic que cada poble tengui un camp de golf. I, 
al mateix temps que es poden organitzar amb caracter co
marcal, hi ha un altre tipus d'instaHacions que tal vegada 
siguin de canlcter illenc, que només una sigui necessaria 
per a cadascuna de les Illes. Concretament, n'hi ha una 
molt dara, i és la que exposaré, que és I'esport de la veloci
tat, ja sigui amb cotxe, com en moto. De cada dia veim que 
utilitzar les carreteres per practicar aquest tipus d'esport és 
una temeritat, per tant pareix que es fa necessari crear un 
circuit on es pugui anar a córrer, a més, un circuit amb les 
condicions que toqui, un circuit on hi hagi un servei mMic, 
un circuit on la persona que en tri alla dedins vagi equipada 
correctament, és a dir, un circuit aixf com mana la llei. 

En resum, la intenció era demostrar que les instaHa
cions esportives les podem resumir en tres grans blocs, que 
serien les locals, les comarcals, i les de caracter insular. En
tes aixó, vegem quina és la tasca que feim en aquests mo
ments en materia d'instaHacions esportives. Només, que jo 
sapiga, existeix una forma d'actuació. Actualment, des de 
l'administració, que és el Pla que jo consider mal anomenat 
"d'Ajudes a InstaHacions Esportives". 

Al Pla d'Ajudes a InstaHacions Esportives he repassat, 
des de l'any 85, cadascuna de les ajudes que s'han donat i 
puc assegurar, si qualcú em vol desmentir que ho faci amb 
papers a la ma, que totes les ajdues que s'han doant sempre 

han estat a instaHacions de caracter local. Mai, dins aquest 
Pla, no s'han contemplat, ni s'ha donat cap tipus d'ajuda a 
instaHacions de caracter comarcal o a instaHacions de ca
racter illenc o supraillenc, podríem dir. És un Pla que, en 
honor a la veritat, s'ha de dir que des que el gestionen els 
Consells Insulars ha millorat. Almenys hi ha unes bases m[
nimes, perque són mínimes, perque eIs Ajuntaments que es 
vulguin acollir a aquest tipus d'ajudes, ja saben que és el 
que han de complir. 

El profit que des del 85 ens ha donat aquest Pla és una 
serie de vestuaris, tretze en concret, des del 85, obra lloa
ble, un caramull d'arranjaments a camps de futbol, perque 
camps de futbol no n'han fets, el que han fet ha estat fer
los nets, ajudar a fer una grada, ajudar a anivellar-los, aju
dar a barrar-los, etc. Sempre han estat obres d'intendencia. 
No es pot xerrar, amb aquest tipus d'obres, d'un Pla seriós 
d'instaHacions esportives. Tal vegada, on més feina s'ha fet 
ha estat a les pistes poliesportives i a les piscines. 

Passem a les pistes poliesportives, que és un fenomen 
que sobretot els darrers anys, només en presenten una cada 
any, pero que ens ve dins aquest Pla d'InstaHacions. En el 
88, Son Servera presenta un poliesportiu amb 191 milions, 
el 89 Inca en presenta un amb 180, en el 90, Felanitx en 
presenta un amb 158. Les xifres que he donat són aro, no 
és que anem a l'enrevés. No és que vos hagi donat els anys 
girats, és a dir, el més actual és el de Felanitx, amb un pres
supost de 158 milions i el primer de tots, Son Servera, pres
supost de 191 milions. CIar, que passar aquí? Venim de
nunciant des de ja fa temps que qualsevol instaHació es
portiva és cara, evidentement. Ara bé, la instaHació espor
tiva no ha d'esser mai un pretext per pegar-se pels morros. 
La instaHació esportiva, tenint en compte que gestionam 
doblers públics ha de servir per a la finalitat per a la qual 
ha estat creada. I sobre instaHacions esportives no hi ha 
res per inventar. Hi ha uns projectes clarament que servei
xen perfectament a la societat, estan experimentats, la pista 
de 45 per 27 és una pista perfecta, que es pot dividir en tres 
parts, etc., és la que dóna més bon resultat, hem demanat 
diferents vegades que es fes un pla seriós, que contemplas 
aquestes pistes que, d'una manera seriosa, uniformassin les 
instaHacions es po rtives. Aixó no s'ha fet i sempre, ja ho 
vaig dir dins el Consell Insular, ens crea un problemes de 
consciencia, perque dubtam que els doblers que s'empren 
en instaHacions esportives estiguin ben emprats. Volem dir 
que amb els mateixos doblers creim que se'n podria treure 
més bon profit. 

A part del Pla territorial d'equipaments esportius, cir
cumstancialment hi ha en aquests moments un altre tipus 
d'ajuda, com és el conveni que es va firmar entre la Conse
Ileria de Cultura i el Ministeri d'Educació i Ciencia. És un 
conveni circumstancial, dura 4 anys i també esta clarament 
orientat cap a instaHacions locals. És més, aquest s[ que 
concreta d'una forma clara quin és el tipus d'instaHació 
que s'hi pot acollir. Ens va preocupar molt i el tornam a 
denunciar una vega da més: dins aquest Pla, la Conselleria 
es va comprometre a uns pressuposts anuals i a la disposi
ció sisena d'aquest acord diu que les quantitats i la prioritat 
de les inversions previstes per les parts que subscriuren, 
sempre que l'aprovació d'aquestes es reflecteixi a les parti-
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des pressupostaries corresponents. És a dir, sempre ha de 
quedar reflectida a la partida pressupostaria. Vull recordar 
que per a aquest any la inversi6 de la Conselleria era de 
250 milions. Dic "era" perque una esmena del mateix partit 
que la Sra. Consellera va reduir aquesta inversi6 de 250 mi
lions i la va deixar en 150 milions. Nosaltres creim que aixó 
és greu. 

Ja per acabar, simplement els vull dir que hi ha comu
nitats, les més avan~des, les que més exit aconsegueixen en 
materia esportiva, les que millors instaHacions esportives 
tenen, que regulen aquest tema d'una manera molt més se
riosa i si em permeten, els llegiré simplement la Ilei catala
na, on diu que evidentment la Generalitat és la que redac
tara el Pla Director d'Insta¡'¡acions i Equipaments Espor
tius. Aquest Pla Director es desenvolupara mitjan~nt pro
grames d'actuaci6 general, sectorial i territorial. Aquest Pla 
Director tendra caracter de Pla Territorial Sectorial. És im
portant: les instaHacions esportives no és ja alló de jugar a 
boles en el carrer, un camp de golf sÓn 600.000 me tres qua
drats mínimo Aquest Pla Director determinara la localitza
ció geogratica de les instal'lacions i equipaments. Ja per 
acabar, la basca, més o menys continua en la mateixa línia i 
per descomptat diu que aquest Pla s'ha de dur endavant a 
través d'instruments d'ordenació del territori i d'ordenació 
urbana. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Govern, té la paraula la Consellera de 
Cultura, Educació i Esports, la Sra. Maria Antonia Munar. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: voste m'ha 
demanat una política que duia el Govern, o la Conselleria 
de Cultura i d'Educaci6 en materia d'infrastructura esporti
va i després, a l'hora de la seva intervenci6 m'ha parlat d'u
na problematica concreta d'uns determinats esports. Arnés 
a més de parlar d'infrastructura esportiva referida tan soIs a 
les instaHacions própiament esportives, quan jo cree que el 
tema d'infrastructura esportiva va més enlla d'aquest tema. 

De tota manera, jo, el que sí faré, sera exposar-li quina 
ha estat la política de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports en relació a la creació d'infrastructura esportiva a 
les Illes Balears tal com nosaltres entenem que és la infras
truetura esportiva. 

La política de la nostra Conselleria en relació a la ma
teria d'infrastructura esportiva a les Illes Balears es fa cla
rament en tres vessants. El primer és el Pla Territorial d'E
quipaments i InstaHacions Esportives amb els ConselIs In
sulars. Amb aquest Pla, la Conselleria de Cultura, Educació 
i Esports transfereix eIs fons als ConselIs Insulars per tal 
que convoquin, en el seu Ambit, eIs plans d'instaHacions, 
aIs quaIs hauran d'aportar un total del 33% a més que eIs 
Ajuntaments també aporten el seu 33%. Aquest és un Pla 
anual i la conselleria de Cultura, Educació i Esports en fa 
el seguiment. 

L'aportació de la Conselleria en aquest pla ha estat la 
següent en els darrers anys: l'any 87, 22 milions de pessetes 
per a Mallorca, 4 per a Menorca, 4 per a Eivissa-Formente
ra. L'any 1988, 60 miJions per a Mallorca, 9 per a Menorca 
i 9 per a Eivissa-Formentera. L'any 1989, 79 milions per a 
Mallorca, 10.500.000 per a Menorca i 10.500.000 per a Ei
vissa-Formentera. 1 durant l'any 1990, 79 milions per a Ma
llorca, 10 i mig per a Menorca, 10 i mig per a Eivissa-For
mentera. És a dir, hi ha hagut un increment important des 
de l'any 87, que es comen~va exaetament amb 22, 4 i 4 a 
I'any 90, que n'hi ha haguts 79, 10 i mig i 10 i migo Els to
tals d'aquestes inversions sÓn: 210 mil milions de pessetes 
per a Mallorca, 34 a Menorca, 34 a Eivissa-Formen~.era. 

El segon deIs apartats és el Pla per a Potenciar l'Apre
nentatge i la Realització de l'Educació Física en els centres 
docents no universtiaris de la Comunitat. La Conselleria de 
Cultura, Educaci6 i Esports, tot i no tenir competencies 
educatives plenes, aixó és quelcom a tenir en compte, ha 
assumit la responsabilitat de contribuir a la millora de la 
quaJitat educativa deIs centres escolars de les IlJes Balears. 
En aquest sentit, la Direcció General d'Educació, conjunta
ment amb la Direcció General d'Esports, ha preparat un 
Pla per tal de potenciar l'aprenentatge i la realitzaci6 de 
I'educació ffsica en els centres docents no universitaris de 
la Comunitat. En concret, dia 4 d'octubre del 1989, va subs
criure un conveni de cooperació amb el Ministeri d'Educa
ció i Ciéncia i amb els ajuntaments de les IlIes; amb l'única 
excepció del de Palma, que té assignat un conveni específico 
L'esmentat conveni suposa una inversió aproximada en 4 
anys, des de 1989 a 1992 d'una quantitat gens menyspreable 
de 3.000 milions de pessetes, que es finan¡;ara amb les se
güents aprotacions: Comunitat Autónoma de les Illes Bale
ars, 1.300 milions de pessetes; MEC, 1.300 milions de pes
setes i ajuntaments, 400 milions de pessetes. 

El Pla d'Infrastructura Esportiva implica la realització 
d'un ampli ventall d'accions . Aquestes inclouen des de la 
construcció de pistes esportives i mOduls diferenciats i ade
quats a les diverses necessitats escolars i eiutadanes, fins a 
les obres de millora d'instaJ.lacions ja existents, dotació de 
material esportiu i organització de cursos d'actualització 
del professorat d'educació ffsica. La importancia del Pla es 
fa palesa si el contemplam des del nombre d'ajuntaments 
que se n'han beneficiat. En aquest moment, s'han adjudicat 
actuacions aIs Ajuntaments de Santa Margalida, Manacor, 
Ciutadella i Sant Antoni de Portmany i esta previst, dins 
1990, la immediata adjudicació d'obres d'infrastruetura ja 
aprovades als Ajuntaments d'Arta, Calvia, Esporles, Inca, 
Llucmajor, Marratxí, Selva, Sencelles, Sant Llufs, Alaior, 
Eivissa. D'altra part, la Comissió Mixta de seguiment del 
conveni es reuneix de forma regular i té convocada la pro
pera reunió per al dilluns dia 18 de juny per tal de concre
tar, entre d'altres punts les actuacions també previstes en 
principi per al 1991. 

El tercer d'aquests apartats és el programa de gestió 
propia. Dintre d'aquest programa hi ha la ereació i ordena
eió deIs centres de formació tecnico-esportius amb eIs tres 
nivells: escoles d'iniciació esportiva, que realitzen a través 
deIs ajuntaments, centres d'iniciació perfeccionament tee
nie especffic a través de les federacions esportives balears, 
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centre de programació basica de l'esport i/o programes M
sies de l'esport, mitjan~nt l'associació de pares d'alumnes i 
corporacions locals. En segon Uoc, la reconversió del Po
liesportiu Príncipes de España en un centre de rendiment 
esportiu. S'han iniciat ja les obres de la sala de musculació, 
pavelló cobert, milIora de la pista d'atletisme, etc. Gestió, 
mitjan~nt conveni, amb el Consell Superior d'Esport, de 
l'Escola de Vela Cala Nova, a través del qual es convoquen 
els plans d'extensió i promoció de la practica de la vela, tals 
com vela per a universitaris "Operación mil velas", progra
ma de cursos d'estiu. El quart és la gestió del centre d'en
trenament de l'atletisme mitjan~nt la negociació de conve
nis amb la federació espanyola. Ellloc número cinc l'ocupa 
el desenvolupament del programa de l'esport per a l'edat 
escolar, mitjan~nt tres grans nivells. El programes unifi
cats amb les federacions esportives i mitjam;ant la gestió 
tecnica d'aquestes, des de benjamins a cadets, eIs progra
mes de promoció, executats amb la gestió deis comités co
marcals d'esport escolar. També el pla d'implantació i des
envolupament de la medicina de l'esport, mitjan~nt la 
consolida ció del departament de medicina esportiva ubicat 
en el poliesportiu Príncipes de España com a departament 
d'alt rendiment i coordinació d'altres departaments de base 
ubicats a Menorca, a Eivissa, Sa Pobla i properament a Ma
nacor, Inca, Ciutadella i Sant Antoni. 

La relació deIs plans establerts en l'ordre de l'any 
1990, que són: programes i activitats esportives per a cor
poracions locals, programes i activitats esportives per a les 
empreses privades, programes i activitats per aIs clubs es
portius, programes per a les federacions esportives, progra
mes per a les associacions esportives de temps lliure, pro
grames i activitats esportives per a les associacions de pares 
d'alumnes, ajudes als esportistes i tecnies, ajudes per a les 
persones que facin la seva llicenciatura en educació física. 
El número vuit d'aquests seria l'execució i coordinació mit
jan~nt conveni amb el Consell Superior d'Esports del pro
grama de Plans Especials realitzat a través de les federa
cions esportives i proposat per la Direcció General d'Es
ports. El nou, la creació del pla d'ordenament legal de l'es
port balear. 1 també aixo, encara que vegí algunes cares que 
no semblen estar d'acord amb el tema, també aixo és dotar 
d'infrastructura l'esport balear. El punt deu seria la creació 
i gestió deIs registres de federacions esportives, clubs i as
sociacions esportives de temps lliure - també aixo és fer in
frastructura esportiva - i la reconversió del cens i les ins
taHacions esportives de les Illes Balears, endemés deis pro
grames desenvolupats amb l'Universitat de les Illes Balears, 
desenvolupament del primer master de gerencia i direcció 
d'instal-lacions esportives, desenvolupament de les jorna
des de ciencia i d'educació física i l'esport, estudi d'un pro
grama de confecció de vídeos didacties de formació esporti
va, etc. El catorze serien els programes de desenvolupa
ment amb les associacions balears de psicología de l'esport, 
la creació i el desenvolupament del servei de psicología de 
l'esport, que esta ubicat dins els serveis de medicina espor
tiva, el desenvolupament de l'estudi deIs Mbits esportius 
en la població juvenil de les Illes Balears, el seguiment de 
valors i assistencia tecnica als esportistes. El número quin
ze serien els programes que s'executen a través de les fede
racions balears, el desenvolupament deis programes i cam
pionats unificats, el desenvolupament deis centres de for-

mació tecnico-esportiva, el desenvolupament deis cursets 
de monitors poliesportius escolars, els estudis del pla d'ubi
cació de les federacions i d'un pla d'implantació deIs pro
grames informaties per tal de dur endavant la gestió federa
tiva i el pla de regularització de la situació administrativa 
de les federacions i la seva posada al dia. 1 el número setze 
seria l'estructuració d'un pla preferencial deis grans esdeve
niments esportius. 

Aquest seria, una mica, el resum del nostre pla i el des
envolupament de la creació de la infrastructura esportiva 
entesa, la infrastructura, com un tot i no com una part, que 
tenim prevista i que estem executant dins les Illes Balears. 

Vos te, després de parlar just d'infrastructura esportiva, 
m'ha posat exemples de determinades activitats esportives 
que necessitarien determinades infrastructures. Nosaltres 
estem totalment d'acord amb aixo. Ha fet una programació 
de com haurien d'esser les instaHacions esportives fent una 
divisió d'ajuntaments, municipal, comarcal i a través de les 
Illes; aixo es contempla dins aquests plans, uns es fan amb 
els ConselIs Insulars, els altres directament amb els ajunta
ments. No estem en contra d'aquesta política de separació, 
sinó ben al contrari: creiem que és logica i la fomentam. 

1 després ha parlat de determinada problematica de de
terminats esports, ha posat exemples del ciclisme i el golf, 
de les extensions que ne~sitaven, etc., que crec.que no val 
la pena entrar-hi perque en som conscients, que aixo és així 
i crec que, sobretot de camps de golf, no tendrem a la llarga 
problemes de terrenys perque se'n fan bastants. El número 
de federacions: ha parlat que eren 49, en som conscients, 
les tenim r~gistrades, hi tenim contactes) estam bastant 
d'acord, en general, amb la política que segueixen. 

També m'ha parlat de la partida pressupostaria neces
saria per dur endavant el pla d'instaHacions esportives en 
els centres escolars, m'ha recordat que era de 250 milions i 
que després s'havia rebaixat a 150. Era per donar uns 100 
milions de pessetes als Consells Insulars, que no estava pre
vist. Aixo és realment així pero li he de dir que no ha estat 
obstacle en absolut perque es firmés aquest conveni, s'ha 
firmat, de fet, ja. 1 tampoc no ha estat inconvenient perque 
es poguessin fer aquestes obres perque li he de dir que ni 
tan sois aquests 150 milions encara el dia d'avui s'han gas
tat i no hi ha cap inconvenient, i així ho va manifestar la 
Conselleria d'Hisenda de si és necessari aportar-hi les 
quantitats. Per tant, crec que en aquell moment ({~ va obrar 
bé perque s'ha evitat que hi hagués aquests doblers a les 
partides pressupostaries sense que realment es poguessin 
gastar. 

Després, m'ha agradat que em posas d'exemple la co
munitat catalana quant a infrastructura esportiva, la podrf
em posar en mat~ria esportiva com a exemple, la podrfem 
posar en moltes al tres coses com a exemple i la veritat és 
que si comparem les nostres instaJ.lacions esportives amb 
les de la resta de comunitats autonomes on el seu partit go
verna, li he de dir que les nostres instaHacions estan per 
damunt d'aquestes comunitats autonomes, cosa que no pas
sa, realment, amb Catalunya, que esta molt per damunt de 
la nostra i molt per damunt de la mitjana nacional. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr. Bernat Trías. 

EL SR. TRÍAS 1 ARBÓS: 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: vet aquí que avui, 
quan, en aquests moments, els homes del Sr. Suárez, Lluís, 
per suposat, s'estan jÍlgant l'honra, gairebé d'Espanya i que 
gairebé un 50% deIs iHustres Diputats d'aquesta Cambra 
segueixen amb atenció aqueix esdeveniment esportiu, una 
InterpeHació del Grup Parlamentari SOCIALISTA ens 
duu a aquesta tribuna a parlar una vegada més d'esport. I 
concretament del vessant que fa referencia a les instal·la
cions es po rtives. Jo, la veritat és que he seguit amb molta 
d'atenció tant la intervenció del Sr. Serra com de l'honora
ble Consellera de Cultura, Educació i Esports i no sabia 
molt bé si estavem parlant del que a I'Ordre del Día ens ha
vien convocat que venguéssim a parlar. 

Evidentment, l'honorable Sra. Consellera ens ha fet 
una llarga relació, ens ha donat una llista de tot el que su
posa, segons la seva Conselleria, que ha d'esser la infras
tructura esportiva i jo més aviat diría que ens ha llegit el 
programa d'actuació de tota la Conselleria per a quatre 
anys. O per a més, si cal. 1 jo, curiosament, abans de la in
tervenció de l'honorable Sra. Conselleria havia pres unes 
notes i m'havia fet una pregunta, és a dir: que entenem, per 
ínfrastructures esportives í cree que real!pen\ d'aixo era del 
que venfem a parlar avui. 

De tota manera, volia dir que al nostre parer, cree que 
aquests darrers anys, evidentment, a la Comunitat Autono
ma de les mes Balears s'ha avan~t for~ en materia d'ins
taHacions esportives. 1 tal vegada s'hagi avan~t perque es 
va tenir l'encert d'encomanar als Consells Insulars que fos
sin ells eIs que cada any planificassin els equipaments es
portius, a través del pla d'equipaments esportius que anual
ment s'aproven amb una dotació, evidentment via transfe
rencia de la Consellería de Cultura, Educació i Esports. Ai
xo suposa que els Consells, entitats locals, com tots sabem, 
molt més prl>ximes a la realitat de cadascuna de les mes, i 
per tant, més directament i en primera instAncia coneixedo
res de les necessitats reals que afecten cadascun deIs nos
tres municipis en materia d'infrastructura esportiva puguin 
elaborar uns plans d'equipaments molt més adients a les 
necessitats de cadascun deIs municipis, pero aixo no lleva -
i també ho hem criticat des d'aquesta mateixa tribuna i des 
deis escons al Consell Insular de Mallorca - que aquest pla 
d'equipaments esportíus no obeeix, en moltíssimes d'oca
sions, a una planificació seriosa del que entenen eIs poders 
de la Comunitat Autonoma que ha d'esser, que hauria d'es
ser l'esport en aqueixa Comunitat. 

1 jo sempre pos un exemple i avui el vull tomar deixar 
de manifest aquí. Si hi qualque instaHació esportiva que 
concretament en el pla d'equipaments esportius del Con
sell Insular de Mallorca se'n duu la palma de tot, evident-

ment són les piscines, les famoses piscines i sobretot en els 
pobles de !'interior de Mallorca. 1 curiosament, aquí tene la 
sol·licitud de la inclusió al pla d'equipaments esportius que 
han remes els ajuntaments de Mallorca i un - eree que és 
una dada graciosa, ja la varem posar de manifest fa poes 
dies al Consell Insular - parla concretament de la construe
ció d'una piscina i entre paren tesis posa: "per a majors i per 
a nins". Ido mira que bé. En aquest poble, deixaran nadar 
en aquesta piscina als nins i als més grans. Ens pareix una 
mesura moIt encertada, pero aixo dóna a entendre i deixa 
palesa quina és la mentalitat que moltes vegades fa que a
provem pressuposts, i pressuposts mol! importants per a 
instal·lacions esportives i en realitat aprovam pressuposts 
per a instal·lacions que s'utilitzen per fer esport, pero que 
basicament són instal·lacions de carActer lúdic, cfvic o so
cial, el que li vulguin dir, menys insta¡'¡acions esportives. 

Entre d'altres coses i fent incidencia en la qüestió de 
les piscines, perque la majoria ni tan sois compleixen els 
mfnims reglamentats per tenir el carActer de piscines, per 
exemple, olímpiques, que seria desiljable si pretenem que 
en aquestes piscines, s'hi formin nadadors que puguin com
petir a altres pis cines d'altres característiques amb un mí
nim de garanties de no fer el ridícul, com estam avesats a 
fer, jo pens que la idea primordial i inicial de transferir, per 
part de la Conselleria, quantitats importants de doblers als 
Consells Insulars perque aquests fossin els que redactassin 
el ·pla d'equipaments esportius anuals no va esser do lenta 
pera s'ha notat la falta d'una planificació a nivel! global del 
que entén la Conselleria, el Govern de la Comunitat Auto
noma que ha d'esser l'esport de base per crear esport d'eli
te més endavant en aquesta Comunitat Autonoma. 

I també volía posar un exemple del qual no fa moIt ens 
varen donar informació en aquest Parlament, a la Comissió 
de Cultura, Educació i Esports. En una compareixen~ del 
Sr. Director General d'Esports, parlAvem de la problemati
ca de l'esport del motociclisme a la nostra Comunitat Au
tanoma i el Director General es lamentava que, a causa de 
la imminent entrada en vigor de la nova Llei de l'Educació 
Ffsica i l'Esport, probablement a la nostra Comunitat ens 
quedassim ja des d'ara i per a sempre sense carreres, sense 
competicions de velocitat en motociclisme. 1 ho deia i ho 
anunciava com un fet irremeiable, que no es podia fer res i 
que ho havíem d'assum1r aoo. 

Bé, si el motociclisme, en aquests moments i en 
aquesta ma realment té un cert atractiu és precisament per 
les proves de velocitat, dones aquí jo cree que és un deIs 
exemples a través deIs quaIs la Conselleria podria fer una 
reflexió seriosa i plantejar-se si realment, endemés de con
tribuir a aquest pla d'equipaments esportius que tornam a 
die que ens sembla, en principi, bé pero si realment la Co
munitat hauría de bastir altres tipus d'inversions, que no 
només per estar localitzats, evidentement hauria d'estar 10-
calitzat a una de les tres Illes, pero que no pel fet de la 10-
calització suposassin després una inversió d'un deis Con
sells, sinó que tengués el carActer d'una infrastructura su
prainsular, per dir-ho de qualque manera, perqu~ d'aquesta 
forma evitaríem que un esport, per exemple, com és el mo
tociclisme, i concretament les proves de velocitat, desapare
guin de la nostra Comunitat. Esperarem realment amb 
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atenció la Moció que esperam que el Grup Parlamentari 
SOCIALISTA presentarA com a subsegüent a aquesta In
terpeHació i en realitat pensam que la relació que la Sra. 
Consellera ens ha fet avui des d'aquesta tribuna obeYa molt 
més a aixo, a una relació, a una redefinició, a una altra ex
posició d'un programa quaSi quasi electoral que no a una 
realitat que és allo que en aquests moments discutim, quan 
parlam d'infrastructures a la nostra Comunitat Autonoma. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
O'ESQUERRES, té la paraula el seu Portaveu Sr. López 
Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Serra; Sra. Cansellera: avui, 
i perque no se'm pugui acusar de venir amb un discurs pre
figurat, m'he limitat estrictament a escoltar les interven
cions que aquesta InterpeHació que el Grup nostre consi
dera moIt important. El tema de I'esport no es pot conside
rar només com una visió comercialitzada de l'esport, com 
la que ocupa en aquesta hora molts de ciutadans de l'Estat 
espanyol i ciutadanes, pero sobretat molts de Diputats d'a
questa Cambra, die que no es pot considerar només com a 
esport espectacle, sinó, sobretot, hauríem d'enfocar el tema 
de l'esport des d'una perspectiva de participació i de practi
ca. 1 per practicar l'esport, calen instaHacions. 

1 nos al tres hem escoltat l'exposició teenica que ha fet 
el Sr. Serra en relació a la tipologia d'instaHacions esporti
ves que dins una comunitat insular, és a dir, amb un fort 
component marftim, amb una problematica de discontinul
tat, am!? una problematica comarcal accentuada, hauría de 
configurar un pla polític d'actuació en aquesta mattria. 
Aleshores felicitam el Sr. Serra per aquesta intervenció i en 
dedulm que el punt fonamental de la Moció que hauria po
gut presentar si aquesta InterpeHació s'hagués vist, per 
exemple, la setmana pass ada o l'altra seria sense cap dubte 
la necessitat de comptar amb un pla director amb aquest 
caracter de pla territorial sectorial que la Llei de l'Esport a 
Catalunya preveu i que aquí també hauria d'esser una me
ta, una fita a aconseguir. Lamentablement, aixo no podnl 
esser, perqu~ el pedode de sessions acaba i, en conseqü~n
cia instam el Grup SOCIALISTA que, via Proposició no de 
Llei, ho tengui en compte per al proper perlode de ses
sions, com segurament fan\. 

Quant a la intervenció de la Sra. Consellera, hem de 
dir que és una intervenció que ja havfem sentit, que no ens 
duu res de nou quant a la política d'instaHacions esporti
ves. És evidentent que ha fet un desplegament d'objectius, 
de continguts del seu programa, pero ciar, aquests contin
guts són molt nominalistes, sónflatus boquis si no s'omplen 
després amb recursos i es veuen com es fan aquestes inver
sions i com es prioritzen. El nostre Grop també entén que 
l'actuació del Pla Territorial d'instaHacions esportives, que 
es gestiona amb recursos de la Comunitat Autonoma, deIs 
ConselIs Insulars i deis Ajuntaments, pero planificats a par
tir de les necessitats constatades en eIs Ajuntaments i reco
llides i coordinades peIs ConselIs Insulars és un encert que 

suposa una modificació respecte de l'anterior tasca de la 
Direcció General d'Esports de l'anterior legislatura. Ara 
bé, analitzem quines han estat aquestes inversions. 

L'any passat, l'any 87, només hi va haver 4 milions, 4 
milions i 22, si no record malament, per arribar ara, en el 
89 i en el 90, que són les mateixes xifres, a 10'5, 10'5 i 60, si 
no m'equivoc. Aleshores, Sra. Consellera, s'adona que amb 
aquestes quantitats no es pot fer una política de creació 
d'infrastructures? És la política que el Sr. Serra ha definit i 
jo retindré aquesta expressió - m'ha agradat molt - com a 
"obres d'intendencia", obres de manteniment, vestuaris, mi
llorar petites instaHacions, adobar desperfectes i, en defini
tiva, fer possible que la gent que practica l'esport, es trobi 
amb unes instaHacions locals, Msicament locaIs, mínima
ment dignes. Pero hi ha un altre problema que no se'ns pot 
escapar, d'aquesta InterpeHació, que és el problema de la 
rendibilitat de les instaHacions i equipaments de caracter 
comarcal o de caracter insular, de caracter més ampli i és 
aquí on una vegada més hem d'insistir en la necessitat d'u
na política coordinadora estretament vinculada aIs CanselIs 
Insulars i a les federacions. Sé que hi ha un esfore; per part 
de la Direcció General d'Esports en aquests temes, pero 
que encara estan a anys-llum d'aconseguir una polftica inte
grada. 

1 per que? Basicament perque instaHació vol dir inver
sió, i inversió vol dir recursos i els recursos continuen es
sent esquivament retats no per l'oposició. Recordin, Sres. i 
Srs. Diputats, que en el debat pressupostari han d'esser 
sempre les es menes de l'oposició que fan acréixer, encara 
que mfnimament, aquests pressuposts, i com ja li hem re
cordat aquí, de 250 milions en él cas de 1990 per al pla de 
les instaHacions convingudes amb el MEC han passat no
més a 150. És cIar que el pla és a quatre anys i que en qua
tre anys hem de veúre invertits 3.000 milions de pessetes, 
que són moltes pessetes. 

En definitiva, esperam, Sra. Consellera, que aquesta 
idea de planificació no li faeí por, que el pla director en 
materia d'instal-Iacions esportives sigui un fet i jo crec que 
hem de fer bo aquell anunci que amb profusió surt en els 
mitjans de comunicació escrits, aquests anuncis que no po
den esser enfesos com a creació d'infrastructura, la publici
tat no és creació d'infrastructura, malgrat que hi hagi regis
tres que es vulguin fer passar com a tals, creim ido, que 
aquests recursos perqu~ "tu també pots", com diuen a les 
Sres. que volen practicar l'esport. Jo crec que hi ha molta 
gent que vol practicar l'esport. És un fenomen comunitari 
cada vegada més ferm, pero l'administració pública té 1'0-
bligaeíó de facilitar eIs mitjans. És a dir que, "tu també 
pots" s'ha de traduir en una facilitat de poder. Grades." 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR .. . No, no 
té la paraula cap Diputat. Per tant, té la paraula, pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA el Diputat Sr. Pere Serra. 

EL SR. SERRA 1 VICH: 

Gr:\cies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: en primer 
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lloc, vull agrair els Grups CDS i NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES que hagin entes el sentit d'aquesta InterpeHa
ció. 

Sra. Consellera: el món de l'esport és molt ample, és 
un món, és tot un món. Si amb una intervenció de quinze 
minuts hem de xerrar de lOt, difícilment ens entendrem. 
Per aixó he centrat el tema únicament i exclusivament so
bre les instaJ.]acions esportives. ]0 pens, i aixi pareix esser, 
que voste duia la lli«Ó apresa, la lliryó escrita i ens ha llegit 
alIó que li han dit que ens llegis. Ara, no anava per aquí, el 
tema. El tema, simplement, tractava d' insta¡'¡acions espor
tives. 1, com voste ha reconegut, només hi ha dues actua
cions: una, que no és seva - i que, per cert, varem esser una 
de les darreres comunitats que varem firmar l'acord amb el 
Ministeri d'Educació i Ciencia; per tant, deixem-ho a part; 
és important, pero deixem-ho a part - i només queda el pla 
territorial, que jo dic "mal denominat" pla territorial d'aju
da a les instal·lacions esportives, perque més aviat és un 
programa d'ajuda a les instaHacions locals, a les instaHa
cions municipals i no passam d'aquí. Aixó és tot. 

I és un programa jo diria més aviat "voluntari", no és 
una cosa estructurada, no hi ha un carnf, no se sap bé on 
anam, sinó que cada ajuntament fa la seva proposta. I aixo 
de xerrar que si les comunitats on governa el meu partit, 
cree 
aquesta tribuna esperant constantment un atac i sempre 
anar amb un aire defensiu, perque aixó, llavors, duu les 
conseqMncies que ara li diré. Des del punt de vista espor
tiu, la seva Conselleria fa l'efecte que el tema no interessa a 
la Sra. ConselJera; per tant, el deixa en mans del seu Direc
tor d'Esport, un senyor que, emprant un qualificatiu molt 
benevol, personalment crec que no en sap i per aixo aquest 

_ senyor el deixa en mans d'un funcionari , que tots sabem qui 
és i, lambé des del meu punt de vista, aquest funcionari va 
totalment equivocat. 

1 xerrant d'instaHacions esportives, voste I'ha ano me
nada, vegem la mostra de l'actuació de la seva Conselleria. 
Anem al "Principes de España". Alla tenim una piscina que 
durant sis mesos de l'any mínim - jo hi he anat una serie de 
mesos seguits, mai no hi he trobat aigua dedins - no s'utilit
za; no esta coberta, evidentment. Ara bé, és una instaHació 
molt cara, perque la seva ren~Nlitat és molt baixa. L'em
pram de tres a quatre m~s e1i ;~any. Aixó per una part. 

Els vestuaris: no sé si hi ha entral, alla dedins i voste 
que és dona se n'adonaria. Per als homes hi ha devers vint 
dutxes; per a les dones hi ha dues dutxes. Avui en dia, tant 
l'bome com la dona, el número de practicants més o manco 
és el mateix. Aixo esta desfasat. 

I anem ja al que més crida I'atenció d'alIa dedins: la 
pista poliesportiva. Miri, fa cosa d'un mes, en aquesta pista 
coberta s'hi varen celebrar les finals del campionat de Bale
ars de Msquet juvenil. A pesar que jo no tenc cap respon
sabilitat de govern, em vaig sentir empeguen. Ano que un 
diu de vergonya deIs altres. Provin d'anar-bi: si eIs agrada 
el Msquet, provin de botar una pilota. No pegaran més de 
tres bots seguits. El terreny clarament es va fer per estar 
descobert. Les seves irregularitats són grossíssimes. Aixo, 

quant a l'esportista, per una parto L'espectador: ni la més 
mínima tribuna, ni la més mínima grada. Si vol veure alla 
qualsevol tipus de partit, esta dret. La coberta no arriba, 
per descomplat, als set metres. Hi ha tota una quantitat 
d'activitats gimnastiques que no es poder fer alla dedins. 
Costava el mateix, fer-ho un poquet més alt o un poquet 
més baix, no hi havia gaire diferencia. Per una altra part, 
també provin d'anar-hi a practicar l'esport. No sé de qui va 
esser la brillant idea, els llums no estan subjectes a dalt. Els 
llums estan al costat. Quan una persona va botant el baló i 
mira el cercol, no veu el cercol, veu un caramull de llums. 
És totalment impossible, tirar aBa. 

1 una altra cosa que em sembla més greu que tot aixo, 
encara, i és la qüestió deis minusvalids. Avui en dia, la so
cietat ja esta molt conscienciada amb aixo. Fa poc, aquesta 
setmana passada s'han fet els campionats d'Espanya de dis
minu"its psíquics de natació, l'anterior es varen fer els d'at
letisme. Les Balears han aconseguit bastants medalles. Ha 
anat a un nivell ~olt alto I miri, repassi voste la insta¡'¡ació 
del "Príncipes de España" i ja em dira si esta adaptada o no 
per als disminuHs físics. 

la per acabar, el sentit de la primera intervenció, Sra. 
Consellera, era donar a entendre que la instaJ.lació esporti
va, avui en di a, és un problema de coordinació entre dife
rents Conselleries, ja que afecta d'una manera molt greu el 
territori. l, des del meu punt de vista, Sra. ConseBera, sa
ber -se coordinar amb les altres Conselleries, aixó és gover
nar. La resta és emprar els doblers sense saber molt bé cap 
aBa on anam. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la pamula la Sra. Consellera de Cultura, Educació i 
Esports, la Sra. Maria Antonia Munar. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: és cert que 
no hi ha millor defensa que un bon atac i voste s'ha defen
sat perque suposa que l'he ferit no atacant sinó constatant 
una realitat, que és la situació de les comunitats autonomes 
aBa on vostes comanden, que és una situació bastant pitjor 
que la de les no s tres comunitats autonomes i a voste aixo 
pareix que li ha sabut greu, pero la constatació de fets no 
ens ha de saber mai greu, és qüestió de, quan no ho tenim 
bé, millorar-ho. 

No és cert tampoc que I'esport no m'interessi. A mi, 
I'esport m'interessa tant com m'interessa I'educació, com 
em pot interessar la cultura. també és cert que el meu Di
rector d'Esports es preocupa de l'apartat que li correspon, 
com se'n preocupa el de Cultura, com se'n preocupa el d'E
ducació o com es preocupa del seu apartat la Secretaria 
General T~cnica. 1 aixo té, com no, bastant sentit comú. 

Voste m'ha dit que en quinze minuts realment era difí
cil de parlar de tot el món de l'esport i que el món de l'es
port era un món: amb aixo estem totalment d'acord i m'ab 
acusat de dur preparada la llir:;ó. No es tractava de cap llir:;ó 
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Jo duia preparada una intevenció que, entre altres coses és 
la meya obligació portar preaprada per respecte als mem
bres del Grup Parlamentari que em fan alguna proposta o 
alguna interpeHació i la duia preparada en el sentit que 
vost~ m'havien demanat. Vost~ m'havai demanat quina 
era la poHtica de la Conselleria de Cultura, Educació i Es
ports en relació a la creació d'infrastructura esportiva de 
les Illes Balears. 1 aixó és al que jo li he respost. La diferen
cia és que considera voste infrastructura o que puc conside
rar jo infrastructura. Per a mi, infrastructura és base. In
frastructura esportiva, per tant, són les bases que he de po
sar per aconseguir una millora esportiva. 1 aixo és el que jo 
li he explicat amb la meya intervenció, quines eren aquestes 
bases que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports po
saya en materia esportiva, quines eren aquestes bases per 
aconseguir aquesta millora de I'esport. 

1 li he parlat d'instaHacions esportives duites amb el 
Consell Insular de Mallorca, de les quals voste té un gran 
interes a parlar i ha basat tota la intervenció, tant la prime
ra com la segona, quasi recalcant, ates que les quanties, és 
cert, són petites, en total en 4 anys, 274 milions i en canví, 
té un gran inter~ - i ho ha dit específicament - a deixar a 
part un altre projecte importanHssim de 3.000 milions de 
pessetes. r aixó és una mica estrany. Per que no parla d'a
quest pla d'infrastructura esportiva en els centres escolars 
que són 3.000 milions de pessetes i té tant d'inter~ en el 
pla que duim amb els diferents Consells Insulars perque la 
quantia económica és més peti~? -

Li he explicat la primera vega da, peró pare ix que no ha 
ent~ i ho tornaré afer, perque voste ho ha tornat a recal
car: per que els 250 milions de pessetes s'havien reduH a 
150 dins aquest pla d'instaHacions? Li ho he explicat per
fectament: perque es. veia que aquestS doblers no es gasta
rien dins el primer any, perque normalment un pla com 
aquest és dificil de posar en rnarxa i mai les certificacions 
d'obra no arriben dins el mateix any, sempre a final o dins 
I'any que ve. 1 no hi ha cap inconvenient, en absolut, afer 
front als pagaments si arriben aquestes certificacions, que 
aquest no ha estat el problema i que, endemés, han firmat 
aquest conveni d'aquest pla d'infrastructura esportiva en 
els centres escolars. 1 que s'ha aprovat el 89, s'ha aprovat el 
90 i que dia 18 ens reunim per aprovar el 91. Per tant, no hi 
ha hagut cap tipus de problema i que, a més, tots aquells 
municipis que s'hi han volgut acollir, s'hi han acollit. Pensi, 
endemés, en una altra cosa, aquest no és infrastructura es
portiva tan sois per a centres escolars, perque aquesta in
frastructura esportiva esta també oberta al ciutad~ en g~ne
ral. Per tant, crec que tendrem la comunitat autt'moma amb 
una millor infrastructura esportiva dins I'Estat espanyol 
després de la catalana. Per tant, quedi vos te tranquil i no 
se'n preocupi perque crec que no hi ha motiu de preocupa
ció en aquesta materia. 

Al Sr. López Casasnovas, crec que ha estat el que ha 
intervengut abans, li he de dir que realment es notava la di
ferencia. Avui no ha vengut amb el discurs prefabricat, avui 
ha estat espontani i s'ha notat. Peró aixó no obstant, ha fet 
unes afirmaeions amb les quals no estic totalment d'acord, 
ates que a part de dir que el Sr. Serra havia fet una in ter
venció que localitzava el problema amb la divisió que ha fet 

i que era molt tecoica - jo ho dubto -, l'únic que ha dit és 
que li sabia greu que no poguessin dur endavant la Moció 
perque el temps no era el suficient, perque no s'havía pre
sentat abans la InterpeHació. A part d'aixo, vull contrarres
tar el fet, no ho ha feto Només ha parlat de la intervenció 
del Sr. Serra i li ha donat suport. 

I al Sr. Trlas, com voste m'ha fet la pregunta li don res
posta. Infrastruetura esportiva per a mi significa bases; in
frastructura esportiva: bases per a una millora a I'esport. Hi 
ha un pla territorial d'equipaments, pero també hi ha 
aquest altre pla de centres escolars que pareix que ningú no 
se'n recorda i que pareix que no interessa parlar-ne i que 
consider que tant una cosa com I'altra és infrastructura es
portiva pero que també hi ha petites coses que els he ano
menat que són infrastruetura esportiva. A nivell d'exem
pies, crec que és infrastructura esportiva la creació i la ges
tió de registres de federacions, clubs i associacions, encara 
que paregui una cosa menor, també aixo és dotar d'infras
tructura esportiva l'esport balear. Em parla sempre de com 
li pareix de graciós que I'Ajuntament, i en coneret era el de 
Sencelles, demanas una piscina per a grans i majors, per 
ventura significava que poguessin tenir una piscina per a 
cadascun d'aquests joves, que poguessin els petits i els ma
jors nadar, at~ que els petits tenen unes mesures a les pis
cines diferents. I ha parlat de la necessitat que hi hagi pisci
nes oHmpiques. Ningú no dubta que és important que hi 
hagi piscines olímpiques, és totalment necessario Ara bé, no 
deu voler que facem una piscina oHmpica a cada municipi 
de tot Mallorca. Cree que aixo és una mica exagerat. Hi ha 
pis cines olÚllpiques, n'hi ha d'haver més, pero també hi ha 
d'haver piscines destinades a l'oci i a passar una jornada 
entretenguda, no hi ha cap inconvenient ni és contrari als 
principis de l'esport. 

El Govern té una idea ben clara del que vol que sigui 
la infrastruetura esportiva d'aquesta Comunitat, com també 
la tenen, i crec que és digna de respectar, els Consells Insu
lars de Mallorca i els recordo que el pla territorial d'equi
paments i instaHacions esportives, I'aproven els respectius 
Consells Insulars. Del de Mallorca voste forma part i cree 
que fins i tot li va donar supo~. Per tant, no sé per que em 
demana a mi sobre aquest tema que voste ha estudiat i hi 
ha donat suporto 1 també . • F'" pObles tenen la seva 
propia política, q~ croe q 'gnt~e respectar perque 
per a qualque oosa tellell . " aut~mia i hem discutit 
moltes vegades sobre aquesi~a. .'0 

I vaig acabant, Sr. President. Li he de dir que no és en 
absolut aquesta intervenció meva, el programa electoral del 
futur, que aquest és el meu programa de treball, el que he 
duit endavant durant aquests quatre anys i no dubti que el 
programa electoral ser~ encara molt millor. 

III.l.-) PROPOSICIÓ NO DE LLEI NÚM. R.G.E. 
1.243,90 PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA SOBRE MESURES DE PROTECCIÓ 
DEL P A TRIMONI HISTORIC. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat d'aquesta InterpeHació passam al 
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puní següent de l'Ordre del Dia, que es refereix a proposi
cions no de Uei. Per defensar la Proposició no de Llei núm. 
1.243/90 subscrita pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
sobre mesures de protecció del patrimoni historie de les 1-
Hes Balears, per part del Grup proposant, té la paraula el 
Diputat Sr. Damüi Pons. 

El Sr. Secretari Primer de la Cambra procedinl a do
nar-hi lectura. Té la paraula el Sr. Godino. 

EL SR. SECRETARI PRIMER (Gabriel Godino 
Busquets): 

GrAcies, Sr. President. "El Parlament de les Illes Bale
ars acorda: 

U.- La conselleria de Cultura, Educació i Esports del 
Govern de la Comunitat Autonoma de les llles Balears ini
ciarA de forma irnmediata els treballs de prospecció de la 
rona afectada per les obres en curs de la denominada auto
pista d'lnca, des de Son Mulet (Marratxí) fins al Torrent de 
SoUerie (Consell) per tal de localitzar-hi els elements de 
patrimoni historie que pugui contenir i aixecar-ne el cor
responent mapa o inventario 

Dos.- Enllestida la tasca d'urg~ncia anterior, l'esmeta
da Conselleria iniciarA la prospecció de la zona que serA 
afectada, en un futur proxim, per la continuació de les 
obres de l'autopista d'Inca, que va des del Torrent de Solle
ric (Consell) passant per les terres de Sa Cabana i S'Argela 
(Binissalem) fins més enIl¡\ del torrent i terres del Rafal 
Garcés d'lnca. 

Tres.- Totes les obres d'infrastructura que es projectin 
a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, els Consells 
Insulars, els ajuntaments i altres institucions públiques o 
privades, aixf com les obres de partieulars que impliquin 
ocupació de nous espais, on puguin localitzar-se elements 
del patrimoni historie, seran objeete d'inspecció pr~via i 
d'informe de la Comissió de Patrimoni." 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. PONS I PONS (Dami¡\) : 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats: aquest Diputat vol
dría sortir d'aquest plenari, algun dia, a parlar de cultura, 
sense que el motiu de la seva presencia en nom del Grup 
Parlamentarí SOCIALISTA no fas motivada per no una 
noticia sinó un fet alarmant. Cada vegada que venim aquí, 
hi ha darrera la constatació que un altre element del patri
moni de les llles Balears ha estat objecte de destrucció. 
Certament, aquest Parlament o més precisament el Go
vern, no té sempre en les seves mans la facultat d'aturar 
una destrucció, pero quan les destruccions es produeixen 
amb eIs mateixos pressuposts de la Comunitat Autonoma 
aprovats per aquesta Cambra i executats pel Govern de les 
Illes Balears, aquí ja no hi valen excuses. 

Que passa amb la denominada autopista d'Inca? Dic 

"autopista d'Inca" per simplificar. Una obra de gran magni
tud, de gran pressupost, molt pol~mica, que ha estat objec
te de moltes anades i vengudes en aquesta Cambra i a al
tres inst;\ncies, que, per tant, no és una obra improvisada, i 
hi ha darrera una llarga reflexió, que, per tant, no hi ha sor
preses. En aquesta obra, en el moment que comencen les 
obres, ens adonam que una cosa que s'ha vist venir tan de 
lIuny genera destrucció d'elements patrimonials. És aixü 
presentable? És admissible? No. 

Que passa? Hi ha coordinació, en aquest Govern? Es 
té present que aquest Govern - en aquest moment no és 
present aquí per~ continuarem parlant encara que sigui a 
la paret - forma un bloc solidario No hi ha compartiments 
estanes. No hi ha Conselleries separades, o n'hi hauria 
d'haver. No hi hauría d'haver actuacions contradictories, 
pero hi són. Al mateix temps, curiosament, que es fan grans 
propagandes, jo compartesc les expressions lingüístiques 
del Sr. López Casas novas , que és bastant bon orador i diu 
que moltes vegades la Conselleria de Cultura fa nominalis
me i fa nominalisme perque fa discursos, pero desprovists 
de subst:incia. Faflatus vocis, veus sense contingut. 

Cultura, diu el diari dia 8 de juny del 1990, fa dos dies , 
insta eIs ajuntaments a preservar el seu patrimoni. I entre 
els elements que diu que instar:i als ajuntaments a través 
d'un inventarí i un cat:ileg i declaracions de Mns d'interes 
cultural, etc., etc., hi figuraran, com a element preeminent 
els molins fariners. Ido mirin la ironia, per no emprar una 
expressió de menys nivell parlamentari: una de les primeres 
obres que ha destrult l'execució de l'autopista d'lnca, just 
devora Santa Maria, és el molí fariner de Can Millo, del se
gle XVI o XVII. Qe que anam? Feim realment una política 
cultural seriosa? O aquí anam de bromes? 

Jo crec que realment, quan en aquest Parlament se'ns 
anuncien mesures de protecció, hauríem de saber quin grau 
de compromís tenen les paraules que aquí es pronuncien. 
Perque la protecció del patrimoni - ho repetiré una vega da 
més - no és maleria opinable. Aquí no es pot produir la si
tuació que un Govern consideri que el patrimoni no s'ha de 
protegir. Per que? Perque aixo forma part d'una Iínia polí
tica determinada, denominada liberal-conservadora o el 
que sigui. Aixo no es pot produir perqu~ és iHegal. És iHe
gal perque atempta contra la ConstituciÓ, que, al mateix 
temps que prohibeix, en determinats aspectes el mandat 
imperatiu als Diputats, en altres estableix mandats impera
lius. No es pot fer racisme des d'un Parlamento No es pot 
fer destrucció de patrimoni, des d'un Parlament. Per que? 
Perque hi ha unes disposicions constitucionals. 

L'article 46 diu que no tan sois hem de protegir el pa
trimoni sinó que l'hem d'enriquir, perqu~ les generacions 
que vénguin darrera l'han de trobar no en el mateix nivell, 
sinó incremental. L'Estatut, a l'article 9, ho recull. Ens dó
na competencia exclusiva. L'article 10, apartat 20. A més a 
més, no hi valen aquí les famoses excuses económiques de 
quan no es vol tirar endavant una obra, que se'ns solen do
nar en aquesta Cambra quan no es vol dur endavant una 
obra determinada. La protecció de patrimoni és bAsicament 
de voluntat i d'informació, i de crear una consciencia pro
teccionista i el primer que n'ha de donar exemple és el Go-
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vern, pero si el Govern, clar, es dedica a destruir molins fa
riners, si el Govern fa una obra d'una infrastructura enor
me que implica una remoció de terres i fins i tot la desapa
rició d'alguns turons, com és el cas del Coll de Son Geno
ves, devora Santa Maria, prop d'alla on hi havia el clot de 
l'argila i no es preocupa previament de fer cap tipus de 
prospecció, per veure si alla davant, alla on han d'anar les 
excavadores, hi ha molins, hi ha talaiots, hi ha jaciments 
prehistories, hi ha ceramiques islamiques o romanes o de 
l'epoca talaiotica, com podem exigir als ciutadans que res
pectin el talaiot, la naveta, etc., que tenen dins la seva fin
ca? Aixo, realment és molt preocupant. 

Pero que passa? Aixo no és gratuIt, no. Aixo no és que 
la Conselleria de Cultura se n'hagi oblidat. És que hi ha 
compartiments estanes, vulnerant evidentment l'esperit de 
l'Estatut. Quan hi ha dues Conselleries en conflicte, és evi
dent. Hi ha la LIei del més fort. No veurem mai que un 
busqueret es mengi un faleó i aquí hi ha falcons i busque
rets. El faleó, evidentment, és la Conselleria, que maneja 
més pressupost i que darrera té l'element més agressiu so
cialment i política d'aquestes Illes: els constructors i els es
peculadors, que no els hotelers, diguem-ho cIar, s6n l'ele
ment més agressiu socialment que hi ha dins aquestes Illes 
Balears. CIar, ajuden afer campanyes, ajuden afer candida
tures. Són una maquina formidable. Pero passen la factura. 
És necessari acontentar-los. Que hi ha elements patrimo
nials per davant? I aixo que és? Que és aixo d'un molf fari
ner del segle XVI? Que és aixo de Can Millo, que ningú no 
sabia que era? Fora! Tomat! Que s'han de fer prospec
cions? Que és aixo de prospeccions? la hi pot haver cera
miques que embullin, envia-hi les excavadores tot d'una. 
Que facin net! Aixo, amb els doblers de la Comunitat. Ai
xo, des d'aquest mateix Govem. Que pass a, no sabien que 
hi havia aquest molí? No l'havien vist? Pero si el trac;at de 
l'autopista era una cosa que s'havia discutit durant anys. 
Cam així no s'han fet les prospeccions, els inventaris arque
ologies amb prioritat en aquesta zona? O és que hi havia 
por de trobar coses que poguessin aturar res? Per si un cas, 
excavadora. Aixo és la política. l no li he d'explicar, Sra. 
Cansellera, perque voste, en aquest cas, fa el paper de vícti
ma, perque en la seva aetivitat jo cree que voste és protec
cionista i estima molt el seu poble, que és un dels més ries 
de totes les Illes Balears i em consta que el protegeix bé 
perque l'he vist personalment, pero que davant un faleó im
pulsat per tota una serie de forces socials i economiques 
molt poca cosa pot fer. 

Vull dir, per acabar, que fins i tot en aquest cas hem 
vulnerat una altra LIei, una LIei aprovada per aquest ma
teix Parlament, digueu-li la LIei de Mesures de Protecció 
del Patrimoni Historic o LIei de I'U per Cent, que només 
va entrar en execució, només es va aplicar després d'una 
duríssima polemica que aquest Diputat va ten ir amb el Sr. 
]eroni Sáiz aquí dedins. I com a conseqüencia d'aixo, fins i 
tot el Sr. leroni Sáiz, coneretament dia 5 de novembre, en 
sortir d'aquesta Cambra, va dir, llegiré textualment: "las ex
presiones de ese Diputado le van a costar caras algún dÚl". 
Cam que aquest Diputat, a nivell polític té molt poca por i 
li preocupen molt poc les amenaces formulades pel Sr. 
Canseller, continuara lluitant contra una política que signi
fica la destrucció de bona part del nostre patrimonio 

La Proposició no de LIei és molt simple. L'ha llegida 
el Sr. Secretari de la Cambra. Facem la prospecció de cara 
a veure quins elements hi ha allll on hi ha d'haver el tra¡;at 
de l'autopista. Salvem el que puguem, encara que sigui a ni
vell de recopilar ceramiques i fotografiar el que puguem. l 
de cara a futures obres d'infrastructura dins les Illes Bale
ars, almanco que l'exemple de la destrucci6 del Molí de 
Can Millo i altres jaciments que quedaran desconeguts per
que han estat ja irreversiblement destrults per les excavado
res, que aixo no es tomi a repetir. Perque, tenguem clara 
una cosa, les infrastructures, l'any 1990, es fan - i hi ha al
guns enginyers em aquesta Cambra - d'una manera molt 
distinta que s'han vengut fent alllarg de la historia. Quan 
es va excavar la ciutat de Troia, el Sr. Sliman va poder tro
bar vuit o nou nivells corresponents a ocupacions histori
ques diferents. Cada civilitzaci6, cada epoca historica anava 
ocupant un nivell diferent. Les ciutats creixien de manera 
vertical, pero avui en dia la practica de l'excavació implica 
la destrucció irreversible. Sota una autopista, evidentment, 
ja no hi ha historia. Procurem salvar la historia. Molles 
gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

No s'han presentat esmenes a aquesta Proposició no 
de LIei, per tant, entram en el tom de portaveus, si n'hi ha 
que valen intervenir en el debato 

Per part d'Unió Mallorquina té la paraula el Sr. Mi
quel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sí, Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: el Diputat Sr. 
Pons ha volgut suposar que hi ha hagut una ignorancia to
tal i absoluta, quant a la definició del tra¡;at de l'autopista, 
de possibles elements del patrimoni historico-artístic. ]0 

vull comen~r per recordar que el tra¡;at de l'autopista cen
tral va sofrir un canvi, entre altres coses per salvar un edifi
ei en el terme municipal de Marratxf, que tenia un cert va
lor arquitectonic. En aquest moment, no sé si és arquitec
tonic o histórico-artístico Per tant, no es pot dir que qua n -
s'ha estudiat el trac;at no s'han tengut en compte aquest ti
pus d'elements. Potser que hagin quedat, com el cas del 
Mol{ de Can Millo, pero també s'ha de recordar que fer un 
trac;at d'una autovia és molt dificil que no hi trobis res. Ai
xo en primeJ !loco 

En segon lloc, supos que no voldra dir, amb la seva ex
posició, que no s'ha de fer, I'autovia. Supos que no deu vo
ler dir aixo. O sigui, I'autovia ha de passar per qualque ban
da. 1, per tant, aquesta banda ha d'esser la que minimitzi els 
efectes conjunts, no només de la protecció del patrimoni 
historico-artístic, sinó també d'altres construccions, pero al 
final ha de passar per una banda. 

Sí té raÓ el Diputat Sr. Pons en el fet que efectivament 
s'han de fer prospeccions. Si es troba una edficació históri
co-artística, en primer lloc, poden passar mol tes coses: que 
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tenguin un valor singular, pot esser que sigui tan important 
que sigui recomanable desmuntar-Io pedra a pedra i que es 
reprodueixi a una altra banda i pot esser que sigui un ele
ment com el qual n'hi hagi molts. Ara bé, efectivament, si 
hi ha aixo, s'han de fer les excavaeions necessaries per saber 
si hi ha peces de ceramica, si hi ha etc., etc., monedes, etc., 
que s'ha de fer abans que passin les excavadores. 

Pero dit aixo, també hem de dir que des de la Conselle
ria ja s'han pres mesures. I el que demanen les mesures, en 
part, ja s'han fet i es fa en aquests moments. Coneretament, 
dia 21 de maig, la Comissió del Patrimoni Historie va acor
dar que fos remes a la Conselleria d'Obres Públiques i Or
denaeió del Territori la informaeió sobre les restes monu
mentals i arqueologiques de tots els termes municipals 
afectats per l'autopista. Aquest acord es va fer amb eserit 
de data 31 de maigo 1 dia 11 de juny aquest mateix escrit es 
va remetre als ajuntaments de Marratxí, de Santa Maria, de 
Consell, i s'hi va adjuntar identica informaeió. 

Per altra banda, i preveient que les nombroses obres 
públiques que es duran a terme en els propers anys repre
sentaran el mateix problema i escoltant les deliberacions de 
la Comissió del Patrimoni Historie de l'esmentada reunió 
del passat mes de maig, la Conselleria de Cultura ha esta
blert sessions periOdiques de juntes de teenics amb la Con
selleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori i d'a
questes juntes de tecnics, precisament el que es fa és pro
gramar les labors de preservació deis jacimen15 arqueolo
gics i tata aItra manifestació del patrimoni historie en tot el 
trac;at de l'autovia central, la que es fa ara i la que es fara 
en el futuro 

Per consegüent, nosaltres entenem que aquesta Propo
sició no de Llei es compleix en aquests moments. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parla
mentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, té la parau
la el Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

El nostre Grup, Sr. President, Sres. i Srs. Diputa15, do
nara suport a les coses que són raonables d'aquesta Moció, 
és a dir, als tres punts. Per que? Senzillament, perque ente
nem que és absolutament imprescindible que es compleixin 
les lleis i que aquest Parlament esta per controlar la labor 
de l'executiu, entre altres coses i fer que les lleis i les dispo
sicions reglamentélries siguin tingudes en compte per l'exe
euliu. 

Nosaltres som conscien15 que a vegades, en les actua
cions que no estan coordinades, es produeixen aquestes dis
crepancies, aquestes disparita15, aquestes contradiccions, 
entre una Consellería i una altra en l'acció de govem. De 
tota manera, si vostes ho llegeixen bé, el punt tercer d'a
questa Proposició no de Llei no es refereix només al Go
vem de la Comunitat Autónoma. S'adrec;a també als con
sells Insulars, als ajuntamne15 i a altres institucions públi
ques o privades, aixf com a les obres de particulars que im-

pliquin oeupaeió de nous espais, etc. 

La Comissió de Patrimoni té unes funeions, unes tas
ques a desenvolupar. Pero aquesta Comissió de Patrimoni 
no té capacitat executiva. Més d'una vegada, si ens hem 
molestat a llegir les actes de les Comissions de Patrimoni, 
haurem vist preocupacions particulars o teeniques deIs 
membres de la Comissió reflectides en proposicions adop
tades, acordades i comunicades als organismes executius: 
Govem, ajuntaments, Msicament. Pero quin cas s'hi fa, a 
aquestes recomanacions? Jo diria que més poc encara que a 
les Proposicions no de Llei d'aquest Parlament, quan són 
aprovades. És a dir,.yeim d'una manera lamentable i preo
cupant com situacions clarament lesives al patrimoni, corn 
el deteriorament constant de les Coves de Macarella, a Ciu
tadella, continuen així, com un afront a la sensibilitat i al 
bon gust, continuen des de fa anys malparades. Veim com 
es construeixen, per exemple una construcció annexa a una 
torre medieval, a Trebalúger. Veim com una torre de de
fensa, del segle XVI s'ocupa ara en forma d'apartament. 1 
podríem continuar, pero dema ha farem a través d'una pre
gunta. Talaio15 com el de Torralba d'en Salord, recintes de 
taules han estat objecte d'actes vandalics. Han tirat pilas
tres i la Conselleria de Cultura deu haver sentit com a pu
nyalades aquestes actuacions perque són realment impor
tan15 i desastroses per al patrimonio No és culpa de la Con
selleria. 

Pero diguin-me amb quina legitimitat moral el Govern 
de les llles Balears pot perseguir - i ha ha de ter - aquestes 
actuacions lesives al patrimoni quan el Govern mateix, amb 
actuacions propies, l'esta deteriorant directament. El Sr. 
Pons s'ha referit a la,destrucció del molí fariner de Can Mi
llo. Jo li voldria dir que anys enrera, un caS similar, potser 
no tan important, pero també era un element arquitectonic 
singular, va esser destrult a la carretera 720 de Maó a Ciu
tadelIa, la caseta de Son Sintes. Es va dir que es desmunta
ria pedra a pedra, pero després les 'pedres no hi varen esser, 
a l'hora d'haver de tornar a muntar la caseta. Mala SOft. 

Nosaltres, en definitiva, no compartim la visió de Goethe 
en el seu Faust, quan deia que tot alIo que és, tot allo que 
existeix, mereix desapareixer. Nosaltres pensam que a110 
que existeix com a llegat del passat, de l'avior, mereix que 
continul, perque és una herencia cap al futur. I el Govern 
no hauria de fer com Atila, com el cavalI d' Atila, que alla 
on trepitjava aquest cavall no hi creixia mai més l'herba. 

Hem de donar suport, per tant, als tres punts de la 
Proposieió no de Llei. 1 finalment, deixin-me dir que si 
constatam que els plans especials que han de desenrotllar 
les arees naturals d'especial interes han de preveure també 
l'existencia de béns d'interes cultural quan n'hi ha als seus 
recintes i no ha fan - em referesc al cas lamentable de la 
basHica paleo cristiana de Son Bou, a Menorca -, quan veim 
que plans parcials o plans generals d'ordenació urbana, 
com el d'Alaior, s'acaben d'aprovar per la Comissió Provin
cial d'Urbanisme, sense fer esment - el pla parcial, concre
tament de Ca les Coves - a l'existencia de múltiples vestigis 
qualifica15 també de bé d'interes cultural, etc., una relació 
de mai no acabar, pensam que igual que demanam impacte 
ambiental, hem de demanar a tates les obres impacte ar
queologic, impacte patrimonial, perque mai més no es pro-
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dueixin aquestes situacions vergonyoses. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Per tancar el debat, té la 
paraula, en nom del Grup Parlamentari SOCIALISTA .. 
Perdoni, Sr. Salgado, no havia vist que demanAs la paraula. 
En nom del Grup Parlamentari POPULAR té la paraula el 
Sr. Salgado. 

EL SR. SALGADO 1 GOMILA: 

Gracies, Sr. Presiden!. És que l'havia demanada tími
dament, la paraula, o sigui que tampoc ... Tímidament, per
que el Sr. Pons, com té per costum, ens ha fet una exposi
ció tremendista, de tot el que passa en aquesta Comunitat 
Autonoma i que fa que de vegades un quedi com a espantat 
pensant com acabara tot aixo. El Sr. Pons ens ha parlat de 
fets alarmants, de destruccions - set vegades, ha pronunciat 
la paraula "destrucció" -, ens ha parlat fins i tot de Troia -
vull suposar que la Consellera de Cultura, Educació i Es
ports no té cap culpa d'allo de Troia - i llavors ens ha par
lat de molins fariners, i ha introduit un vessant no massa 
conegut dins la Cambra, pero sí defora, perque el Sr. Pons 
canvia de personalitat... Perdó, no valdría que aixo s'inter
pretas malament, perque massa vega des les coses s'inter
preten malament. Vull dir que canvia de modes d'actuar 
quan és dedins que quan és defora. Avui ha tengut un ves
sant ja dic, desconegut, un lant poelic, perque ha parlat de 
falcons i de busquerets. Llavors, clar, ja ho ha espatllat, 
perque hi ha afegit els especuladors, els constructors i els 
hotelers, pero ha dit: els hotelers no en tenen la culpa, no, 
són els altres, que fan llistes electorals. 

1 ha fet la gran pregunta: que passa amb l'autopista 
d'Inca? Aquí, els ho hem dit més d'una vegada, que passa 
amb l'autopista d'Inca. Passa que vostes no volen que es fa
ci. Passa que la volen fer vos tes si qualque dia arriben a po
der fer-la. 1 ara ha vengut aquesta Proposició, llavors en 
vendran d'altres. El tema es tracta d'entorpir. 1 no tenen en 
compte que el tra~t, l'actual tra~t de les obres, d'allo que 
esta en execució de l'autopista d'Inca es va fer després de 
moltes modificacions en aquest Parlament. Es va fer en 
aquest Parlamento I en aquell moment, possiblement tam
poc el Grup SOCIALISTA no es va adonar que hi havia un 
molí fariner del segle XVI. Pero recordin que es va fer 
aquí, aquest tra~t. Per tant, nosaltres pensam que ens tor
nam a trobar, com qualque altra ocasió, amb intencions de 
demorar pel procediment que sigui, accions del Govem. 
Conseqüentment, en votarem en contra. 

EL SR. PRESIDENT (Josep Mol! i Marques): 

Gracies, Sr. Diputat. En nom del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats: no vegin segones in
tencions aHa on l'esperit i la lIetra són absolutament con
cordants. La Proposició no de Llei no pretén més que allo 
que estrictament diu. No estam d'acord, perque n'acabam 

d'exposar les conseqüencies, que ni la Comunitat Autono
ma, ni un Consell Insular, ni un ajuntament, ni un particu
lar, facin obres d'infrastruetura sense previament un infor
me que ens digui si en aquella zona hi ha determinats ele
ments de patrimoni historie o arqueologic. Aixo, Sr. Salga
do, no és cap proposta paralitzadora de l'autopista, perque, 
si així fos, aquest Diputat ha hagués dit. 1 aquest Diputat 
no ho ha dit perque pensa que les obres de l'autopista 
s'han d'executar en un termini com més breu millor, pero 
respectant els elements patrimanials que puguin afectar. 
Respectant, en el sentit que si no és possible desmuntar 
una pe~ historica i traslladar-Ia i que, per tant, s'ha de des
truir de forma irreversible, hi ha els sistemes fotografies, hi 
ha el sistema d'excavació, hi ha molts de sistemes que al
menys ens permetin tenir una constancia historica d'aquest 
elemento Pero aixo no s'ha feL 

I ens pareix absolutament impresentable que la Comu
nitat Autonoma es posi en situació de finan~r la destruc
ció d'elements patrimonials que estan a la vista, perque el 
molí de Can Millo no és un jaciment de ceramica o unes 
restes prehistoriques que puguin estar tapades de terra. Es
tava ben a la vista. Els molins fariners tenen una torre, es
tan ubicats als voltants de la població, a un lloc on corre 
I'aire, per tant no estan dins un nucli urba i estan a la vista 
de tothom. Per que s'ha produ'it aquesta destrucció? Senzi
llament perque no hi ha hagut cap preocupació per salvar
lo, ni tan sois d'aixecar-ne la planimetria pertínent. És aixi. 
1 com que nosaltres, el Grup SOCIALISTA, volem que la 
defensa del patrimoni sigui un element, com manen la 
Constitució i l'Estatut, no podem donar carta blanca per
que aquestes actuacions es repetesquin. 1 en aquest sentit 
va la Proposició. 

Per tant, ni res de tremendismes, ni de canvis de perso
nalitat. · Aquest Diputat és exactament fora d'aquesta Cam
bra i dins aquesta. Entre altres coses, perque molts d'a
quests elements, que poden esser objecte de destrucció, els 
ha pogut comprovar personalment perque li agrada estar 
en contacte amb els elements patrimonials per denunciar si 
hi hagués perill de destrucció. 

El que no podem admetre, Sr. Pascual, és que dins 
aquest Parlament - i acab, Sr. President - es comptin, per 
dir-ho amb una expressió senzilla, rondalles. Aquesta Pro
posició té una data, dia 8 de maig del 1990 va entrar en 
aquest Parlament i hi va entrar en el moment en que aques
tes destruccions ja s'havien efectual. Que ens diguin que 
dia 21 i dia 25 de maig es· varen fer gestions ... 1 ciar, que 
se'n varen fer! Perque ja es veien la ruixada parlamentaria, 
perque ja sabien que aqui, hi hauria un debat, i havien de 
dir: "és que ja ho feim". 1 com que ja ho feim, home!, n'hem 
de votar en contra. Ho fan? On són els inventaris d'aquests 
municipis? Diguin-me quins són els arqueolegs encarregats 
d'aixecar-Ios, aquests inventaris, si poden. No ho diran, per
que no poden, perque no és vera. Mirin si és senzill. No hi 
ha cap arqueoleg encarregat de Consell, Binissalem, Inca, 
etc. i Lloseta. No n'hi ha cap. Per tant, dins aquesta Cam
bra, quan s'intenta contrarrestar una afirmació, s'ha de ve
nir bastant documentat. No basta dir: "li diré que en votaré 
en contra, li posaré una excusa, i per avall". 
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Sr. Pascual, si hem de salvar elements patrimonials, 
procurin venir amb raonaments més solids i procurin votar 
resolucions proteccionistes, no votar a favor deIs falcons, 
encara que sabem que els falcons són els que manen, com 
VOS1t\ Sr. Pascual, en poes dies ha tengut ocasió de compro
var. Moltes gnlcies. 

(El Sr. President es reincorpora a lasessió.) 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació la Pro
posieió no de Llei núm. 1.243/90 del Grup Parlamentari 
SOClALIST A. 

Sres. i Srs. Diputats que' en voten a favor, es volen po
sar drets? Gracies. 

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 aquesta 
Proposició no de Llei que acabam de sotmetre a votació. 

III. 2.-) PROPOSICIÓ NO DE LLEI NÚM. RGE 
1.253/90 PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
CDS, SOBRE PRESENTACIÓ D'UN PROGRAMA DE 
PREVEN CIÓ DE LA SIDA 

EL SR PRESIDENT: 

La Proposició no de Llei núm. 1.253/90, presentada 
pel Grup Parlamentari CDS, i a petició d'aquesr Grup, 
queda retirada de l'Ordre del Dia i queda retirada coro a tal. 

IV. 1.-) DICTAMEN COMISSIÓ ECONOMIA, HI
SENDA 1 PRESSUPOSTS, SOBRE PROJECfE DE 
LLEI DE CREDIT EXTRAORDINARI D'INVERSIONS 
I MILLORES D'INFRAESTRUCfURES DE LES ZO
NES TUR1STIQUES. 

EL SR PRESIDENT: 

Per tant passam al darrer punt de l'Ordre del Dia, que 
és el dictamen de la Comissió d'Economia, Hisenda i Pres
suposts sobre el Projecte de Llei núm. 930/90. 

Si volem fer tertúlia, sortim defora, aquí dedins estam 
en pIe desenvolupament del plenari. Per tant, repetesc: pas
sam al Dictamen de la Comissió d'Economia, Hisenda i 
Pressuposts sobre el Projecte de Llei núm. 930/90 de crMit 
extraordinari d'inversions i millo res d'infrastructures de les 
zones turfstiques. 

EIs articles primer, segon i tercer no tenen esmenes. 
Per tant, procedeix sotmetre'ls directament a votació, que 
sera conjunta, si no hi ha cap objecció per part deIs Srs. 
portaveus. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor deis articles pri
mer, segon i tercer, es valen posar drets? 

VOIS en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanitat de la Cambra. 

A l'article quan, s'hi manté l'esmena del Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, número de 
registre 1.300/90, en el sentit d'afegir dos apartats a l'es
mentat article. Per defensar aquesta esmena, i per part del 
Grup proposant, té la paraula el Diputat Sr. Sena. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. president. Sres. i Srs. Diputats: estam da
vant una llei que dins Pon~ncia ha sofert canvis importants 
tant d'esmenes provinents del Grup SOClALIST A com 
d'esmenees provinentsdel Grup NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES. Certament, hem de destacar el to dialogant 
deIs ponents del Grup POPULAR, sobretot del Grup PO
PULAR, que han anat acceptant tota una s~rie de qües
tions, pero hi ha hagut algun matís, alguna qüestió que el 
nostre Grup no han pogut deixar de banda i és precisament 
en aquest article, !'esmena que defensarem i comentarem. 

El text que ve de pon~ncia i comissió diu que no po
dran esser objecte de financ;ament compartit entre el Go
vern de les Balears i els ajuntaments les obres que corres
ponguin a urbanitzacions privad es no rebudes formalment 
per l'ajuntament respectiu, terrenys que no siguin de pro
pietat o domini públic, altres corresponents a domini pú
blic, marítim o terrestre, que no tenguin autorització, con
cessió administrativa o informe favorable del MOPU quan 
sigui preceptiu i obres que no tenguin projecte d'execució 
redactat per tecnics competents i, en els casos que sigui 
preceptiu, visat coHegial. 

Evidentment, el nostre Grup esta d'acord amb aques
tes quatre condicions. De fet, alguna va formar part d'una 
esmena del nostre Grup, com el terna de les de domini pú
blic, marítim, terrestre, pIOU important, pero el nostre 
Grup vol que s'hi afegesquin dues casuistiques més. Una, 
que els centres d'interes turístic nacional no poden esser 
objecte i que quedi clar i definit, d'infrastructures pagades 
pel Govem de la Comunitat, amb aquesta Llei que avui de
batem i aprovam. 1 tampoc no es pot, entenem nosaltres, 
donar un ajut a aquells ajuntaments, a aquelles obres, qua n 
no s'acrediti fefaentment el crectit corresponent a l'aporta
ció municipal. 

Nosaltres pensam que el primer apartat que defensa m 
en aquests moments, els centres d'interes turfstic nacional, 
ve de sobres demostrat, argumentat per un conjunt de pro
postes que aquest mateix període de sessions, el nostre 
Grup ha defensat en aquesta Cambra. Hem criticat la Con
selleria de Turisme per no haver actuat amb més contun
dencia respecte deis centres d'interes turístic nacional. 
Hem intentat que aquest Parlament aprovas una llei per
que aquesta Llei estatal deixas de tenir vigencia. Hem man
tengut, en definitiva, una Unia de coherencia a tates i ca
dascuna de les Illes amb tots i cadascun deIs centres d'inte
res turístic nacional, no hem admes aquesta figura jurídica i 
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evidentment no podem admetre ni tan soIs que hi hagi pos
sibilitat que qualque obra o un centre d'inter~s turistic na
cional es pugui impulsar. 

I per altra banda, la darrera condició, que els ajunta
ments acreditin fefaentment eIs crMits corresponents a l'a
portació municipal és un tema que se'ns pot argumentar 
que ja forma part del cos general de la LIei i que és una 
condició que certament, ja és de suposar que va implícita 
dins la LIei. Pero el nostre Grup coneix que hi hagut ajun
taments que han aprovat amb bastant alegria certs projec
tes que han presentat en el Govern i deim "amb certa ale
gria", perque pareix que hí ha qualque recurs ja presentat, 
el recurs de reposíció previ al contenciós administratiu 
contra qüestions d'aquesta naturalesa i sobretot quan no es 
té en compte la nova LIei, tant la de bases de r~gim local, 
com la nova llei de finan<;ament de les corporacions locals. 
1 és per aixo que mantenim la conveni~ncia que figuri dins 
l'articulat i en aquesl moment processam, concret, que és 
en aquest article número 4 que es mantengui també aques
ta condició unívoca que s'acrediti fefaentment el crMit cor
responent a l'aportació municipal. 

Es tracta, en definitiva, que en aquests moments, a 
l'hora d'aplicar aquesta LIei, puguem tenir una visió molt 
aclarida de les propostes municipals que han arribat a l'exe
cutiu. Gracies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs. Diputats que hi vulguin intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari d'Unió Mallorquina té 
la paraula el seu Portaveu, Sr. Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: aquesta es mena que 
proposa el PSM creim que és necessaria quant als punts 
dos i cinc que són els que no estan incorporats en el text 
del Projecte de LIei. 

En primer lloc, els centres d'inter~s turístic nacional. 
L'article 4 del Projecte de LIei diu que no podran esser ob
jecte de finan<;aments compartits les urbanitzacions priva
des, no rebudes formalment per l'ajuntament respectiu, en
tre les quals hi ha, com a cas particular, els centres d'inte
res turístic nacional. Si un centre d'inter~s turístic nacional 
esta ja entregat a l'ajuntament igual que una altra urbanit
zació seria una injustícia de cara a aquest lloc ja públic, ja 
urba, ja acabat, que no en pogués esser objecte, igual que 
una altra urbanització. 

Per tant, pens, no sé, en un punt concret, Las Gaviotas 
mateix, que és un centre d'interes turístic que esta practica
ment acabat. Per que Las Gaviotas no hi surt i la urbanitza
ció del costat, que és exactament igual, sí? Quina diferencia 
hi ha? 

Respecte del punt número 5, que diu que no podran 
tampoc esser objecte de finan<;ament, en cas que no s'acre
diti fefaentment el crMit corresponent de la corporacíó 

municipal, aixo és així amb el text actual, no pot esser d'al
tra manera. L'article 3, punt 2, diu que tates i cadascuna de 
les certificacions d'obra es pagaran d'acord amb els percen
tatges estipulats a l'article 2, que són el 60 i el 40, si no es
tic equivocat. Aleshores, esta incorporat i, per tant, no té 
sentit aquesta esmena. Si ara s'aprovas aquesta esmena, hi 
hauria una contradicció entre el que hi ha i el que s'aprova. 
Seria contraproduent. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té La 
paraula el Diputat Sr. Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: el punt 5, com 
deia el Sr. Pascual, que s'hi vol incloure, nosaltres creim 
que les lleis no han d'esser redundants i queda perfecta
ment clar a l'artiele 2 i a la resta d'articles de la Llei que és 
evident que els ajuntaments han d'aportar el 40 per eent de 
la inversió que s'hagi de realitzar. Si no l'aporten, ja esta 
previst, perque hi ha un mecanisme pel qual no es poden 
firmar els convenis i logicament aquests fons que s'aprovin 
aquí passaran a un fons de romanent com estava previst a 
la llei. Per tant, nosaltres creim que no s'ha de redundar en 
aquest terna perque tant dios l'artieulat - article 2 - d'una 
forma exacta i després en el deseovolupament de la Llei, ai
xa queda clar. 

Després, quant al punt segon, nosaltres, en principi, no 
tenim cap tipus de manía al centre d'inter~s turístie nacio
nal, que estigui recepeionat pels ajuntaments. Creim que 

.. són com una altra urbanització qualsevol, que, si necessiten 
millores, s'han de fer. 1 jo els posaria un exemple que ara 
comentavem, pero que cree que els deixaria bastant ciar per 
que opinam així. S'imaginen una urbanització aquí, una al
tra enmig, centre d'interes tunstic nacional, recepcionada 
per l'ajuntament i una altra al costal. Les dues urbanitza
cions del costat s'arreglen, queden les voreres, els passeigs, 
perfectes i el centre d'interes turístie nacional no hi queda, 
un cartellet, centre d'interes turístic nacional, en el principi 
i en el final, principio y fin, amb una infrastructura horrible. 
Seria un poc esperpentica, la cosa. Seria francament surrea
lista. És evident que els centres d'interes turístie nacional, 
igual que totes les urbanitzacions, com estA molt ben dit a 
la Llei, han d'estar rebudes per l'ajuntament i si no, no s'hi 
pot actuar. Pero una vegada rebudes per l'ajuntament, una 
vegada que els vials i la resta siguin propielat pública, logi
cament s'hi ha de poder actuar exactament igual que a 
qualsevol altre tipus d'urbanització. Per tant, cree que és en 
primer lloc innecessari i en segon lloc, no logic no inclou
re'ls-hi. D'acord amb aixo, Srs. del Grup NACIONALISTA 
1 D'ESQUERRES, nosaltres no podem donar suport a l'es
mena. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CAPÓ I GALMÉS: 
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Moltes gnki es , Sr. President. És per contestar al Por
taveu del Grup Parlamentari NACIONALISTA D'ES
QUERRES i dir-li, sense voler aprofundir massa, ni esser 
redundant en el que han dit, quant a l'esmena 1.300, que és 
una esmena que va esser consensuada, que va esser transac
cionada, volía dir, que va esser incorporada al text amb al
tres, fins i tot del CDS, del Grup SOCIALISTA, i ara resul
ta que ens aplica aquí l'apartat 2 i l'apartat 5. Jo no sé si ai
xo s'hauria de discutir, pero vaja, com que no hi ha incon
venient, dones es pot discutir. 

El Grup SOCIALISTA li ha explicat clarament quins 
eren els efectes del punt 2 i Unió Mallorquina també, amb 
aquest exemple grMic de Las Gaviotas. Jo vull dir que si 
dins una reunió de Ponencia transaccionam en base a una 
de les seves esmenes, que té cinc punt, n'acceptam tres, a 
més d'altres esmenes d'altres Grups, jo no sé com és que 
després ha de discutir els dos punts que queden; en no es
ser que l'explicació clara que voste, com que té moltes fei
nes, de la Ponencia s'aixeca i se'n va. 1 aleshores, dones, no 
es pot discutir. 

.Se li donen lotes Les explicacions, que ara no importa
ria donar-n'hi cap perque lOles les v~rem donar peque les 
varem estudiar amb tOl el cariño d'aquest món, baldament 
voste no hí fas. 1 varem arribar a la conclusió que trobavem 
que no hi havia d'esser. 1 ara resulta que li hem de donar 
les explicacions en el pie, perqu~ voste s'aix~ca i se'n va i 
llavors s'aguanta. Per tant, ni li vull donar més arguments, 
els hi vaig donar tots a la Ponencia, a la Comissió, els hi 
donat el Grup SOCIALISTA, els hi ha donat UM, i els hi 
donaria el Grup MIXT, si també hi foso No importa tornar 
a explicar res. Tanmateix només entén el qui vol entendre i 
llavors, no siguL cosa que llavors s'aixequi i se'n vagi i jo 
m'estimaria-més queesl~s aquL 

Quant a la pan de I'apanat S, li he de dir, que, ende
més, esta transaccionada l'esmena 1.295/90, del Grup SO
CIALISTA, que en base fios j tal hem inclos les condicions 
resolutories, els fons de romanents, 10ts aquests articles 
que no hí havia a la Llei els hi hem posats en base a aixo i 
aixo dequeia totalment i absolutament. Si ara, a més arnés, 
l'aprovassim, i aixo ho votassim i I'aprovassim, la Llei que
daría molt pitjor que no esta ara, perque ní aclariria res, a 
més a més embullaria els altres articles. No veig per que, 
qua n una cosa es discuteix en ell10c de la Ponencia i s'arri
ha a uns acords, que s'hagi de tornar a reincidir en parts 
parcials d'una esmena transaccionada en la seva totalitat. 
Per tant, nosaltres votarem en contra. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Sebastill Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Evidentment, no eren ganes de discutir, pero sí que 
haurem de fer unes repliques puntuals a un parell de coses 
que s'han dit. 

Sr. Pascual, no té res a veure Las Gaviotas amb el que 
discutim. Sí tenen a veure els principis sobre els centres 

d'interes turístic nacional. El nostre Grup ha mantengut i 
manté, i no només amb aquestes esmenes sinó abans, dins 
tots els debats d'aquest Parlament que els centres d'interes 
turístic nacional han [et molt de mal a l'ordenacíó del terri
tori en aquestes illes í a la defensa de la natura. Per tant, és 
evident que és una qüestió de principis el tema que ens 
plantejam. 

En segon lloc, ja han tengut els centres d'interes tmís· 
tic nacional prou beneficis fiscals i de lOt tipus perque en
cara ens haguem de plantejar la seva vigencia dins aquesta 
Llei i l'únic cas que realment hamia d'esser discutible per 
ventura és el projecte de Cales de Mallorca, que, evident
ment, no entram en el seu debat, en la seva discussíÓ, pero 
encara recordam, no fa massa anys, els conflictes que ha 
tengut en tots els seus projectes, en totes les seves remode
lacions i en tates les seves virtualitats i fins i lOt jo diria 
que amb els interessos que hi han confluH, hi té molt a veu
re la molt provisional defensa de les cales que hi ha en 
aquesta zona en aquests moments. Em pareix que el tema 
del crMit corresponent a l'aportació municipal en part 
queda subsanat i nosaltres ha hero dit abans, Sr. Capó, pe
ro resulta que la documentació que els ajuntaments han re
mes al Govern es contradiu flagrantment amb el que la LIei 
en aquest moment diu i en conseqüencia, hi mantenim un 
parentesi de reserva en el punt 5, pero el punt 2, el del cen
tre . d'interes turístic nacional, és una qüestió de principis 
per al nostre Grup. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació l'esmena 
núm. 1.300/90 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES. 

Sres. ¡Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 5; vots en contra, 
49; abstencions 2. Queda, ido, rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

1 passam a votar l'article 4 tal com ve al Dictamen de 
Comissió. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? Grades. 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 51; vots en contra, 
no n'hi ha; abstencions 5. Queda, ido, aprovat, l'article 
quart que acabam de sotmetre a votació. 
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Els artieles cinque, sise, sete, vuite i nove no tenen es
menes presentades. Aixó no obstant, aquesta Presidencia 
vol fer notar una correcció que hi ha d'haver a l'artiele no
ve, apartat 2.b, que hi ha un error quant a les xifres, que en 
comptes de 1.000 milions són 100 milions. Tal com diu en 
lIetres es transcriu també en xifres. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que voten a favor deIs ar
tieles cinque, sise, sete, vuite i nove del Dictamen de la Co
missió, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abs tencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

Hi ha mantenguda una es mena d'addició d'un nou arti
de, la registrada amb el núm. 1.301/90 del Grup Parlamen
tari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. Per defensar 
aquesta es mena té la paraula el Diputat Sr. Sebastü\ Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUESTS: 

Gracies, Sr. President. Estam davant la pro posta d'ad
dició d'un nou artide i aquest sí que és degut a I'experien
cia amb les obres públiques en aquesta Comunitat. 

Que diu l'artide 3.3 que hem aprovat fa una estona,.en -
el seu darrer apartat? "La contractació i el seguiment de 
l'obra, els efectuara l'ajuntament corresponent." Quina és 
la realitat? La realitat és que en aquests moments a Belars 
hi ha 4 plans diferents d'obres als municipis. Aquest que 
avui discutim i aprovam, i que ens alegra, certament, pero 
després hi ha les obres del mateix ajuntament, les obres de 
gran 'part de la Conselleria d'Obres Públiques i les obres 
deis Consells Insulars a través deIs seus plans diversos de 
sanejament, de cooperació, etc. Per tant, quatre projectes 
globals peró que en realitat poden esser fins a sis obres de 
naturalesa diferent als municipis d'aquesta illa. 1 deim con
tractació i seguiment de l'obra, els efectuara l'ajuntament 
corresponent. 

Que propugna el Grup NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES? Propugna un nou article que digui que el Go
vern coordinara amb els ConseHs Insulars i els ajuntaments 
respectius les seves actuacions per tal que s'executin priori
tariament les obres corresponents a infrastructura del sub
sol, és a dir, comencen primer amb el subsol i a continuació 
facem la resta d'obres que siguin necessaries. 1 aquesta co
ordinació que nosaltres impulsam, que la faci el Govern, i 
concretament la Conselleria de Turisme, que és la que co
neix les necessitats del sector i que ha rebut tots aquests 
projeetes, té una inteneionalitat evident: no negar obres a 
les zones, al sector turístic que les ha propugnades, als 
ajuntaments turístics en definitiva, peró sí prioritzar. Prio
ritzar i eomen<;ar per una eosa i a continuaeió que véngui 
l'altra. No fos cosa que un embeIliment de qualsevol muni
cipi turístic es fes en aquest moment, d'aquí a uns quants 
mesos i que després vengués un tipus d'obra, llavors una al
tra, llavors una altra, fins al punt que no només feim que 
les obres siguin en conjunt més cares perque s'han d'aixe-

car, sinó que, a més, causam molesties a gent que hi viu i a 
gent que visita les distintes zones. 

Com es pot efectuar aquesta coordinació? Nosaltres 
pensam que és una qüestió un poe d'imaginació. Potser que 
es pugui fer sense afegir un apartat a la LIei, potser, peró 
ho dubtam. Perque ajuntaments, des del més petit al més 
gros - i el més gros és el de Palma - han tengut un autentic 
caos a moltes obres precisament per aixó, perque faltava 
aquesta coordinació dins el mateix ajuntament, i no en par
lem ja si s'ha de coordinar entre ajuntament, Cansell i, en 
aquest cas, Conselleria de Turisme. Com que amb la Llei el 
paper del Govern queda reduH a admetre uns projectes i a 
continuació, fer participar d'alguna manera, escoltant, 
practicament, la contractació, pero que el seguiment l'ha de 
fer l'ajuntament corresponent, és quan pensam que el Go
vern convé que agafi el timó de tots aquests projectes que 
en aquests moments s'han de subvencionar, que en aquests 
moments s'han de posar en marxa i el nostre Gurp creu 
que molts deis projectes presentats són bons i són necessa
ris pero que en definitiva hi pot haver superposició de fun
cions, superposició d'obres, a part que per ventura hi ha 
projectes que no s'haurien de fer tal com estan programats. 

Per tant, la intencionalitat de l'artide 4 que el nostre 
Grup propugna és la de coordinació amb ConselIs Insulars 
i Ajuntaments, les aetuacions per tal que s'exeeutin priori
tariament les obres corresponents d'infrastructura del sub
sól. Obviament, com varem dir a Ponencia i a Camissió, es
tam oberts a una fórmula que pugui esser per ventura més 
concreta o que pugui esser més a gust del Govern, que és el 
que ha d'executar la LIei. La idea esta exposada i la necessi
tat em pareix que esta ben demostrada. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
té la paraula el Diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President, Srs. Diputats: nosaltres creim que la 
bona voluntat d'aquesta esmena s'ah de reconeixer. És vera 
que és un desig de debo que les actuacions amb obres que 
incideixen a un mateix ajuntament han d'estar coordinades, 
siguin obres del Cansen Insular, del mateix ajuntament, de 
Telefónica, les obres del gas, etc. Han d'estar eoordinades. 
Pero nosaltres, que tenim una profunda confian<;a, tot i les 
enormes dificulÍats que té poder dur al 100% aquesta in
teneió, bona intenció, que refleeteix l'esmena, peró diré 
que tenim una profunda confian<;a que els ajuntaments in
tenten per tots els mitjans - i ho intenten - que una obra 
que estigui teta no l'hagin d'aixecar al cap de quinze dies. 
De vegades no ho aconsegueixen, no ho han d'aixecar al 
cap de quinze dies, perque s'ha de fer una canalitzaeió de 
Hum, per exemple. De vegades no s'aconsegueix, ho sabem. 
Que cada vegada s'aconsegueix més i creim, per altra part, 
que el Govern no té perque evitar o impedir que l'actuació 
dins el Pla d'Infrastrucutres del Consen Insular s'aturi o ha
gi d'anar molt més rapid d'allo que en el Consen Insular 
han previst, perque aqueix Pla d'Infrastruetures de les Zo-
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nes Turístiques perque l'hi posam a una llei, que no sé fins 
a quin punt l'hi podríem posar, en el sentit que voste dona
va a I'esmena, que es coordini perque no es faci perque es 
faci pnoritanament, aixo és una cosa de bona voluntat. 

Primer hauríem de fer tates les obres d'infrastructura 
que té previst el Consell de Mallorca, les que tenen previs
tes les empreses de serveis, i després entrar dins aqueix Pla 
de Millora en general de les zones turístiques, aquí on esti
guin afectades. Nosaltres creim que aquestes obres s'han de 
coordinar, pero volem deixar un marge de confian¡;a dins la 
línia - que aixo em pensava, de vostes, que eren molt menys 
centralista, que era molt més municipalista -, que els ajun
taments coordinin dins ca seva perque aquests projectes els 
duran endavant els ajuntaments; nosaltres volem donar 
aquesta confian¡;a als ajuntaments i que siguin els ajunta
ments que facin aquesta coordinació. Sabem cert que ha fa
ran molt millor que si ha fa la Conselleria de Turisme, sen
zillament perque els ajuntaments, amb les ajudes tecniques 
del Consell de Mallorca i de la Conselleria, tendran uns 
equips més complets que els escassos equips, en aqueix as
pecte, que té la Conselleria. Bona feina li encarregavem al 
Conseller si hagués de fer aquesta feina de coordinació, és 
a dir, tots els plans d'inversió juntament amb el Consell de 
Mallorca i els ajuntaments que es podrien deduir d'aquesta 
proposta d'article. Sr. Serra, la veritat, jo de voste, donaria 
més confian~ als ajuntaments i si algun falla, la gran majo
ria cregui que no falla. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentan POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr. Capó. 

EL SR. CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr. President. Jo, si efectivament fas 
per respectar les qüestions de principi d'un grup polític, no 
hi ha dubte que no intervendria, com ha dit l'altra vegada. 
Si ha hagués dit al principi, ja no hi hagués intervengut. 
Respect profundament les qüestions de principis, pero en 
aquest cas, com que no ha ha dit, no deu esser ver. 1 a més 
a més m'ha paregut i em va pareixer, i ha varem explicar, 
pero no hi era, repetesc, pero varem explicar a les ponen
cies i a la comissió, que aquesta esmena no demostrava un 
principi polftic important, sinó que més aviat demostrava 
un poc la superbia o falta de modestia per part seva, i al 
mateix temps, una contradicció clara i flagrant a l'esmena 
1.300/90, que li Vllrem aparvar i transaccionar, que hem dis
cudit abans. 

Perque per una banda, a una esmena ens demanen que 
hi hagi un projecte d'execució redactat per tecnics compe
tents i visat coHegiat, cosa que es va admetre i esta con
templat a la LIei i per una altra banda, ens ve a dír que els 
tecnics no són competents perque primer fan i llavors aixe
quen i no ho fan en l'ordre que toca. 1 no vull caure dins la 
demagogia nonnal en que podia caure en aquest cas i co
men~r a parlar deis col·legis professionals i veure si és ve
ra que els tecnics s6n tan ases, com es vol dir aquí que s6n. 
Jo cree que té un altre sentit, aquesta esmena. 1 aquesta es
mena és com aquella dita mallorquina que diu: "si vols que 

un assumpte s'entretengui, nomena una comissi6 de coor
dinació". 1 per ventura, és que vol que aqueix assumpte 
s'entretengui, i cIar, com ell ha dit, li ha de donar molta d'i
maginació al tema. Jo li agrairia que si hi vol donar imagi
nació, que en té malta, i la hi respect, que l'empri per a co
ses constructives, no I'empri per aturar o crear comissions 
absurdes que no han de fucnionar. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Ser-
ra. 

'. 
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Capó, evidentment el seu to 
i el seu fans els deixarem en els menyspreus més grossos 
que aquest Diputat pot haver tengut en aquest període de 
sessions. 1 no Ji entraré a discutir res, perque l'esmena del 
nostre Grup, sense cap tipus de superbia, sinó amb la maxi
ma humilitat, que sabem tenir, pero també amb la convic
ció que parlam amb la raó, diu que el Govern, la Conselle
ria de Turisme en definitiva, coordinara. No es tracta de 
formar comissions, sinó que es tracta de prioritzar. 1 prio
ritzar una cosa que són els doblers de tos amb una cosa que 
són un conjunt de projectes que s'han fet moltes de vegades 
amb precipitació i moltes de vegades faltant a normes bas
tant elementals del que tocaria una bona planificació d'o
bres per a la costa d'aquestes illes. 

Quatre ulls hi veuen més que dos i per aixo pensam 
que si l'ajuntament respectiu ha de tenir tata la responsabi
litat, si el Govern tilmbé actua conjuIltament amb l'ajunta
ment, precisamenl creim que es pot actuar millor. Mirin 
per on, pensam que la Conselleria de Turisme ha de tenir 
unes funcions superiors a les que la propia LIei que aquest 
Parlament ha discutit li vol concedir amb aquesta LIei. 

No hem parlat en cap moment de tecnics tan ases (ex
pressió que ha dit el Sr. Capó i que ens agradaria que no fi
guras, almenys a nosaltres ens ha escandalitzat que es po
gués dir aixo des d'un escó d'aquest Parlament, expressió 
que jo almenys he entes així i m'ha espantat, m'ha espantat 
que ho digués un Diputat) sinó que es tracta senzillament 
d'una bona planificació i que les obres que s'han de fer si
guin vertaderament útils, vertaderament bones i no només 
allo que a vegades són: petits pegats que no solucionen el 
problema, en definitiva. Gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació l'esmena 
núm. 1.301/90 d'addició d'un nou article. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

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

Abstencions? 
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Resultat de la votació: vots a favor, 5; vots en contra, 
51; no hi ha absteneions. Queda, ido, l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació. 

La disposició addicional única, la disposició final úni
ca, l'annex de la Llei i l'exposició de motius no tenen esme
nes. Sí, Sr. Serra, té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Li pregaríem que l'annex es vo
tas a parto 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Serra. Aquesta Presidencia, abans 
de posar a votació l'annex, vol també subsanar un error que 
hi ha a la transcripció per, supos, qüestió de temps i cansa
ment propi d'aquesta altura del període de sessions. Dins 
l'annex de Palma de Mallorca, que diu "urbanització del 
passeig ... ", 417.038.000 pessetes, el pressupost que hi ha 
d'anar és Pollenc;a, que no es va transeriure i sí es va apro
var. "a) Urbanització i embelliment del port de Pollen<;a. 
Pressupost de les obres, 542.000.000, i b) actuació en el nu
cli urta de la Cala Sant Vicefil;. Pressupost de les obres, 
51.985.920." Ho die perque es tengui en compte que queda 
inclus a l'annex, perque així es va aprovar en el Dictamen 
de Comissió. 

Atenent la petieió del Diputat Sr. Serra, del Grup Par
lamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, aquesta 
Presidencia demana als Srs. i Srs. Diputats que votin a fa
vor de la disposició addicional única i disposició final única 
si es valen posar drets. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de l'annex de la 
Llei, amb les correccions que aquesta Presidencia ha fet co
neixer oportunament, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 51; vots en contra, 
no n'hi ha; abstencions 5. Queden, ido, aprovades la dispo
sició final única i la disposieió addicional única ... Perdó, 
l'annex, l'annex de la Llei. 

1 passam a votar l'exposició de motius. 

Sres. i Srs. Diputats que en voten a favor, es volen po
sar drets? 

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

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Acabada la votació, aquesta Presidencia obre un torn 
d'intervencions per als Srs. portaveus que ho vulguin fer, 
ates que afortunadament el consens que hi ha hagut a les 
forces polítiques ho pot fer possible si hi ha cap intervenció 
deis Srs. portaveus que vulguin fer-la. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: jo crec que no po
dem deixar passar una inversió global a la Comunitat Autó
noma de 14.000.000.000 de pessetes, 8.000.000.000 per al 
Govern de la Comunitat més que la inversió d'un pressu
post ordinari que ens duu moltes hores de feina i moltes 
hores de discussió sense un comentari a aquesta Llei de 
Crectit Extraordinari. No perque sigui una Llei de Crectit 
Extraordinari és una llei poe important, no perque hagi es
tat una llei consensuada, b:lsicament consensuada, és una 
!lei poc important. 

Aquest Projecte de Llei de Crectit Extraordinari que es 
converteix en llei no solucionara, ho hem de dir de tot d'u
na, els problemes de les infrastructures turístiques d'aques
tes Illes. Ho hem de dir en primer lloe. En segon lloc, 
aqueix crMit extraordinari ajudar:l a una serie de municipis 
turístieS a ten ir una imatge, a donar uns serveis millors. En 
tercer lloc, també hem de dir que el Projecte de Llei que va 
arribar a aquest Parlament - jo crec que valla pena fer una 
reflexió al Govern - era un Projecte de Llei realment - per
metin-me, Srs. del Govern - impresentable. Era un Projecte 
de Llei que si s'hagués aprovat com va venir del Govern, no 
s'hagués pogut aplicar. Primera situació que creim que és 
greu, perque creim, Srs. del Govern, que s'hi haurien de 
mirar, seriosament, quan presenten un Projecte de Llei en 
aquesta Cambra. Haurien d'estudiar amb cura que, com a 
mínim, no s'introdueixin, des d'aquest Projecte, contradic
eions, situacions que al final fan impossible l'aplicació de la 
Llei que s'aprova. Pero també hem de deixar molt clar que 
la feina del Grup Parlamentari, tant el que dóna suport al
Govern - i és una situació excepcional i l'hem de reconeixer 
com a excepcional- i com la deIs. altres Grups ha fet possi
ble que aquest Projecte de Llei, la Conselleria de Turisme 
i, en definitiva, el Govern, el puguin dur endavant i aixo va
gi en benefici de l'economia, de la imatge, en definitiva, del 
turisme d'aquestes Illes. 

Per que deim aixO? Perqu~ s'havia presentat un Projec
te de Llei de Crectit Extraordinari que inclola un annex tan 
detallista que ningú no l'hauria pogut complir. Perque les 
contradiccions de l'artieulat de la LIei, deixaven practica
ment tot el CrMit Extraordinari a l'aire. Perque, en defini
tiva, s'hi han hagut d'incorporar practicament totes les es
menes de l'oposició, s'ha hagut de fer un Projecte de Llei 
nou del qual només queda, pnlcticament, la quantitat glo-
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bal del Projecte de Llei. 

Jo vull agrair, perque crec que els Diputats també hem 
d'agrair, de vegades, als membres de la Ponencia de] Grup 
POPULAR la flexibilitat, la comprensió en la discussió, a 
part de les quatre paraules que s'han dit aquí avui, que són 
logiques dins tots els debats, de la comprensió quant a la 
discussió d'aquest projecte. Si amb altres lleis s'hagués ten
gut el mateix tipus de taranna, avui no les tendríem dins un 
caixó plenes de pols í el Govern sabría com aplicar-les. 
Xerr d'una Ilei com la Lleí d'Empreses Públiques, que esta 
practicament penjada, posada dins un caixó i ningú no sap 
com poder-la aplicar dins el context d'aquesta Comunitat 
Autonoma. Vull parlar de la Llei de Camps de Golf, que ja 
ha sofrit dues modificacions i per ventura encara haura de 
sofrir la darrera, que és la de supressió. En temes, Srs. del 
Govern, vull acabar rapidament, en temes que no tenguin 
un transfons poIftic de primera magnitud, un transfons ide
ologie cIar, que vos tes no s'hi juguin la seva ideologia con
servadora, normal, íntentin, com a mínim, discutir les lleis 
que es duen al Parlament. Cree que avui és un bon dia per 
renyar-los, perque precisament aquest Projecte de LIei és 
l'exemple contrario 

Sr. Vicepresident, voste que és el que té relacions amb 
el Parlament, llegeixi el que envíen aquí, al Parlament. 
Veura com molHssimes vegades és molt millor que s'ho re
passin i s'ho tornin, perque ho facin bé. 2.000 i busques de 
funcionaris permeten a aquest Govern que faci les coses un 
poquet més ben fetes, que no hagin d'esser els Grups Parla
mentarís, els Diputats, que en definitiva, no som experts, 
els quí hagin de fer un Projecte de LIei que no sera una me
ravella, pero que almenys podran aplicar. I el sector turístic 
d'aquestes IIles, l'economia d'aquestes Illes i tots els ciuta
dans d'aquestes Illes, si l'apliquen bé, si l'apliquen bé, se'n 
beneficiaran. Allo que vostes varen dur hagués estat dolent 
per a les Illes, perque no s'hagués aplicat. Com a mínim, 
aquest Projecte de LIei, aquesta LIei s'aplicaran. 

Valdría acabar amb una cosa. L'esmena que ha presen
tat el Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES és una 
esmena que no havia d'anar a la LIei i a posta n'hem votat 
en contra. Pero sí que és un desig: que ha faran els ajunta
ments. Pero la vigilancia, el seguiment, sobretot, del Go
vern de la Comunitat Autonoma en aqueix Pla d'Inversions 
és absolutament imprescindible, via reglamentació, via con
venís, via discussió i seguiment i ajuda tecnica als ajunta
metns convendria que s'hi posassin afer feina. No ha dei
xin, perqu~ ens estam jugant el futur. Vostes no ho pensen 
debades i aixo és una primera passa. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr. President. Jo seré molt breu. Ja ha
via plegat i he agafat quatre notes del que ha dit el Porta
veu del Partit Socialísta, simplement per dir-li que li agra
ese les paraules que ha dit i al mateix temps agraesc a tots 

els Grups les facilitats que han donat presentant esmenes i 
dialogant amb aquest dialeg permanent i de conjunt que 
han tengut, que ha donat com a resultat que el Govern po
gués admetre aquestes esmenes incorporades, amb la qual 
cosa la LIei que va presentar el Govern és una LIei que ha 
sortit perque és el Govern, que la va presentar i que va ad
metre un poc aquestes esmenes que s'havien admes. 

Vull agrair també per part meva i per part deIs po
nents del Partit Popular, del Sr. Tudurí, les explicacions 
que ha donat el Sr. Alfonso. En fí, moHes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. ConseIler de Turisme, Sr. Jaume 
Cladera. 

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

Sr. President; Sres. i Srs. Diputats: aprofit ja que 
aquest Projecte de Llei no va passar per PIe, perque va 
anar directament a Comissi6, ja va esser debatut, almenys 
per explicar breument quines n'han estat la filosofia i la in
tencionalitat. 

Aixo no és una actuació amada per part del Govern. 
El Govern coneix perfectament quina és la situació turísti
ca de Balears i coneix perfectament quines són les variables 
que 
aquesta Comunitat enfront del futur. Nosaltres hem dit en 
repetides ocasions que han sortit un munt de destins turís
ties nous, competitius, que gaudeixen d'unes possibilitats 
irnmenses de les--quals va guadir Espanya fa trenta anys. 1 
nosaltres hem dit que la via que hem d'elegir és convertir 
les Balears en el destí turístic natural deIs europeus. 1 aixo 
significa una rosa molt important. Nosaltres estam davant 
una nova situació que no éns ha de dur a solucions utopi
ques; nosaltres no hem d'anar a demanar, com a vegades es 
comenta, que es devalul la pesseta; la pesseta és on és per 
una serie de rondicionaments económies i que segurament 
durara molts d'anys. Nosaltres hem d'acceptar aquesta nova 
situació i aquesta nova situació d'esser el destí natural deIs 
europeus pass a per elevar la qualitat deIs serveis turísties a 
nivell eurapeu. 1 la qualitat deIs serveis turísties esta con
formada per dues parts: per l'oferta privada, per la infras
truetura privada i per l'oferta pública. Hem repetit un 
munt de vegades que el turisme no és una empresa privada. 
És una empresa mixta on l'Administració té una gran part 
de col-laboració perque sense, el sector té mal funciona
ment. 1 aixo és el motiu fonamental d'aquest Prajecte: in
tentar que les zones turístiques, de cara al futur, tenguin 
unes condicions, no d'infrastructura basica, sinó d'infras
tructura visible, que doni resposta a la qualitat i a les neces
sitats que tenen els eiutadans que ens visiten en els seus 
paIsos. 

1 die que no és una acció amada perque, al mateix 
temps, s'ha oompletat amb el Projecte de Llei de Modernit
zaeió Hotelera que s'ha duit a aquest Parlament i que s'ha 
debatut, perque segueix la mateixa Hnia. No aspiram només 
a posar al dia la infrastruetura pública; intentam també que 
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la privada estigui al mateix nivell. Voldria recalcar amb ai
xó que no és una acció amada, la presentació d'aquest Pro
jecte de Llei sinó que forma part d'una serie de mesures 
dins la finalitat de la politica de la Comunitat Autónoma. 

Vull fer qualque comentari al que deia el Sr. Alfonso: 
jo he estat molt content de sentir-lo, i sobretot he estat 
molt content de sentir-lo perque l'altre dia vaig sentir per 
part d'un representant del Partit Socialista tot el contrario 
Es va tenir l'oportunitat d'una Llei que va esser rebuda per 
aquest Parlament, que es va qualificar de dolenta - i jo no 
vull entrar en aquesta discussió - peró que aquest Parla
ment va tenir la gran oportunitat de millorar-la, va tenir to
ta l'oportunitat de millorar-la. Peró passa que aquesta Llei 
que tenim avui era una Hei senzilla de millorar, en la qual 
els esforCíOs que s'havien de fer eren viables i senzilles. En 
canvi, la Llei de Modernització Hotelera és una llei compli
cada, dificil, a la qual s'han de dedicar molts d'esforCíOs, en 
la qual s'ha de donar molta coHaboració, i en la qual to18 
els partits poHtics estaven disposats a col· laborar. 

S'ha dit que s'agrala la flexibilitat del Partit que dóna 
suport al Govern. Jo estic conven~ut que el Partit que dóna 
suport al Govern, amb la Llei de Modernització Hotelera 
hauria donat exactament el mateix suport, perque parlam 
de la indústria més important d'aquestes Illes i per tant, 
qualsevol proposta de qualsevol partit de dins aquesta 
Cambra que vagi destinada a millorar un Projecte de Llei 
presentat pel Govern a aquesta Cambra sempre sera ben 
rebut. Desgraciadament, a causa d'unes circumstancies, va 
passar que hi havia minoria per part del Partit que dóna su
port al Govern i tots sabem - i cree que no val la pena re
cordar-ho - el que va succeir en Comissió i que després ja 
va esser irreversible, ja la Llei va haver d'arribar sense cap 
tipus de possibilitats d'esser millo rada pels partits d'aquest 
Parlament. 

També li voldria dir al Sr. Alfonso que el que diu és 
efectiu: el Govern ha de procurar dur les Lleis tan ben re
dactades com sigui possible, peró hi ha una missió primor
dial d'aquest Parlament, que és estudiar aquestes Lleis i mi
llorar-les. És una funció definitiva d'aquest Parlament i per 
tant, quan es veu que una Llei que es presenta a aquest 
Parlament té unes certes deficiencies es té la gran oportuni
tat i jo crec que també la gran obligació política de donar-li 
suport. Cap d'aquestes dues lleis - ni la \lei que hem duit 
avui, ni la Llei de Modernització Hotelera - no tenen cap 
component polftic; obeeixen a una clara estrategia de la po
U.tica del Govern per emprendre un futur que és el que he 
intentat explicar abans. 

Quant al suport moral que donava el Sr. Alfonso a la 
pro posta del PSM, jo també li vull dir que hi estic comple
lament d'acord. Peró no podero fer projectes d'embelli
ment si després hem de posar la xarxa de clavegueram. 1 li 
puc avan~r que nos al tres tenim redactat un conveni tipus, 
que vaig fer arribar a aquesta Cambra. En aquest conveni, 
li avan~ que es contempla l'obligatorietat que no sigui 
possible fer cap tipus d'obra d'embelliment sense que abans 
no estiguin fetes les obres en el mateix lloc d'infrastructura 
basica. Molles gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Esgotat el debat, s'aixeca la Sessió. 
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