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D.L.P.M. 770 -1987 Fq.Con.núm.33/27 II LEGISLATURA Any 1991 Número 112 

Presidencia 
del Molt II-Iustre Sr_ Jeroni Albertí i Picornell 

Sessíó celebrada día 6 de febrer del 1991, a les 17 hores. 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI 

1.- PREGUNTES: 

1) R G.E. núm. 2671/90, presentada per la Diputada Sra. Encama Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, amb la formulació seglJent: 
"S 'ha procedit al tancament o a la imposició d'alguna sanció als apartaments VISta-Bella a Punta Prima, Sant 
Ferran (Formentera) i en quina situaci6legal es troben?" 

2) RG.E. núm. 2750/90, presentada pe! Diputat Sr. loan F. L6pez i Casasnovas, del Grup Parlamentari NA· 
CIONALISTA I D'ESQUERRES, amb la formulaci6 seglJent: 
"Que pensa fer la Conselleria de Turisme per coneixer que s 'ha fet amb els 100 milions destinats a reforma i 
mil/ora deis hotels Reina Constanza, Nixe Palace, Vikingo i Montblanch per credits del Banco Exterior de Es· 
paña a Fides (Sufssa)?" 

'. 
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3) RG.E. núm. 2752/90, presentada pel Diputat Sr. loan F. López i Casasnovas, del Grup Parlamentari NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES, amb la formulació segaent: 
"Pensa el Govem de les lLles Bpears personar-se en l'acció judicial per pressumptes responsabilitats penais 
que se segueix a Les empresa Br¡fvin SA, Tossals SA, Mebi/ot SA i d'altres, e/s domicilis de les quais es troben a 
HoteL Vlkingo, Hotel MontbLanch, Hotel Marice~ Hotel Nixe Palace i Hotel Reina Constanza?" 

: !1 -, nJ/r/'. ____ .. A:XJv .... ¡· 

4) RG.E. núm. 2753/90, presentada peL Diputat Sr. loan F. López i Casasnovas, del Grup Parlamentan NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES, amb la formulació segaent: 
"Quina actuació va tenir la Consellena de Turisme en relació amb les recLamacions presentades per múltiples 
clients de L'Hotel Rema Constanza, des del 1988 i a les quals la Conselleria contesta que "efectuadas las dili
gencias pertinentes, se procederá conforme aconseje el resuLtado de las mismas" (11 de maig deL 88)?" 

5) RG.E. núm. 2755/90, presentada pel Diputat Sr. loan F. López i Casasnovas, del Grup ParLamentan NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES, amb La formulació segt1ent: 
"Quin és el capteniment de la Conselleria de Turisme davant l'expedient de reconversw de I'Hotel Rema Cons
tanza en ús apartamental ?". 

6) RG.E. núm. 128/91, presentada peL Diputat Sr. Antoni Gómez i Arbona, deL Grup ParLamentan SOCIA
LISTA, amb la fomtulació segt1ent: 
"Quines obres s'hauran de realitzar i quin pressupost esta previst per convertir el Centre de Salut d'Alaior en el 
Centre de SaLut de la part central de l'illa de Menorca ?". 

7) RG.E. núm. 133/91, presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentan NACIONA
LISTA I D'ESQUERRES, amb laformulació segt1ent: 
"D'acord amb les declaracions realitzades pel Consel/er de Sanitat i Seguretat Social, en una compareixenfa 
celebrada davant la Comissió d'Assumptes Socials de dia 23.10.90, sol· licitada pel Grup Parlamentan NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES, relativa ais problemes de trasilat de malalts dms l'iila de Menorca i fora 
d'aquesta, quines gestions ha realitzat la Consellena de Sanitat i amb quins resultats, per tal de solventar 
aquest problema ?", 

II.- MOC/Ó RG.E. núm. 3466/90, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a protecció, se
lecció i investiga ció de races autoctones de les llles Balears. 

/Il.- PROPOS/CIONS NO DE LLE/: 

1) RG.E. núm. 2660/90, presentada pel Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, relativa a 
necessitat d'avaluacions d'impacte ambiental per actuacions d'extracció d'arenes deis fons marins i per regene
ració artificial de platges. 

2) RG.E. núm. 2692/90, presentada pel Grup Parlamentan NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, relativa a 
trebailadors estrangers a les liles Balears. 

w,- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI RG.E. núm. 2818/91, 'l -) 
presentada pel Grup Parlamentan NACIONALISTA I D'ESQUERRES, relativa a mesura transitona en ma
teria d'arrendaments TÚster:s. 

EL SR PRESIDENT: 

Abans d'entrar a desenvolupar l'Ordre del Dia pel qual 
han estat convocats, i d'acord amb l'article 178 del nostre 
Reglament, referit a la designació deIs tres diputats a que 
fa referencia l'article 87.2 de la Constitució es notifica a 
aquest Plenari el següent: 

"La Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, ha acordat de designar com a diputats per assistir al 
PIe del Congrés en defensa de la Proposició de Llei de Re
forma de l'Estatut d'Autonomia, el diputat Sr. Joan Hu
guet i Rotger, pel Grup Parlamentari POPULAR, el dipu
tat Sr. loan López i casasnovas, pel Grup Parlamentari 

tat Sr. loan López i casasnóvas, pel Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES i el diputat Sr. Ber
nat Trias i Arbós, pel Grup Parlamentari CDS." 

1.7).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 133/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT RAMON ORFILA 1 PONS, DEL 
GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA I D'ES
QUERRES. 

Entrant a l'Ordre del Dia que els ha estat repartit i pel 
qual han estat convocats, comem;am pel punt 1, referit a 
Preguntes, on hi haurA una alteraciÓ. Comem;arem per la 
setena que és la del Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons, del 

-
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Grup Parlamentari NACIONALISTA i D'ESQUERRES. 
Per formular la Pregunta 133/91, té la paraula el Diputat 
Sr. Ramon Orfila i Pons. 

EL SR. ORFlLA 1 PONS: 

GrAcies, Sr. President. Es una pregunta que adre~m al 
Conseller de Sanitat. 

Es conegut pel Conseller i pels diputats d'aquesta 
Cambra, els problemes que hi ha per traslladar malalts en
tre illes, dins la mateixa illa de Menorca, i de Menorca a 
Mallorca; malalts amb problemes greus que necessiten ser 
traslladats de forma immediata a I'illa de Mallorca per se 
tractats, o accidentats que també tenen el mateix problema. 
EIs problemes del trasllat, a causa de comptar amb poes 
avions-ambulAncia, ha ocasionat de vegades problemes se
riosos als malalts i preocupacions serioses també als met
ges que els atenien. En una compareixen~ que va sol-lici
tar el nostre grup al Conseller de Sanitat per demanar-li si 
podia fer unes gestions de com veia aquest problema, el 
Conseller va fer una s~rie de manifestacions on es compro
metia a realitzar gestions davant Insalud, que és qui de fet 
té la compet~ncia per resoldre aquest problema, pero des 
d'una actitud de no no defugir de la responsabilitat política 
o moral que tenia la Conselleria per intentar resoldre un 
problema que afectava una part deIs ciutadans de les nos
tres illes. 

La pregunta és_quines gestions ha efectuat la Conselle
ria i amb quins resultats per tal de poder solventar aquest 
problema. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

EL SR CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
TAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

GrAcies, Sr. President. Jo cree que vaig donar una ex
plicació clara a Comissió de quin era aquest problema. 
Aquest problema és una competéncia total i absoluta d'In
salud, que té la competéncia d'assistencia sanitAria a tots 
els ciutadans de les nostres illes. Vaig quedar que faria una 
gestió, i la vaig fer, vaig comunicar al Director Territorial 
d'Insalud d'aquí que hi havia aquest problema. Jo ja vaig 
dir a la Comissió que segurament era un problema de con
veni. Es a dir, és un conveni que té -no sé quin conveni- In
salud amb una companyia privada, que disposa d'un parell 
d'avions, segons tene ent~. 

En aqueIls moments, a Comissió em varen plantejar 
que qualque vegada, quan els havien anat a cridar, feien un 
servei d'avió-taxi, i jo vaig manifestar que era un problema 
de conveni i continuu pensant el mateix. Si el conveni que 
fa Insalud diu que sempre n'ha de tenir un per a ell, tendrA 
un preu; si diu que només l'agafanl com un taxi quan ten
gui necessitat, segurament en tendra un altre. Aixo ho vaig 
manifestar als responsables d'Insalud i em digueren que hi 
posarien o que intentarien posar-hi remei. GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Ortila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

GrAcies, Sr. President. Pobra la gestió, Sr. Conseller. 
Ens sembla que si només era traslladar a Insalud el proble
ma que se li havia exposat dins una Comissió, l'actitud del 
Govern de la Comunitat Autonoma era més bé passiva O 

d'una activitat mínima. Nosaltres pensam que davant un 
problema que ocasiona maldecaps seriosos als metges que 
atenen aquests malalts i que es troben impotents per sal
var-los davant la gravetat de la seva lesió o de la seva malal
tia, i que necessiten traslladar-Ios amb una urgencia mAxi
ma a l'illa de Mallorca i no ho poden fer, voldríem veure 
que el Govern de la nostra Comunitat, encara que no ten
gui compet~ncies~en aquesta qüestió, si assumís almanco 
un compromís seriós de pressionar, i ho pot fer, entenem 
nosaltres, perqué aquest doni sortida al tema, o per interve
nir, si és necessari, per donar sortida a aquest tema. 

Nosaltres entenem que no podem consentir, des de la 
nostra Comunitat, que continu1n morint malalts per manca 
d'atenció puntual i suficient, i que la Comunitat Autono
ma, encara que no sigui competéncia seva, no actul pressio
nant de la forma més convincent possible a Insalud. Jo li 
demanaria, Sr. Conseller, que reiteri la seva preocupació, 
que demandi a Insalud que compleixi les obligacio{lS que té 
de donar els serveis a qu~ ten en dret tots els seus usuaris i, 
amb el pes que pot tenir el Govern de la Comunitat Auto
noma, els faci arribar la preocupació que, repetesc, afecta 
molts de ciutadans. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

EL SR CONSELLER DE SANITAT I SEGURE
TAT SOCIAL (Gabriel Oliver i CapÓ): 

GrAcies, Sr. President. La gestió la considerarA pobra o 
rica, jo vaig traslladar a Insalud el que parlArem en Comis
sió. No crec que s'hagi mort ningú per falta de trasllat, hi 
ha altres mitjans, en tot cas, pero crec que a Insalud li po
dem demanar nosaltres igualment que el Consell Insular de 
Menorca, que l'Ajuntament d'allA on sigui, li podem dema
nar tots, jo ho he demanat, si jo tenc més pes específies que 
els altres no ho sé, com a Conselleria em referesc, ara, tam
bé en tenen els altres, és a dir que el Consell Insular crec 
que té prou pes, fins i tot un pes dins aquest Parlament, per 
donar també demanada a Insalud perqu~ arregli aquest 
problema. Jo també li don, pero jugam amb els pressuposts 
d'Insalud, no amb els nos tres. Gracies. 

1.6).- PREGUNTA RG.E. NÚM. 128/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT ANTONI GÓMEZ I ARBONA, 
DEL GRUP P ARLAMENT ARI SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 128/91, sobre el Centre de 
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Salut d'Alaior, té la paraula el Diputat Sr. Antoni Gómez i 
Arbona. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA 

GrAcies, Sr. President. Aquests dies, a la premsa de 
Menorca s'ha recollit la noticia que la Canselleria de Sani
tat i Seguretat Social pensa convertir la unitat sanitAria 
d' Alaior en centre de saluL Quines obres s'hauran de rea
litzar i quin pressupost hi ha previst? GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
TAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gr~cies, Sr. President. No és que haguem decidit no
saltres que sigui centre de salut, ho va decidir aquest Parla
ment, a finals de la passada legislatura, quan va aprovar per 
unanimitat el Pla d'Ordenació Sanitaria, on figurava Alaior 
com a centre de salul. No és una decisió del Canseller, sinó 
d'aquest Parlament. 

El mes d'agost passat, representants nostres, del servei 
provincial d'Insalud i el batle d'Alaior varen decidir dur en
davant aquesta reforma prevista, i per aixo es va haver de 
decidir un programa de necessitats, per part d'Insalud, que 
una vegada que ha pres possessió el nou gerent d'assist~n
cia primAria per Menorca, Dr. Estany, s'ha duit a efecte de
finitivament, amb l'oportuna discussió i amb l'acord entre 
tots els interessats. 

I s'ha redactat un programa de necessitat per a l'aten
ció de quatre consultes de medicina general, tres consultes 
d'enfermeria, tres de pediatria, dues polivalents, una d'o
dontologia, una d'urg~ncia, area d'observació d'urg~ncia, 

area de descans de personal d'urg~ncies, una sala de ses
sions cHniques, diverses sales d'espera, banys diversos, de
posits per farmacos d'urg~ncia, magatzems, arxius, ... 

S'ha acordat que el programa a desenvolupar suposa 
ampliar els 370 metres quadrats actuals que vArem constru
ir juntament amb l'Ajuntament d'Alaior, amb uns 350 me
tres quadrats més. 1 el pressupost d'obra al nostre carrec és 
d'uns 16 milions de pessetes, i com est~ previst a un conve
ni signat amb Insalud esperam que a finals d'aquest any es
tigui acabat i es posi en marxa aquest centre de salut, per la 
qual cosa Insalud s'ha comprom~ a demanar el pressupost 
pel corresponent equip d'atenció primaria. 

Gracies, Sr. Presidenl. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

GrAcies, Sr. Presidenl. Pel que em diu, cree que la me
va pregunta, que estava feta amb la intenció de saber quina 

planificació tenia la Canselleria, certament em dóna la raó 
que hi ha hagut una manca de programació i de planifica
ció. Em diu vost~ que es va decidir que el centre d'Alaior 
seria centre de salut segons el Pla d'Ordenació SanitAria 
que es va aprovar en aquest Parlament, i que per tant vos
t~ ja sabien, quan es va construir la unitat sanitaria, que 
seria un centre de salul. Aixf i tot, vost~ decideixen fer una 
unitat sanitAria, realment petita, que ara s'ha d'ampliar i -
s'ha de dotar de tota una s~rie de sales. 

A una pregunta escrita que em van contestar, ja marca
ven que hi havia tres tipus d'unitat sanitaria, en previsió al 
que seria el Pla d'Ordenació Sanitaria. Sembla ser que en 
aquest cas d'Alaior no van complir ni tan soIs les previsions 
que vost~ es marcaven, i ara han d'ampliar aquesta unitat 
sanitaria per convertir-la en centre de salul. 

En definitiva, cree que és una mostra més de la impro
vització que, fins i tot, tenint un Pla, té la Canselleria en 
aquests temes. GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Canseller de Sanital. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
TAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. Presidenl. Jo cree que més aviat és una fal
ta d'informació per part seva. Aquest centre va ser cons
tru'it a mitjans de la legislatura passada, més o menys, i el 
Pla d'Ordenació Sanitaria va ser aprovat el darrer mes del 
darrer període parlamentari de la legislatura passada, és a 
dir, el mes d'abril o mar<; del 87. Feia dos anys que estava 
fet el centre sanitari. No hi va haver, per tant, cap improvit
zació, en absolut, varem fer centres sanitaris primer, poste
riorment varem ordenar el territori, prque recordi que la 
Llei de Sanitat va sortir l'any 86, també devers l'abril, j el 
centre d' Alaior ja estava en manca. 

Es a dir, com podfem nosaltres fer improvització si en
cara havia de sortir la Llei de Sanitat i encara havia d'apro
var aquest Parlament el Pla d'Ordenació Sanitaria? A mi 
em pareix que és clarfssim que les coses es varen fer amb 
un ordre, després s'han modificat davant la legislació que 
ha anat sortint. 

Grades, Sr. President. 

I.1).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2671/90, PRESEN
TADA PER LA DIPUTADA ENCARNA MAGAÑA 1 
ALAPONT, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALIS
TA 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta núm. 2671/90, sobre els apar
taments Vista-Bella a Punta Prima, de Sant Ferran de For
mentera, té la paraula la Diputada Encarna Magaña i Ala
pont. 

LA SRA MAGAÑA I ALAPONT: 
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Gracies, Sr. President. La construcció deIs apartaments 
Vista-Bella a l'illa de Formentera va ser polemica des del 
seu comen~ment, perque es va iniciar de forma iHegal i 
sabien els seus propietaris que no podrien obtenir llicencia 
legal d'obres. Segons el Pla Provincial vigent en aquells 
moments, era sol excedent en paisatge protegit, i segons les 
normes actuals que ja estaven en fase de tramitació en 
aquella data, es tracta d'un sol agrícola-ramader no urba
nitzable. 

Per tant, es constata que de forma impensable es podia 
fer un grup d'apartaments on es va fer i també es constata 
que es tractava d'un cas clar de burla a les lleis. La meva re
iterada constancia sobre aquest expedient ve motivada per
que, a pesar de les ordres de paralització i del decret de de
molició de l'Ajuntament de Formentera, a pesar de la sen
tencia del Tribunal de Justicia de Balears, favorable a l'A
juntament i no als propietaris, els apartaments varen ser 
acabats i ocupats de forma immediata, davant la complaen
~ del nou equip de govern de l'Ajuntament de Formente
ra, equip formal per membres del PP, CDS i Grup Inde
pendent. 

La sentencia de data 27 de febrer del 90 era clara, i per 
aixo, amb data 13 de j uny, vaig demanar a la Conselleria de 
Turisme si pensava procedir al tancament i a la sanció deIs 
propietaris. No va ser contestada aquesta pregunta. Pero el 
Sr. Conseller va manifestar als mitjans de comunicació que 
donaria una explicaeió de per que continuaven ob.erts. Fins 
a la data, no sé que s'hagi donat cap explicació. Per aixo 
vaig reiterar la pregunta, el 23 d'octubre, tampoc no vaig 
tenir molta sort, perque avui, 6 de febrer del 91, encara no 
sabem res del que pensa fer la Conselleria. 

Els apartaments han estat explotats dues temporades 
conseeutives per un conegut tour-operador i com sempre 
els que volem complir les Beis esta m astorats del que els 
passa als que no la compleixen, és a dir, que no els pass a 
res. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme per contestar. 

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

Sí, Sr. President. Li explie breument, Sra. Diputada, la 
tramitació deis distints expedients quant a aquest;; aparta
ments. El mes d'abril de rany 90 es va aixecar acta áls apar
taments Vista-Bella per pan d'un inspector de la Conselle
ria, que va donar com a resultat la comunicació, el mes de 
juny, als propietaris que no havent en aquesta Conselleria 
existencia de cap autorització d'obertura i funcionament i 
de cap document que ho aerediti, se li comunica que té un 
termini de temps per acreditar-ho. 

Es va complir el temps, i dia 20 de juliol de l'any 90 es 
va ordenar el tancament d'aquests apartaments. Es varen 
tancar dia 6 d'agost. Normalment, quan es tanquen uns 
apartaments, els inspectors, després d'un cert temps hi pas
sen per veure si es continua complint l'ordre de tancament. 

L'empresa explotadora d'aquests apartaments va llevar els 
precintes i va tomar a obrir, la Conselleria es va dirigir al 
Jutjat amb un escrit, dia 20 de setembre del 90, que diu, 
"adjunt li remet fotocOpia compulsada de resolució del Sr. 
Conseller de 9 de juliol del 90, per la qual s'ordenava el 
tancament deis apartaments Vista-Bella de La Savina, a 
Foremntera, així com la notificació, al marge esquerre de 
l'eserit de resolució del 3 d'agost, així com acta de constan
cia d'incompliment de I'abans esmentada resolució, a fi que 
per part d'aquest Jutjat es determini si aquests fets són 
constitutius de delicte contemplat a l'article 237 del Codi 
Penal, i, en cas affirmatiu, que es procedeixi a instruir les 
diligencies pertinents". 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Diputada Sra. Magaña. 

LA SRA MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Sí, gracies, Sr. President. Estic contenta de saber que 
en un moment donat es tancaren i que s'ha portat al Jutjat, 
només em sap greu que haguem hagut d'esperar fins avui 
per saber-ho, quan s'havia demanat reiteradament saber 
com estava el terna. Gracies. 

1.2).- PREGUNTA RG.E. NÚM. 2750/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT JOAN F. LÓPEZ 1 CASASNO
VAS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA 
1 D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta núm. 2750/90, que formula el 
Diputat Joan F. López i Casasnovas, sobre els 100 milions 
destinats a reforma i millora dels hotels Reina Constanza, 
Nixe Pala ce, Vickingo i Montblanc, té la paraula aquest di
putat. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Sr. Conseller de Turisme. Segur que sap que el mes de 
novembre de I'any 90, de l'any passat, que és quan vam for
mular aquestes preguntes, es van produir uns fets que es 
venien preparant des d'estona, des d'anys enrera. No són 
100 milions com diu el text de la pregunta, sinó 1.000 mi
lions -hi falta un zero-, i per ser més conerets 2.300 milions 
el crectit hipotecari concedít pel Bane Exterior d'Espanya a 
SUlssa, a aquesta empresa fiduciaria, dia 6 d'octubre de 
l'any 1986. 

Nosaltres sabem que la Conselleria no té competencia 
sobre aquestes qüestions, pero pensam que seria molt inte
ressant coneixer que pensa fer la Conselleria per esbrinar, 
per coneixer que s'ha fet d'aquesta qüestió que ha estat 
qualificada per una inspecció de trebal! com, senzillament, 
un eúmul de desproposits i una estranya sobrevaloració 
deIs establiments fins arribar a dir que la eireumstancia del 
desconeixement dels participants en la concessió del crectit 
pot suposar autentiques especulacions, fraus i suposat blan-
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queig de doblers. GrAcies. pos que és conegut per part de la Conselleria que hi ha 120 
treballadors que no han cobrat, que són al carrer, que hi ha 

EL SR. PRESIDENT: un problema laborat soterrat en aquests moments perque 
hi 

Per contestar, té la paraula el Conseller de Turisme, 
Sr. Jaume Cladera. 

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

Si, Sr. President. Sr. López, de tot el que em diu és la 
primera nbotícia que tenc, perque nosaltres, damunt eIs 
credits que pugui demanar una empresa privada, que no si
guin turistics, és a dir, que no tenguin participació d'un in
forme de la Conselleria de Turisme, no en tenim cap conei
xement si no és a base d'una informació que ens vengui per 
altres vies. 

Per tant, a la Conselleria no tenim coneixement ni deIs 
100 milions de que voste parla a la seva pregunta, ni deIs 
2.300 milions que ens diu. Tot aixo deuen ser crectits a tra
vés de la banca privada, a la qual no hi ha cap tipus d'infor
me de la Conselleria. 

Una cosa distinta seria si fossin crectits als quals la 
Conselleria de Turisme hagués hagut d'informar mitjanc;ant 
un informe possitiu que fes possible la tramitació d'aquest 
crectit. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Amb molt de gust, Sr. Conseller, li facilitaré, si vos te 
ho vol, fotocOpia de l'acta d'inspecció de treball i seguretat 
social, perque pens que és molt indicativa del que ha succe-
11 en aquest conjunt d'hotels, i amb l'operació crediticia 
que és qualificada per altri, no per mi, d'extremament preo
cupant, i fins i tot l'escrit estA dirigit a l'IHustríssim Sr. Fis
cal Cap de l'Audiencia Territorial de Balears. Gracies. 

I.3).- PREGUNTA RG.E. NÚM. 2752/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT JOAN F. LÓPEZ I CASASNO
VAS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA 
I D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta núm. 2752/90, sobre persona
ment del Govem a l'acció judicial per presumptes respon
sabilitats penals que se segueix a les empreses BrJYin, Tos
sals, Mebilot i d'altres, té la paraula el Diputat Sr. López i 
Cas as novas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr. President. Esta en relació amb la pregunta 
anterior, i és un fet ja existent que hi ha acció judicial en
tom a aquesta problemAtica, les noticies des del novembre 
del 90 fins a l'actualitat han tingut alguna modificació, su-

aquests treballadors. Pero a0 no és suficient. 

Pensam, ido, que la Conselleria, a part de tenir un co
neixmenet puntual de tot el que succeeix, tal vega da seria 
prudent i important que es personés a l'ació judicial. De
manam si té aquesta intenció. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

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

Sí, Sr. President. Nosaltres seguim el que esta passant 
amb aquest problema entre l'empresa i els treballadors, i 
sabem que es aquests moments s'esta negociant la possibili
tat d'unes indemnitzacions a base, segons es veu, de la ven
da d'un deIs establiments. Si es produeix aixo, i el problema 
deIs treballadors, diguem que de qualque forma queda re
solt, no pensam fer res. En cas contrari, si la firma del do
cument d'intenció no es dugués endavant, ens haurem de 
plantejar a veure si feim una personificació d'acció judicial. 

ELSR-PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, evidentment seria una actitud positiva i im
portant per part de la Conselleria, tant si hi ha indemnitza
cions als trebaladors com si no, perque és evident que els 
treballadors quedaran al carrer tant si hi ha indemnització 
com si no. Hi ha altres problemes que també valarien la 
personificació davant l'acció judicial, com pot ser, entre 
d'altres, el deteriorament greu de la imatge turistica, que de 
vega des no es produeix només per qüestions de vagues sinó 
també per actuacions empresarials irresponsables. 

1.4).- PREGUNTA RG.E. NÚM. 2753/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT lOAN F. LÓPEZ I CASASNO
VAS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA 
1 D'ESQUERRES. 

" 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta núm. 2753/90, sobre acció de 
la Conselleria de Turisme en relació a reclamacions presen
tades pels clients de I'Hotel Reina Constanza, té la paraula 
el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr. President. Era 1'11 de maig de l'any 88, 
quan després que un seguit de clients denunciessin el dete
riorament gradual pero cada vegada més greus deis serveis 
d'aquesta instaHació hotelera, la Conselleria contestava en 
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un paper signat aquest dia, 11 de maig del 88, que "efectua
des les diligencies pertinents es procediria conforme al re
sultat d'aquestes". No hem tingut més noticia del que s'ha 
fet, i demanam al Conseller si ens pot informar sobre quina 
ha estat l'actitud i les actuacions fetes fins a aquest moment. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

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

Sí, Sr. President. Es un cúmul d'expedients, perque 
efectivament el funcionament d'aquesta instaHació hotele
ra tenia unes deficiencies importants. Es va obi-ir un expe
dient -de tot aixo li donaré la cOpia-, núm. 32/88 que va 
acabar amb una resoluci6 de 30.000 pessetes. Aquesta san
ci6 esta en via de constrenyiment des del dia 3.10.89. Des
prés es va abrir un expedient núm. 51/88, que va acabar el 
maig del 89, amb una multa de 300.000 pessetes i que esta 
en via de constrenyiment. Es va obrir un expedeint 242/88 
que es va resoldre dia 31.7.89, amb una multa de 250.000 
pessetes en via de constrenyiment també. Un altre expe
dient, 122/89, de 22.1.91, on es va dictar una multa de 
150.000 pessetes. I un expedient, 262/90, de 24.10.90 on se 
ti posava una sanció d'un milió de pessetes més la suspen
si6 de les activitats de l'empresa, que era ja la definitiva. 

Li don la fotocOpia d'aixo. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Tant de bo, Sr. Conseller, que s'hagi actuat, no espera
vem altrament que hi hagués una actuació administrativa. 
Es comprova que tanmateix les actuacions sancionadores 
no han tingut malauradament cap efecte i evidentment els 
treballadors i els sindicats, concretament del ram d'hostale
ria, crec que seria molt important també que poguessin te
nir coneixement d'aquestes actuacions perque la ignorancia 
no és bona, i el dialeg ha de ser molt flUId, entenem nosal
tres, entre la Conselleria i el sector d'hostaleria. 

De tota manera, li agralm que ens faciliti la fotocOpia i 
que l'opinió pública i aquests sectors en puguin tenir conei
xement. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

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

Sr. President, li lliur la fotocopia per al Sr. López i Ca
sasnovas. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. 

1.5).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2755/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT lOAN F. LÓPEZ I CASASNO
VAS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA 
I D'ESQUERRES. 

I per formular la pregunta núm. 2755/90, sobre el cap
teniment de la Conselleria de Turisme davant l'expedient 
de reconversi6 de I'Hotel Reina Constanza en ús aparta
mental, té la paraula el Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Supos, Sr. Conseller, que compartim la preocupació de 
veure com la planta hotelera s'esta reconvertint, amb 
aquest exemple qoncretament, no en positiu sin6 que és 
una reconversió que va en detriment del que és propiament 
indústria hotelera. Entenem que aquesta situació no és bo
na per als treballadors, que de cada vegada troben els lloes 
de treball més minvats i que cal exigir des de I'actuació po
lítica una defensa deis drets laborals, de la imatge turística i 
deIs drets economies deis ciutadans de les illes. 

Ens agradaria saber quin comportament, quina actitud 
mantindra la Conselleria davant aquesta actuaci6 de dete
riorament de la indústria hotelera. Finalment, Ji voldríem 
demanar també que actuas la Conselleria de cara al gue pot 
ser senzillament especulaci6 pura i dura, la recimversi6 en 
apartaments d'una instal·lació que ha obtingut crMits mul
timilionaris és un deure social que s'ha de ten ir molt en 
compte. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme, laume Cla
dera. 

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

Sí, Sr. President. L'única notícia que tenim de recon
versi6 de I'Hotel Reina Constanza en apartaments és el 
que ha aparegut als mitjans de comunicació, pero és cert 
que a la Conselleria no ha entrat cap petici6 per a aquesta 
transformació. De totes formes, com que aixo suposa un 
canvi d'ús, qui té la decisi6 darrera és l'Ajuntament de Pal
ma en el cas que li demanin el canvi d'ús per a la transfor
mació d'una explotació turística en un ús apartamental que 
entenem que vol dir d'habitatges. 

Es un cas molt concret i lamentable, jo no el vull qua
lificar, ja ho diran els jutges, pero el que és cert és que 
aquesta pregunta també du un altre contingut, que és el 
que passara amb la reconversi6 deIs hotels que hagin 
de desapareixer en un futur, perque ens haurem de plante
jar quin tipus de sortida haurem de donar a aquests establi
ments. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 
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EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Només per deixar const<lncia al Diari de Sessions que 
segons les meves informacions ja hi ha un expedient pre
sentat a I'Ajuntament de Palma, el núm. 2664/90, de recon
versió de l'hotel en apartaments. Compartim la preocupa
ció lamentablement sobre aquest tema. 

n.- MOCIÓ R.G.E. NÚM~466/90, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, RELATI
VA A PROTECCIÓ, SELECCIÓ I INVESTIGACIÓ DE 
LES RACES AUTOcrONES DE LES ILLES BALEARS. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el punt 1, referit a preguntes, entram al punt li 
que es refereix a la Moció núm. 3466/90, subscrita pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, sobre protecció, selecció i in
vestigació de les races autoctones de les IlIes Balears. Per 
defensar aquesta moció, té la paraula el Diputat Sr. Pere 
Serra. 

EL SR. SERRA I VICH: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En el debat de la in
terpel-lació anterior a aquesta moció, els que prenguérem 
la paraula coincid1rem, crec que d'una manera general, amb 
la import<lncia que tenen aquests animals, propis d'aques
tes illes, que historicament s'han reconegut com a domes
ties. La importAncia erec que qued<l clar que es pot contem
plar des de diferents punts de vista. Cultural, com ja varem 
dir aquests animals són cam i ungla amb les Illes Balears, 
per tant ho són amb els seus pobladors. Economic, parla
rem en aquells moments de l'eco-desenvolupament, és una 
paraula llargu1ssima i fins i lOt sona una mica malament, 
pero escoltin la seva definició, perque des del meu punt de 
vista és preciosa: creixement socio-economic basat en el 
respecte per les condicions ecologiques. 

No es pot pensar en una ramaderia seriosa en aquestes 
illes, que estigui en equilibri i harmonía amb l'entorn si no 
partim d'aquests animals que són nos tres i que historica
ment aoo ha estat. 

En tercer lloe, ja varem dir que els seus valors geneties 
són autenties arxius vius i que els necessitam per investigar 
i arribar a races, tal vegada més productives, i els fona
ments de partida han de ser aquestes races. 

En aquest plantejament, cree que coincid1rem, en can
vi en el que tene dubtes de si coincidfrem, crec que si, és so
bre qui és que s'ha d'encarregar de la investigació i de la re
cuperacíó d'aquestes races. Fins ara, practicament tota la 
feina feta ha partil de la iniciativa privada, nos al tres, ja en 
el debat de la interpel-lació, proposarem que no és logic, i 
ereim que no és bo, que només estigui en mans de la inicia
tiva privada, per tant els poders públies, la iniciativa públi
ca hauria de prendre part en aquest tema. 

I en aquest sentit ha estat redactada la moció, moció 
que en un principi havia estat pensada d'una altra forma, ja 
que la nostra proposta inicial o el nostre plantejament ini-

cíal era proposar que a cada illa es creas una granja per a la 
selecció i estudi d'aquests animals, pero després de repeti
des converses amb el Sr. Conseller varem arribar -és con
clusió, i amb aixo li volem donar la raó, no necessariament 
han de ser granges del Govern, sinó que es pot arribar a les 
mateixes conclusions amb convenis, amb finques privades. 
Per aixo, la moció es va redactar de la següent manera. 

Proposam que es faci un pla per a cada ra~ de cada i
lla, i aquest pla, com a m1nim, hauria de contemplar els 
punts següents: situació en que es troba, creim que és obvi, 
no creim que necessiti molta explicació, necessitam saber 
amb quina situació es troba cadascuna d'aquestes races; de
finició, estandarització i tipificació de la ra~, creim que és 
l'apartat més important, les races que en aquests moments 
triomfen dins el món són les que estan perfectament reco
negudes, són aquelles que tenen una estandarització clara, 
quan es veu un model d'animal se sap quin animal és i a 
quina ra~ pertany, i també creim que la tipificació és basi
ca, ja que també per poder fer feina amb una ra~, s'ha de 
saber el que se'n pot esperar; fent feina amb ella s'han de 
saber quines són les caracter1stiques, quines són les quali
tats que tendran els animals que en provenen. 

Criteris de selecció, ereim que aquí és el punt on d'una 
manera més forta ha d'incidir l'actuació pública. Creim que 
aquest és el punt que no es pot deixar en mans privades. 
Com podem regenerar una ra~? Hi ha tota una tasca d'ar
xius, hi ha tota una tasca de camp, parlar amb les persones 
ja majors que coneixen un animal-hi ha un cas molt euriós, 
el cavall de ra~ mallorquina no és perfeetament definit, 
pero els pagesos que hi han fet feina saben perfectament 
quin és-, per tant, el criteri de selecció ha de ser molt rigo
rós perque en base a aquesta tendrem la ra~. Un cop ten
guem tot aixo, s'inicia un programa d'investigació espec[fi
ca damunt la ra~. Que podem esperat d'aquesta ra~, que 
ens pot donar? 

Ja per acabar, tasca també que ereim que només es pot 
fer des d'organismes públics, és garantir la ra~, elllibre ge
nealogie de cadaseuna de les races. Molts de pagesos ens 
han fet arribar la seva preoeupació perque posem, quan un 
pages es vol dedicar al pore de ra~ negra, al pore mallor
quí, quan va al mercat qui li assegura que aquell pore que 
compra és de ra~ mallorquina. Per tant, es necessita, des 
deIs poders públies, que assegurin, que garanteixin que els 
animals que un pages compra o amb els quals fa feina, són 
de la ra~ que ell cerca. 

En definitiva, esper que a aquesta moció to15 li donin 
suport i esper que no arribem tard, que totes les races es 
puguin recuperar. GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura, Pere Joan 
Morey. 

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

Sr. President, Sres i Srs. Diputats. A la interpel-lació hi 
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va haver una aproximació de postures, que jo cree que avui 
s'han concretat més, i jo deman als grups que donen suport 
al Govern que donin suport també a aquesta moció presen
tada pel Grup SOCIALISTA, perque coincidim gairebé en 
tot el que ha exposat el Sr. Pere Serra, que és una persona 
coneixedora i ho ha demostrat a la seva intervenció en 
aquesta tribuna. 

No obstant aixo, voldr[em fer unes matisacions per tal 
de no aixecar expectatives que després es poguessin veure 
no complertes. 

Com a plantejament previ, i crec que el 'Sr. Pere Serra 
ho ha destacat, és necessari indicar que en aquest tema ens 
hem de moure sempre amb criteris objectius i cientffies, no 
amb criteris culturals o costumistes. Hem de limitar i defi
nir en un estudi tecnic qualificat que s'entén per races au
toctones propies de la regió per diferenciar-les d'altres que, 
bé, tal vegada fa 200 anys que són explotades, i que figuren 
a les Rondaies, als costums, pero que realment no són races 
autoctones. 

Una vegada feta aquesta diferenciació, hem de seguir 
els quatre punts que assenyala la moció. A nivell ramader, 
la situació és bastant clara, i en el cas deIs animals de com
panyia, menys clara, és clara en els casos del ca de bestiar o 
del ca eivissenc, pero menys clara que en el cas de la rama
deria. També hi ha algunes faces que són de s[ntesi, que 
són molt antigues pero que s'han d'investigar per decidir si 
tenen o no la capacitat per ser incloses en aquest programa. 

Molt breument, per donar una pinzellada als quatre 
punts que marca la moció. Quina és la situació de les nos
tres races autoctones? En el tema del ramat oy[: l'ovella 
mallorquina blanca esta en expansió; l'ovella mallorquina 
pimentada es troba en estat precari; l'ovella menorquina, 
en estat precari; l'ovella eivissenca es troba a punt d'extin
gir-se. En el ramat boy[: la ra~ mallorquina es troba en 
precari, a punt d'extingir-se; la ra~ menorquina es troba 
en precari ja que no arriba a tenir dos-cents caps. Pel que 
fa al ramat porquf: el porc negre mallorquí es troba en re
cuperació i moderada expansió. Quant al ramat equí: la ra
~ cavallar de ra~ mallorquina té vint-i-nou exemplars cen
sats, es troba en recuperació i el seu llibre genealogic es 
troba en funcionament; la ra~ cavallar de ra~ menorquina 
es troba en fase de llibre genealogic en funcionament i amb 
més tres-cents cinquanta animals identifica15; la ra~ asnal 
de ra~ mallorquina, en fase de recuperació i amb un llibre 
de registre de ra~ selecta amb cinquanta exelI!plars ads
crits. Quant a les gallines: la ra~ menorquina, quasi extin
gida i s'han d'importar ous embrionats des de la Gran Bre
tanya per al seu manteniment de puresa. Aquest seria un 
breu estat de situació de les nostres races. 

Quant a definició, estandarització i tipificació. En el 
ramat oví es troba en estat de preparació el tema de l'ovella 
mallorquina blanca, pimentada, menorquina i eivissenca, i 
existeixen ja eIs estudis fets. En el tema del ramat boy[: la 
ra~ menorquina ja té els estudis realitzats, i la ra~ mallor
quina eIs té en projecte. Quant al ramat porquí: el porc ne
gre mallorquí -a que ha fet referencia el portaveu del Grup 
Socialista- té en fase de preparació el seu llibre de registre 

de ramat selecte. Quant a l'equí: cavallar de ra~ mallorqui
na i menorquina tenen ja eIs llibres genealogies en funcio
nament en coHaboració amb Crla caballar. I quant a l'equí 
asnal de ra~ mallorquina es troba en funcionament el lli
bre de registre de ramat selecte, amb el control de la Con
selleria d' Agricultura i Pesca perque sí coincidim que en 
tot aquest tipus de coses ha de ser l'administració qui fixi 
els parametres. 

Quant als criteris de selecció -i m'ha agradat molt el 
que ha dit el diputat, perque realment és on es troba el bes
só de l'assumpte-, to15 eIs criteris de selecció tant de races 
autoctones com d'altres, es basen sempre en la finalitat 
funcional de cada ra~. 1 aquesta finalitat funcional pot ser 
simple o múltiple, ja que hi ha factors que es poden asso
ciar. Pactors simples són, per exemple, la producció de 
carn, la producció de llana, de llet, el rendiment de la feina, 
la velocitat en el aespla~ment, etc. Aquests factors funcio
nals no són especffies d'una sola ra~, sinó que han d'anar 
acompanyats deIs factors morfologies: grandaria, conforma
ció, color de la capa, etc., que són els que al final determi
nen les característiques externes de la ra~ i que permeten 
associar el concepte morfologic de ra~ amb la producció o 
l'origen. 

Com és logic, l'avan<t de les modernes tecniques de se
lecció, basades totes en criteris geneties d'heredibilitat, d'u
na gran pan deis caracters funcionals i morfologics, és to
talment impossible de descriure de forma permenoritzada 
en aquesta intervenció, perque és molt diferent un progra
ma de selecció, per exemple, per a la gallina de ra~ menor
quina enfocada a la producció d'ous, a un mateix programa 
també de protecció de la ra~ asnal mallorquina, de la qual 
el que s'espera és un rendiment en la feina. 

De totes formes, i encara que sigui generalitzant, per a 
nosaltres les fases coincideixen en gran pan amb les propo
sades pel diputat. Primer, definició del prototipus i finalitat 
funcional de cada ra~; segon, cens i identifica ció deis re
productors de cada ra~; tercer, crea ció del llibre genealo
gic o registre de ramat selecte amb adscripció de tots els 
animals que reuneixin les caractertstiques exigides en base 
a la seva morfologia i funció productiva; quart, estudi deIs 
mitjans marcadors deis grups sanguinis deis animaIs que re
uneixin les característiques morfologiques i funcionals des
itjades per a l'elirninació de possibles reproductors que no 
reuneixin amb fiabilitat suficient les garanties genetiques 
de puresa. I finalment, la creació amb les especies o races 
que sigui possible, de banes de semen i banes d'embrions 
congelats. 

Ates que en reproducció la incidencia del mascle sol 
ser molt més elevada que la de la femella, s'ha d'incidir 
molt estrictament en una primera fase d'aquest programa, 
per realitzar la més rigorosa selecció deIs mascles a emprar, 
ja que es poden obtenir amb facilitat homocigotis de carac
ter transmissible i una acumulació de factors positius que 
facilitin la transmissió quantitativa de la majoria deis carac
ters productius. 

I finalment, eIs programes d'investigació específica per 
a cada ra<;:a han d'estar en funció deis objectius que s'han 
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marcat per a cadascuna de les races, i en aquesta decisió hi 
han de prendre part els t~cs i també hi haurien d'inter
venir les associacions de criadors. Parlar a priori de progra
mes d'investigació sembla una miqueta anar a la Ileugera, 
creim que la investigació s'ha de realitzar a la fase de selec
ció, per garantir la puresa de la ra~, i que posteriorment 
quan s'hagi aconseguit la uniformitat productiva i morfolo
gica que es desitgi, es poden realitzar investigacions sobre 
com incrementar alguna de les característiques positives 
que tenguin demanda al mercat, pero cIar és impossible 
marcar-ho aquí, a priori. 

Dir finalment que nosaltres consideram -i en el que fos 
possible agrairíem l'ajuda del Parlament en aquest sentít
que en aquests programes d'investigació on difícilment pels 
nostres propis mitjans podrem entrar més enlla de la fase 
d'identificació i selecció, haurfem de convencer que inter
vengués l'lnstitut d'Investigacions Agrihies del Ministeri 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que ens podria donar 
una categoria d'investigació que difícilment podrem assolir 
nosaltres amb els nos tres mitjans. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Pere Serra. 

EL SR. SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, realment ha hem 
passat bé escoltant-lo. Cree que les postures estan molt a
proximades, i li acceptam encantats que la investigació ini
cialment sigui a la fase d'identificació, ja hem dit que a la 
investigació posterior necessitam tenir perfectament identi
ficades les races, per tant no hi ha cap problema en aquest 
punto 

Només em queden dues coses a l'aire. Per una part, en 
els pressuposts que varem aprovar no fa gaire, no varem 
veure partides per afrontar aquests plans. 1, per una altra, 
evidentment hem d'anar cap a criteris cientllics, pero no 
deixi els eriteris populars. 

Si m'ho permet li aconselleria que no deixas de banda 
la saviesa popular perque parlant amb gent que se n'entén, 
m'han fet arribar la seva preocupació, no per voste, perque 
crec que en voste hi confien -o aixf m'ho han dit-, en canvi, 
en els seus assessors de vestit i corbata tenen més dubtes. 1 
el dubte neix que quan el Patronat de races autoctones va 
comen~r afer feina sobre la vaca mallorquina, tal vegada 
la tasca més forta que ha dut, algun d'aquests assessors seus 
va dir que s'havien inventat una vaca perque ja no sabien 
que havien de demanar. Voste no era el Conseller encara 
en aquell temps. Poc després es va fer el Congrés de Buia
tria, i el mateix senyor que havia dit aixo es va omplir la bo
ca parlant de la vaca mallorquina, perque curiosament co
incideix amb les característiques i és exacta a la vaca de Sar
denya, cosa que anava molt bé. Aixo crea els seus recels, i 
jo li recomanaria que no deixi la saviesa popular que en 
aquest tema té la seva importancia. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus de grups parlamentaris que vulguin in
tervneir? Per part del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERES té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFlLA 1 PONS: 

Gracies, Sr. Presidenl. Per anunciar que donarem el 
noslre vol afirmatiu a la moció subsegüent presentada pel 
Grup Socialista, encara que quan el Conseller ha intervin
gut hagi demanat només el suport o el vol positiu als grups 
que donen suport al Govern, nosaltres, que no el suportam, 
votarem a favor d'aquesta moció subsegüent. 

Jo crec que hi ha una coincidencia que es va demostrar 
ja qua n es va fer la interpe¡'¡ació quant que aquest era un 
tema important al qual s'havia de dedicar un esforr; per 
part de la Comunitat Autonoma i del Govern en concreL 
La importancia cultural, la importancia economica de que 
ha parlat el representanl del Grup Socialista em sembla 
que han quedat prou especificades, i el Conseller en la seva 
intervenció ha duit una interessant llista exhaustiva de les 
primeres tasques d'investigació que s'han fel. 

1 aixo ens alegra perque coincidim també amb l'expli
caci61lue feia el Sr. Serra quan deia que fins ara l'adminis
traci6 havia tingut una actitúd passiva, relativament passi
va, almanco. Ha parlat del Patronat de races autoctones de 
Mallorca que ha hagut de fer feina sol durant molt de 
temps, rebent ajudeS indirectes per part de l'administració; 
podríem parlar de com s'ha conservat i s'ha delimitat l'es
tandard racial del cavall menorquí, que ho han fet princi
palment particulars associats, amb el suport del Consell In
sular, encara que després el Govern s'hi hagi afegit; podr{
em parlar de l'associació de criadors de béns de rar;a me
norquina que també han sofert un procés semblant i que 
fíns a aquests moments han tingut poc suport de l'adminis
tració. 

Nosa1tres entenem que, a part que s'hagi de tenir molt 
en compte les iniciatives que puguin tenir els grups de gent 
interessada, normalment associada per defensar el mante
lliment d'aquestes races autoctones, l'administració no ha 
d'oblidar el seu paper incentivador, el seu paper de pro
moure, de defensar aquests interessos. Nosaltres estam ab
solutament d'acord amb el plantejament de la moció, per 
aixo ja varem plantejar l'acoitl en el moment en que es va 
fer la interpeHació, perque entenem que cada nova rar;a 
que desapareix és una per;a de la nostra cultura que també 
se'n va, i de forma irrecuperable. 

Ens preocupa el pressupost que la Comunitat Autano
ma dedica a aquesta qüestió, tant el nostre grup com el 
Grup Socialista van presentar esmenes demanant augmen
tar el pressupost de la Comunitat dedicat a aquest tema, i 
se'n va aprovar una de nostra en ponencia, pero rebaixant 
la quantitat que proposavem dedicar-hi, de 3 a 1 mUió de 
pessetes, i ens sembla absolutament insuficient. 
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Per tant, pensam que el suport que el Conseller dema
na del Parlament per poder arribar a aconseguir que l'Insti
tut d'Investigacions AgrAries coHabori en aquesta tasca de 
recupera ció i delimitació de les races, també s'hauria de de
mostrar amb una actitud oberta del Govem quan des del 
Parlament, des deis banes de l'oposició demanam que s'hi 
dediquin majors quantitats, perqu~ sense pressupost és ben 
ciar que no podrem afrontar aquestes tasques. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MESQUIDA I GALMÉS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Atesa la importan
cia que té per a les nos tres illes la recuperació de les races 
autoctones, el nostre grup donara suport als quatre punts 
de la moció presentada pel Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, així com al darrer punt que fa refer~ncia a establir els 
llibres genealogies de les distintes races. 

Ara bé, nosaltres pensam que desenvolupar aquesta 
tasca i acomplir els quatre punts, sobretot el segon que par
la de definició, estandarització i tipificació de les races au
toctones, és prou difícil en un termini m8xim d'un mes. Per 
tant, jo m'atreviria a demanar al representant del Partit So
cialista, Sr. Serra, que canviAs "en el termini d'un mes" per 
"en el termini de tres mesos", perque pens que per acceptar 
aquesta moció amb els quatre punts que té, és impossible 
que la Conselleria d'Agricultura eIs pugui acomplir en el 
termini d'un mes. 

Jo crec que les paraules del Conseller han estat prou 
explicites per fer-nos entendre quines són les intencions de 
la Conselleria i quina és la feina que pensa fer. Pensin que 
estandaritzar una rac;a, establir el patró d'aquesta rac;a, tipi
ficar-la i determinar els seus caracters morfologies és una 
tasca bastant difícil i bastant !larga, per la qual el termini 
d'un mes no és suficient. 

Com molt bé ha dit el Conseller hi ha una serie de ra
ces que estan avanc;ades, com pot ser la rac;a mallorquina 
en les distintes varietats, el ca de pastor mallorquf, el porc 
negre, el gora mallorquf, el cavall mallorquf, pero hi ha al
tres races quasi quasi extingides com pot ser el ca-m~, el ca 
de bou, hi ha una serie de races que no estan tipificades ni 
estandaritzades, i per tant el termini d'un mes és insuficient. 

Repetim, nosaltres demanam al representant del Partit 
Socialista si podem substituir el termini d'un mes per tres 
mesos, i en aquest cas donarem suport a tots els punts de la 
moció. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Pere Serra per dir si accepta o no 
la modificació pro posada pel Grup Popular. 

EL SR. SERRA I V1CH: 

GrAcies, Sr. President. En primer lloc, donar grAcies a 
tots eIs grups pel seu suporto 

Sr. Mesquida, consultats eIs organs coordinadors del 
Partit Socialista Obrer Espanyol que, com vos te sap, ten en 
seu a Madrid, no hi ha cap problema per substituir un mes 
per tres mesas. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Hi ha objeccions per part d'algun portaveu per accep
tar el canvi? 

Acceptat el canvi, procedeix sotmetre a votació la mo
ció que ha estat debatuda amb el canvi de termini, alla on 
diu "un mes" M de dir "tres mesos". Sres. i Srs. Diputats 
que voten a favor, es volen posar drets? 

Vots en contra? Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

111.1) PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
2660/90, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES, RELATIVA A NE
CESSITAT D'AVALUACIONS D'IMPACTE AMBIEN
TAL PER ACTUACrONS D'EXTRACCrÓ D'ARENES 
DELS FONS MARINS 1 PER REGENERACIÓ ARTIFI
CIAL DE PLATGES. 

I passam al punt nI, referit a proposicions no de llei. 
La primera que passarem a debat és la núm. 2660/90, subs
crita pel Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, sobre necessitats d'avaluacions d'impacte am
biental per actuacions d'extraccions d'arenes deis fons ma
rins i per regenaració artificial de platges. Per defensar 
aquesta proposició no de Ilei, té la paraula el Sr. Sebastia 
Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Dia 21 de 
desembre de l'any 1988, el nostre grup parlamentari, en 
aqueIl temps PSM-EEM, presentava en aquest Parlament 
una proposició no de llei que es va debatre ja dins el mes 
de maig del 1989 sobre aquest mateix tema, és a dir, eIs re
cursos naturals deis fons marins de les Illes Balears i Pitiü
ses. Hi parlAvem de litoral, de pesca, de turisme natural
ment, d'hostaleria, i des d'un punt de vista filosofic j prac
tic, d'ecologia. 

Entenem que el debat va ser positiu, i aquest Parla
ment va aprovar instar al Ministeri d'Obres Públiques i Ur
banisme del Govern de l'Estat, a través de les seves delega
cions insulars, aturar les extraccions d'arenes de la costa 
balear fins que no s'hagi elaborat i presentat a informació 
pública una avaluació d'impacte ambiental deis efectes di
rectes i indirectes a curt, mitj<l i llarg termini d'aquesta acti
vital. 
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Aquest era el resultat d'una amplia proposta del nos
tre grup parlamentario La veritat és que per a nosaltres no 
era en absolut satisfactoria, pero és que l'actuació del Mi
nisteri d'Obres Públiques i Urbanisme ha estat molt manco 
satisfactoria que el que aquest Parlament va aprovar. MO 
és indubtable. Hi ha hagut distints col-lectius que durant 
tot aquest temps s'han manifestat, ho han fet les cofradies 
de pescadors, els sectors ecologistes, ho ha fet en una ves
sant doble, diferenciada, la patronal d'hostaleria de Menor
ca i la de la Platja de Palma. 

La de la Platja de Palma deia que estava bé el que s'ha
via fet, i la de Menorca demanava al Govem d'aquesta Co
munitat -molt recentment- que vigilas molHssim i ho feia 
amb una visió molt amplia, demanant mesures reglamenta
ries, un decret, promovent fins i tot una intervenció directa 
a l'ordenació de platges, demanant vigilancia damunt la mi
llora d'infrastructures de zones turístiques que la Conselle
ria de Turisme aprova i presenta a aquest Parlament, i 
aquest Parlament també aprova, i de fet, aquesta associació 
hotelera de Menorca es dirigia tant al Ministeri d'Obres 
Públiques i Urbanisme com a I'Hble President de la Comu
nitat Autonoma. 

Hi ha antecedents prou amplis per veure que aquest 
tema ha preocupat de manera diferenciada a uns sectors i a 
uns altres. Tecnicament és evident que el nostre grup ha 
treballat amb dossiers de grups ecologistes, Greenpeace, per 
exemple,. GOB, per exemple, peró també ho ha fet a partir 
d'intervencions cIares i contundents de les cofradies de pes
cadors. 

1 és amb aquesta logica de parlar d'una economia que 
nosaltres consideram desequilibrada, de parlar d'una eco
nomia dependent, del tema ecologic i de la problematica, 
nosaltres entenem que complexa, de l'extracció d'arenes i 
de la regenera ció de platges, quan tomam avui a plantejar 
-ho feiem dia 23 d'octubre, avui es debat en plenari- la 
qüestió atesos els resultats i els projectes existents de lIa
vors en~ en el nostre litoral. 

Que és el que el Grup NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES planteja a hores d'ara? Que hi ha uns proble
mes ecologics, una problematica económica de sectors des
afavorits en aquest cas el de la pesca, no és un sector afavo
rit de la nostra economia, i parlam d'un conjunt de rises i 
d'una desinformació generalitzada sobre aquest tema. Ni 
hotelers, ni ecologistes ni grups poHtics, per ventura parla
rfem d'aq,uest tema si hi hagués hagut una informació clara 
del Govern de la Comunitat o del Ministeri d'Obres Públi
ques i Urbanisme. 

I amb aquesta logica demanam dues coses. Primera, 
que el Parlament reiteri la necessitat d'avaluacions d'im
pacte ambiental per actuacions d'extracció d'arenes deis 
fons marins i de regenera ció artificial de platges. 1, en se
gon lloc, que el Parlament demani, insta al Govern de la 
Comunitat Autonoma que supervisi i controli les opera
cions d'aquesta naturalesa en cas que s'efectu'in o que ava
lu! tecnicament l'impacte i que faci públics aquests estudis i 
la seva comparació amb els estudis d'impacte ambiental 
previs que s'efectu'in en el seu caso 

Per que ho feim? El primer punt de reiteració és per
que pensam que el Ministeri d'Obres Públiques i Urbanis
me no ha actuat satisfactoriament, qualque vegada ha ma
nifestat a través deis seus funcionaris en aquestes illes una 
voluntat, pero d'aquf que hi hagi una actuació rigorosa i 
una informació pública i clara hi ha una distllncia molt 
grossa. 

1, per altra banda, entenem que el Govern de la Comu
nitat té, a través de la Conselleria d'Obres Públiques i tam
bé per ventura amb l'ajut, coordinació o col-laboració amb 
altres Conselleries, la possibilitat de treballar en la segona 
direcció que demanam, que és la de supervisar i controlar 
aquestes extraccions d'arenes, aquestes regeneracions artifi
cials de platges, la d'informar, la d'avaluar tecnicament, i 
que evidentment puguem estar molt segurs que eIs estudis 
d'impacte ambiental, tant els inicials, quan es facin, com els 
definitius, són estudis ben fets i que només persegueixen el 
que les seves paraules indiquen: estudis d'impacte ambien
tal no manipulats en funció d'objectius de vegades molt 
poc clars. 

Amb aixo, el nostre grup fa una proposta entenem que 
positiva, que no persegueix més que situar les coses al seu 
lloc, i a la vegada ens pareix que seria fer un favor, per una 
banda a tot el litoral, a tot el fons marl, pero també un fa
vor a tot el sector de la pesca i evidentment també a un sec
tor com és el del turisme que certament pot desitjar rege
neracions artificials de platges, pero sap que si no es fan 
ben fetes i que si a la'vegada no hi ha hagut aquests estudis 
d'impacte ambiental,llavors poden resultar problemlltiques 
com ha succert a bastants lIoes del nostre litoral, amb algu
nes experiencies que no s'han fet aixf com toca. 

Grllcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus de grups parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

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

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes grllcies, Sr. President. La Comunitat Autónoma 
de les Illes Balears va ser capdavantera i pionera dins la re
gulació i la implantació de les obligacions d'avaluacions 
d'impacte ambiental per obres tant públiques com privades 
que tenien una especial incidencia dins el mei ambient. Ai
xo, probablement més degut a iniciatives personals d'algu
nes persones responsables dins el si de l'administració de la 
Comunitat Autonoma, que no a una voluntat del Govem, 
pero la realitat és que és aro i abans que hi hagués una Ilei 
que obligas afer avaluacions d'impacte ambiental a deter
minades obres públiques, la Comunitat Autonoma disposa 
d'un decret on obligava les iniciatives públiques i privades a 
realitzar aquests tipus d'estudis davant determinades obres, 
catalogant fins i tot en un nivell de detall interessant, el ni
vell d'estudi d'impacte que s'havia d'acompanyar a cada 
projecte, en funció de la seva importancia i transcendencia. 

= 
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Probablement el problema que es pot plantejar al 
Grup Parlamentari Nacionalista i d'Esquerres, des d'altres 
grups parlamentaris, són les qüestions competencials. Jo 
els vull dir que en aquest sentit crec que la iniciativa del 
grup parlamentari té absoluta legitimitat competencial per
que al nostre judici les disposicions de la nostra Comunitat 
Autonoma tenen un doble contingut, per un costat compe
tencial, pero per un altre territorial, i per suposat obliga to
tes les administracions que hi intervenguin sempre que a 
l'administració estigui regulat en materies que siguin de la 
seva competencia com al nostre judici és el cas qua n parla 
de normes addicionals de protecció. 

Es, per tant, plantejable que la Comunitat Autonoma 
de les Illes Balears exigeixi a administracions que no depe
nen d'ella, siguin munieipals, estatals o d'altres, el compli
ment de normatives que en materia competencial demani, 
fins i tot quan aquestes normatives tenguin un sotil o una 
referencia distinta o superior de l'administraci6 de que 
emanen. L'ambit competencial, insistesc, és territorial, no 
és un ambit referit només a les competencies. 

Vull dir amb aixo que el fet que l'administraci6 de 
l'Estat dugui endavant una obra, no vol dir que la legislació 
aplicable en materia d'avaluacions d'impacte ambiental, si
gui només la referida a l'administració de I'Estat. 

En aquest sentit, crec que l'observaci6 és encertada, 
tol i que és evident que Qins -l'ambit de I'Esta1 també exis
teix, ara ja, en desenvolupament de les directives europees, 
normativa adequada i a més de rang legal, de rang de llei, 
exigible a les obres públiques i, per tant, raó de més per 
exigir al Ministeri d'Obres Públiques que amb unes obres 
que tenen tant d'impacte ambiental especialment dins l'am
bit biologic, aquests estudis siguin exigibles amb especial 
cura i siguin efectuats amb especial rigor científic i amb es
pecial neutralitat per part d'aquells que han de dictaminar 
els impactes i l'admissibilitat d'aquests impactes. 

Per totes aquestes raons, Sr. President, el nostre grup 
parlamentari donara suport a la proposici6 no de llei del 
Grup Parlamentari Nacionalista i d'Esquerres. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SERRA 1 VICH: 
". 

Gnlcies Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Serra, 
Sebas1ia, no sigui cosa que la historia ens confongui, jo crec 
que avui repetim un debat que ja vare m tenir en Comissió, 
només és que en aquells moments el plantejavem d'una al
tra manera, en aquell moment el que perilIava eren les pra
deres de posidonies a causa d'aquests moviments artificials 
d'arenes que s'extreien. 

la li vaig explicar, ho repetiré una vegada més perque 
crec que és el punt de partida per poder parlar d'una mane
ra serios a de regeneració de platges. Les platges, parlam de 
platges d'unes dimensions importants, de quina manera es 

formaven en aquestes illes, o a l'illa de Mallorca? El dibuix 
és molt clar, si anam de mar aterra, tenim la zona d'aigua, 
una fonnació dunar, d'arenes, que normalment a la part de 
darrera ja tenia savines o pins, i després d'aixo ve una zona 
humida que es trobava a platges com la platja de Palma, Sa 
Coma, a qualsevol d'aquestes platges en estat verjo, li die 
Sa Coma perque fa relativament poes anys que era verge, a 
Sa Coma no hi havia pins, sinó savines que ja en queden 
molt poques. 

Que passa? En el moment que es romp aquesta dina
mica, en el moment en que aquestes zones humides deixen 
de funcionar, en el moment en que aquestes zones de pinar 
o de savines desapareixen, el procés es romp, per tant, l'ac
ci6 a la formació de platges és una acci6 conjunta de mar 
cap a terra, pero tan important com la de mar cap aterra és 
la de terra cap a mar, i aquesta darrera queda rompuda 
quan es fan les urbanitzacions que es realitzen a aquestes 
zones d'arena. 

Davant aixo, les platges van perdent arena a la majoria 
deis casos, i necessariament s'ha de tornar a posar al seu 
lloc. 

la vérem que a les praderes de posidonies no els afec
ta, perque posidonies en manco de cinc metres no se'n tra
ben, a no ser que sigui a zones de fang, damunt l'arena no 
se'n troben, i acaben a devers vint o trenta metres de pro
funditat. El que més els afecta no és l'acció del movimen1 
d'arenes, si fas aixo no n'hi hauria de praderes de posido
nies, el que més els afecta és la utilitzaci6 de detergents 
dins l'aigua de la mar i sobretot que l'aigua no sigui clara, 
que no sigui transparent, en el moment en que hi ha turbu
lencies dins l'aigua, com que necessiten de la claror per po
der viure, es troben greument afectades. 

Sr. Serra, jo li demanaria que apart d'estudiar els infor
mes de Greenpeace i del GOB que em semblen molt inte
ressants, crec que ja li vaig dir a Comissi6, que es prengués 
la molestia d'anar a l'Institut Oceanografic i estudiar tot el 
que es va fer abans de posar en marxa totes aquestes extrac
cions d'arena. No conec, i li ho dic sincerament, no conec 
cap estudi d'impacte ambiental que arribi al grau de pro
funditat al que arribaren els estudis que va fer I'Institut 
Oceanografic abans de fer aquest moviment d'arenes. 

Primer es va estudiar la zona alla on s'havia de dur l'a
rena, i llavors es va cercar ellloc on hi havia arena similar a 
la dellloc, és a dir, tant respecte a les caracteristiques com 
a la granulometria. Crec que el que aquí discutim, en prin
cipi, és si I'estudi ha de dur impacte ambiental o si simple
ment ha de ser un estudi que es pugui consultar. No només 
es va fer aquest estudi, hi ha videos gravats que es varen 
presentar als diferents organismes públics i a les confraries 
de pescadors, aquestes cintes encara existeixen, es diu que 
les cintes de video als deu anys desapareixen, pero encara 
no fa deu anys i, per tant, es poden consultar. 

Entrant ja directament a la seva proposició no de lIei, 
m'agradaria que puntualitzas, respecte del primer punt, si 
la redacció d'avaluació d'impacte ambiental és perque el 
Govern balear hagi de fer un informe o és perque hi hagi 
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informació pública, si és perqué hi hagi informa ció pública, 
nosaltres hi estam totalment a favor, creim que en qualse
vol tipus d'acció hi ha d'haver infonnació pública; ara, si és 
perqué el Govem balear faci un infonne, per a aixo no el 
necessitam. 

El segon punt, que el Govem balear hagi de supervisar 
i controlar, jo li demanaria una cosa, en temes de medi am
bient, vosté es tia del Govern del Sr. Cafiellas? Perqué des 
del seu grup, repetides vegades, se l'ha criticat, per tant ens 
agradaria saber si és que ara han canviat de postura i ere
uen que el Govem del Sr. Cañellas reuneix garanties sufi
cients com per anar tranquils en qüestions de medi am
bient. Vegi amb el cataleg d'espais naturals el sarau que 
hemannat. 

Referent al que deia el Sr. Quetglas, evidentment, ere
im que aquí tenim compet~ncies suficients per adquirir ai
XO, per demanar l'estudi d'impacte ambiental, pero sempre, 
i aixo ha diu, sempre que siguin projectes que hagin d'estar 
informats, que s'hagin de sotmetre a informaeió del Govern 
balear, si els projectes no s'han de sotmetre al Govern bale
ar, no tenen perque dur aquest estudi d'impacte ambiental. 

1 ja per acabar, concretem les feines que han fet tins 
ara quant a regeneració de platges. S'han fet ampliacions a 
la platja de Palma, Magalluf, i regeneració de la platja de 
Ca'n Pere Antoni. Per a aquestes feines, ja li die, es va estu
diar el tipus d'arena que es necessitava, es va anar a la zona 
de Cala Vella, a Llucmajor, i d'alla es varen fer les extrac
cions d'arenes. Primer, i hi ha els videos, voste ha pot veu
re, tant la vida animal com vegetal en aquesta zona és bas
tant escassa. 

Quant al que deia dels pescadors, com que ja hi ha ex
periencies i, per tant, ja es pot saber si aquestes aetuaeions 
van en contra de la pesca o no hi van, li puc dir que a la zo
na de Cala Vella, l'any posterior al que es fes l'extracció 
d'arenes, va esser l'any millar quant a les captures de jon
quilla, són dad es que supos que la confiaria de pescadors li 
potdonar. 

A causa de la riada del 6 de setembre del 89, en el sec
tor de Cala Figueretes, també s'han fet regeneracions d'are
na. Es varen treure de Cap Farrutx i també es feren els vi
deos i els estudis pertinents per demostrar que són les zo
nes on es crea menys impacte. 

En definitiva, si és una qüestió d'informació pública, 
ens sembla bé, ara, si és una qüestió d'enfrontar adminis
tracions i no treure res en net, Sr. Serra, no li podem donar 
suporto Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Serra, nosotros estamos de 
acuerdo con usted, a fuerza de estar de acuerdo con esta 

Cámara, porque en el Boletín Oficial se publica el 22 de ju
nio del 89 una resolución aprobada en la Comisión de Or
denación del Territorio que dice: "El Parlamento insta al 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo a que pare las 
extracciones de arena en la costa balear, hasta que no se 
haya elaborado y presentado a información pública una 
evaluación de impacto ambiental de los efectos directos e 
indirectos a corto, medio y largo plazo de esta actividad". 

El resultado a la vista está, se nos dice que hay videos y 
grandes estudios, a nosotros nos pasa exactamente lo mis
mo que a ustedes, no hemos visto esos videos ni esos estu
dios, y lo que en definitiva pedla la Cámara es que se hicie
ran públicos. Esto no pudo ser, y hoy ustedes traen una rei
teración. 

Por si fuera poco, el Decreto a que aludía el Sr. Quet
glas, el núm. 4/86, de 23 de enero, de implantación y regu
lación de los estudios de impacto ambiental, ya se refiere al 
tema de extracciones de arena, creo que es en el anejo IIl, 
apartado 2.1, entre las actuaciones objeto de evaluación 
simplificada están las extracciones de arena y grava. Es cier
to que este decreto no alcanza a la Administración del Es
tado, si bien ya en su exposición de motivos se refiere a las 
directrices sobre evaluación de las incidencias de ciertos 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, a
probadas por las Comunidades europeas el 27 de junio del 
85. Tampoco esto parece afectar a la sensibilidad del Minis
terjo de Obras Públicas, del Gobierno socialista en definiti
va. 

Con estos antecedentes, lógicamente nosotros vamos a 
poyar el primer punto. 

El segundo punto lo apoyaríamos de mil amores, por
que efectivamente creemos que sería pertinente y bastante 
lógico que hubiera una coordinación entre el Ministerio de 
Obras Públicas y el Gobierno balear en esta materia, como 
en tantas otras. 

Si bien, realmente, la proposición no de ley, tal como 
está redactada resulta difícil de apoyar, porque pretende 
instar al Gobierno de la Comunidad a supervisar y contro
lar las operaciones de esta naturaleza en el caso de que se 
efectúen. El problema es que de estas actuaciones, de estas 
operaciones, no tiene conocimiento el Gobierno de la Co
munidad, más que cuando se hacen públicas por los medios 
de comunicación o por las protestas de los afectados. Real
mente, una vez más el Gobierno socialista no tiene la sensi
bilidad de, por lo menos, ''informar al Gobierno de la Co
munidad Autónoma. 

El segundo apartado es todavía más dificil, porque di
ce: "Evaluar técnicamente el impacto y hacer públicos estos 
estudios y su comparación con las evaluaciones de impacto 
ambiental previas que se efectúen en su caso", Claro, si no 
se hacen evaluaciones de impacto ambiental previamente, 
difícilmente pueden contrastarse con otros estudios, de ma
nera que nosotros estamos por completo con el espíritu de 
esta segunda resolución, pero vemos muy dificil apoyarla 
porque parece que primero de todo tendría que haber este 
estudio de impacto ambiental y tendrla que darse de él 
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cuenta por lo menos al Gobierno de la Comunidad Autó
noma, con el objecto de que pudieran coordinarse. 

Por consiguiente, y salvo que usted proponga algún 
cambio en la redacción, nosotros no podemos apoyar esta 
segunda parte. 

Nos pasa lo mismo que al PSOE de Formentera, que 
tampoco puede apoyar la protección del catálogo que han 
aprobado sus correligionarios. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari proposant, té la parau
la el Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. S'ha de replicar molt breument. 

Crec que el primer punt de reiterar la necessitat d'ava
luacions d'impacte ambiental ens alegra molt que el Grup 
CDS i el Grup POPULAR hi estiguin d'acord, perque ja 
ho havíem debatut, i no ha anat aixi com tocaya. 

Així mateix, ens hem molestat a anar a veure qualque 
estudi, els videos no, la veritat, no els hem vist, pero hem 
vist dos estudis que aportaven uns clements. 1 és a partir 
d'aquí, Sr. Pere Sena, portaveu del Grup SOCIALISTA en 
aquests temes, és a partir precisament d'aquests estudis 
quan nosaltres hem redactat un segon punt que sí ens sem
bla factible, el Sr. Quetglas ja m'ha resolt el terna compe
tencial i li he d'agrair, pero sí que és factible perque exis
teix una Comissió del litoral, existeix una possibilitat de 
convocar l' Administració de I'Estat i so¡'¡icitar-li, els videos 
no ha sé perque per ventura són videos que no formen part 
de la documentació habitual, no ho sé, pero sí els estudis; 
estic segur que si la.Conselleria, a través de la Comissió del 
litoral, demana aquest estudi, s'ha de dur i fins i tot la Co
missió del litoral el pot estudiar i el pot comparar, i aixo és 
el que nosaltres volfem. 

A partir de coneixer el primer estudi és quan digué
rem, ens agradaria una comparació amb els estudis previs 
inicials que s'hagin pogut fer. Ha die perque tenim dubtes. 
1 aquests dubtes, Sr. Serra, ens duen clarament al fet que 
nosaltres, la veritat, en temes de medi ambient estam molt 
escalivats, el MOPU també ens ha escalivat, és a dir que, 
certament, no eregui voste que sigui tan senzill haver de 
prendre pan en tates aquestes qüestions. 

L'Institut Oceanografic ha fet una bona feina, és in
dubtable, pero el problema existeix. Nosaltres ereirn que si 
hi ha voluntat d'autogovern, el segon punt, Sr. González 
Ortea, es pot intentar resoldre. CIar, si no hi ha estudi pre
vi, no hi pot haver l'altre estudi, és evident, pero es tracta 
d'exigir que hi hagi el previ, la Comissió pertinent de la 
ConselIeria amb membres de l' Administració de I'Estat que 
hi formen part es pot intentar que funcioni, i si no funcio
na, almanco poder tenir la iniciativa des de la ConseIleria 
d'Obres Públiques, en aquest caso 

Per altra banda, i ja ha ha dit també un poc el Sr. Qu
etglas, el nostre Grup va plan tejar en el seu dia, día 7 de 
mar~ del 90, el tema a la Comissió Europea, í la Comissió 
Europea, amb molt d'encert, ha reiterat que els fans marins 
tenen problemes amb el plantejament que nasal tres plante
jamo Per tant, si estam avalats també per la Comissió Euro
pea, ens pareix que bé el Parlament balear pot avalar la 
proposta. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat i no havent acceptat el Sr. Serra el 
canvi de redacció del punt segon, passam a votar la pro po
siCÍó no de llei del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, núm 2660/90 ... 

Per que em demana la paraula, Sr. Serra? 

EL SR. SERRA 1 VICH: 

Per una qüestió d'ordre, demanam la votació separada 
deis dos punts. 

EL SR. PRESIDENT: 

Bé, votarem separadament els dos punts encara que no 
és habitual, la proposició és una, pero podem votar separa
dament els dos punts, no hi ha inconvenient. 

Passam a votar el primer punt de la proposició no de 
lIei 2660/90, del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES. 

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

Vats en contra? Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

I passam a votar el punt segon. Sres. i Srs. Diputats 
que voten a favor, es valen posar drets? 

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

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

Resultat de la votació: vots a favor, 7; vots en contra, 
20; absteneions, 28. Queda rebutjat aquest punt segon que 
acabam de sotmetre a votació. 

III. 2).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
2692/90, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES, RELATIVA A 
TREBALLADORS ESTRANGERS A LES ILLES BA
LEARS. 

1 passam al debat de la proposieió no de Ilei núm. 
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2692/90, del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, sobre treballadors estrangers a les Illes Bale
ars. Per defensar aquesta proposició no de lIei, per part del 
Grup proposant, té la paraula el seu portaveu, Sr. López i 
Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Sres. i Srs. Diputats. La Constitució Espanyola a l'arti
ele 13 es refereix als estrangers i diu que gaudiran a Espa
nya de les llibertats públiques que garanteix el títol present, 
el titol de drets i llibertats, en els termes que estableixin els 
tractats i la lIei. 

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, a l'article 9 
fa referencia a les institucions d'autogovern i eIs insta a 
promoure la llibertat, la justicia, la igualtat i el progrés sb
cio-econbmic. Citar aquests grans texts no es cap garantia 
que el compliment d'aquestes paraules siguin fets. 

Quan el Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES 
va presentar aquesta proposició no de lIei era el mes de no
vembre de l'any passat, pensé'lvem que era possible, en ple
na problemé'ltica deIs treballadors marroquins tancats a una 
església de l'illa d'Eivissa, pensavem, die, que era possible, 
dins els pressuposts de l'any 91, fer possibles unes actua
cions pressupostaries. Per aixb, no hem de trobar estrany 
que al punt quart digui "posar en marxa a partir del gener 
de I'any que ve un programa d'inserció social i cultural deis 
trebaÜadors estrangers a les Illes Balears". 

Perb la problemé'ltica que en aquells moments detecta
vem, lluny d'haver remes s'agreuja i es complica. No cal re
cordar que el racisme té múltiples formes. L'Apartheid, el 
desenvolupament separat de les poblacions, les considera
cions marginaIs a les minories supervivents de genocidis en 
poblacions aborigens, eIs refugiats immigrats, són formes 
de racisme social. 

Pero el que avui ens ocupa, ara i aquí, és el raeisme 
d'aquells que són tractats com a inferiors pels propis con
eiutadans, la mé'l d'obra deis quaIs exploten. 

Més universal i estes, sobretot en palsos de forta immi
gració, com han estat durant els darrers lustres eIs nos tres 
palsos d'illes, la immigració que ha atret preeisament l'aIt 
nivell de vida enfront de la miseria del tercer món, el feno
men de racisme que s'observa entre els habitants d'aquests 
palso~, entre e11s el nostre, envers eIs estrangers, és produc
te de múltiples perjudicis que són desencadenants de reac
cions que es poden manifestar en principi de formes xovi
nistes, més enllé'l del legftim orgull, de l'estimació legítima 
per la propia patria que degenera després en xenofObia i 
que fins i tot dóna casos d'odi racial. 

Aquestes actituds reprensibles neixen d'un temor irra
cional provocat sovint per la presencia d'altri i la necessitat 
de confrontar-se amb a110 que és diverso Vu11 recordar aquí 
el lema amb que se celebrava fa poes dies a Barcelona un 
congrés de Sos-racisme, una organització de can\cter inter
nacional, el lema no diu altrament que "lguaItat per a viu
re, diversitat per a conviure". 

Aquesta igualtat per a viure, que és exigible a tothom 
que se senti realment huma i disposat a defensar els drets 
humans, s'ha de complicar també amb formes que admetin 
la diversitat, i Europa, en aquests moments tan saesejada 
per les contradiccions que viu el món amb plena guerra que 
afecta tot el planeta -la guerra del Gof Persic no és una 
guerra regional, no és un conflicte sectorial-; Europa, die, 
continua essent per als habitants deIs palsos d'Africa, del 
sud-est asié'ltic, de 11atino-america, que fugen de la guerra, 
de la fam i de la persecució política, continua essent la ter
ra promesa. I seria injust, i cree que políticament molt des
encertat, que la unificaci6 de l'espai europeu tingués com a 
efecte la construcció al seu entorn d'una murada infranque
jable per a aquelIs que criden a les portes procedents d'al
tres palsos que foren colOnies europees o que són, senzilla
ment, colbnies d'extracci6 del primer món. 

Les polftiques globaIs deIs governs sobre l'emigració 
han de trascendir al nostre entendre, perque som un grup 
nacionalista, pero no un grup nacionalista-imperialista, han 
de trascendir al concepte de seguretat i situar-se en una 
perspectiva d'interdependencia i de solidarital nord-sud. 
Parlar d'aquestes coses, repetesc, quan les contradiccions 
han esclatat en forma MHica, esdevé, si més no, lacerant. 

Quines conseqüencies té tot aixO? Entre d'altres, que 
l'informe del Sr. Lindford, socialista, l'informe presentat al 
Parlament europeu hagi quedat, com diuen en castella, en 
agua de borrajas. Tots els drets reconeguts en aquest infor
me estan per estrenar. 

I em plau referir una idea que el Sr. Godino, en aquest 
moment absent del Parlament, segur que coneix, és una cita 
que fa el Sr. Godino a un estudi de problemé'ltica municipal 
que diu, citant Cicer6: "Onsevulla que estiguis a pIe, onse
vulla que estiguis bé, alla hi tens 'la pé'ltria". Ido bé, aquesta 
patria que és digna de tothom, ha de ser possible també a 
les nostres illes. 1 a les nostres illes resulta que eIs cent tre
balladors africans tancats a l'església d'Eivissa, avui, s6n 
noticia de primeres pagines aIs diaris consistents en l'expul
si6, la sortida de centenars de treballadors també d'aquesta 
nacionalitat per falta de treball, per recel empresarial o 
senzillament per les prevencions, peIs prejudieis generats al 
confliete MI·lic. 

Les competencies sobre aquesta materia no s6n en 
mans de la Comunitat AutOnoma, pero una comunitat au
tenoma competent també ha de voler incidir sobre aques
les materies. Així ho han fet, per exemple, comunitats autO
nomes com la de Madrid, com la de Catalunya que ha ins
tat la Generalitat a tenir actuacions en aquest respecte. 
Quines aetuacions? SenzilIament algunes de les que també 
voldríem veure aplicables aquí, a les Illes Balears, i que 
proposam amb aquesta proposiei6 no de llei: realitzar i pu
blicar amb periodieitat semestral les estimacions del Go
vern pel que fa al nombre, localitzaci6 legal deis treballa
dors estrangers a les Illes Balears. 

Qui pot dir, amb coneixement de causa en aquests mo
ments, quants són, on viuen, amb quines condicions viuen, 
amb quina situaci6 legal es troben, molts de treballadors 
immigrats que estan acollits aquí, a les nostres illes? Creim 
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que el Govern té aquí una competencia possible d'exercir i 
que l'hauria d'exercir. 

Com també és possible que crel necessariament en col
laboració amb eIs ajuntaments i les corporacions locals 
centres d'acollida i oficines d'informació, orientació i asSes
sorament per a aquests treballadors. Els pobles com els de 
les llIes Balears que han tingut, en determinades circurns
tancies historiques necessitat d'emigrar, perque les cir
cumstancies vitals no eren favorables, saben o haurien de 
saber el dificil que és adaptar-se, integrar-se a les societats 
de recepció d'acollida. Ido bé, per facilitar els coses, crec 
que les Illes Balears haurien de ten ir també aquests orga
nismes com tenen al tres comunitats, repetesc, per facilitar 
aquesta integració. 

Pero la proposició no de llei també té una altra ves
sant, la de sensibilitar els ciutadans i ciutadanes de les illes 
sobre els drets socials i polftics deis treballadors estrangers, 
i a0 es pot fer a través d'una coHaboració fructífera entre 
organitzacions governamenlaIs, del Govern de les Illes Ba
lears, vull dir, i no governamentals, per exemple aquelles 
que tenen per objecte la defensa deis drets humans, Justicia 
i Pau entre d'altres. 

Finalment, creim que apart de les disposicions pressu
postaries que per a assistencia social ha de tenir aquest Go
vern, també hauríem de vetllar sobretot per les condicions 
laborals, aquí la Consellyria de Treball hi té moIt a dir, per 
les condicions sanitaries, per les condicions d'hábitatge deIs 
treballadors que sovint malviuen amuntegats en pisos o en 
habitacles que no mereixen el nom d'habitatge. 

Per acabar, Sres i Srs Diputats, voldria que reflexionés
sim sobre notícies com les que es produlen a les Hes Bale
ars el mes de desembre, entorn a les dates de Nadal, preci
sament, "en Mallorca no existe conciencia racista, aunque Las 
autoridades la estimulan", diu el titular d'una notícia. Palma 
sera l'any 93 una de les principals fronteres exteriors de la 
Comunitat Europea, vet aquí una altra responsabilitat greu 
respecte d'aquesta no posada de murades que hauria de te
nir una actuació política sensible en aquesta materia. 

Sres i Srs Diputats, facem possible que a les llIes on 
gaudim d'un alt nivell de renda per capita, les desigualtats 
soocials que afecten els ciutadans i ciutadanes que tenen 
drets civils a les nostres illes, s'estenguin també a aquells 
ciutadans i ciutadanes que, impulsats per una necessitat vi
tal, han vingut a cercar entre nosaItres un lloc d'acollida i 
de convivencia, iguaItat per a viure i diversitat' per poder 
conviure entre nosaltres. Gracies. 

(La Sra. Vice-presidenta primera substitueix el Sr. Presi
dent en la direcció del debat) . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Diputado. ¿Grupos Parlamentarios que 
quieran intervenir? Por parte del Grupo Parlamentario 
SOClALIST A, tiene la palabra el Sr. Martín i Peregrino 

EL SR. MARTíN 1 PEREGRíN: 

Sra. Presidenta. Sras. y Sres. Diputados. En esta Cáma
ra ha sido proverbial, y este diputado particularmente reco
noce, el rigor y la seriedad con que el Sr. López Casasnovas 
suele plantear y exponer sus intervenciones ante la Cámara. 

La verdad es que la actuación de hoy, desde mi punto 
de vista, aún coincidiendo en el fondo de la proposición no 
de ley que se planteaba en cuanto a que estamos en una si
tuación en que nuestra cultura es insolidaria y sectaria en 
relación a un gran número de personas, y concretamente 
respecto de los extranjeros, que es un común de todas las 
sociedades occidentales una situación de xenofobia y de in
comprensión ante estas situaciones de personas que se ven 
obligadas, por evidentes razones, porque en sus países o re
giones de origen no encuentran trabajo, a ir a otros sitios. 

Me gustaría recordar la frase que dice Günter Grass en 
su libro Cabeza de'tUrco, cuando en el año 1983, en una so
ciedad como la alemana se atreve a algo que nadie había 
querido hacer que es introducirse en el mundo de la inmi
gración, y dice: "Mis vivencias han superado en un sentido 
negativo todas mis expectativas, en plena República Fede
ral he vivido situaciones que de hecho sólo se hallan descri
tas por lo general en los libros de historia del siglo XIX". 
Narra unas experiencias que se producen en una sociedad 
como la alemana de 1983 y a la que naturalmente, por ra
zones históricas y de tiempo, nosotros probablemente nos 
vamos aproximando. España ha sido un pais de emigrantes 
y ahora empieza a ser un pais receptor y a recoger o a in
corporar personas que vienen de otros paises. 

Pero hay una cuestión muy importante en la proposi
ción no de ley que conviene aclarar. Cuando se plantea, en 
un escrito, que es voluntad de las autoridades marginalizar 
el colectivo de inmigrantes y vincular emigración y delin
cuencia a la vez que se ofrecen cifras refutables, se está ha
ciendo una acusación de tal gravedad que de ninguna de las 
maneras puede quedar en la simple formulación, sino que 
se tienen que decir cuáles son los fundamentos que la apo
yan. 

y aquí es donde creo que ese rigor, esa seriedad pro
verbial en el Sr. López Casasnovas, sinceramente tengo que 
decir que no se ha producido. Sr. López Casasnovas, no es 
cierto que las autoridades marginalicen los colectivos y vin
culen inmigración y delincuencia, no es cierto, porque esto 
viene a decir, en primer lugar, que el gobierno, el que sea, 
en este caso habría que entener que el que tiene las compe
tencias, está incumpliendo manifiesta y flagrantemente la 
Constitución, la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de 
los extranjeros en España y los tratados que han sido ratifi
cados sobre derechos humanos por Espafia. 

y concretamente en Baleares le puedo decir, Sr. López 
casasnovas, que, en primer lugar, la mayor parte de resi
dentes extranjeros que tenemos en las islas son residentes 
que tienen una situación económica razonablemente de ti
po medio o alto, que el criterio que se está aplicando en es
ta región sobre aplicación de la normativa vigente en lo 
que se refiere a la recepción y autorización de las residen
cias, por razones de trabajo, es amplia, que además se está 
haciendo un especial hincapié en la resolución de expe-
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dientes cuando se solicitan las exenciones de visado para la 
recepción de estos trabajadores y que, además, se están ha
ciendo esfuerzos extraordinarios. Y yo le vaya dar datos a 
usted con cifras, para que las situaciones de ilegalidad de 
los trabajadores inmigrantes se sancionen en base a las per
sonas que promueven esta explotación absolutamente in
justificable, es decir, los empresarios o personas desapren
sivas que se aprovechan de estas situaciones. Y se han le
vantado más de doscientas actas en el año 1990 y se han 
puesto sanciones y multas por más de 140 millones de pese
tas. 

¿Qué es lo que sucede, entonces, desde nuestro punto 
de vista cuando se hace una formulación de este calibre? 
Que no nos podemos quedar en la referencia, que no pode
mos tener datos de periódico, que no podemos tener sólo 
sentimientos que nos vengan del me han dicho o he oído 
comentar. Hay que entrar en el fondo de la cuestión, por 
mucho que nos cueste. 

y el fondo de la cuestión es un problema de la socie
dad en su conjunto, de nuestra sociedad hiperdesarrollada, 
hipermaterializada, y que sigue explotando al marginado, 
que lo desprecia o ignora y que, además, conscientemente 
le desprotege, y le desprotege porque de él saca un rendi
miento a través de esa explotación. 

Hoy en día nos encontramos con que hay una serie de 
países en el tercer mundo y concretamente en el Magreb 
que están produciendo una inmigración masiva e incontro
lada. Quiérese decir que Baleares, por razones de proximi
dad y por razones de riqueza, es uno de los puntos apeteci
dos por estos inmigrantes. Que en primer lugar entran en 
España como si fueran personas que vienen en condición 
de turistas, que en muchas ocasiones vienen sin documen
tación alguna, y que una vez pasados los plazos legales esta
blecidos por las leyes se encuentran en una evidente, fíjese 
que le digo, situación de ilegalidad formal. Situación de ile
galidad formal que es la causa de que esos empresarios des
aprensivos o esas personas desaprensivas aprovechen la 
misma para una explotación de tipo salarial y de tipo social. 

La propuesta, entonces, tiene que tener un sentido 
mucho más directo para atajar el problema, y ese sentido 
más directo está, aunque nos cueste y digamos que no sea 
la mejor solución desde el punto de vista teórico, en aplicar 
estrictamente la ley. Y la aplicación estricta de la leyes que 
se concedan los permisos de trabajo y que se exija a las per
sonas que contratan ileg~lmente que cumplan con la legali
dad vigente. De esta mariera, es como empezaremos y em
pezarnos a proteger a estos trabajadores inmigrantes. 

Posteriormente, aclarada la situación en este aspecto y 
en este sentido, en cuando con incuestionable evidencia, 
podernos ver cuáles son las soluciones a problemas de resi
dencia, a problemas de integración y, en definitiva, a resol
ver lo que es de estricta justicia, que unos ciudadanos, que 
unas personas se sientan perfectamente integrados en ellu
gar en donde quieren y pueden trabajar. 

Consecuentemente, la proposición, como le decía an
tes, en el fondo es absolutamente irreprochable, quiero de-

cir en cuanto denuncia una evidente situación de injusticia 
y de marginalidad, y el Grupo Socialista la va a apoyar, sal
vo en el punto primero, en tanto entendemos que es una 
propuesta inviable, porque decirle al Govern de la Comu
nidad Autónoma -que no tiene la competencia sobre temas 
de extranjería y de nacionalidad- que realice y publique con 
periodicidad semestral estimaciones en lo que hace referen
cia al número, localización y situación legal de los trabaja
dores, es promover una actuación de dificil aplicación y de 
difícil resolución, tanto desde un punto de vista formal, co
mo desde un punto de vista material. Sin embargo, los pun
tos 2, 3, 4 Y 5 creemos que razonablemente pueden aceptar
se, y por consiguiente el Grupo Socialista los va a apoyar. 

(El Sr. President repren la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, per part del Grup Parlamentari POPU
LAR, el Sr. Ribas i de Reyna. 

EL SR. RIBAS 1 DE REYNA: 

Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Hoy nos encon
tramos con una proposición no de ley, presentada por el 
PSM-EEM, en la cual deberfamos puntualizar una serie de 
cosas. 

Quiero decir que nuestro grupo liene conciencia y una 
preocupación evidente de toda una serie de problemas que 
afectan a toda la sociedad. Pero tendríamos que distinguir 
en esta proposición no de ley lo que nos quiere decir el Sr. 
López Casasnovas, porque evidentemente ha dado la sensa
ción de que culpaba, de alguna manera, al Govern balear, a 
la Comunidad Autónoma, y se ha hablado en unos térmi
nos que verdaderamente me han dejado asombrado, se ha 
hablado de genocidios, de apartheids, de xenofobia, de odio 
racial. 

Sr. López Casas novas, quiero decirle que deberíamos 
empezar a establecer de qué trabajadores está usted ha
blando, de los legales o de los ilegales. Yo estoy convencido 
de que usted conoce perfectamente una ley sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España, ley publicada el1 
de julio del año 85, que establece una serie de derechos, 
una serie de obligaciones para comportamiento, dentro de 
la propia Constitución, que en el título 1 establece para los 
extranjeros. 

Debemos entender, hablando de los extranjeros, que si 
han venido aquí como turistas y después se han quedado 
marginados completamente, el Govern balear no tiene nin
guna competencia; es más, yo le dirfa que ante estos hec
hos, en la Conselleria de Sanidad se han establecido unos 
comedores donde se les puede ayudar de alguna manera, 
pero está claro que la competencia no es del Govern y que, 
por supuesto, respecto de todos los ternas de los que usted 
ha estado hablando, nosotros no lo vamos a apoyar. 

y no lo haremos por una serie de razones, no por falta 
de sensibilidad, sino porque es evidente que nosotros no te
nemos las competencias, y en cuanto a lo que establece en 
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el punto núm. 1, referente a tener una lista de todo, es evi
dente que es competencia del Ministerio del Interior, lo sa
be perfectamente, están controlados por la policía, saben 
dónde viven, lo que pasa es que el engaño muchas veces es 
manifiesto y que indudablemente lo que la ley establece 
respecto de los trabajadores que pueden venir aquí, con sus 
derechos y obligaciones, con el derecho a la educación, con 
el derecho, incluso, de votar en algunos ayuntamientos, es
tá perfectamente delimitado que tengan un contracto de 
trabajo. 

Se ha hablado aquí de algunos empresarios que están 
dando cobijo a una serie de trabajadores. Sr. Peregrín, es 
usted persona seria y estará de acuerdo conmigo en que no 
podemos hablar de empresarios, estos señores no son em
presarios, creo que usted conoce perfectamente a la clase 
empresarial y un empresario no contrata al margen de la 
ley, están cumpliendo con la legalidad vigente, y creo que 
usted es consciente de eso. No podemos llamar empresa
rios a gente que está abusando de una gente que no tiene 
ninguna clase de defensa. 

Yo le recordaría, Sr. López Casasnovas, porque creo 
que es bueno refrescar un poco la memoria, y parece que 
en muchos temas me toca contestarle a usted, me ha toca
do esa china, pero esto es as1. Mire, en la Ley de derechos y 
libertades de los extranjeros, en el preámbulo, dice que en 
esta perspectiva la ley, a lo largo de todo su articulado, des
taca su preocupación por reconocer a los extr~njeros la má
xima cota de derechos y libertados, cuyo ejercicio queda 
prácticamente equiparado a los propios ciudadanos espa
ñoles. 

Viendo este preámbulo y toda una serie de derechos y 
obligaciones que tienen los extranjeros, -por ejemplo dice 
en el número 1 que los extranjeros gozarán en España de 
los derechos y libertades reconocidos en el título 1 de la 
Constitución, y en los términos establecidos en la presente 
ley; en el artículo 9, se reconoce a los extranjeros que se ha
llen legalmente en territorio nacional-, creo que es muy im
portante aclarar de qué clase de extranjeros estamos ha
blando, porque si son ilegales, el Govern balear no tiene 
ninguna culpa y que, por supuesto, todos los extranjeros 
tienen que estar supeditados a la ley, de la misma manera 
que cuando los emigrantes españoles van a países extranje
ros deben supeditarse a las leyes de cada pais. 

No cabe duda de que el problema de los extranjeros, y 
justamente España, como muy bien decía el Sr. Peregrín, y 
sobre todo Baleares, es una preocupación constante por las 
cotas de bienestar alcanzadas, que han llegado fuera de 
nuestras fronteras, que venga aquí gente y que se quede a 
trabajar de una manera ilegal. Esto nos preocupa, y no sólo 
a España ni a la Comunidad Autónoma balear, preocupa a 
España y a algo más importante que es el Mercado Común. 
y usted sabe porque es una persona que lee y que está en
terada, que hay unas directrices del Mercado Común en las 
cuales solicita a España, concretamente, que se tenga un 
miramiento especial a la forma cómo entran y que la gente 
que venga aquí venga de una manera perfectamente legal. 

Tenemos problemas no sólo por los extranjeros, Sr. 

López Casasnovas, por desgracia existe un paro nacional, 
existen emigrantes de la península, y sabemos que muchas 
veces las condiciones no son lo mejor que podríamos tener. 
Pero, no obstante, yo creo que la caridad bien entendida 
empieza por uno mismo y tenemos que preocupamos, no 
solamente de los demás, sino de los nuestros propios espa
ñoles, emigrantes españoles, nacionales, que han venido 
aquí a trabajar y que, indudablemente, los extranjeros ven
gan legalizados, con unos contratos de trabajo. Así evitaría
mos toda una serie de problemas. 

Con todo lo dicho, nuestro grupo, por las razones ex
puestas, no va a apoyarle, cosa que lamentamos de verdad, 
no podemos apoyarle porque consideramos que todas esas 
oblígaciones son obligaciones de la Administración central 
en la cual nosotros no tenemos ninguna competencia y que, 
por supuesto, es el Estado central quien tiene que resolver
lo. Muchas gracias, 6r. Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, pel Grup NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, el Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. He d'agrair les pa
raules del Sr. José Luis Martín Peregrín, portaveu del Grup 
Socialista en aquesta ocasió, quan ha qualificat les meves 
intervencions, algunes de les meves intervencions, de rigo
roses; ha lamentat, sempre deduir-se del context de la seva 
exposició, que hi hagués un excés de sentiment en les me
ves paraules anteriors part damunt tal vegada de la raó. Jo 
intentaré, com ha he intentat abans, cenyir-me als fets con
crets i a la raó. 

Miri, no són només dades, notícies de diaris, dad es pe
riodístiques les que manejam, n'he manejades, seria innega
ble dir-ho, pero si n'he manejades és, entre d'altres raons i 
sobretot, perque no tenim un coneixement exacte i concret 
de la realitat, periOdicament analitzada per l'organisme 
competent, en aquest cas, potser sí que és el Ministeri d'In
terior, Sr. Ribas de Reyna, pero també és cert que un punt 
com el que propasa la nostra proposició no de lIei, gairebé 
literal, va ser aprovat per unanimitat en el Parlament de 
Catalunya, precisament amb voluntat de tots els grups de 
fer possible la coHaboració entre la Conselleria d'Interior, 
aquí podria ser perfectament l'Adjunta a Presidencia, i el 
Ministeri d'lnterior. 

'. 

CIar, és que hem d'anar a la font, hem de poar la infor
mació que els organismes estatals tenen precisament per 
no perdre de vista que un govern autonOmic ha de coneixer 
on s'instaHa la realitat, pensam que a0 és possible, i si al
tres comunitats ha fan, per que no, Sres. i Srs. Diputats, la 
nostra? 

Es cert que hi ha situacions d'immigració amb ele
ments d'econornia relativament mitjana o alta, sí, voste ho 
sap, Sr. Martín, jo també, pero jo també sé, i ara no és per 
dades periodístiques, sinó per propia experiencia, proble
mes tan concrets com: notables traves per a la concessió o 
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renovació de permissos de resid~ncia - i en citaré un caso La 
Sra. Miriam Radher, violonxelista de l'Orquestra Sirnfonica 
de les Illes Balears, quins problemes, Sra. Consellera de 
CUltura, va tenir aquesta senyora per poder aconseguir la 
tarja de resid~ncia i el permís de treball? Quins problemes? 
Mesos. Continuam. 

Per qu~ no parlam d'aquell treballador sud-america 
que té un bar obert a Maó i que ha estat prop d'un any per 
aconseguir la seva concessió, el permfs de treball? Es que li 
he gestionat jo mateix, jo mateix vaig anar a l'Administra
ció Perif~rica de l'Estat. Ha de quedar clar, problemes, n'hi 
ha. 1 són ben concrets. 

També conee el problema d'un treballador de la cons
lrucció contractat per un empresari que precisament estava 
molt content de la responsabilitat i la feina d'aquesta per
sona i que va ser objeete d'expulsió precisament perqu~ se 
1i havia mor! son pare, va haver de sortir d'Espanya i ja no 
el deixaren tornar a entrar. 

Hi ha una llei d'estrangeria, si senyor, pero no podem 
ocultar des d'aquesta tribuna que la llei d'estrangeria ha es
tal qualificada com una llei contn\ria en alguns aspectes -si
guem rigorosos- a les normatives europees, als drets hu
mans, i aixo no ho diu Amnistia Internacional ni Justicia i 
Pau, aixo ho diu el Defensor del Pueblo i el Sfndic de Greu
ges de Catalunya, que recoman que llegeixin els seus estu
dis, els del Defensor del Pueblo, per exemple. Per tant, la 
llei d'estrangeria tampoc no és una panacea de tol el que es 
pot fer o deixar de fer. 

1 mirin, aquest fulletó, donam una mA a Ajuts a les v(c
times del delicte, és una oficina que té oberta aquest Govern 
de la Comunitat Autonoma, i a la seva anAlisi de les actua
cions fetes l'any passat, l'any 89 seria, sortia la informació 
de vint-i-un casos de problemes d'estrangeria, mirin per on, 
el Govern ja actua en aquesta qüestió. 

Pero vull encara dir-los una altra cosa, si el President 
m'ho permet. Quan jo em referia als treballadors estran
gers, em referia als que tenen treballlegal i als que en cer
quen, als que tenen dret de tenir-ne, i no basta que hi hagi 
menjadors oberts, és que els quatre punts darrers de la pro
posició no de llei, els hem de votar tots per unanimitat, 
tots, perqu~ són punts que estan recollits a la Llei d'Acció 
Social, o no, Sres. i Srs. Diputats? Competencia total. 

Les normatives del Mercat Comú, efeetivament, pero 
també eIs recordaré que el grup de Trevi, sabran a qu~ em 
referesc, actua amb seeretisme i al marge de les institucions 
comunitAries, i és el grup de Trevi qui elabora les norma ti
ves de l'entrada i sortida d'estrangers dins els palsos de la 
Comunitat Europea. 

Per tant, Sres i Srs Diputats, aquesta proposició no de 
llei que avui presenta el Grup NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, és una proposició no de llei que va ser objeete 
al Parlament de Catalunya, preeisament d'aportacions deis 
diversos grups, del CDS, del Grup Socialista, dues concre
tament, i va ser votada per unanimitat. Esperam d'aquesta 
Cambra que hi hagi, si més no, una actuació autonomica si-

milar a la que ha estat possible a altres comunitats autono
mes. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació, sí, Sr. 
Martín Peregrm? 

EL SR MARTíN 1 PEREGRfN: 

Para pedir que se haga una votación separada en rela
ción al punto primero y el resto, por lo que corresponde al 
Grupo Parlamentario Socialista. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a votació, el punt Ir de la proposició no 
de llei que acabam de debatre. Sres. i Srs. Diputats que vo
tin a favor, es valen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen po
sar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 4; vots en contra, 
48; abstencions, 4. Queda rebutjat el punt Ir d'aquesta pro
posició no de llei. 

Passam a votar els punts 2, 3, 4 i 5. Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor, es volen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen po
sar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 27; vots en contra, 
28; abstencions, 1. Queden rebutjats els punts 2, 3, 4 i 5 de 
la proposició no de llei que acabam de sotmetre a votació. 

IV.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ DE 
LA PROPOSICIÓ DE LLEI RG.E. NÚM. 2818/90, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES, RELATIVA A MESURA 
TRANSITORIA EN MATERIA D'ARRENDAMENTS 
RÚSTECS. 

I passam al darrer punt de l'Ordre del pia, que és el 
debat de presa en consideració de la Proposició de LLeí 
núm. 2818/90, presentada pel Grup Parlamentari NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES, relativa a mesura transitoria 
en materia d'arrendaments rústecs. Per defensar aquesta 
proposició de lIei, té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR ORFILA I PONS: 

GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Dia 20 de 
juny d'enguany, aquesta Cambra aprovava el Projecte de 
LLei de Compilació del Dret Civil Balear, després d'una 
llarga gestació. L'artic1e 64 quedava aprovat amb la redac
ció següent: "La institució coneguda a Menorca amb el 
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nom de sociedad rural, comunment pactada amb el titular 
d'un predi rústec i un conrador, en confereix a ambdós con
soreis conjuntament la representación. Continua, i acaba 
dient: "en el que no es preveu en aquest TItol o que no hagi 
estat expressament establert al contracte constitutiu, hom 
s'atendra exclusivament als usos i costums". 1 amb aquest 
paragraf final es consagrava, per la vía d'una llei del nostre 
Parlament, una situació d'indefensió dels pagesos de l'illa 
de Menorca que opten pel sistema contractual de parceria i 
que representen en l'actualitat quasi un 70% deIs pagesos 
de l'illa de Menorca. 

Un sistema contractual esoteric, en el cas de la seva 
versió menorquina, com el va qualificar el Conseller d'A
gricultura, Diari de Sesswn núm. 91, pagina 7.024, i que cer
tament dificulta quaIsevol intent de modernització de l'a
gricultura mentre es mantengui amb plena vigencia i afecti 
la immensa majoria deIs nos tres pagesos. Pero aquest dipu
tat que els parla va ser incapac; de fer-ho entendre així a la 
majoria de la Cambra quan es va discutir aquesta qüestió. 

VuU entendre i abó ho explic a l'exposició de motius 
que quan el Parlament aprova la Compilació no pretén la 
minoració deIs drets deIs agricultors amitgers menorq uins, 
no seria logic pensar que eIs representants del poble po
guessin voluntariament i conscientment, aprovar que una 
part deis ciutadans, els amitgers de l'illa de Menorca han de 
tenir menys drets que els de l'illa de Mallorca i els de la 
resta de l'Estat; i com que no és logic -no ho crec-, pero és 
aixf, Sres. i Srs. Diputats, els amitgers de Menorca, en ser 
afecta18 directament per l'article 64 de la Compilació, no es 
poden beneficiar deis aspectes més proteccionistes de la 
Ley de Arrendamientos Rústicos, del 1980, i concretament 
del que disposa al tftol n. 

1 com que entenc que aquest perjudici que es causa a 
una part deIs ciutadans de les Illes, els amitgers de l'illa de 
Menorca, no pot ser de cap manera calculat ni conscient, i 
que el que es pretenia el 20 de juny passat era mantenir 
una figura foral amb unes més que dubtoses arrels histori
ques, pero és igual, era mantenir aquesta figura i no deixar 
ningú en pitjor condicions, em sembla totalment logíc que 
el legislador, el Parlament que va fer aquella llei, corregeixi 
aquesta situació, consagrada per la votació de día 20 de 
juny, i puguem posar en practica un deIs principis de qual
sevol estat de dret, el que es consagra a la Constitució, arti
cle 14, que proclama la igualtat de tots eIs ciutadans davant 
la llei. 

1 no és cap estratagema, Sres. i Srs. Diputa18, la Llei de 
mesura transitoria que avui presentam és tan s enzilla , tan 
clara, que entenc perfectament la unanimitat que ha d'a
conseguir en el seu suporto Quin diputat, quin grup parla
mentari es podria oposar, amb quins raonamen18, a una llei 
que digués que to18 som iguaIs davant la llei i que eIs bene
ficis que la llei atorga són per a tots sense discriminació, 
sense excepció? Quin diputat ha faria, sense por de ser ma
linterpretat després? Perque hem de ser clars, deixar uns 
ciutadans fora deis beneficis d'una llei que protegeix els 
seus béns, no és en el fans més que un intent de mantenir 
els privilegis d'uns altres ciutadans que es beneficien en la 
minora ció deIs drets deIs primers. 

Drets contra privilegis, qui guanya? Segons la llei de la 
selva qui més for~ tengui, aquí, a la cambra de representa
ció popular, on les raons són les que més pesen, o aro hau
ria de ser, no hi cap cap dubte, evídentment han de guanyar 
els drets. Pero potser m'estenc massa en un raonament 
sobrat, com deia abans, és tan logic, tan de raó votar que 
els amitgers menorquins tenen eIs mateixos drets que eIs de 
Mallorca, o els de Catalunya o els de GaHcia, que hi sobren 
arguments. Entrem, per tant, al fons de la qüestió. 

La Ley de Arrendamientos Rústicos, del 1980, fruit deIs 
anomenats pactos de la Moncloa és clarament una llei avan
ctada en el sentit que protegeix, defensa, els drets deIs amit
gers i sense prohibir el contracte de parceria, com alguns 
demanaven en aquell moment, modifica profundament la 
legislació anterior que era del 1935 i del 1940; i ha fa per
meten a l'amitger exercitar tota una serie de drets que es 
refereixen a la foma de contracte, la seva duració, drets i 
obligacions de les par18, extinció del contracte, formes d'ac
cés a la propietat i conversió de la parceria en arrendament. 

Un canvi que també els paIsos velns, Francta, Italia, 
han acomes, i en alguns casos, coro l'italia, s'ha arribat fins 
i tot a la prohibició taxativa de la mesandria, l'any 1964, i la 
transformació deIs seus contractes de forma obligatoria en 
arrendaments. A l'Estat espanyol la llibertat d'opció es va 
mantenir afavorint, pero, amb tota una serie de disposa
cions, la conversió en arrendaments i obligant les parts a 
complir determinats requisits pel que fa al contracte. 

L'article 64 de la Compilació, especialment pel seu 
darrer paragraf, amb aquesta exclusivitat, impedeix l'aplica
ció als amitgers de l'illa de Menorca, deIs beneficis de la 
Llei general d'arrendaments, en remetre als usos i costums 
com a única font interpretativa de dret. 1 és curiós que sigui 
així, perque les compilacions de Catalunya o Galfcia, també 
amb especialita18 propies de parceria, ten en cura d'afegir 
que, en qualsevol cas, l'amitger gaudira deIs drets que la 
Llei d'arrendaments dóna a l'arrendatari. Aquesta contra
dicció, entre cometes, per tant, entre llei general i llei foral, 
du com a conseqüencia la no aplicació de la primera en ta
llar el sistema de fonts i remetre'ns únicament a aquests 
usos i costums no escrits que van canviant en el temps i que 
són una vertadera trava per a la modernització del camp 
menorquL 

Legislar, com proposam, per assegurar l'aplicació d'a
quests mínims drets continguts al titol II de la Ley de Ar
rendamientos Rústicos permet corregir una situació injusta i 
és, entenc, la nostra obligació, aprovant aquesta llei de me
sura transitoria en materia d'arrendaments rústics s'assegu
ra l'aplicabilitat per als pagesos menorquins de la llei gene
ral que els és favorable i romp l'exclusivitat de les fon18 de 
drets aplicables; perque no es tracta, com es va valer fer 
veure al debat de juny passat, d'estar en contra de la lliber
tat d'opció del pages i el propietari; el pages ha de poder 
triar, certament, entre arrendar una finca i anar a mitges, és 
a dir, ha de poder triar entre ser llaga ter o arrendatari o 
amitger, pero quan trn ser amitger -regim que també té 
avantatges- ha ha de fer sabent que té els mateixos drets, 
no deIs arrendataris d'altres zones, els mateixos dre18 deIs 
amitgers d'altres zones. SoIs després hi haura autentica lli-
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bertat d'escollir. 

D'altra banda, hem de ser seriosos. Existeix tallliber
tat? Mentre estigui en vigor la no aplicació deis aspectes 
més positius de la llei, com volem que eIs propietaris vul
guin llogar, en tost d'anar a mitges, quan amb aquest darrer 
sistema ni es pot fer valer el dret de retracte ni el dret de 
transformar parceria en arrendament, ni es fan contractes 
per escrit ni es garanteix el temps mfnim de duració del 
contracte com a altres zones? No es llogaran les finques 
mentre sigui aoo. I a la manca d'atractiu que té fer feina al 
camp per als joves s'hi ajunta aquesta dificultat que desani
ma qualsevol. 

Quin atractiu pot tenír per a un jove fer de pages, for
mar-se professionalment per ser un empresari modern si 
després s'ha de trobar amb un contracte que no li reconeix 
cap dret? Quines ganes de millorar la finca si per Sant Joan 
li podem desdir i haunl de sortir per Tots Sants sense cap 
compensació? Com convencer-lo que s'ha d'associar amb 
altres pagesos, fer inversions en comú i afrontar els diñcils 
desafiaments de la industrialització i la comercialització 
conjunta deis productes de la terra? Cap pages, cap no té 
garanties de quedar al lloc més d'un any, i aixo desanima, 
desincentiva, provoca apatia i desgana, i així no es po t a
frontar la modernització d'un sector. 

El nostre és un pages fermat, agafat de peus i mans, i 
ni tañ sois té l'exclusiva, titularitat de I'explotació, la qual 
cosa impedeix que es beneficil d'ajuts, i qua n aquests arri
ben solen beneficiar exclusivament el propietario Una ti tu
laritat compartida que impedeix a un empresari modern 
prendre les decisions urgents que de vegades ha d'actuar 
avui per adema. 

Jo pens sincerament que no som prou conscients de 
tot el que aixó representa i del que succeira en un futur 
proper si mantenim aquesta situació. I citaré alguns deis 
problemes que comporta perque són tan cIars i tan estri
dents que no s'ha de perdre almenys per haver-ho dit. 

Abandonament de cultius, polItica comunitaria que 
s'intenta aplicar per afavorir la reducció deis excedents. No 
entrarem si és bona o dolenta, simplement amb les dificul
tats per ser aplicada en el cas de Menorca, Reial Decret 
1435, exigencia per poder optar a aquesta ajuts, que s'acre
diti -citaré textualment- tenir el dret de continuar cultivant 
les esmentades superficies al llarg de tot el perrode en el 
qual es comprometen a r,etirar-les de la producciÓ; és a dir, 
mfnim cinc anys. Qui pot fer aquesta acredita ció a Menor
ca? Evidentment, cap pages, i sf en canvi els propietaris 
que podem aprofitar uns ajuts destinats als agricultors, ells 
també són co-titulars de l'explotació, i fer fora fins i tat al 
pages que queda sense feina i sense ajut per haver-la deixa
da. Es aixo just? 

Aquella res posta del Ministre d'Agricultura respecte 
de la possibilitat d'accedir aIs ajuts destinats a promoure la 
incorporació deis joves a l'agricultura és d'una claredat dia
fana, deia: "Al respecto he de manifestarle que si los jóvenes 
se incorporasen a través de un sistema contractual basado en 
la aparcerÚl, este sistema encajarla en el programa de ayu-

das, siempre y cuando éstas se destinen a la realización de in
versiones reales, se garantice el mfnimo de permanencia nece
sario para rentabilizarlas por un periodo igual o superior de 
amortización," etc., etc, Cap jove no ho podra garantir, 
mentre no s'apliqui a Menorca la Ley de A"endamientos 
Rústicos del 1980. 1 cap jove no es podra permetre fer in
versions en una finca que no és la seva i on no sap quin 
temps hi estara. 

Les principaIs ajudes de l'agricultura tenen dos condi
cionants, beneficiar l'agricultor a titol principal, és a dir, al 
pages, i que aquest pugui garantir la permanencia amb I'ex
plotació el temps suficient per rendibilitzar-Ia; aixo és im
possible a Menorca en I'actualitat. I aquest i no un altre és 
el motiu d'aquesta llei de mesura transitória que avui pre
sentam. 

Deia I'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura arel d'una 
pregunta que li vaig formular en plenari, el problema és 
quan un reglament del Mercat Comú parla que el benefi
ciari no ajuda el titular de l'explotació, ciar, quant al titular 
de l'explotació, el Mercat Comú vol dir una cosa i a Menor
ca és una altra. Una veritat com un temple, Sr. Conseller. 

L'Europa comunitaria plan teja l'agricultura com un 
desafiament per al segle XXI i no es pot entendre, és ben 
logic, que es mantenguin situacions quasi feudals, entre 
d'altres coses perque a Europa el feudalisme ha acabat fa 
segles. 

La indefensió deIs amitgers menorquins és per tant un 
handicap, una dificultat més a afegir a les moltes que ja té, i 
impedeix qualsevol canvi positiu cap 'endavant. Peró la 
qüestió que més problemes produira als pagesos menor
quins i respecte de la que no s'ha arbitrat encara cap solu
ció, és la de les quotes lleteres i la seva propietat. Com és 
sabut, la Comunitat Económica Europea assigna una maxi
quota a cada estat membre que fixa la quantitat maxima de 
llet que pOl produir o, milIor dit, comercialitzar, que es pot 
produir i comercialitzar en aquell estat, i l'estat membre la 
distribueix entre els ramaders, assignant una quantitat de
terminada a cadascun a partir d'un calcul basat en les quan
titats de referencia que es van atorgar a partir de la produc
ció lletera de l'any 1985. 

A l'Estat espanyoI l'assignació de quantitats de refe
rencia es fa als ramaders productors, assignant a les perso
nes físiques o jurfdiques una determinada quantitat, en tost 
de seguir el sistema frances que Biga la quota a la terra, és 
a dir, a l'explotació independentment de qui sigui el seu ti
tular i deis canvis que s'hi produeixen. 

La mobilitat del pages en el cas de Menorca que, repe
tim, no té garantia d'oferir més que un any a la finca, i la 
societat rural menorquina i !'adjudicació que s'ha fet se
gons I'Ordre del MAPA de 26 de marlS del 1987, d'aquestes 
quantitats de referencia, conjuntament de propietarí a 
amitger, pot donar !loc a uns problemes que l'administració 
ha d'intentar preveure amb temps suficient, aixf ho expres
saya en una pregunta formulada fa vuit mesos, i les res pos
tes han estat encara poc ac1aridores, 

s 
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Si les quantitats de referencia s'atribueixen conjunta
ment i el Reial Decret esmentat deixa clar que -citaré tex
tualment: "No podrán abandonarse total o parcialmente por 
ninguno de ellos, sin consentimiento de la otra parte", que 
succeeix quan el pages se'n va de la finca, se' n du amb ell el 
50% de la quota que se li ha adjudicat? La pot vendre, com 
sembla que sera possible?, es parla que fins i tot es podran 
cotitzar en borsa. La finca perd cada vegada que se'n va el 
pages la meitat de la seva capacitat de produir, deixant així 
de ser rendible? Quin pages nou pOl anar a una finca que 
soIs té capacitat per produir un 50% del que es produ'ia 
I'any 1985? l, si segons els usos i costums, queda la quota 
com a mota i ha de ser comparada pel pages nou, que suc
ceeix quan no n'entra cap? l quan no s'avenen de preu? 
Només podran ser pagesos aquells que tenguin quota i cap 
nou jove no es podra incorporar a l'agricultura? Si s'aban
dona la producció, el titular té dret a ser indemnitzat els 
anys que deixi de produir, qui rep aquesta indemnització? 
El pages o el propietari quan comparteixen titularitat? 1 
quan el pages se'n va, se'n du amb ellla meitat de la indem
nització per no produir aquella finca encara que ell ja no hi 
faci feina, encara que ja no hi visqui? No podra entrar cap 
nou pages a la finca, encara que sigui per produir altres co
ses que no lIet perque un pages que ja no viu alla continua 
cobrant perque aquella finca ja no produeixi !let? 

Les quotes no s'han adjudicat de forma definitiva i ja 
són dotzenes els pagesos que han canviat de finca, quan es 
faci, a qui s'adjudicanl, al pages anlie que tal vegada ja esta 
jubilat?, al nou que no era titular l'any 1985? 1 si no hi ha 
pages, i l'antic fa ara, posem per cas, de sabater?, que suc
ceira amb aquelles finques que eren improductives i ara te
nen nou pages? 

La no aplicació deIs articles 109 i 118 de la Llei d'ar
rendaments rústics, fan molt més complexa la resolució de 
situacions com aquesta i permeten als propietaris jugar 
amb els drets deIs pagesos que no poden invocar el que la 
llei ha previst en favor seu per a tots els amitgers de I'Estat, 
exceptuant els de Menorca. 1 és precisament d'aixo del que 
es vol fugir quan es manté aquesta exclusivitat del darrer 
paragraf de I'article 64 de la Compilació, i aOO ho conside
ren alguns autors com Agustfn Luna Serrano que escriu 
que el que es pretén realment és que no s'apliqui a Menor
ca la Llei d'arrendaments. 

La normativa comunitaria no entén, certament, aques
tes peculiaritats forals, i el Conseller ha deia un dia, que 
contradiuen obertament el contingut de les lleis que regu
len els arrendaments rústics a tata Europa, el beneficiari de 
les ajudes de la CEE és el pages, no el beneficiari de la ter
ra, i ni els governs més conservadors han preten el contrari. 
Pero aquest pages ha de complir una serie de requisits que 
aquí, a l'ilIa de Menorca, no podem garantir, o que la majo
ria deIs pagesos no poden garantir pel fet de mantenir una 
figura foral, en no ser aplicable la L1ei general d'arrenda
ments rústics, que permet l'existencia de contractes verbals, 
fixen en un any la duració mínima dels contractes, compar
teixen la titularitat entre pages i propietari i neguen al pa
ges els drets de retracte en cas de venda total o parcial de la 
finca i la conversió en arrendaments com succeeix a altres 
zones. 

S'ha parlat molt de la voluntarietat del pages quan s'a
cull a aquesta fórmula contractual, s'ha arribat a dir fins i 
tot que encara que fos aplicable a Menorca la Llei d'arren
daments general, els contractes depenen de les parts i po
den continuar igual que abans, pero no és aOO, el pacte, si
gui quin sigui, no exclou l'aplicació del Codi Civil ni de la 
llei necessaria. En aquest cas és ben clara la idea del legis
lador qua n sabent la capacitat de pressió que es pot donar 
sobre el pages, a qui se cerca beneficiar amb aquesta llei 
del 1980, cerca potenciar que l'amitger pugui accedir als 
avantatges de l'arrendatari. 

l fixin-se, Sres. i Srs. Diputats, si és aOO que, a part del 
caracter imperatiu de l'article 105, quan declara que el dret 
deIs amitgers seran irrenunciables, queda pales, amb la dis
posició addicional primera, que la Llei d'arrendaments sera 
d'aplicació a tot el territori nacional, amb l'excepció de l'i
lla de Menorca, pelOfet d'aquest darrer panigraf de I'article 
64, l'única excepció. L'article 105 és una norma imperativa, 
i els pactes de les parlS no se'l poden botar ni tampoc els 
costums que serien, en tot cas, d'aplicació, de forma suple
toria. L'autonomia, per tant, i la voluntat als contractes té 
límits fins a tal punt que una possible renúncia deIs drets 
deis amitgers sois es pot fer una valta existeix el contracte, 
per tal que no sigui fruits de pressions socials del propieta
[i, i, en tot cas, s'ha de fer un document públic, davant no
tari, que advertira al pages que renuncia a drets que I'afavo
reixen. Aquest és un acte voluntari, no com succeeix avui 
que aquests drets que eren fora d'aplícació per aquella ex
clúsivitat de les fonts de drets. 

Avui, Sres. i Srs. Diputats, quan el nostre Parlament 
doni suport -esperam que sigui aOO-, a aquesta proposta de 
llei de mesura transitoria, farem una pass a molt important 
en el sentit de recuperar per a una part deIs nas tres ciuta
dans, els amitgers de l'ilIa de Menorca, els drets que han 
adquirit els amitgers de tot I'Estat, fins i tot aquells d'on 
existeixen drets forals. Corregir aquesta situació és un deu
re d'aquest Parlament que no pot consentir discriminar una 
part deIs seus ciutadans. Aquest és l'objectiu de la present 
llei, i esperam sincerament, no podia ser d'altra manera, el 
vot unanime de la Cambra per a la seva aprovació. 

Gracies. Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus de grups parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
diputat Sr. Trias. 

EL SR. TRIAS 1 ARBÓS: 

Gracies, Sr. President. La veritat és que avui, en aquest 
debat de presa en consideració de la proposició de lIei, el 
Sr. Orfila ha reiterat basicament una serie d'arguments que 
eH mateix ja va esgrimir amb motiu del debat de la Proposi
ció de Llei de Reforma del Codi Civil especial per a les 
IlIes Balears, en concret quan afectava el tema de les amit
ges, l'article 64 de la Compilació. 
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En aquells moments, nosaltres ja varem mantenir una 
postura basicament d'acord amb les exposicions del Sr. Or
fila, perque enteníem que fonamentalment una paraula, 
que semblava sense cap importancia, pero que no és abó 
com s'ha vist i després de l'exposició que ha fet el Sr. Orfila 
ha quedat pales, que deia al darrer paragraf que "en el no 
previst en aquest titol o expressament establert al contracte 
constitutiu, s'atendnl exclusivament als usos i costums". 

Varem debatre molt més sobre la necessitat o no de 
mantenir aquesta figura, qualificada per molts de feudalis
ta, arcaica, etc., de les amitges de la societat rural menor
quina; pero bé, aquest Parlament va votar i va quedar l'arti
cle 64 tal i com esta publicat al BOCAIB de dia 17 de juliol 
del 90, i aquí tenim aquest article. 

Pens que tal vegada aquesta proposició, i li vull anun
ciar ja al Sr. Orfila el nostre suport, s'hagués pogut limitar 
afer desapareixer la paraula "exc1usivament" del darrer pa
ragraf de l'article 64. 

El fet que aquest article, tot l'article en sí, es remetí 
tacticament i solament als usos i costums, va ser argumen
tat, per part de la majoria, fonamentalment, que aquest sis
tema havia durat a Menorca fins al dia d'avui, amb bons re
sultats, segons havien dit, és a dir que era de general accep
tació que l'aplicació d'aquest sistema de les amitges i con
cretament de l'article 64 acceptat per tothom, i que els usos 
i costums ho demostraven i que no feia falta modificar res. 

El Sr. Orfila, amb un espai de quinze minuts, ens ha 
fet repas quasi de la legislació comunitaria, de tota l'estatal, 
ha esmentat articles, capítols i t(1Ols de la Llei d'arrenda
ments rústies, que jo tenia anotats per fer una serie de refe
rencia, voste ja m'ha estalviat lOt aixo. 

Crec que haurfem de fer una referencia al costum. El 
costum és una font de dret, evidentment, pero també cal fer 
una puntualització als estats moderns i als moderns drets 
estatals. La primacia de la llei ha reduH moltfssim la trans
cendencia deIs usos i els costums, és més, avui per avui és 
una font supletoria, solament aplicable en defecte de lIei. 
Jo cree que si aixo s'hagués tingut en compte, si s'hagués 
fet aquesta reflexió, tal vegada amb la redacció de l'article 
64 hagués quedat refleetida aquesta disposició. 

Tenim una Llei d'arrendaments rústies, la 83/80, de 31 
de desembre, que jo personalment pens que és una bona -
lIei, i que com a mínim va servir per modernitzar les estruc
tures agraries de tot l'Estat espanyol, i la disposició addi
cional, al punt Ir, qua n diu: "La presente ley será de aplica
ción en todo el territorio nacional sin perjuicio de: a) Aplica
ción preferente de los derechos civiles, forales o especiales en 
todos los territorios del Estado, donde existan nomIaS pecua
liares al respecto", seria perfecte, i tal vegada donaria satis
facció al grup proposant, si a aquest artic1e 64 no hi hagués 
la paraula "exclusivament" que remet als usos i als costuITIS. 

Quant a la defensa que es pugui fer -no sé si qualcú la 
fara- de mantenir una figura perfectament o tfpicament me
norquina i, segons es va expressar, arrelada al poble de Me
norca, entre la pagesia, jo diria més bé entre els propietaris 

de la terra, el fet de mantenir aquesta figura per la mera ex
plicació que és una font del nostre dret, que constitueix una 
de les essencies o una de les poques peculiaritats de l'illa de 
Menorca dins el text articulat de la Compilació, em perme
tran que els llegeixi unes lmies d'un proleg que va fer un 
eminent jurista, Carlos Lasarde, catedratic de dret civil de 
la Univeristat de Sevilla, on feia un comentari a la Llei 
d'arrendaments rústies, i es referia als posicionaments de 
molta gent denominada foralista en relació amb aquesta -
llei. Aquest comentari anava referit a la disposició addicio
nal, i diu: 

"En tal sentido, las precisiones del primer párrafo de la 
disposición adicional son sin duda convenientes y oportunas, 
pese que acaso sirvan también para que la encendida mente 
de algún jurista que aspira ser el oráculo de su comunidad 
autónoma, trate de convencemos de que la legislación de ar
rendamientos rústicos es una materia pura o espúreamente 
foral, y por ende competencia autonómica". 

Jo crec que davant situacions com aquestes que el 
manteniment d'una figura com aquesta a Menorca, aoo ho 
va aprovar el Parlament i abó ho tenim, pot posar entre
banes seriosos al desenvolupament del sistema de parceries 
i arrendaments a l'illa de Menorca, i fins i tot impossibilitar 
l'accés deis pagesos menorquins a ajudes i subvencions de 
la propia Comunitat Europea, que es configurin i es con
formin com a explotacions agraries importants, la veritat és 
que, al meu mode !f'entcndre, aquesla exclusivilat a la qual 
es remel el darrer panlgrf de l'article 64 de la Compilació 
no hauría d'haver quedat així en el moment de la discussió 
de la Llei de Codi Civil especial per a les Balears, i per tan! 
trobam molt encertada la presentació d'aquesta proposició 
de llei per part del Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, i evidentment dir que amb el nostre vot li donarem 
su port. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MORAGUES 1 GOMILA: 

Gnlcies, Sr. President. Molt breument per rlXar la pos
tura del Grup Socialista, que for~sament ha de fer-se re
petint explicacions ja donades i repetint raons ja escoltades. 

Aquesta proposició de llei que presenta el Grup Na
cionalista i d'Esquerres per a la seva presá' en consideració, 
ho és perque el tractament que dóna la Compilació de Dret 
Civil de Balears al tema d'arrendaments a l'illa de Menorca 
consagra un fet discriminatori per als pagesOS de la nostra 
illa, i té unes repercussions economiques desfavorables, 
constatables molt facilmenl. 

Crec que no s'ha de reabrir novament el debat sobre la 
Compilació del Dret Civil que varem teni en aquesta Cam
bra ara fa sis mesos, pero cree també que sempre és i sera 
temps de rectificar injustfcies o de posar lfmits a I'arbitra
rieta 1. 

7 
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Per aixo, perque pensam que aquesta proposició de llei 
intenta que un grup de ciutadans de les nos tres illes no si
guin tractats com a ciutadans de segona, és pel que dona
rem suport a aquesta proposició, i demanarem als grups 
que donen suport al Govem que si valen conservar la figu
ra de la societat rural menorquina ha facin des del punt de 
vista cultural, donant-li, si valen, la categoria de bé d'inte
res cultural, com un monument etnologic a conservar, i ai
xo fins i tot li podríem donar suport des del nostre grup, 
pero no ha facin des del punt de vista de l'agricultura, per
que mantenir els usos i costums com a dret consuetudinari 
no té res a veure amb estalonar I'activitat agrícola sinÓ amb 
mantenir tot un seguit de privilegis que a finals de segle 
XX no ten en cap sentit ni res a veure amb contemplar una 
finca com a una unitat de producció economica rendible i 
moderna. 

Senyora i senyors del Govern, Sr. Conseller d'Agricul
tura, facin -nos cas almanco per aquesta vegada i rectifiquin, 
i si no valen treure tot l'article 64 de la Compilació, tre
guin, si més no, aquest paragraf pervers que obliga que en 
tot el que no es preveu s'hagin d'atendre ais usos i els cos
tums, i aixf podrem fer extensius els beneficis de la Llei 
83/80, d'arrendaments rústics, que és una llei clarament 
proteccionista deIs pagesos, mentre esperam que un altre 
govern legisli específicament sobre la materia, que és una 
competencia que té la Comunitat Autonoma i que tampoc 
no ha exercit. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Si a al
guien le tuviéramos que dar el premio a la velocidad en pa
labras por minuto, sería al Sr. Orfila, tiene una facilidad 
que ya me gustaría tener a mí, no sólo para sintetizar, sino 
al mismo tiempo para analizar todo lo que dice en tan bre
ve espacio de tiempo. 

Pero esto no significa que todo lo que dice sea verdad. 
Porque la demagogia también es verdad, pero es una ver
dad en la que no hay que entrar, sino que hay que dejarla 
de lado, porque todos sabemos para qué sirve. 

Más que en el artículo único, vaya entrar en la exposi
ciÓn de motivos que es sabrosa, realmente sabrosa. Empie
za diciendo -y traduzco directamente-, "el contenido del ar
tículo 64 de la Ley de Compilación de Derecho Civil balear 
deja sin efecto -qué curioso- en algunos aspectos la Ley de 
arrendamientos rústicos de 1980, al remitir, como única 
fuente interpretativa, a los usos y costumbres". No deja sin 
efecto nada, Sr. Orfila, la Ley de arrendamientos rústicos es 
una ley del Estado que tiene su trayectoria, su fin, por el 
cual cualquier persona es libre de acceder a ella. El de
recho de compilación es una ley que ya lo dice clarísimo, 
habla sobre el derecho foral en las Islas Baleares, y cual-

quier payés de la isla de Menorca, por el sistema que usted 
llama de aparcería, que habría que analizar mucho el as
pecto de lo que es un aparcero, dice que tiene menos derec
hos, por no decir ninguno, con referencia a aquellos otros 
payeses del resto del Estado español. 

Pero es que además es interesante pensar que con un 
solo artículo, que se llama artículo único, ya se modifica 
una ley. La Ley de Compilación de Derecho Civil en su ar
tículo primero, que tiene tres párrafos, dice lo siguiente: 
"El Derecho Civil de las Islas Baleares regirá con preferen
cia -con preferencia- al Código Civil y demás leyes estata
les, de acuerdo con lo establecido en la Constitución", a la 
que usted ha apelado antes. La ConstituciÓn no sólo es el 
articulo 14, son unos cuantos más, y yo tengo el mismo de
recho que usted a apelar a ella. 

Pero es que el ~egundo párrafo dice: "El Derecho Civil 
de Baleares se interpretará e integrará tomando en consi
deración los principios generales que lo informan, así como 
las leyes, costumbres, jurisprudencia y doctrina que encar
nan la tradición jurídica de las Baleares". Y el tercero, en 
defecto de ley y costumbre del Derecho balear, evidente
mente, supletoriamente, vendrán las leyes estatales, tales 
como la Ley de arrendamientos rústicos. 

Pero confundir lo que es sociedad rural menorquina 
con arrendamiento rústico, es algo que no tiene nada que 
ver, pero antes de nada quiero decirle que no vaya entrar 
en el debate qQe hace ocho años usted está esperando, no 
vaya entrar, porque no he estado yo en la ponencia de 
Compilación de Derecho Civil, no es un debate de agricul
tura, tema en el cual no he entrado mucho durante esta le
gislatura, sino sencillamente es un debate de pura lógica, 
parte de la filosoffa que es importante ver en estos momen
tos. 

Cuando se analiza un texto, como es el de Compila
ción o el de arrendamientos rústicos, hay que leer toda la 
ley, no podemos entrar sólo en los articulas que usted cita, 
el 108, el 117, 118 Y demás, porque el fondo de la cuestión 
no es precisamente las ayudas de la Comunidad Europea y 
demás, porque sistemas hay muchos para poder acceder a 
estos fondos. Usted me va a decir que sí, que ya sabemos 
cuáles son. Yo le diré que en el propio contrato privado 
que se puede elevar a escritura pública, puede quedar per
fectamente contemplado que estos fondos son a medias en
tre los dos. 

La verdadera cuestión es el acceso a la propiedad de la 
tierra, no nos engañemos, y usted está en un partido de iz
quierdas, y nada más, y yo todavía no, dentro de ciento oc
ho años puede que lo esté, pero ahora no. Y como no 10 es
toy debo defender las ideas polftica que yo entiendo. 

El acceso a la tierra no es necesariamente el sistema de 
expropiación, como se está haciendo en ciertas comunida
des autónomas, sino que son sistemas mucho más simples 
que todo eso, no hay que llegar nunca a la crispación. Cual
quier payés de Menorca que quiera acceder a la propiedad 
de la tierra, lo tiene claro en la Ley de arrendamientos rús
ticos, lo que tiene que hacer es salirse del sistema de socie-
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dad rural menorquina y pasar por arrendamiento rústico, 
evidentemente si se aprueba esta proposición de ley entra
ría directamente, pero le puedo asegurar que nuestro grupo 
va a votar que no, gane o pierda, va a votar que no. 

Indefensión de los payeses. Sr. Orfila, desde que tengo 
uso de razón -alguno puede pensar que es desde hace poco
y conozco el tema, el 98, me atrevería a decir el 99% de las 
veces, es el payés que se va voluntariamente y deja la finca, 
y ya se apañará el propietario luego. Venirme a decir aquí 
que qué hace el payés cuando per la Mare de Déu d'agost re
sulta que se tiene que ir y dónde va a ir ... , no, cuando se va 
sabe perfectamente donde va a ir, esto a usted no le intere
sa, no le interesa cómo queda el propietario, que además 
no sólo es el problema de cómo queda el propietario, sino 
las inversiones que ha realizado. Y le vaya decir más, los 
payeses, los auténticamente payeses, los que están años y 
afias en una finca generación tras generación, nunca quer
rán acceder a otro sistema que no sea el de sociedad rural 
menorquina, y usted sabe que los buenos payeses no se van 
de las fincas, porque todo lo que están ganando, no sólo en 
la explotación, sino también en el propio incremento patri
monial que van obteniendo, lo están invirtiendo en su pro
pia compra de tierras o en sus fincas urbanas para tener 
una renta, y esto es así, y no es de otra manera. Y usted lo 
sabe, lo que pasa es que aquí hay que decir otras cosas. 

¿Todos somos iguales ante la ley, articulo 14 de la 
Constitución? Pues yo no, yo no soy igual ante la ley, por
que mientras a mí, en un momento determinado me dieron 
la excedencia forzosa, a otros en las mismas condiciones no 
se la dieron, luego no todos somos iguales ante la ley. Así 
que hablemos claro, los payeses de Menorca no son tontos, 
saben perfectamente que tienen acceso a una ley de arren
damientos rústicos, lo saben de sobra, pero prefieren el sis
tema, no porque sea el tradicional, de usos y costumbres, 
sino porque realmente les va bien, y esto es lo importante. 

Mire, Sr. Orfila, lo que escribió el Sr. Ministro de 
Agricultura, para mí no tiene mucha importancia, no la tie
ne, y no se lo tome a mal, pero a veces he llegado a pensar 
que el Sr. Ministro escribió lo que usted le dictó, y enton
ces, claro, así aparece. No me extrañaría. 

F1jese, el último párrafo de la exposición de motivos es 
interesante: !lA la vista, por tanto, de las competencias de 
nuestra comunidad autónoma, una ley del Parlamento de 
las Islas Baleares que asegurase la aplicabilidad del título II 
de la Ley de arrendamientos rústicos, prevalecería sobre los 
usos y costumbres actualmente vigentes", pero qué curioso, 
¿no le acabo de leer el artículo primero de la Compilación 
de Derecho Civil? Este artículo ya está diciendo que preva
lecerán los usos y costumbres, porque la Compilación de 
Derecho Civil balear es un fuero, y ustedes, que son tan na
cionalistas, resulta que se vuelven estatalistas. Usted lo que 
quiere es reformar todo el Derecho Civil de Baleares, y es
to no es posible. Usted ha repetido el debate, los debates 
no se pueden repetir. 

Para modificar una ley, Sr. Orfila, lo que hay que hacer 
es traer nueva savia, pero no repetir los argumentos, si no 
hay una motivación que realmente asegure la posibilidad 

de modificar, no es necesario traerla. 

Nuestro grupo no puede dar apoyo en este sentido, pe
ro no porque seamos feudalistas, como usted nos ha tacha
do, yo me considero entre ellos, cuando usted abre la boca, 
yo me considero feudal, no cabe la menor duda, pero al 
mismo tiempo usted sabe de sobra que yo no soy feudal ni 
muchísimo menos, pero le puedo asegurar una cosa, deci
rnos que no por algo muy claro, usted lleva ocho años co
mo diputado, ha movilizado cantidad de payeses en Menor
ca para ver de conseguir lo que usted considera modernizar 
la sociedad agraria, me gustaría saber cuántos ha consegui
do que se fueran a la Ley de arrendamientos rústicos, de
jando la sociedad rural menorquina. No es tan mala como 
usted la pinta, tiene sus defectos, pero también tiene sus 
ventajas. Y usted lo sabe. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Orfi la. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Dami<l 
Pons 
aquesta societat esta dividida en classes, i en aquesta socie
tat nostra no hi ha posicions neutrals, cadascú defensa els 
interessos, no de tots, sinó d'una part deIs ciutadans, drets 
deis pagesos, privilegis deIs propietaris. Igualtat davant la 
llei, exepci6 en la seva aplicació. Pero no hi pot haver pro
grés quan s'impedeix que arribin els avanc;os legals que fan 
els ha mes més lliures. 

La vena conservadora -carinyosamente, Sr. Saura, sap 
que l'aprecio personalment- ha pogut avui contra el cor
rent de pensament liberal que també és present als escons 
de la dreta. Conservadora de situacions que discriminen els 
pagesos amitgers de l'illa de Menorca i mantenen privilegis 
deis seus propietaris, reta1ladora de drets, i és aoo. 

Certament, Sr. Trias, eliminant la remissió en exclusi
vitat, exclusivitat perversa, com la qualificava el Sr. Mora
gues, als usos i costums, canviaria el contingut de l'article 
64. Aixo no és possible, encara que el nostre grup va inten
tar al seu moment una transacció quan discutíem la Compi
lació en el darrer moment per intentar arribar a un acord 
entre tots i que se suprimís només aquesta paraula o s'afe
gís una clausula, un punt molt senzill, que s'ha afegit a la 
Compilació catalana i a la gallega que diu: "En qualsevol 
cas, els amitgers es podran acollir a tal a1l0 que defensi el 
seu dret de la Llei general d'arrendaments rústics". 

Demagogia, demagogia és quan es diu, Sr. Saura, que 
quaIsevol persona és ¡liure d'accedir a a110 que preveu la 
Llei d'arrendaments rústics de l'Estat espanyol. Disposició 
addicional primera d'aquesta llei: "La presente ley será de a
plicación en todo el territorio naciona~ sin perjuicio de la 
aplicación preferente de los derechos civiles forales", en el 
nostre cas, el dret foral impedeix taxativament que els amit
gers de l'illa de Menorca, sois els amitgers de l'illa de Me-
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norca, es puguín acollír als benefiCÍs que els dóna la lleí de 
I'Estat espanyol. EIs amitgers menorquins no ten en el dret 
d'acollir-se a aquesta llei. Un pag~ menorquf no pot acce
dir a la legislaCÍó general de parceria, i aixo fa que l'única 
parceria possible a Menorca sigui la coneguda com a socie
tat rural menorquina, i aquesta nega acollir-se als beneficis 
que dóna aquesta lIei. 

19ualtat davant la lIei, jo defensaré, Sr. Saura, els seus 
drets, i també els deis pagesos, no perque representin privi
legis, sinó perque és just. Rallam de drets, no de privilegis. 
Li vaig fer arribar, Sr. Saura, qua n voste va tenir uns pro
blemes, i aOO ho vam comentar, voste els ha exposat avui 
aquí, el meu suport i el del meu grup, perque entenia que 
s'actuava injustament amb voste, ara, la meya obligació des 
del punt de vista etic, és fer-ho en favor d'uns ciutadans de 
les Illes, als quals jo em dec, que veuen retallats els seus 
drets. 

Un nacionalista que invoca una llei eslatalista. Som 
d'Esquerra Nacionalista, i aixo vol dir que partesc de la 
idea irrenunciable de sobirania per al meu poble, empero 
amb una actitud solidaria amb el debil, solidaria amb qui 
sofreix, sigui de la meya comunitat o sigui d'una altra, per
que jo pens que és aquesta la meya obligació, la d'un home 
d'esquerres, i de cap manera no renunciaré a aquesta acti
tud. 

"Lo nostro" no sempre és bo, la nost.ra sQcietat no sem
pre funciona de forma justa, i apart de reivindicar que el 
poble, el meu poble, pugui decidir com vol construir el seu 
futur, pens que l'ha de construir de forma justa i he de llui
tar perque sigui d'aquesta manera. 

Avui, Sres. i Srs. Diputats, els propietaris, alguns pro
pietaris, estan de festa. Sortosament només alguns, la part 
més reaccionaria, més partidclria de modernitzar les fin
ques; aqueIls que dema vendran ellIoc per fer un camp de 
golf o s'acolliran a totes les ajudes que el Mercat Comú té 
previstes per fer agro-turisme i en tost de cercar el mante
niment de l'agricultura, els aprofitaran per acabar amb l'a
gricultura, sigui a través de fomentar el turisme cinegetic, 
sigui a través de fomentar el turisme rural que res tenen a 
veure amb l'agricultura, tant fa una cosa com l'altra, el pa
ges no ha de fer nosa. 1 hi ha una lIei que el protegeix, una 
lIei estatal que defensa els seus drets, no hi fa res, decidi
rem que a Menorca no s'apliqui i no se'n parli més, pero no 
sercl aOO. No es pot aturar el curs de la historia, els ciuta
dans que són els vertaders propietaris deIs escons d'aquesta 
Cambra han de reclamar un dia, més prest que no tard, ex
plicacions a aquells que conscientment han decidit que un 
parell d'elIs tenen més poes drets que eIs altres per haver 
nascut a Menorca i ser amitgers. 

EIs pagesos, Sres. i Srs. Diputats, ja no són aquells ho
mes i dones calIats, pacients, sempre disposats a treure's la 
beca qua n entrava el senyor; s'han comen¡;at a organitzar, 
han comen¡;at a ser conscients de qui defensa els seus drets 
i de qui defensa els privilegis deIs propietaris de la finca on 
tan feina, s'han organitzats, han comen~t a caminar i ja no 
hi haura qui els aturi. 

El pensament de la dreta conservadora ha lligat sem
pre l'ideal de llibertat, s'ha parlat de llibertat a la propietat, 
poder fer el que vulguin del que diuen que és seu. L'esquer
ra, i en aixo ens diferenciam profundament, ha posat sem
pre, i ho continuarem tent, tot l'~mfasi en la germana de la 
llibertat: la solidaritat amb el més d~bil. 

Avui és un dia trist per a aquest diputat que els parla, 
pero sclpiguen que jo me n'aniré, pero en vindran d'altres 
que continuaran reclamant aquests drets i d'altres, i un dia, 
no en tenguin cap dubte, ho aconseguirem. Gnlcies als 
grups del CDS i del PSOE per haver donat suport a la nos
tra proposta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació la presa 
en consideració de ta Proposició de Llei 2818/90, presenta
da pel Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la presa en 
consideració, es volen posar drets? 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: vots a favor, 26; vots en contra, 
28; abstencions, 1. Queda, ido, rebutjada i per tant no es 
pren en consideració la proposició de llei que acabam de 
sotmetre a votació. 

Sres. i Srs. Diputats, abans d'aixecar la sessió, a la con
vocatoria del Plenari de demA hi ha hagut un error que s'ha 
corregit avui a la Junta de Portaveus, i per tant demcl el 
Pleriari estcl convocat a les 16 hores, no a les 17. Demcl co
men¡;arem a les 16 a fi de pOder acabar com més aviat mi
llar, i que aro els senyors diputats se'n puguin anar amb 
tranquiHitat cap a ca seva. S'aixeca la Sessió. 
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