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1.- PREGUNTES: 

1) R G.E. núm. 104/91, presentada pel Diputat Sr. Sebasna Sara i Busquets, del Grup Parlamentan NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES, amb la formulació següent: 
"Quin suport ha donat fins ara el Govem de les Il/es Balears a "ARRELS", associació ciutadanha de promo
ció, igualtat social i autoajuda als portaveus de la SIDA?" 

2) RG.E. núm. 130/91, presentada per la Diputada Sra. Encama Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, amb la formulació següent: 
"D'acord amb quina normativa legal vigent pensa el Conseller de Turisme legalitzar els apartaments turlstics 
que no tenen /licencia urbanfstica o presenten irregularitats a l'expedient municipal d'obres?" 
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3) RG.E. núm. 12/91, presentada pel Diputat Sr. loan F. López i Casasnovas, del Grup Parlamentan NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES, amb la formulació segiient: 
"Quines causes han motivat el retard del Govern a elaborar el Pla especial de protecció, previst a l'article 5e de 
la L/ei 1/84, d'ordenació i protecció d'iirees naturals, o, en el seu cas, el Pla d'ordenació del medi natura!, cor
responent a la L/ei 2/88, de declaració d'ANEI del Barranc d'Algendar?" 

4) RG.E. núm. 105/91, presentada pel Diputat Sr. Sebastiii Serra i Busquets, del Grup Parlamentan NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES, amb la fomlulació següent: 
"Pensa el Govern de les IlLes Balears realitzar un conveni amb l'associació "ARRELS"per tal d'atendre perso
nes portadores de la SIDA, d'acord amb la proposta de conveni presentada per aquesta associació?" 

5) RG.E. núm. 13/91, presentada pel Diputat Sr. loan F. López i Casasnovas, del Grup Parlamentan NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES, amb la formulació segiient: 
"Quines mesures han motivat el retard del Govem a elaborar el Pla especial de protecció, previst a l'amele 5e 
de la Llei 1/84, d'ordenació i protecció d'arees naturals, o, en el seu cas, el Pla d'ordenació del medi natura~ 
corresponent a la Llei 4/89, de deelaració de l'ANEI de la zona costera compresa entre Cala Mitjana i Platges 
de Binigaus, aixf com els Barrancs de Cala Mitjana, Trebelúger, la Cova, Son Fideu, Cala Fustam, Sant Mi
que!, sa Torre Vella i Binigaus?" 

6) RG.E. núm. 14/91, presentada pel Diputat Sr. loan F. López i Casasnovas, del Grup Parlamentan NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES, amb laformulació segiient: 
"Quines causes han motivat el retard del Govem a elaborar el Pla especial de protecció, previst a ['amele 5e de 
la Llei 1/84, d'ordenació i protecció d'arees naturals, o, en el seu cas, el Pla d'ordenació del medí natural, cor
responent a la L/ei 11/88, de declara ció de l'ANEI de la zona d'Atalis, Barranc de sa Vall i es Bec i platges de 
Son Bou en els termes municipals d'Es Mercadal iAlaior?" 

Il.- INTERPEL'LACIÓ RG.E. núm. 2799/90, presentada pel Grup Parlamentan SOCIALISTA, relativa a 
polftica general del Govem en matena de protecció, selecció i investigació de ['agricultura ecológica a les Illes 
Balears. 

fIl.- PROPOSICfONS NO DE LLEf: 

1) RG.E. núm. 2760/90, presentada pel Grup Parlamentan NACIONALISTA I D'ESQUERRES, relativa a 
la construcci6 de vivendes en regim de lloguer, usdefruit o dret de superficie. 

2) RG.E. núm. 3465/90, presentada pel Grup Parlamentan NACIONALISTA I D'ESQUERRES, relativa a 
dota ció pressupostaria a les illes de Menorca, Eivissa-Formentera per a L'adquisici6 de patrimoni de caracter 
rústec i de valor natural i paisatgfstic. 

w.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ de la Proposició de L/ei RG.E. núm.2820/90, presentada 
peL Grup Parlamentari NACIONALISTA f D'ESQUERRES, relativa a protecció deis arbres singuLars. 

EL SR PRESIDENT: Passam, ido, al punt I referit a Preguntes. Per formular 
la Pregunta 104/91, sobre "ARRELS", associació ciutadana 
de promoció, igualtat social i ajl:lda als portadors de la SI
DA, té la paraula el DipuLat Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

Bones tardes. Comem;am el Plenari pel qual han estat 
convoca15, segons I'Ordre del Dia que els ha estat repartit 
oportunament. Abans de comen<;ar, aquesta Presidencia 
sotmet al Srs. Portaveus un canvi a I'Ordre del Dia que 
consistirll que el punt IV del debat, el Debat de presa en 
consideració de la Proposició de Llei 2820/90, passi al punt 
n, amb la qual cosa correrien to15 els altres, si no hi ha in
convenient per part seva. 

I.1) .- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 104/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. SEBASTIÁ SERRA 1 BUS
QUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALIS
TA I D'ESQUERRES. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. 

La pregunta que formulam, oral, que va ser presentada 
per escrit dia 17 de gener del 1991, fa referencia a la pro
blematica de la SIDA a aquestes illes, i molt concretament 
a una associació ciutadana, "Arrels", que ha treballat fins 
ara, entenem nosaltres, amb molta intensitat per tal de par
lar del tema, per tal d'informar, i nosaltres entenem que 
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també per ajudar, des d'un punt de vista si més no huma, 
els portadors de la SIDA en aquestes illes. 

La pregunta concreta és quin suport ha donat fins ara 
el Govern de Balears a "Arrels", associació ciutadana de 
promoció, igualtat social i autoajuda als portadors de la SI
DA Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Conseller de Sanitat, Sr. 
Oliver. 

EL SR CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT 
SOCLAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. 

L'associació "Arrels" és una entitat, inscrita al Registre 
d'associacions de la Delegació del Govern de Balears, fe
brer del 89, com a associació ciutadana per a la defensa de 
la identitat sexual; posteriorment va modificar els seus esta
tuts i la seva denominació i agafa el nom d'associació ciuta
dana de promoció de la igualtat sexual i d'autoajuda per a 
portadors de SIDA, i va incloure al seu estatut noves activi
tat per col· laborar amb els organismes públics en tasques 
d'ajuda a portadors de SIDA Més tard va sol·licitar la seva 
adscripció al registre d'entitats d'acció social d'aquesta Co
munitat Autónoma. 

Fins a l'any 1990, aquesta associació no va sol· licitar 
formalment cap subvenció al Govern balear. La nostra 
Conselleria va concedir l'any passat una ajuda d'un milió 
de pessetes a aquesta associació per subvencionar, amb la 
seva totalitat, les des peses de dos deis seus projectes pre
sentats. Els projectes varen ser sessions de grup de consulta 
i sessions de grup de psicotenlpia de grup per a persones 
seropositives enfront del VIH. 

A I'avaluació d'aquests projectes, remesa pel Dr. Cres
po, figura el nombre de persones ateses al llarg de tot 
aquest any, varen ser deu, algunes de les quals, segons la 
descripció, ni tan sols es varen integrar als grups i manten
gueren només contactes amb l'associació. No avalua resul
tats obtinguts, per la qual cosa desconeixem si alguna d'a
questes persones varen superar els seus problemes psicolo
gics amb les sessions rebudes. Tampoc no diu el nombre de 
sessions que es varen realitzar al Uarg de l'any, eH mateix 
manifesta que es varen fer totes, quan a la seva proposta 
quedava especificat que la subvenció d'un milió de pessetes 
estava destinada a realitzar tres sessions setmanals durant 
dotze mesos. 

Finalment, a l'abans esmentada avaluació de l'associa
ció "Arrels" s'indica que el terapeuta, el mateix president 
d'"Arrels", ha realitzat la seva feina a les sessions sense re
bre remuneraci6, ja que ha hagut d'usar totalment aquesta 
subvenció per cobrir els déficits d" Arrels" durant aquest 
any, quan la destinaci6 de la nostra subvenció eren els dos 
projectes ja esmentats, tres sessions setmanals durant dotze 
mesos, incloent local i terapeuta, i no una subvenció gene
rica a l'associació. 

Aquesta subvenció va ser la més important que va re
bre l'associació l'any passat, segons consta a les seves publi
cacions, i, a més va rebre ajuda económica de la Consellería 
de Cultura del Govern Balear. De manera incongruent, al 
mateix temps que ens agraeix la coHaboració prestada, el 
responsable d'"Arrels" es queixa públicament de l'escassa 
ajuda tenguda. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. 

En primer lloc, cal agrair que el Conseller ens hagi in
format amb bastaut precisió sobre els aspectes legals o jurf
dics d'acord amb la inscripció a Delegació del Govern i 
amb la sol· licitud a la Conselleria, al seu Registre d'enti
tats; pero, per altra banda, després el Conseller ens detalla 
la tematica d'aquest mili6 de I'any 1990 per a uns projectes, 
l'avaluació que ha fet la mateixa associació, ara bé, el co
mentari que s'ha de plantejar en aquest moment al Conse
ller és a veure quina és la situació quant al registre de la 
Conselleria de l'associaciÓ "Arrels", i també quina és l'ac
tuació que té prevista la Conselleria al respecte a partir de 
les informacions que el Sr. Conseller ens acaba de donar. 
Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

EL SR CONSELER DE SANITAT 1 SEGURETAT 
SOCLAL (Gabriel Oliver i CapÓ): 

Grades, Sr. President. 

Jo crec que amb el que ti he contestat pot deduir c1ara
ment, i sobretot voste que se sap la Llei d'Acció Social, qui
nes són les coses a que nosaltres podem donar suport per 
lIei. Nosaltres podem donar suport a programes, al que no 
podem donar suport ni esta previst a la Llei d'Acci6 Social, 
és a una promoció de l'amor entre persones del mateix se
xe, i que es gastin els doblers d'aquesta comunitat en anun
cis com els que apareixen a segons quins diaris, que diuen 
"l'essencial és l'amor, el sexe pot ser igualo diferent, si 
aquestes paraules et diuen alguna cosa, crida'ns a Arrels". 
Nosaltres, gen~ricament, a aquesta associació mentre ten
gui aquest als seus estatuts fundacionals, genericament no 
lí donarem suport. Gr:)cies, Sr. President. 

1.2).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 130/91, PRESEN
TADA PER LA DIPUTADA SRA ENCARNA MAGA
ÑA 1 ALAP O NT, DEL GRUP PARLAMENTARI SO
CIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta registrada amb el núm. 
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130/91, sobre apartamen18 turfstics que no tenen lliooncia 
urbanística, té la paraula la Diputada Sra. Encarna Magaña. 

LA SRA MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Gracies, Sr. President. 

Avui, com ahir, tornam a parlar d'apartamen18 il·legals 
a l'illa de Formentera. Dia 22 de setembre del 90, l'alcalde 
de Formentera va anunciar la possibilitat urbanística de 
to18 aquells expedien18 d'apartamen18 turístics que havien 
estat, a més, denuncia18 per la inspecció de la Conselleria. 
Segons les meves dades es tracta de 440 apartaments, 1.600 
places aproximadament. Per fer-ho possible, l'alcalde del 
PP deia que valía el consens de tates les forces polítiques, 
especialment de les del PSOE, partit majoritari a Formen
tera, i també deia que comptava amb la garantia de la Con
selleria de Turisme per legalitzar turfsticament totes les 
places possibles sempre que hi hagués consens entre tots 
els partits. 

Paral-lelament a aquest procés, vaig fer una pregunta 
dia 6 de novembre per saber si eren certes les declaracions 
de l'alcalde, no va ser contestada, i tom a reiterar-la dia 25 
de gener d'enguany. Sé, a més, que ahir el Conseller es va 
reunir amb l'alcalde de Formentera per tractar el tema. Per 
tot aixó, jo deman, quina soluci6 pensa donar la Conselle
ria als 49 expedien18 que s'han enviat per part de l'Ajunta
ment de Formentera per a la seva presumpta legalitzaci6 
com a places,turfstiques? I el més important, es tracta d'un 
tractament. especial cap a l'illa de Formentera a pesar de 
les moltes anomalies i de la manca de lliooncia municipal 
d'obres a mol18 d'expedien18? GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sí, Sr. Presient. Es cert tot el que ha expressat voste, hi 
va haver una reunió amb I'Ajuntament de Formentera per 
tractar aquest tema bastant generalitzat a aquesta illa, de 
grups de dos, tres, quatre apartaments. Jo vaig parlar clara
ment d'aquest nombre d'apartaments, no de més. La meva 
petició a l'Ajuntament va ser que si tots els grups polítics 
de l'Ajuntament de Formentera, de forma unAnime, deci
dien demanar al·.Govem de la Comunitat Autónoma, a tra
vés de la Conselleria de Turisme, poder trobar una solució 
per a aquest tipus d'apartamen18, que nos al tres estAvem 
disposats a intentar trobar una so lució. 

Una possible so lució és la figura d'habitatges turístics 
vacacionals que permet legalitzar aquells habitatges que es
porMicament es dediquen a l'explotació turística. Si aques
ta via no és suficient, nosaltres no en tenim d'altra, perque 
aquí hi ha unes lleis aprovades pel Parlament que nosaltres 
hem de complir, i l'única possible solució per a aquells 
apartaments que no es poguessin adequar a la seva legalit
zació per aquesta via, seria trobar, a través del Parlament, 

una llei que pennetés donar una sortida a aquest tema. 
Moltes grAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra. Magaña. 

LA SRA MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Sí, grAcies, Sr. President. 

Vull dir-lí que ara estic una mica més tranquil·la, per
que pens que s'han malinterpretat per part deIs grups poH
ties de Formentera les declaracions següents, el que pass a 
és que jo 1i tornaria a demanar: dins aquesta possible lega
lització com a habitatges turístics, hi entrarien també 
aquells apartaments que no tenen llicencia municipal d'o
brcs?, perque pareix que per part de l'Ajuntament de For
mentera hi ha interes que hi entrin tota classe de legalitza
cions d'habitatges o d'apartaments que no tenen cap llioon
cia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

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

No, sense llicencia d'obres, és impossible legalitzar. 
Perque, a rilé!;, els habitatges vacacionals necessiten una 00-
dula d'habitabilitat que és impossible tenir-la sense la lli
ooncia urbanística. No obstant aixó, el que crec que seria 
desitjable en el cas de Fonnentera, és intentar trobar una 
so lució, perque la situació és realment catastrófica, des del 
punt de vista turístic i des del punt de vista !lrbanfstic; i se
ria d'agrair que qualque dia s'aprovassin les Normes subsi
diaries de Formentera. 

1.3).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 12/91, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. JOAN F. LÓPEZ I CASASNO
VAS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA 
I D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta ... El Sr. López Casasnovas 
no hi és, no? Aleshores, ja que no és aquí el Diputat que ha 
formulat la pregunta 12/91, aquesta decau i s'haura de tor
nar fonnular. 

1.4).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 105/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. SEBASTIÁ. SERRA I BUS
QUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES. 

Per formular la Pregunta 105/91, sobre conveni amb 
l'associaci6 "Arrels", té la paraula el Diputat Sr. SebastiA 
Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
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Sí, grAcies, Sr. President. 

Pensa el Govern de les llIes Balears realitzar un conve
ni amb l'associació "Arrels" per tal d'atendre persones por
tadores de la SIDA, d'acord amb la proposta de conveni 
presentada per aquesta associació? 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gnkies, Sr. President. 

Jo cree que la pregunta més o manco ha quedat con
testada, nosaltres promocionam programes concrets, atesa 
la manera com s'utilitzen els nostres recursos, els propor
cionats per la nostra Conselleria, a feines i a coses distintes 
de les previsles a la sol· licitud, nosaltres, apart que pensam 
que aquests anuncis de premsa o concursos de dibuixos, 
molt respectables per la nostra part, és indubtable que no 
entren dins els objectius ni de la ConseIleria ni de la Llei 
d'Acció Social. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Serra: 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

S'ha de deduir, per tant, que la proposta de conveni 
que "Arrels" demana a la Conselleria és per fer aquests 
anuncis que voste ha comentat al Plenari, o no? 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

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

Sr. Serra, a mi em pareix que m'he explicat bé. Nosal
tres varem fer un conveni per a un programa concret, el 
que passa és que quan ens passen els comptes diuen que 
I'han gastat amb una altra cosa. 1 a nosaltres ens sembla bé 
que tenguin aquests objectius, pero no són dins la Llei 
d'Acci6 Social. Voste ha sapo 

' . 

Gracies, Sr. President. 

L4) i 1.5).- PREGUNTES R.G.E. NÚMS. 13/91 i 
14/91, PRESENTADES PEL DIPUTAT SR. JOAN F. LÓ 
PEZ 1 CASASNOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

La Pregunta 13/91, també la formula el Diputat Sr. lo
an F. López Casasnovas que no és al Plenari, per tant no 
procedeix. 1 la següenl, la 14/91, també esta formulada pel 

mateix Diputat. Per tant, queda conelos el punt 1 de 1'0r
dre del Dia referit a Preguntes. 

IV).- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ DE 
LA PROPOSICIÓ DE LLEI R.G.E. NÚM. 2820/90, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI NACIONA
LISTA I D'ESQUERRES, RELATIVA A PROTECCIÓ 
DELS ARBRES SINGULAR. 

Passam al punt següent que sera I'assenyalat amb el 
número IV a l'Ordre del Dia que eIs ha estat repartit, que 
és el debat de presa en consideració de la Proposició de 
Llei núm. 2820/90, presentada pel Grup Parlamentari NA
CINALISTA 1 D'ESQUERRES, relativa a protecció deIs 
arbres singulars. Per defensar aquesta presa en considera
ció, té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORPILA I PONS: 

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

El nostre Grup Parlamentari ha insistit de forma cons
tant al llarg de les dues legislatures que du funcionant 
aquest Parlament, en la necessitat i oportunitat d'elaborar 
una llei de boses de les Illes, des de l'opini6 que l'antiga 
Ley de montes estava ja superada i no donava sortida als 
problemes que aquí plantejavem. 

Ho feiem des del convencimient que el perill de degra
dació de les zones boscoses de les l11es era ben real i que 
era necessari adequar els mitjans per aturar aquesta degra
daci6 quan encara hi érem a temps. 

Lamentablement, els grups que donen suport al Go
vern no ho han considerat així i repetidament han votat en 
contra d'aquests intents. Avui la iniciativa legislativa que 
prenim no té a veure amb la Ilei de boses ni pretén substi
tuir-la, ni tampoc entenc que amb la seva aprovació quedi 
solventada la necessitat d'aquella. Pero tot mantenint la 
consideració primera, volem adr~r aquesta proposta des 
del convenciment que la singularitat d'alguns arbres de ca
dascuna de les Illes i la poca consideració que han rebut 
per part de particulars o des de l'administració a l'hora de 
conservar-los, tan necessaria una norma, una llei, creim no
saltres, que reguli aquesta conservació. 

La trista imatge d'un arbre que necessita cent anys per 
fer -se adult i assolir la seva magnificencia, i la ma de l'ho
me que en trenta segons pot acabar amb ell, és suficient
ment coneguda per tots. Qui no té a la memoria la imatge 
d'un arbre especialment gran o amb formes ben caracterís
tiques, víctima de suposades necessitats urbanes? La histo
ria, la llegenda, la tradició dóna suport moltes vegades a 
aquests arbres singulars que així passen a convertir-se en 
part del patrimoni cultural d'un poble. 

L'aprovació d'aquesta llei ha de garantir el seu mante
niment per la vía de la creació d'un cataleg d'arbres singu
lars elaborat per la Conselleria d' Agricultura i la seva pro
tecció. Es una llei senzilla, nosaltres entenem que no calen 
més arguments per donar-U suport, amb les úniques pre
tensions que he assenyalat, peró que pens que mereix, par-
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tint fins i tot d'aquesta senzillesa, ser aprovada per tots els 
grups d'aquesta Cambra. 

GrAcies, Sr. President, Sres i Srs Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Canseller d'Agricultura. 

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

GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Per part 
del Govern es considera positiva aquesta iniciativa, encara 
que hem de dir, en honor a la veritat, que ha arribat una 
miqueta tard, perque hi havia hagut una iniciativa previa 
per part de la Canselleria en aquesta materia. 

Per ser sincer i no voler-me apuntar medalles que no 
tenc, la iniciativa va sortir de l'Institut per a la conservació 
de la naturalesa. 1 nosaltres ja fa tres anys i mig que feim 
feina en un cataleg, que no li deiem d'arbres singulars, li 
deiem d'arbres monumentals, jo cree que aquest és el quali
ficatiu que li podem donar. 

1 aquí duc aquest cataleg, arbre per arbre, amb les se
ves fitxes, les seves fotografies i la seva ubicació, amb un 
planol de les Illes Balears on es troben tots i cadascun deIs 
arbres que, molt superficialment i per no cansar-los, els re
lataré. 

Hi ha el garrover de Can Benisai, proxim a les terres 
del predi anomenat de Can Benisai, a Santa Eulalia del 
Riu, a Eivissa. Un arbre que es diu almez de la Venerable 
Sor Clara Andreu, que és al convent de clausura de les ger
manes jeroniques d'Inca. Hi ha l'alzina d'AugallutJc, que és 
al cam( d'Augallutx, a la dreta del camf que dóna accés al 
predi d' Andratx. Hi ha el pi de Mossa, que és un penis ale
pensis molt important del predi de Mossa que es calcula 
que té més de quatre-cents anys. Hi ha cadascuna de les fi
gueres de Formentera i d'Eivissa. Hi ha les oliveres proxi
mes al predi de Can Mila, a Santa Eularia del Riu, a Eivis
sao Hi ha una fitxa de cadascuna de les oliveres que es con
sideren autenticament miHenaries de l'ilIa de Mallorca. Hi 
ha el pi de la Capelleta de Sant Salvador de Felanitx. Hi ha 
el pi de sa Pedrissa, que és a la dreta de la carretera de 
Valldemossa a Sóller, al quilometre 1; etc., etc., etc. 

No volem dir, de cap de les maneres, que aquest cata
leg sigui un catAleg exhaustiu, perque no ho és, ja ho sa
bem, simplement és la feina que nosaltres hem fet. El Sr. 
Ramon Orfila ens dóna l'oportunitat de dir que aquesta 
feina no estA acabada, pero que sí esta comen<;ada. 

Cadascun d'aquests arbres té la seva fitJca on s'asscnya
la, a més de la localització, la grandaria, les dades histori
ques i culturals que s'hi relacionen i les accions concretes a 
emprendre per a la seva protecció. 

Jo entenc que aquest és el sentit de la Llei. Nosaltres 
no tendrfem, el Govern, cap inconvenient que des del Par
lament es donas suport a aquesta feina que hem duit con-

juntament amb l'Institut de la conservació de la naturalesa, 
que aixo ens donaria for<;a, evidentment, per poder ampliar 
aquest cataleg. Pensin vost~ que des del moment en que 
varem comen<;ar el cataleg fins avui, hem detectat que dos 
d'aquests arbres han estat destrults, també ha reconeixem, i 
vendria bé tenir una legislació ad hoc precisament per evi
tar que aixb es produis. 

Una suggerencia que cree que no aniria en contra de la 
!lei en el moment en que els senyors parlamentaris la discu
teixin, nosaltres creim que juntament amb les mesures de 
protecció també s'han de prendre mesures per tal que 
aquests arbres puguin ser visitats o puguin tenir una utilitat 
pública; i ja abans la bona voluntat o l'acceptació de la 
Conselleria d'Agricultura, respectant el dret de la propietat 
evidentment, que si el propietari hi estigués d'acord, la 
Conselleria estaria disposada a costejar les despeses neces
saries per fer un accés correcte als arbres aquests i un siste
ma de protecció per tal que si aquest arbre era visitat per 
gent no quedas malmenat. 

Creim que aixo no esta previst a la llei i creim que no 
tan soIs hem de protegir, sinó que hem de fer que d'aquests 
arbres algun deIs quals tenen més de dos mil anys, i que són 
un bé biolbgic, pero també cultural, puguin gaudir-ne tots 
els ciutadans de les Balears. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Enhorabona, enhorabona per
que el Parlament té una iniciativa, un grup parlamentari té 
una iniciativa que pretén que es cataloguin i es protegeixin 
els arbres singulars, i resulta que la Canselleria té comen
<;ada aquesta feina de catalogació. Una feina de reconeixe
ment que hi ha uns valors a protegir, que no és l'única la 
Canselleria que ho ha fet. L'Enciclopedia de Mallorca recull 
fins i tot alguns d'aquests arbres i valora la necessitat de te
nir-los en compte com a singularitats especials a l'illa de 
Mallorca, i igualment a cadascuna de les illes. 

Jo cree que no és tard, hem presentat aquesta llei per
que hem vist que no se n'havia presentat cap, que no hi ha
vía una norma, malgrat sortis en forma de decret per part 
de la Canselleria, i que acabava la legislatura. Era una 
qüestió que nosaltres reivindicavem de feia temps, no ho 
havíem presentat fins ara, pero hem eregut que el moment 
era oportú, perque abans que acabés una legislatura quedés 
absolutament tancada aquesta qüestió i quedessin catalo
gats i protegits aquests arbres o alma neo hi hagués un su
port del Parlament a aquesta tasca afer. 

Jo cree que la feina no és només catalogar, el cataleg 
que ha comen<;at el Govern refor<;a la idea de la lIei, i cree 
que el Parlament no ha de donar suport al cataleg que ha 
comen<;at el Govern, el Parlament encarregara al Govern, 
si s'aprova aquesta !lei, que es faci aquesta feina que té co
men<;ada, repetesc l'enhorabona, i deixara clara la necessi
tat de protegir aquests arbres que s'hauran catalogat. Gra-

« 
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cies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus deIs grups parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

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

EL SR. RUS IJAUME: 

Gracies, Sr. President. Enhorabona al grup presentant 
i enhorabana parcial al Conseller. Enhorabana perque és 
la primera notícia que nosaltres lenim d'aquesta feina. Pero 
jo cree que el Conse!ler, quan ha dit que feien aixo, esta 
fenl una feina que ve apuntada a la Llei 4/1989, de dia 27 
de man;, que a l'article 30 parla que les Comunitats Auto
nomes en els seus respeetius ambits territorials podran es
tablir així mateix catlHegs d'espeeies, etc., etc.; que a l'arti
ele 29 apartat b) parla de la determina ció de les plantes de 
protecció, etc., etc., d'interes especial, es podran inelaure, 
les que sense estar contemplades en cap deIs apartats pre
cedents -i acaba-, o per la seva singularitat. 

Efectivament, jo cree que és ba saber que la Conselle
ria fa cas de Ileis tan importants, emanades del Govern de 
l'Estat espanyol, com és la Llei 4/1989, de dia 27 de mar~. 
Perque crec que aquesta proposició de Ilei presentada pel 
Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES no és més que 
un voler protegir unes subespeeies que ja vénen contempla
des a aquesta Ilei. Important, Sr. Orfila, i enhorabona per 
la presentació. 

També enhorabona, enhorabona parvial, perque jo 
cree que des que va sortir aquesta !lei la Comunitat Auto
noma hi hauria d'haver fet més feina, aquest cataleg que 
cree que només esta iniciat, ja podria, a les hores d'ara esta 
acabat, per ventura no, pero nosaltres ereim que sí. 

Per tant, només dues preeisions: nosaltres votarem a 
favor de la proposició de lIei, perque trobam que efeetiva
ment la iniciativa és bona, hi haura algunes esmenes, com 
ja se li ha expressat al Sr. Orfila, que cree que s'han de tenir 
en compte perque hi poden tenir incidencia, i ens agradaria 
que també hi participas la Conselleria, ja que des d'aquí, 
des del parlament que ha fet el rnateix Conseller, ha instat 
eIs grups parlamentaris, nosaltres instam la Conselleria que 
també hi participi perque sigui una Uei de tots i perque tots 
l'aprovem i surti per unanimitat. MoItes graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr. President. 

Simplement per dir que votarem a favor d'aquesta pro
posieió, que li donarem suport i que intentarem que entre 

tots ens surti la milIor llei passible. 

Vull fer una matisació al Grup NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, una observació: dins la publicitat que in
dubtablement donaran a aquest tema -cosa que em pareix 
bé, sera propaganda per al seu grup-, ti voldria dir i dema
nar que siguin positius. Es a dir que no ens comencin a dir, 
a partir d'ara no es padran destruir aquests arbres, a partir 
d'ara no es podra fer res al seu indret perque s'han de pro
tegir, etc., etc.; sinó que siguin positius, diguin, a partir d'a
ra els propietaris d'aquests arbres manumentals a singulars 
tenen una riquesa incalculable des del punt de vista histo
rie, cultural, etc., el que vulguin, pero siguin pasitius. 

Ho dic perque vostes estan un poc acostumats a co
mandar del que és seu i del que no ha és, no sigui cosa que 
amb aquesta propaganda negativa aconseguíssim un efecte 
bumerang, contrari al que valem, i que en Uoc de protegir 
aquest arbres, aconseguíssim que fessin massa via en la seva 
destrucció. Només aquesta observació, perque per la resta 
cstam d'aeord amb la proposició. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Graeies, Sr. President. En primer lloe, agrai,r elsuport 
manifestat pel Grup Socialista i pel Conse!ler, en el seu 
moment, i fer alguna matisaeió a la intervenció del Sr. Ca
pó. 

No dirern res, Sr. Capó, ho diu la lIei, i nosaltres no co
mentam res, ni del que és nostre ni del que és deIs altres, 
ho dira i ho manara el Parlament, i ho haura d'exeeutar la 
Comunitat Autonoma, el Govern, i en concret la Conselle
ria d'Agrieultura. Esperem que la Conselleria d'Agrieultura 
faei cas de les seves recomanaeions. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació la presa 
en eonsideració de la proposició de lIei que s'acaba de de
balre. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la presa en 
consideració de la Proposició de Llei núm. 2820/90, presen
tada pel Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, relativa a protecció deis arbres singulars, es 
volen posar drets? 

Vots en contra? Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra i per 
tant presa en consideració la Proposició de Llei que aca
bam de votar. 

II.- INTERPEL·LACIÓ R.G.E. NÚM. 2799/90, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALIS
TA, RELATIVA A POLíTICA GENERAL DEL GO
VERN EN MATERIA DE PROTECCIÓ, SELECCIÓ I 
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INVESTIGACIÓ DE L'AGRICULTURA ECOLÓGICA 
A LES ILLES BALEARS. 

Passam al punt següent de l'Ordre del Dia, relatiu a la 
InterpeHació núm. 2799/90, presentada pel Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a política general del Go
vero en mat~ria de protecció, selecció i investigació de l'a
gricultura ecológica a les Illes Balears. Per formular aques
ta interpeHació, per part del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, té la paraula el Diputat Sr. Pere Serra. 

EL SR. SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Els mitjans 
d'informació a diari ens parlen de la problematica de la 
contaminació. L'opinió pública, de cada vegada més, és 
conscient de la contaminació progressiva de recursos tan 
importants per a la vida de l'home en aquesta terra com 
són la mateixa lerra, l'aigua i els aliments. Ens centrarem, 
principalment, en aquesta intervenció, en aquests darrers, 
els aliments. 

Part important d'aquesta contaminació ve donada per 
productes quimics l'efecte deis quals és tan fon que la na
turalesa no té potencial suficien t per evitar la seva degrada
ció. Productes fito-sanitaris que estan pensats per eliminar 
plagues, apart d'eliminar plagues el que fan o el que han fet 
és eliminar els seus depredadors, la qual cosa suposa que 
en tornar aquesta plaga, la seva incidencia sobre els pro
ductes sigui m(')lt més forta. No parlem ja deIs pesticides de 
caracter cancerigen o mutogen. Aquests productes, en teo
ria, estan prohibits, peró si anam a qualsevol casa de venda 
de productes del camp, els trobarem alla exposats. 

Aixó, en termes económics du una primera conseqüen
cia. I és que els nostres productes cada dia tenen més difi
cultats per introduir-se en el mercat internacional, de cada 
dia hi ha un rebuig més fort cap a aquests productes que no 
duen una am\lisi i una seleció ben feta quant als elements 
que s'han emprat durant la seva naixen¡;a, el seu creixement 
i el seu envasat. 

Davant aquesta situació la resposta és lógica. La res
posta comen¡;a per moviments arreu de tat el món, movi
ments en principi petits, peró que de cada vegada van te
nint una ressonancia més forta dins el ciutada, en definiti
va, dins l'usuari. Tot aixo desemboca en la creació de l'I
FOA que ve a ser la Federació internacional de moviments 
d'agricultura organica o agricultura ecologica. 

'. 
Per tant, el marc dins el qual ens podem moure en 

aquests moments és un marc a nivell internacional, com és 
I'IFOA, la Comunitat Europea fa seus els principis propo
sats per l'IFOA, i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i A1i
mentació, amb el Reial Decret 759/1988, de 5 de juliol, dó
na la denominació gen~rica als productes agro-alimenticis 
que s'han obtingut sense l'ús de productes qu(mics de sínte
si. Per tant, la definició d'agricultura ecologica seria acon
seguir aquests productes alimenticis sense usar productes 
qu(mics de s(ntesi. Hem dit agricultura ecologica, hi ha di
ferents paraules que es poden usar: natural, etc., etc., totes 
les que van per aquest camí, desemboquen dins aquest ma-

teix campo 

Si em permeten, faria una lectura o un comentari per 
damunt deIs principis de l'IFOA sobre l'agricultura ecolo
gica o biologica. Les seves finalitats essencials són: primer, 
producció d'aliments de qualitat; segon, aconseguir per a 
l'agricultor que es dedica a aquesta tasca uns ingressos sa
tisfactoris; tercer, que els organismes vius amb els quals fa 
feina el pages, com són animals, plantes i microbis, siguin 
els seus aliats, que es pugui arribar a l'harmonia de tots 
aquests elements i usant-los, aconseguir una agricultura 
equilibrada; per suposat, manteniment de la diversitat ge
nerica del sistema agrícola; mantenir la fertilitat de les ter
res a llarg termini; i evitar tots els efectes de contaminació 
com a resultat de les noves tecniques agr[coles. Aquestes 
serien, en principi, les finalitats essencials de l'agricultura 
ecológica. 

Pel que fa a la producció agr[cola en si, la primera pas
sa, i aixo va per comunitats o fins i tot per zones en con
crel, és l'elecci6 adequada d'especies i varietats de cultius; i 
amb aixo ja hi entraríem. Aquests dies passats hem parlat 
de races autoctones sobre animals domestics, aquí, en certa 
manera, el problema es traspassa, no a animals domestics, 
sinó que a varietats agraries. Evidentment, les varietats 
propies d'una terra són aqueIles que responen millor da
vant les malalties, davant les condicions climAtiques d'aque
lla terra, per tant, el logic és comen¡;ar afer feina amb 
aquestes varietats. Tant les I1avors com els planters que s'u-

. sin han de venir de granges amb denominació, de granges 
ecológiques, i el tractament de les llavors ha d'estar fet amb 
productes que siguin permesos. 

Un altre punt important dins la producció agrícola és 
la producció de l'entorn. La terra que ens ha de donar 
aquests productes ecologics necessita ser una terra neta. I 
aquest, pens jo, és un deIs punts on podem tenir, com a co
munitat autónoma, una incidencia forta; que passa?, la ma- . 
joria de terres han estat sotmeses a produccions intensives, 
la qual cosa fa que tenguin dins elles productes qu[mics ela
borats en síntesi; per tant, el primer que és necessita és eli
minar d'aquestes terres aquests productes qufmics. Un cop 
eliminats, per aconseguir la targeta d'identificació ecológi
ca s'ha d'arribar a la tercera producció d'aquesta terra. 
Com veim és un procés llarg, no parlam aquí que un dia 
ens dedicam a l'agricultura ecológica i l'endemA ens dedi
cam a l'agricultura normal o intensiva, sinó que el pages 
que decideix seguir aquest cam[, necessita un plantejament 
a Ilarg termini i unes ajudes per poder-ho dur a terme. 

Un punt fonamental que dins el camp mallorquí, dins 
el camp de les Illes Balears, per desgracia s'ha oblidat bas
tant és la rota ció de cultius, que consisteix a mantenir les 
característiques de la terra practicament in lactes. Trobam 
casos lastimosos, em contava Jaume de Rotana, que és un 
perit agronom que fa feina a la zona de sa Pobla, que hi ha 
un acar que ataca la patata i que cada vegada que es fa una 
plantació nova, aquest animal és més fort, més resistent i 
més ben adaptat; bastaria un cultiu intermedi entre planta
ció i plantació de patata per acabar o debilitar aquest ani
mal. Curiosament, per anar en contra d'aquest acar, el pa
ges ha de comprar productes qu[mics, i aquests productes 
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químies -no sé si em va exagerar, ti vaig fer repetir perque 
no m'ho acabava de creure- repercuteixen sobre la produc
ció de patates entre vuit i nou pessetes per quilo. Valla pe
na fer un plantejament per veure si és aquest el camí o si 
s'hauria de tomar a replantejar tota la tradició de la rotació 
de cultiu. Que no és més que una tradici6, sempre s'ha fet 
aÍXÍ. 

Programa d'abonar. Tambés ha de ser específic, la ten
dencia de l'agricultura ecologica és, com he dit abans, acon
seguir un equilibri d'aquestes plagues, és a dir, que les pla
gues no arruinin l'agricultor; el control de les herbes s'ha 
de fer mitjan¡;ant els sistemes de cultius, i l'agricultura eco
logica va més enlla, no s'atura a allo que entenem per pro
ductes tfpies de la terra, sin6 que entra dins la ramaderia, 
seria practicament el mateix principi exposat fins ara, pero 
en lloc de ser productes propis de la terra, serien productes 
que ens vénen de la ramaderia. 

Per ser seriosos en aquest tema, no és suficient contro
lar només la producció; és necessari controlar tot el procés 
d'emmagatzamament, de conservació i d'elaboració. No 
serveix de res aconseguir productes molt ben elaborats si 
llavors, dins la seva conservació s'usen productes que dete
rioren aquesta qualitat que s'havía aconseguit. 

Per tant, davant aquesta exposició, com poden veure, 
el programa és complex, i aquest programa té una necessi
tat fonamental: aconscguir la C9nfianc;a del consumidor. No 
serveix de res parlar d'agricultura ecológica, de productes 
ecologies si el consumidor no creu, si no esta conven~ut 
que aquest producte que li arriba és ecológic. 

De quina manera es pot aconseguir aixo? Per aconse
guir la regulaci6 i la netedat davant el consumidor, es creen 
els consells reguladors que, per cert, si no ho tenim mal en
tes, el Govern balear podria tenir un representant dins el 
Consell Regulador, no volem dir que no l'hi tengui, perque 
no sabem si l'hi tenen o no, les nos tres notIcies s6n que no. 
De totes maneres, el Consel Regulador és l'organisme en
carregat de fer totes les inspeccions que s'han de fer a les 
finques que es vulguin acollir a l'agricultura ecologica. 

Crec que la problematica queda clara. El producte és 
necessari, té un mercat, hi ha més demanda que no produc
ció, per tant, com ja diguérem en el tema de les races au
toctones, no és la solució definitiva a l'agricultura, ni prop 
fer-hi, és un camp més de l'agricultura en el qual s'hi pot 
fer feina i que, per poder-hi fer feina, es necessita el suport 
del Govern d'aquestes illes. ' 

Suport que en principi nosaItres demanaríem que es 
donas a través de dos camins: en primer Iloc, és necessari 
un laboratori amb totes les condicions de garantia per asse
gurar, no només la puresa de terres i aigües, sinó perque es 
puguin fer analisis i sobretot les analisis deis productes que 
es consumeixen. En segon Iloc, ja hem dit les dificultats de 
I'agricultor per arribar a aconseguir l'etiqueta ecológica, 
pensem que l'agricultor quan es decideix a optar per aques
ta vía, necessila tota una serie d'anys per arribar a tenir 
aquesta etiqueta, i durant aquests anys la seva producció és 
més baixa. Per tant, el que proposam és veure si trobam 

una vía per ajudar aquests agricultors que volen seguir 
aquest camí. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la parauIa el Sr. Conseller d'Agricultura, Pere loan 
Morey. 

EL SR CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA 
(pere l. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Sres i Srs Diputats. També en 
aquest cas existeix un grau d'aproximació important entre 
la pro posta del Grup SOCIALISTA i la política del Go
vern de les Illes Balears. 1 no podia ser menys, perque, com 
ha recordat molt bé el Sr. Serra, parlam d'un tema que, en 
primer Uoe, esta perfectament delimitat i definit en les se
ves línies mestr~per la Comunitat Economica Europa des 
de l'any 1987, i esta perfectament marcat i previst en tots 
els seus extrem pel Ministeri d'Agricultura, Pesca j Alimen
taeió, des del novembre del 1988. 

Per consegüent, jo diria que no hem de legislar, no 
hem d'entrar en un terreny perfectament delimitat, i jo no 
crec que sigui poc autonomista dir que hem d'afegir qual
que cosa a un tema perfectament estudiat, que en definitiva 
du un camí molt llarg, perque l'INFOA que ha esmentat el 
ponent, es va fundar l'any 1972 i ve d'un movíment d'agri
cultura biológica eruopea de I'any 1960, o sigui que du 
molt de camí darrera. La meya opinió personal és que 
aquest Parlament no hauria d'entrar a voler afegir coses on 
tot es ta perfectament aclarit. 

Deixat aquest tema de banda, l'agricultura ecologica o 
biologica -se li donen diversos noms- és un tema potser 
qualitativament important pel que fa a qualitat de vida, pe
ro hem de reconeixer que quantitativament és un tema de 
molt poe contingut economic. I aixó per dues raons: en pri
mer lloc, perque l'agricultura moderna, per bé o per mal, 
peró és aixf, precisament amb els avan<;os per voler cercar 
de cada vegada majors produccions, ha romput l'equilibri 
biologic natural, s'han introduH varietats, s'han introduU 
noves especies, nous tipus de plantacions, nous tipus de 
sembres que el que han fet ha estat multiplicar també les 
plagues i les malalties. 1 si voste parla amb els pagesos -i a 
mi em consta que és aixf, ahír mateix en va fer gala- li diran 
que és extraordinariament dificil avui poder fer una planta
ció de melicotons, de fruiters o d'hortalisses -i aquí ve la se
gona dificultat-, amb les condicions que marca aquesta le
gislació. 

Aqu[ no parlam de com es fa -i a Mallorca es fa, li puc 
dir on- aquesta tecnica que consisteix que quan la flor del 
fruiter ha fecundat, es tapa amb un paper o amb una bossa, 
i va creixent, i aixf aquest fruit no rep els productes quhnies 
que es donen quan s'esquita; parlam de molt més, de depu
rar molt més. 

Aleshores és dificil tecnicament, és diffcil en la situació 
concreta de les llIes Balears, en els indrets on s'ha tractat 
de fer agricultura d'aquesta s'ha anat a tota cercant maxi
mes produccions, i és molt dificil acollir-se a la normativa 
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per tal de tenir l'etiquetatge que assenyala el Ministeri d'A
gricultura. 1 el Ministeri no ho ha complicat perqu~ li ha 
donat la gana, no és aro, ho ha fet perqu~ havia de desen
volupar una normativa europea i no podia inventar-se co
ses pel seu compte. 

Respecte de l'anp~ota que ha contat de Jaume de 
Rotana, Jaume Galmés, jo li diria més: en el cas concret de 
que ha parlat, hi ha un producte que s'empra a sa Pobla, no 
diré el nom perque no cal dir-ho, és un producte qu[mic, 
fabricat per una multinacional importantísisma, sui'ssa, i 
també em contaven que la casa matriu, a Sui'ssa, va dema
nar que s'investigas com era possible que a un lloc d'Euro
pa, concretament a un lloc de Mallorca, es gastas un 25% 
de tota la seva producció europea, en unes poques hectare
es. 1 aixo és aro. 

També li he de dir que fa més de deu anys que els tec
nies de la Conselleria d'Agricultura, tant de producció 
agraria, com d'extensió agraria, vénen predicant sistem:iti
cament la necessitat de la rotació de cultius, vénen demos
trant que la producció de patata a Holanda, des de fa molts 
d'anys, es divideix en quatre parts, i cada any es deixa una 
part sense conrar i es va fent la rotació de les quatre parts; i 
aixó demostrat en xifres produeix una major productivitat 
que si es cultiven les quatre parts. Fa més de deu anys que 
es repeteix por activa y por pasiva y sin mayores éxitos, i 
perdoni la forestarada. Es més, la Conselleria d'Agricultura 
va arribar un momenl que va publicar una pagina pagada 
sencera de diari, dedicada només a mentalitzar respecte 
d'aquest tema. 1 malgrat tot no tenim majors exits. Es a dir, 
els usos i els costums i la seva periodicitat, com ja es va dir 
ahir en un altre tema, també de vegades fan molt difícil 
aquest tema. 

Nosaltres estam amb l'agricultura ecológica, pero tam
bé som realistes, i crec que hem d'actuar amb seriositat i ri
gorositat. Amb els nos tres pobres mitjans d'extensió agra
ria, per exemple, alla on s'ha fet més feina per part deis 
nostres agents ha estat a la comarca d'Inca. Hem comen~t 
enguany, juntament amb la Fundació llles Balears, el pri
mer camp experimental en agricultura biológica tecnificada 
a Mallorca, per veure si realment podem salvar els greus in
convenients que voste ha assenyalat per fer l'agricultura 
biológica; pero hem d'estar convene;uts·que aixó sempre se
rA un tema marginal. 

1 crec que ha posat el dit a la llaga; si aconsegufssim, 
per una part, solventar els problemes tecnológies, que n'hi 
ha, per tirar endavant aquest tipus d'agricultura; i després 
aconseguíssim establir el sistema comercial que valoritzas 
suficientment els productes d'aquesta agricultura, que hi 
hagués botigues que diguessin, de manera destacada, que 
aquelles mandarines, lletugues, patates, el que sigui, estan 
fetes sense productes de síntesi organica, amb abonat natu
ral, i sense emprar pesticides, herbicides i fito-sanitaris, jo 
cree que podríem aconseguir més que amb totes les accions 
que puguem emprendre. 

Per últim, contestar el dubte que voste tenia. Efectiva
ment, nosaltres participam al Consell Regulador d'Agricul
tura Ecológica, aquí tenim el darrer esborrany de les nor-

mes que es feren l'any passat respecte de noves tecniques 
de producció d'agricultura ecologica, no els cansaré, peró 
és una cosa completíssima, on especie per especie i produc
te per producte es diu quines característiques han de tenir 
per poder ser considerades dins aquest conseIl regulador. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: Srs. Portaveus de grups parIa
mentaris que vulguin intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Manifestar que compartim la 
preoeupació i les idees apuntades aquí pel Portaveu del 
Grup SOClALISTA Nosaltres entenem que hi ha una de
manda d'aquc.sts produeles d'agricultura ecológica també a 
les nostres illes. La Comunitat Económica Europea desen
volupa normatives en aquest sentit i ha demanat als estats 
membres que cerquin formes de promoure aquesta agricul
tura biológica i entenem que també ho haurien de fer les 
comunitats autónomes. 

El nostre grup ha expressat de forma repetida en 
aquesta Cambra la preocupaeió per la utilització no sufi
cientme~t controlada deIs productes químics, ja és una es
mena tradicional que presenta el nostre grup a cada sessió 
on discutim els Pressuposts de la Comunitat Autónoma, 
dernanant que es dediqui una partida a potenciar la menta
lització de la pagesia que s'han d'utilitzar aquests productes 
de manera racionaL 

Aquella expressió deIs pagesos de les nostres illes que 
tiren sues davant qualsevol problema, és una expressió sig
nificativa de com s'utilitzen aquests productes químics. 1 
tots coneixem els problemes que aixo ha pogut provocar al 
mateix pages que els utilitza sense les degudes precau
cuons: irritacions de pell, problemes als ulls, probIemes 
respiratoris; i també uns possibles problemes als consumi
dars que consumeixen uns produetes que de vegades han 
estat tractats amb més productes químics deIs necessaris 
per fer front a una plaga determinada. Hi ha sistemes, hi ha 
formes de potenciar la mentalització deIs pagesos perque 
s'utilitzin de forma racional aquests productes, nosaltres hi 
hem insistit de forma repetida, i ereim que la Comunitat 
Autonoma hauría de ser conscient, hauría de dedicar res
fore; necessari aquesta qüestió. ., 

Es cert que promoure l'agricultura biológica no és fei
na de dos dies, que necessitara anys per poder-se consolidar 
aquesta producció, peró igualment és important comenc;ar
ho afer, i sabem que hi ha gent que comenc;a afer feina en 
aquesta qüestió, el que succeeeix és que -com també suc
ceeix en aquesta comunitat, i és una qüestió trista- ho fan 
els particulars, pagesos de forma individual, i l'Administra
ció segueix, va darera la iniciativa deis particulars, en 
aquest sentit. A nosaltres ens sembla lamentable, d'aquí 
aquesta coincidencia amb l'interpeJ.lant quan expressam la 
preocupació referent a aquesta situació, i la demanda a 
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l' Administració que actul. 

Nosaltres no ens cansam de repetir que 1'Administra
ció no té un paper de seguir les iniciatives deIs particulars, 
sinó que hauria d'incentivar, d'orientar, d'explicar als possi
bIes productors que hi ha unes demandes de mercat deter
minades que ells podrien cobrir, i que aquesta és prou im
portant en certs moments. La demanda deIs productes que 
s'han cultivat amb aquesta agricultura biologica és prou im
portant com perque rebin un tractament adequat per part 
de la Comunitat Autonoma. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Referent a aquesta interpe¡'¡ació que ha presentat el 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, vull dir que el nostre 
grup, avui, no es manifestara a favor en la seva postura, 
perque de qualque manera la moció que després vendra, 
perque segurament després vendra una moció, magnificaria 
els nostres arguments, i som modest, volem ser modests. 
Pero també és veritat que no ens manifestarem en contra, 
perque si ho feim, ens acusaran de no sé que, i val més la 
que guarda que la que cura. Aleshores, em permeti que no 
donem peu que després en la moció o en les possibles in
tervencions, ens puguin acusar de qualque cosa. 

No votarem, perque evidentment una interpel-lació no 
es vota, no és el moment, pero crec que el que sí podríem 
fer són una serie de reflexions, almanco per demostrar que 
el tema no ens és indiferent. Arnés seran unes reflexions 
que l'ajudaran a preparar la moció subsegüent, que estic se
gur presentara com sempre. 

Avui l'agricultura d'Espanya es mou dins el context 
d'Europa, l'agricultura que tenim és intervenguda, subven
cionada, mediatitzada, on la tecnica es va desenvolupar ex
traordinariament i només el fet d'haver usat pesticides o 
haver descobert els pesticides va permetre augmentar la 
producció agrícola en un 40%. Després han vengut moltes 
altres tecniques, com ha dit el Conseller: tecniques geneti
ques, imbridacions que han doblat i doblat les produccions. 

En definitiva tenim una política agraria comunitaria, 
una PAC amb un intervencionisme excessiu de burocrates 
que normalment es mira amb el melic ¡que ens ha duit a 
absurds, com passa a Italia, de produir per després cremar 
o tirar, naturalment després d'haver cobrat les subvencions. 
Tota l'agricultura d'Europa gira damunt un punt que són 
els excedents. Hi ha massa excedents. 

Quines solucions adopten? Cremar excedents? Es fa. 
Subvencionar la jubilació a tots els pagesos, com va voler 
plantejar el parlament alemany en els anys 50, i aixf produi
rem menys? També hi ha cosa d'aixo. Primar l'abandona
mem de terres? Sabem que hi ha subvencions. O bé la solu-

ció és produir per alimentar al tercer món i així rompre un 
poc aquesta distancia nord-sud? Tot aixo hi és, totes aques
tes actuacions hi són, pero l'agricultura és més complicada 
i té un context mundial. Si Estats Units i Nova Zelanda, 
palsos verjos en agricultura, que tenen unes capes erables 
de sis metres, amb una materia organica incalculable, que 
produeixen a un baix cost, no van en sintonia amb la políti
ca agraria comunitaria, no ens podem entendre maL 

1 aleshores, totes les solucions s'han iniciat, tal vegada 
no amb massa intensitat, perque estan massa burocratitza
des, i hi ha una serie de problemes polftics motivats per l'e
levat cost que duen aquestes coses. 

Sempre hi ha hagut pensadors en agricultura, des de 
les tertúlies liberals del segle XIX, en temes com ellatifun
disme, fins als colfees d'Estrasburg, amb solucions bastant 
mediocres en aquesta segona part. Els anys 60 foren unes 
anys, com tots recordam, intel-lectualment molt fecunds, 
foren uns anys revolucionaris en molts d'aspectes, i natural
ment en agricultura també. Es comen~ren a desenvolupar 
i a comercialitzar els herbicides selectius, les tecniques més 
modernes de reg, la hidroponia. I també es veritat que sor
tiren els revolucionaris, els pensadors més concrets que co
men~ren a mirar cap enrera, a repassar el De rústica de 
Columela, el Tractat de Cató, comen~ren a alabar l'arada 
romana, com diu aquest Reglament que voste ha l!egit, que 
diu que s'han de fer les feines quasi quasi amb l'arada ro
mana, varen comen~r a dejectar l'arada vert~der-a, aixo sí, 
tot es va trempar una miqueta amb quatre tecniques del se
gle XVII. 

Així va néixer aquesta agricultura que avui discutim, 
així va néixer l'agricultura denominada biologica, organica, 
biodinamica o biologica-dinamica. Així va néixer. I l'IFOA, 
com voste ha dit, va comen~r l'any 72 -podem dir que agrí
colament era ahir, perque de l'any 72 al 90 en agricultura 
no és res- a desenvolupar aquest tema. 

A Espanya, com que sempre anam una mica retardats, 
va comen~r a partir deIs anys 70, i sobretot al 81 quan es 
va crear la primera associació d'agricultura biologica, com 
s'anomenava en aquel! temps, que per anecdota li deien vi
da sana, que sembla més el nom d'una emitat esportiva o 
d'una companyia d'assegurances. 

Ara bé, quina importancia té? Segons les dades del Mi
nisteri de l'any 1987, l'exportació d'agricultura biologica va 
pujar a la xifra de 350 milions de pessetes a tot I'Estat espa
nyol, i es va exportar aquesta xifra, que com veu no és res, a 
Alemanya, a Fran¡;a, a Belgica, a Austria, a Holanda i a 
Su'issa; en definitiva, poca demanda exterior i poca produc
ció interior. 

El Consel!er ho ha dit, el 30 de novembre del 88, el 
Ministeri d'Agricultura i Pesca va reconeixer provisional
ment la denominació generica d'agricultura ecologica, i 
aquí per primera vegada ens surt el nom; i el 4 d'octubre 
del 89 va aprovar el reglament i la constitució del seu Con
seU Regulador. O sigui que fa un any que es va posar un 
nom, agricultura biologica, un nom de moda a una moda de 
fa 30 anys per definir els productes agro-alimenticis obtin-
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guts sense l'ús de productes químics de sintesi. 

Aquesta és la situació d'Espanya, el Cansell Regulador 
l'any 90 va fer un esborrany de normes que no esta acabat, 
no és aquest que vos te ha llegit, aquest és un altre, és el 
que ha mostrat el Conseller, en el qual hi falten els produc
tes d'ús restringit en ramaderia, perque l'agricultura biolo
gica no només afecta l'agricultura sinó també la ramaderia i 
els seus productes. 

En definitiva, hi ha una oficina a Madrid, hi ha el Can
sell Regulador, hi ha uns representants, uns burocrates, 
que continuen filosofant un poc sobre el Cadi de Calume
la, les tecruques de Cató i la bondat de l'arada romana en
front de la vertadera. 

Quin es el futur? Afortunadament -dic afortunada
ment, i ha repetesc-, sera només una moda perdurable, sen
se incidencia economica i sense ser substitutiva de la tecni
ca actual. Dic afortunadament perque si no, les produc
cions que es poden agafar amb aquest tipus d'agricultura, 
serien tan baixes que no seria suficient ni tata la terra del 
món per alimentar tanta gent com hi ha, i llavors tendríem 
que Maltusse hauría tengut una tnigica raó. 

Solucionarem el problema del planeta amb l'agricultu
ra ecologica? No, pero l'ajudarem. Solucionara problemes 
l'agricultura ecologica? Pot ajudar, com més s'hi dediqui la 
gent, manco excedents hi haura; si el problema és un pro-_ 
blema d'excedents, va bé anar amb un tipus d'agricuitura 
que no produeixi excedents. Servira per a qualque cosa? Si, 
pot ser un instrument valid per subvencionar, amb aquella 
idea que tenia el parlament alemany, sense ofendre, de sub
vencionar agricultors, perque aro produeixin manco, pero 
amb il'lusió i sense reivindicacions. 

1, per acabar -que ja s'ha enres el llumet-, que passa a 
les nos tres illes? Ja ha ha explicat el Canseller, després d'u
na serie d'experiencies que hi va haver a la comarca d'Inca, 
amb resultats desiguals, hi ha hagut unes actuacions a tra
vés de la Fundació IIles Balears, dignes de felicitació, unes 
actuacions seriases, per tal de recuperar aquestes especies 
nostres, molt estimades, que ja tenien els nostres avantpas
sats i que es troben en perill de desapareixer, que estan més 
adaptades al medi i, com és natural són més resistents i es 
presten a aquest tipus d'agricultura. Aixo si que és impor
tant, i jo aprofit l'ocasió per felicitar la Cansellería en 
aquest 
aquests instruments que ens ha donat el MAPA, si ens aju
da a recuperar aquest patrimoni nostre, intangible i variat. 

Aquestes, Sr. Portaveu Socialista, han estat les meves 
reflexions, com veu n'hi ha a favor i n'hi ha en contra, i 
coro veu no és la solució ideal, no és el tot, pero tampoc no 
és rebutjable. Esperarem el resultat de la seva moció, si la 
presenta, per concretar una mica més els seus raonaments. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Orfila, 
gracies per la seva coHaboració, esperem que aixo no cai
gui en sac romput. 

Sr. Canseller, totalment d'acord que en aquesta mate
ria no hem de legislar, cree que en cap moment no he par
lat d'aixo, simplement em consta, perque vaig néixer a un 
poble, perque visc a un poble i perque convers amb els pa
gesos, que hi ha gent que vol agafar aquest cami i no sap 
com ha ha de fer. Simplement, amb tata la meya exposició, 
el que he demanat ha estat -i en aquest sentit, Sr. Capó, 
anira la moció- que als agricultors que vulguin agafar 
aquesta via tenguin facilitats, tenguin ajudes per part del 
Govern de les IIles Balears, perque no creim que sigui una 
via alternativa a l'agricultura, no creim, com ha dit el Sr. 
Capó, que amb aquesta agricultura el món mengi més o hi 
hagi més menjar; el que creim és que la gent que pugui op
tar a aquests productes menjanl míllor, d'aixO si que n'es
tam conven<;uts. 

Referent a si hi ha gent interessada o no, si no hi ha
gués ningú interessat en aquest tema, els assegur que 
aquesta interpeHació avui no seria aquí. Hi ha dues finques 
a Mallorca, dues concretament, que tenen demanada l'eti
queta, el logotipus al Cansell Regulador, i malament que 
ha passen per aconseguir-ho. 

Sr. Canseller, ens ha dit que per ajudar a aquesta gent 
tal vegada seria millor cercar lloes de venda, supermercats, 
botigues on es poguessin vendre aquests productes. Sr. 
Conseller, si no tenim productes, com vol que posem boti
gues? El primer que hem de fer és ajudar els pagesos per
que facin el producte, una vegada tenguem el producte, lla
vors els que hi hagi dins aquesta sala ja pro posaran els sis
temes de comercialització d'aquest producte. Quan pensava 
i preparava la subsegüent moció, pensava en els lIoes de 
venda, que és una de les coses que necessita aquest produc
te: un lloc fix de venda, perque la gent sapiga que quan vagi 
a aquest lloc trobara el producte, pero, abans d'arribar a ai
xc, necessitam tenir el producte. Per tant, els assegur que la 
moció sera molt més modesta, no arribarem a aixo, perque 
encara no tenim el producte. La moció anira únicament i 
exclusivament encaminada a ajudar a qui vulgui aconseguir 
aquest producte. 

No m'ha contestat la pregunta, Sr. Conseller. Li he de
manat qui és el nostre representant dins el Cansell Regula
dor, aquests papers que m'ha mostrat els tenim i els tenen 
tots els que estan interessats en aquest tema, pero, qui és la 
persona que ens representa dins el Cansell Regulador? 

Sr. Capó, hauriem de parlar aquí de tata la filosofia 
agrícola, humilment he de reconeixer que la seva experien
cia dins l'agricultura internacional és molt més vasta que 
no la meya, en sap molt més, pero no era aquest el tema. Jo 
no li qüestion si hi ha excedents o no hi ha excedents, li pue 
assegurar que de productes ecologies no hi ha excedents. Li 
demanaria, per tant, que baixas un poc de nivell, que s'obli
di de tot el marc internacional de l'agricultura, s'oblidi deis 
excedents, baixi a les Illes Balears, i si hi ha gent a aquestes 
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illes que vulgui agafar aquest canú, jo ti demanaria que no 
sigui el seu partit qui eIs impideixi agafar-lo. 

En primer Uoc, perqu~ no fan mal a ningú, fan bé, i, en 
segon 110c, perqu~, com vost~ ha dit, fan un producte de 
quatitat, no ja només en agricultura, ho he dit ja en dife
rents ocasions a aquesta tribuna, en construeció pass a el 
mateix, i segurament en indústria també. Ni per naturales a, 
ni per capacitat de feina, ni per ganes de fer feina, segura
ment som una ra~ que puguem competir quant a produc
ció, quant a quantitat. En canvi, pel fet d'esser mediterranis 
i per alIó que som espontanis i tenim imaginació, amb el 
que s( podem competir, és en productes de qualitat. El que 
propos, tant dins el camp de l'agricultura com dins quaIse
vol altre, és que ens oblidem un poc de tot aquest món de 
la macroprodueció, perque hi ha palsos que ens duen molts 
d'anys d'avantatge i en saben més, que ens oblidem de tot 
aixo i anem, en la mesura que sigui possible, cap a a110 que 
sabem fer, que ho facem bé i que venem aquelIs productes 
que sabem fer. 

Res més. Gracies. 

III.1).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
2761J/90, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES, RELATIVA A 
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES EN REGIM DE 
LLOGUER, USDEFRUIT O DRET DE SUPERFfCIE. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat de la Interpel·lació, passam al punt III 
referit a Proposicions No de LIei. La primera és la registra
da amb el número 2760/90, presentada pel Grup Parlamen
tari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, relativa a cons
trueció d'habitatges en regim de lloguer, usdefruit o dret de 
superficie. 

Per defensar aquesta proposici6 no de llei, té la parau
la el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Gracies Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Des de 
l'any 83 en aquest Parlament han estat nombrases les ini
ciatives del nostre grup parlamentari i d'altres grups, res
pecte de la problematica deIs habitatges a les Illes Balears, 
i sobretot, respecte de la problematica de l'habitatge per a 
la gent jove, per a la gent treballadora, per a la inmigració 
forta que tenim a ciutats com Eivissa vila o Palma de Ma
llorca, o Manacor, Menorca un poc menys, pero a Maó 
també en un cert moment determinat d'aquestes conjuntu
res autonomiques; i també evidentment habitatges per a 
sectors que denominam amb malta facilitat, amb un terme 
ample que és el de la marginació o gent necessitada. 

Perque en aquestes iHes amb alts lndexs de teórica ri
quesa, eIs problemes deIs sectors menys afavorits a l'hora 
d'adquirir un habitatge digne o a l'hora de tenir un habitat
ge en lloguer digne, són problemes grossos. Problemes 
grossos pels preus, per falta d'aquests tipus d'habitatge o 
per trobar un lloguer que sigui correcte. 

Disposam, com és natural, de nombroses dades facili
tades per estudis molt diversos de conjuntura social, pero 
molt recentment disposam de la proposta sindical prioritA
ria, signada i presentada peIs sindicats majoritaris, que ha 
tengut un resso gros dins les entitats sociaIs, pero que da
vant el Govern de la Comunitat ha tengut un ressó mfnim i 
ha estat objecte de molt poca atenció. 

La proposta sindical prioritaria parla molt concreta
ment que les institucions públiques, el Govern de l'Estat i 
el Govern de Balears també, primer han d'incrementar la 
dotació pressupostaria que garanteixi la construcció d'habi
tatges socials d'iniciativa pública, aixi com el finan~ment 
adequat per iniciar cada any la construeció de prou habitat
ges de proteeció oficial d'iniciativa pública i cooperativa, a 
més de la millora de les condicions de finan~ment per a la 
compra d'habitatges de proteeció oficial, allargant eIs ter
minis i minvant els tipus d'interes deIs pagaments. En se
gon lloc, que es faci complir l'obligació de constituir per
manentment un patrimoni de sol públic, ampliat a habitat
ges per al seu ús en lloguer. 

Aquests dos punts ens donen una responsabilitat, com 
a grup d'oposició, pero ens pareix que al Govern de Balears 
i al de I'Estat els dóna una responsabilítat encara molt més 
grossa, perque no s'actua en absolut en aquesta Hnia. Tots 
sabem perfectament que eIs sectors a que hem fet referen
cia -gent jove, gent treballadora, gent immigrada o gent de 
migracions interiors de les illes, Q gent de la marginació- a 
l'hora de trobar un habitatge digne, un habitatge en prop"ie
tat a un preu que puguin pagar o un lloguer relativament 
baix, es troben amb problemes molt grossos; i els veim rele
gats a les zones periferiques de les nos tres ciutats i deIs 
nos tres pobles. 

Les promocions públiques d'habitatge han anat min
vant, ja ho hem dit abans, i per altra banda no veim una po
lítica de rectificació. Fins i tot en aquest Parlament hem co
mentat que bé estil que es facin habitatges a SenceUes o 
que se'n facin a Fornalutx, pero als nuclis urbans, sobretot 
a Palma, el problema és acuciant. 

Darrerament hem de ser optimistes, perque observa
vem fa dos anys, que el Consell Insular de Mallorca, per 
exemple, actuava en combinació amb una cooperativa per 
tal que al municipi de Calvia es comen~ssin una s~rie de 
promocions en la línia que aquí es comenta. Hem de veure 
amb un cert optimisme que la demanda de l'habitatge so
cial és emparada avui per avui, per exemple, per l'Ajunt~
ment de Palma pel Partit Popular que esta a l'oposició, sú
pos que aqu( avui dira el mateix que a I'Ajuntament de Pal
ma, imagin que plantejara exactament el mateix que feia fa 
tres dies, supós que aixó esta cIar; pel Congrés del PSOE, 
el Congrés de l'Estat, que parlava de derogar el Decret Bo
yer, que és un acord congressual i, per tant, supos que ja és 
una cosa claríssima i que si no est;) feta és qüestió de guer
ra que es faci i supós que acabada la guerra es fara rapida
ment, i, en definitiva, jo crec que aquest terna, per tant, ha 
de ser aprovat per amplía majoría, i no parlem ja evident
ment d'altres grups que als seus programes també en par
len, el Centre Democratic i Social, per exemple, al seu pro
grama d'habitatge social. 
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Nosaltres, fets aquests comentaris globals, generals, 
peró llavors ja accentuats a aquests illes, hem de concretar 
les propostes en tres, i són evidents, senzilles, i molt d'a
cord amb la proposta sindical prioritaria i amb eIs proble
mes urbans i amb eIs problemes derivats del nostre desen
volupament económic i social. Que vol el Grup Nacionalis
ta i d'Esquerres que es faci? 

En primer lloc, que el Govern de I'Estat espanyol de
rogui el Decret Boyer de I'any 85. Nosaltres entenem que 
aquest Decret, si bé no volem jutjar la seva intencionalitat, 
sí hem de comentar que tal com s'ha utilitzat ha afavorit en 
gran part l'especulació i només ha ajudat a augmentar, 
moltes vegades de forma desorbitada, els lloguers. Certa
ment creim que hi ha lloguers que es col-Iocaven al seu lloc 
inicialment, també ho hem de reconeixer, pero, certes apli
cacions abusives i no complementar el Decret Boyer amb 
altres mesures ens pareix que, en definitiva, ha estat nega
tiu. El Congrés del PSOE també en aquest sentit es mani
festava, pensam nosaltres, en la mateixa dinamica. 

En segon lloc, creim que hem de sol· licitar del Ministe
ri d'Obres Públiques i Urbanisme i del Govern de la Comu
nitat Autonoma que hi hagi unes partides pressupostaries 
incrementades per aconseguir la construcció d'un parc pú
blic d'habitatges en regim de lloguer, usdefruit o dret de su
perficie, aoo com la construcció d'habitatges de promoció 
pública, en regim de propietat, amb cessió gratuIta de sol i 
preu de venda inferior al cost real. 

Des d'un punt de vista un poc pragmatic i coneixent la 
realitat, creim que l'opció que presentam és valida si bé hi 
pot haver dubtes, si bé hi pot haver un poc de recel, sobre
tot, a una de les parts de la nostra proposta, que és el dret 
de superficie. Creim que aixo és un tema de debat, pero ens 
pareix que via negociació, via autoresponsabilitat, sindical, 
cooperatives, institucions públiques, és perfectament viable 
dur-ho endavant. El que sí és clar, és que un parc públic 
d'habitatges en regim de lloguer o usdefruit és una cosa 
molt més senzilla, molt més clara i molt més coneguda, aixf 
com la construcció d'habitatges de promoció pública. 

1 en tercer lloc, pensam que hem de sol· licitar al Go
vern de la Comunitat i aIs Consells Insulars que s'acom
pleixi vertaderament la Llei del Sol, ja que no constitueix 
un patrimoni de sól municipal a gran part d'aquestes illes 
per part deis ConselIs Insulars respectius. Ens pareix que si 
es constituís aquest patrimoni de sol municipal certament 
ens trobaríem creant una base per poder donar passes deci
sives davant un problema que a nosaltres ens pareix acu
ciant perque habitatges cars n'hi ha, pero habitatges de ti
pus social de cada vegada n'hi ha menys. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? Per part del Grup CDS té la paraula el Diputat 
Sr. Trias. 

EL SR. TRIAS 1 ARBÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ens trobam davant 

una proposició no de llei que, al nostre judici, pretén coad
juvar a resoldre un seriós i greu problema que afecta im
portants sectors de la nostra societat: el problema de l'ha
bitatge. 

En primer lloc voldríem deixar ben clar que el nostre 
grup parlamentari i el partit que representam, el CDS, és 
conscient de la situació derivada de l'espectacular augment 
deIs preus deis habitatges i de la manca d'una política se
riosa de promoció d'habitatges públies per a la venda o 110-
guer. 

L'entrada en vigor de I'impost sobre el valor afegit, 
IV A, juntament amb les restriccions creditícies i I'augment 
deIs tipus d'interes, han fet que pels promotors privats 
d'habitatges la construcció d'habitatges d'edificis de protec
ció oficial hagi perdut practicament tat intereso 1 si, fixant
nos en la realitat concreta de la nostra Comunitat Autono
ma, hi afegim a més eIs problemes per manca de sol i el sol 
a preus realment inasequibles, el panorama realment és 
motiu de serioses reflexions. Fins aquí d'acord ido amb l'a
nalisi de la situació que fa el grup proposant a l'exposició 
de motius de la seva proposició, encara que hi voldríem fer 
unes puntualitzacions. 

Primera, l'augment del preu de l'habitatge no es pot 
circurnscriure, com fa el Grup Nacionalista i d'Esquerres, 
exclusivament a l'especulació en el sector de la construcció, 
evidentment és un factor, pero n'hi ha d'altres i quasi quasi 
tan importants com aquest. 

Segona, el recurs per a molts de ciutadans d'acudir al 
regim de lloguer per aconseguir un habitatge no s'ha fet 
més penosa des de la promulgació del Decret de 30 d'abril 
de l'any 1985, el mal anomenat Decret Boyer, Reial Decret 
Llei 2/1985, de 30 d'abril. Si hem d'esser rigorosos hauríem 
de reconeixer que el parc immobiliari a tot l'Estat i molt 
concretament a les Balears destinat a habitatges en regim 
de lloguer sempre ha estat insuficient, i per moltes raons, 
d'entre elles l'acusat sentit de la propietat de que fan, feim 
gala, diria jo, tots els illenes. 

Tercera, la indefensió a que es poden veure sotmesos 
els inquilins no es pot justificar argumentant que, tal com 
diuen vostes textualment, els preus del lloguer s'incremen
ten cada any per damunt deIs índexs registrats a I'Ipc. Si ai
xo és aixf, o bé ho és perque contractualment ho han fixat 
aixf les parts, o bé perque alguna de les parts incompleix la 
lIei, pero no pel fet que es faci una proposició, i a una part 
de la proposta de resolució s'hi faci esment, solventa aquest 
problema. L'incompliment sempre sera incompliment sigui 
o no reflectit a un acord parlamentario 

Examinant els tres punts de la proposició no de lIei, i 
ja per rlXar la posició del nostre grup, podríem assenyalar el 
següent. Primer, que el mal anomenat Decret Boyer, que 
no oblidem que es va promulgar sota la domiunació del 
Reial Decret-Llei 2/86, de 30 d'abril, de Medidas de política 
económica, pretenia -i jo crec que certament no ho va 
aconseguir del tot- estimular la construcció de nous habi
tatges amb destinació al lloguer, perque aquest mercat, 
com deiem abans, estava molt per davall de les necessitats 
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reals. 1, d'altra banda, afavoria aro la construcció d'aquests 
tipus d'habitatges. 

La prorroga for~sa que reconeix en favor deis lloga
ters l'article 57 de la Llei d' Arrendaments Urbans, ha pro
vocat al llarg de tota la seva historia un serió s deteriora
ment deIs habitatges en regim de lloguer i un desinteres ge
neral per a la construcció d'altres de noos, i no voldria aquí 
relacionar un caramull de situacions, que crec que tots els 
diputats coneixen perfectament, com podrien ser habitatges 
als quals mai no s'ha fet una millora per part del propietari, 
rendes baixes fora de tota proporció entre el que es paga i 
el que es té, subarrendaments amagats i fins i tot l'amunte
gament d'aquests tipos d'habitatges. 

Per a mi és significativa, tal vegada una mica exagera
da, pero significativa, una reflexió d'un tractadista, un eco
nomista, A Limberg, que diu "tal y como muestra la situa
ción de la vivienda en Nueva York -eH es va dedicar a fer un 
estudi sobre la problematica de l'habitatge a la ciutat de 
Nova York- el control de los plazos y los precios de los alqui
leres, parece ser, en muchos casos, la técnica más eficiente 
hasta ahora conocida, después de los bombardeos para des
truir las ciudades". Tots els eontrols redueixen la eonstrue
ció de noves cases ja que minven els ingressos per rendes 
que els propietaris esperaven tenir, i, a més, pot ser que els 
propietaris deixin que les cases es deteriorin fins a extrems 
de vertadera ruIna. 1 aixo esta succeint aetualment. 

Quant al punt segon, no hi podem estar en contra, sol
licitar més inversió per part del MOPU per a construcció 
d'habitatges, ens sembla molt correcte, pero m'haurien de 
discupar els senyors del Grup Nacionalista i d'Esquerres, i 
en aquest cas els he de tornar a fer un retret, cree que s'han 
fet una mica d'embolic amb aixo del dret de superficie, la 
cessió gratuIta del sol, el preu de venda inferior al cost real. 
M'explicaré: el regim de lloguer i usdefruit és perfeetament 
aplicable a la intenció d'aquest segon punt, i fins i tot po
dríem entrar a discutir si el regim d'usdefruit és el més ade
quat, el més escaient, jo cree que no, evidentment hauria de 
ser purament el regim de lloguer; pero saben vostes en que 
consisteix el dret de superficie? Els ho explicaré, si m'ho 
permeten. 

El dret de superfície ve definit conceptualment a la 
Llei del sol del 1956, i el text refos de la Llei 2975 conside
ra que el derecho de superficie como fórmula de disociación 
de la propiedad y uso del suelo es una figura que está mere
ciendo creciente atención en todos los pafses como instru
mento de la po[(tica del suelo, a cllmbio de la cesión tempo
ral en el uso de los terrenos se obtienen éstos a un menor cos
te con lo que se reduce el volumen inicial de recursos necesa
rios para el sector inmobiliario o en otras actividades produc
tivas, para atender a las necesidades de la demanda". 1 més 
endavant diu: "La aprobación industrial y el fomento de la 
vivienda en alquiler pueden encontrar en el derecho de super
ficie un complemento de gran interés". 

Es a dir, que com a sistema per a la promoció d'habi
tatges, és un recurs a tenir en compte, pero com a sistema 
de cessió d'un habitatge ja fet, no té cap encaix ni jurídic ni 
legal. A més, amb la seva vessant com a dret real, esta per-

fectament regulat a l'article 2.2 de la Llei Hipotecaria, i a 
l'artic1e 7 del seu Reglament. 

Quant a la cessió gratuita del sol, també hauríem de 
fer algunes precisions, qui les ha de fer i a qui? Hem de re
clamar la cessió gratuIta del sol al MOPU, a la mateixa Co
munitat, als ajuntaments? El text refos de la Llei del Sol 
considerava la cessions gratuHes de solo amb preu de ven
da inferior al cost real com una mesura encaminada diree
tament a fomentar la construcció, i nosaltres estam per la 
consecució de sol públic amb condicions de poder-se fer 
aquestes ofertes a administracions públiques i a particulars, 
hi estam d'acord, els ho tom a repetir, pero no cree que si
gui a aquesta proposició ni a aquest punt on s'ha de plante
jar aquesta reivindicació. 

Concretament, en relació a aquest punt, Sr. Serra, 
nosaltres estaríem. disposats a votar favorablement si s'hi 
suprimís l'expressió "dret de superficie", cree que millora 
evidentment el sentit de la proposició i no incorre en una 
redacció que crec erronea i que pot induir a confusions. 

Quant al tercer punt, jo cree que per obvi és innecessa
ri, aixo d'haver d'anar contínuament recordant a totes les 
administracions que apliquin la llei, que facin complir la 
!lei, siguin quines siguin les !leis que s'han de complir, no 
ens sembla el més adequat des d'aquest parIament. El que 
sí es podria fer, i tal vegada en aquesta proposició tendria 
un encaix corre<;:te, és que a través de la Conselleria d'O
bres Públiques i Ordenació del Territori d'aquest Govern -i 
a més ara que terien una magnífica oportunitat amb la Llei 
8/1990, de Reforma del r~gim urbanlstic i valoracions del 
sol-, s'organitz<ls, d'una vegada per totes, el registre de so
lars i que s'aplicas aquesta Uei a tots els municipis que asse
nyalen les disposicions addicionals primera i segona d'a
questa llei. Aixo sí que cree que seria una passa important 
de cara a aconseguir l'objectiu que pareix que vos tes prete
nen a aquesta proposició, que al nostre judici no és on es 
troba ben incardinada aquesta pretensió. 

Aleshores, i per acabar, donarem suport al punt segon 
de la proposició no de lIei, sempre i quan el grup pro po
sant accepti aquesta supressió que hem demanat, i quant 
als altres dos punts, ens abstendrem. Molles gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el seu portaveu, Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats. El fort in
crement del preu del sol, que excedeix qualsevoll1mit rao
nable a molts de Uoes, i la seva repercussió als preus finals 
deIs habitatges, és avui motiu de seriosa preocupació pels 
poders públies, que han de promoure les condicions neces
saries per aconseguir una utilització del sol, d'acord amb 
l'interes general, i per impedir l'espeeulació. 

Per arribar a aquest objeetiu, no basten les mesures le
gislatives ni aquestes es poden limitar a l'establiemnt de di-
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versos r~gims d'utilització del sol, l'adequat tractament fis
cal d'aquest i la reforma de la legislació deis arrendaments, 
són almanco dos aspectes de necessAria consideració per a 
un plantejament rigorós del problema. 

Per altra part, "el marc normatiu sempre sera inservi
ble sense una ferma actuació de les administracions compe
tents, assumint un clar protagonisme amb l'adopció de de
cisions sobre eIs espais que s'han d'urbanitzar i sobre els 
que s'han de mantenir en el marge d'aquest procés, en fun
ció d'uns criteris generaIs d'ordenació definits al planeja
ment i no com a mera resposta a iniciatives alllades de par
ticulars, i mantenint amb rigor la disciplina per tal d'asse
gurar el compliment de l'ordenació existent". Es una cita, 
una cita que és el preAmbul de la LIei 8/1990, de 25 de ju
liol, sobre Reforma de regim urbanístic i valoracions del 
sol. 

Crec que el Sr. Sena que ha defensat, en nom del seu 
grup, aquesta proposició no de lIei, estara plenament d'a
cord amb aquest plantejament. Per tant, també nosaltres 
compartim completament la filosofia i l'explicació poJ(tica 
d'aquesta lIei, compartim la preocupació que en té en ma
teria de política d'habitatge social i de realització del dret 
constitucional d'accés a un habitatge digne. 

Ara bé, els tres punts de la seva proposició mereixen 
alguns comentaris detalIats. Parla en primer lloc del Decret 
Boyer. bé, aquest decret que no és decret, perque és ul)a 
lIei, és un decret-llei, convalidat per les Corts, del 1985, té 
nou articles de mesures de política económica, un deis 
quaIs i una disposició addicional fa referencia a una modifi
cació cap al futur, no amb carActer retroactiu, de la LIei 
d'Arrendaments Urbans, per la qual els nous contractes de 
lloguer no estaran sotmesos més que al que lliurement esti
pulin les parts, i no a una prorroga automatica com preveia 
la llei del 1964. 

1, a part d'aixó, aquesta llei té altres mesures de tipus 
economic, i la veritat és que el temps ha demostrat que en 
conjunt eren unes mesures encertades i que van tenir una 
importAncia en l'evolució económica de la sortida de la cri
si economica que patíem eIs anys anteriors. 

Aquesta regulació, aquesta modificació puntual de la 
LIei d'Arrendaments, realment tenia un objecte i una moti
vació, que era la fa Ita d'habitatges de lloguer, i a més, coin
cidia certament amb un moment d'estancament de la inver
sió immobiliAria, i, a més, hi havia la preocupació perma
nent, vigent encara en aquest moment, perque encara no se 
li ha donat solució, que una de les raons, una de les causes 
de la degrada ció deIs centres histories, una de les causes de 
la degrada ció deis pares d'habitatges de renda antiga era 
precisament aquesta congelació, aquesta prórroga automa
tica que a la vegada va lIigada a una congelació de lloguers. 

Aquesta mesura, no hi ha dubte que té un carActer 
transitori, basta veure el preambul de la llei que té ja un 
plantejament global aquesta valoració del sol del 1990, 
quan planteja la necessitat d'una reforma de la legislaci6 
sobre arrendaments, per veure que aquesta és una mesura 
que ha de ser substituIda dins un plantejament global deis 

arrendaments que no tan sois matisi probablement aquesta 
no prorroga automAtica, sinó que a la vegada resolgui el 
gran problema, molt més important encara, deis contractes 
d'arrendament que durant decades no han tingut una ac
tualització i que logicament desincentiven completament 
els propietaris a fer les obres de manteniment i de millora 
absolutament imprescindibles perque no entrin en rUIna 
aquestes edificacions. 

Nosaltres creim que aquest és el cami i que, per tant, 
no és una derogació unilateral i sense substitució d'aquest 
decret o d'aquest article 9 del Decret-LlIei de Mesures de 
política económica el que s'ha de fer, sinó que el que s'ha 
de fer és, precisament, instar o estar per una necessaria, en
cara que molt difícil i laboriosa, reforma global de la legis
la ció sobre arrendaments urbans. 

El Sr. Serra ha esmentat diverses vegades el Congrés 
del PSOE, he de dir que la nostra informació no és tan ex
haustiva com la seva, i els documents oficials que manejam 
del Partit Socialista, no ofereixen aquesta referencia a la 
derogació del denominat Decret Botyer, si bé no pos en 
dubte que a qualque deliberació, a qualque debat o a qual
que banda, qualcú ho degué defensar, pero les resolucions 
aprovades no són unes resolucions d'aquest Congrés. Em 
deia algun deis companys que tal vegada foren les Joven
tuts Socialistes que sempre van cins o deu anys endavant, i 
efectivament abans de deu anys aquest decret sera substi
tuH per una legisla ció complerta. 

Quant al segon punt, no podem realment plan tejar cap 
crítica que no sigui merament un comentari com ha fet el 
portaveu del CDS, Sr. Trias, respecte de la seva redacció, 
perque realment, que hem de dir en contra que s'incremen
tin, si ho hem demanat sempre, a totes les lIeis de pressu
posts, eIs recursos destinats a habitatges i precisament a 
aquells per a sector socials economicament més debils que 
són els habitatges de lloguer, els habitatges més subvencio
nats, per tant, eIs habitatges públies. En aquest sentit, no es 
pot fer cap tipus de crítica, sinó donar-li un suport clar, si 
bé cal dir que quan parla d'un preu de venda inferior al 
preu real, sobreentenem que parla d'un preu de venda infe
rior al cost de mercat o al preu de mercat, perque logica
ment el preu de mercat té tres components classies: la re
percussió del sol, el cost de construcció i el benefici, el lu
cre -molt important- del promotor. 

LOgicament uns habitatges de promoció pública o de 
promoció per a entitats sense fi de lucre sobre terrenys ce
dits gratu"itament o amb preus molt subvencionats com els 
que permet aquesta nova llei de valoració del sol, un deIs 
components ja no hi és, que és el lucre, i l'altre component, 
molt important que grava greument I'habitatge. també que
da reduH al mínim i, per tant, no seria pensable, a més, 
anar a fer una subvenció directa sobre el cost de construc
ció, sinó que en el cas més extrem de situacions familiars de 
gran insolvencia, més avíat s'hauria d'anar a facilitar el fi
nan<;ament amb més llargs terminis, pero sense carregar di
rectament els costos de capital damunt les institucions que 
fan la poHtica d'habitatge. 

1 en relació al tercer punt, el primer que he de dir és 
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que la redacció és mala d'entendre, la idea és clara, que es 
faci amb patrimoni de sól i que per tant hi hagi un sól dis
ponible per fer aquesta política d'habitatge, ara, aquí ens 
diu que "el Govern de la Comunitat i eIs consells facin 
complir la llei del sól, obliga a aquests -per tant deu ser al 
Govern i aIs conselIs- a constituir patrimoni de sól munici
pal". Aixó no acaba d'anar bé. Es deu haver traduH d'un al
tre idioma, es veu que estava fet en castella, la Plataforma 
sindical prioritAria, bé, idó en franees, perqu~ si no, no té 
massa explicació, pero bé, ha entenem. 

1, a més a més, vull dir una cosa, la Plataforma sindical 
prioritaria és de l'any 89, !'any 89 la llei de! sol vigent és la 
Llei del Sol del 75, no és aquesta nova aprovada el juliol 
del 90, i aquesta llei establia que els ajuntaments de capital 
de provincia i de població de més de 50.000 habitants, eren 
eIs que tenien obligació de constituir patrimoni municipal 
del sol. Per tant, la preocupació sindical era que les grans 
ciutats, les ciutats del nivell de Palma a les Illes Balears, no 
inferiors, fessin aquesta política de promoció de sol públic 
per facilitar la política d'habitatges. La qual cosa traduIda a 
les Balears seria simplement a Palma, seria l'única ciutat a 
qu~ se li reclamaria aquesta obligació que en certa manera 
ha vingut exercint. 

Pero és que aquesta situació esta radicalment supera
da, superada des del moment en que encara no s'ha publi
cat la taula de vigencies, la refundició del que és la llei del 
75 i del que és la llei del 90, pero és cIar que aquest capítol 
del patrimoni municipal del sol de la llei del 75 quedara 
substituH per la nova regulació que fa la llei del 90, que és 
molt més favorable, encara, del que era aquella, en relació 
amb la política de sol i habitatge, perque obliga que tots els 
terrenys que reben els ajuntaments en sol urM o urbanitza
ble, de cessió gratuHa i obligatoria, per aquest 15% de ces
sió obligatori del sol lucratiu, l'han de situar obligatoria
ment al patrimoni municipal del sol, i a més no es pot ven
dre ni alienar i s'ha de destinar necessariament a una políti
ca d'habitatge sota algun r~gim de protecció, per tant, polí
tica d'habitatge de protecció oficial, ja sigui de promoció 
públic o de promoció privada, o de promoció privada per a 
entitats sense fi de lucre. 

Per tant, estam a un moment especialment favorable 
perque aquesta política es pugui dur endavant, i precisa
ment és un deIs objectius d'aquesta llei que, a més, permet, 
per primera vegada, després que eIs tribunals van anul·lar 
el Pla d'ordenació urbana de Madrid, que establia soIs des
tinats a habitatges de protecció oficial, i eIs tribunals ha 
van anuHar per considerar que aquelles disposicions no 
responien l'ordenament urbanístic vigent, precisament a 
partir d'aquest moment, aixó és possible, i els ajuntaments 
als seus planejaments poden ja situar unes arees destinades 
únicament i exclusivament a habitatge de protecció oficial, 
sigui públic o privat, i a més amb uns criteris de valoració 
summament favorables perque hi pugui haver polítiques 
expropiatories que no siguin gravases per al municipi. 

Per tant, entenc que aquest tercer punt, si bé la seva 
intenció és perfectament clara, en aquests moments el que 
ve a demanar o el que hauria de demanar per ser equiva
lent amb el moment en que es va redactar, és incentivar i 

fomentar l'aplicació, tan estesa i rigorosa com sigui possi
ble, d'aquesta nova legislació de r~gim urbanístic del sól i 
de valoracions que permet, precisament, una política més 
avan~da en mat~ria d'habitatge. Moltes grAcies. 

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. 

El día 19 de noviembre de 1990 se presenta una mo
ción en el Consell Insular que no vaya repetir porque es la 
misma proposición no de ley que se presenta en estos mo
mentos, y en la cual los grupos se manifestaron, cada uno 
en la medida en que e~tendía CÓmo debía de desarrollarse 
la moción, en estos momentos proposición no de ley. Sin 
embargo, no se transcribe literalmente. Y no se transcribe, 
y estoy de acuerdo con el Sr. Triay, precisamente, cuando 
dice que el tercer punto no se entiende. Naturalmente que 
no se entiende, porque el tercer punto en el Consell Insular 
decía que "el Consell Insular colabore con los ayuntamien
tos para hacer cumplir la ley del suelo que obliga a éstos 
-que son los ayuntamientos- a constituir un patrimonio de 
suelo municipal". Evidentemente, transcrito en la proposi
ción no de ley, no pone nada, y p~rece ser que es obligación 
del Consell Insular correspondiente y del Gobierno el regu
larlo. 

En esta proposición no de ley que consta de tres pun
tos, desde mi punto de vista particular, el tercero tendría 
que ser el primero, y los otros, da igual el orden en que es
tuvieran. Y ¿por qué? Pues porque si los ayuntamientos en 
su momento hubieran cumplido con lo que realmente les 
corresponde en la autonomía municipal que tienen, no ha
ría falta colaborar con otras instituciones y mucho menos 
instar, por supuesto, a que tuvieran una reserva de suelo 
urbano para poder llegar a hacer viviendas de protección 
oficial sin que su precio fuera desorbitado debido a los con
dicionantes que todos sabemos, como son unos intereses 
altos por parte de la banca privada -también pública, pero 
claro en la comptencias la banca privada y la pública son 
competentes en sí mismas- un poder adquisitivo cada vez 
más mermado por parte de los ciudadanos. 

Referente al punto primero de la proposición no de 
ley -y a partir de ahora me vaya referir a ella y no a la llÍo
ción-, está claro que nuestro grupo ve con buenos ojos, ha 
visto con buenos ojos, el decreto formulado, Decreto-Ley, 
en su momento, por el entonces Ministro de Economía y 
Hacienda, Sr. Boyer, en cuanto a lo que suponía una libera
lización en una parte correspondiente a alquileres que esta
ban evidentemente metidos en un cajón y que no podían 
subir. No significa ello que todo el Decreto-Ley esté de 
acuerdo con lo que la sociedad demanda y mucho menos 
con la sociedad de menor poder adquisitivo. Pero lo que es
taba claro es que en un momento determinado, como podía 
ser una ley de 1964 que paralizaba toda iniciativa, algún sis
tema tenía que ponerse, no liberal, porque no vaya entrar 
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en disquisiciones políticas, pero que sí liberalizara, en defi
nitiva, algo que estaba estancado en su momento. 

No significa que nosotros vayamos a dar apoyo a dero
gar un Decreto-Ley que en estos momentos no se ha atrevi
do a derogar el que ha seguido al ex-ministro Boyer, que es 
el Sr. Solchaga, que me imagino que lo habrá estudiado en 
profundidad a raiz de -me imagino- alguna que otra propo
sición no de ley de grupos similares al Nacionalista i d'Es
querres en otros parlamentos autónomos. Esto no significa 
tampoco que de una forma parcial y en la parte que atañe 
efectivamente a todo este problema que ustedes estnán 
planteando aquí, que no sea modificado. 

No somos partidarios de tirar pelotas fuera, y ustedes 
nos conocen, pero tampoco es nuestro tema, es decir es 
nuestro tema como sociedad porque entendemos que exis
te, ¿por qué no hablan también de lo que ha supuesto el 
Decreto Boyer en cuanto a todos los locales comerciales?, 
evidentemente ahí sí que había un problema tremendo de 
una oferta que solamente estaba condicionada a los bajos 
comerciales, y había una lucha tremenda, con unos precios 
desorbitados cuando ha liberalizado precisamente la posi
bilidad de que oficinas y demás estuvieran en los primeros 
y segundos pisos. Evidentemente el Decreto Boyer ha sido 
un decreto bueno, ha sido un decreto bueno en un sentido, 
no tan bueno en otros, y evidentemente quizás en la parte 
socialmente más débil, estoy de acuerdo con ustedes, que 
debido a la oferta y demanda, en un libre mercado, porque 
hay que decirlo así, no ha sido beneficioso. 

Nuestro grupo, en este sentido, va a ser coherente con 
lo que hizo en el Consell Insular, se va a abstener, porque 
entendemos que hay otros estamentos que son los que de
ben modificarlo, y que el Sr. Triay ha sido muy específico, 
las Juventudes Socialistas están adelantadas diez años, evi
dentemente están en Menorca, porque votaron a favor, lo 
cual me alegra, es decir, no significa que en estos momen
tos el Grupo Socialista en global, que me merece todos los 
respetos, además, cambie de opinión, no, se está viendo en 
Menorca el Grupo Socialista desde el ámbito de Menorca, 
que no significa que sea el ámbito global de las Islas Balea
res. Por consiguiente, respeto las dos opiniones, pero quie
re decir que la juventud en Menorca es boyante y realmen
te funciona. 

En cuanto al segundo punto, para mí sería muy fácil 
decir que 10 planteen en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma, que es lo lógico. Pero sé lo que me van a con
testar, que han presentado enmiendas a los presupuestos, 
en cuyo caso yo tendría que callarme. Pero tampoco, como 
dije ayer, yo no estaba en la ponencia de la Compilación 
del Derecho Civil, tampoco he estado en la ponencia -me 
tocan muy pocas, también hay que decirlo- de los presu
puestos, por consiguiente desconozco la problemática que 
éstos puedan suponer, pero me imagino que apoyando a un 
grupo que gobierna, está claro que si los presupuestos han 
salido de una forma determinada, es porque otras cosas 
que entienden prioritarias tienen que haber salido adelante 
y no éstas. 

Nosotros a este punto también nos vamos a abstener, 

pero en la parte que corresponde a la Comunidad Autóno
ma, porque no queremos entrar en los presupuestos del 
Ministerio de Obras Públicas, porque no es afán nuestro la 
crítica en este sentido, al menos particularmente no he 
obrado nunca así y ni pienso hacerlo en lo que me queda. 

Sí votamos a favor el punto tercero en la moción, pero 
yo tengo ya preparada -porque sé que el Sr. Presidente me 
la va a pedr por escrito- una trasacción que votaríamos a 
favor, en el punto tercero, que sería poner el punto que ha
bía en el Consell Insular. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo 
que la diferencia es tangible. 

En la proposición no de ley habla de instar al Gobier
no y a los Consells Insulares para hacer cumplir. En la mo
ción dice que el Consell Insular colabore -que es lo nor
mal- con los ayuntamientos para hacer cumplir la Ley del 
Suelo, a los ayuntamientos que son los que la tienen que 
cumplir. Pero, por otro lado hay algo claro, ¿cómo el Go
bierno de la Comunidad Autónoma puede hacer cumplir a 
los ayuntamientos cuando de urbanismo -hablamos de la 
Ley del Suelo- ya no tiene competencias porque están 
transferidas a los Consells Insulares que son los que real
mente podrían, de una forma hipotética, hacer cumplir la 
Ley del Suelo a los ayuntamientos? 

Pero queremos entender que la proposición no de ley 
está presentada con un afán constructivo totalmente y si 
acepta la trasacción, que le voy a leer de una forma muy 
clara, nosotros la votaríamos a favor.· "Que el Gobierno de 
la Comunidad Autónoma y el Consell Insular correspon
diente, colabore con los ayuntamientos -uno de ellos por
que tiene el IBA VI, Y el otro porque tiene la Ley del Suelo
para que cumplan la Ley del Suelo que obliga a éstos a 
constituir un patrimonio de suelo municipal". En este sen
tido, nosotros votaríamos afirmativamente el punto tercero. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Serra per dir si accepta o 
no la transaccional que 1i ofereix el Sr. Saura. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

N'hi ha dues. 

EL SR. PRESIDENT: 

SÍ, pero una quasi és obligada, no? Perque parlar del 
Decret Boyer a Madrid .. . 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Entenem que hi ha tres aspectes 
a comentar, un de tipus purament tecnic que molt bé deia 
el Sr. President, que es refereix al Decret-Llei del 1985, i, 
per tant, s'ha de corregir. Es una qüestió tecnica. 

La segona qüestió ja és una mica més profunda, pero 
acceptaríem la transacció que propasa el Grup CDS de lle-
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var del punt segon "el dret de superficie", ens pareix cohe
rent per l'explicació donada i per un aclariment de la redac
ció. 

Quant al tercer apartat, hem de dir que la redacció que 
ha aportat el Sr. Saura ens pareix que millora la del text, el 
sentit és el mateix, ja que el Govern de la Comunitat efecti
vament té una serie d'institucions i competencies, i els 
Consells Insulars obviament també. Per tant, ens pareix bé 
la redacció que propugna el Sr. Saura. Que tampoc no ens 
pareix que contradigui el que deia el Sr. Triay, d'incentivar 
i fomentar la nova legislació del 90 que, de fet, va en la H
nia precisa de la Llei del Sol aclarida. Aquesta és la inten
cio nali ta 1. 

Per tant, Sr. President, ens pareix que d'aquesta mane
ra es podrien satisfer una serie d'aspiracions que crec que 
tots els grups parlamentaris hem manifestat reiterad es ve
gades sobre el problema de l'habitatge públic, de manca 
d'habitatge, de lloguers més barats i de la possibilitat de 
fer-ho possible, i aquest és el problema que veu el nostre 
grup, que ara aprovarem, probablement, integrament una 
proposta, ens pareix bé, l'hem millorada una mica entre 
tots, pero el problema és que la realitat sobre el fet de l'ha
bitatge no millora tal com nosaltres volem que millori. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Aleshores, en el punt primer ·posaríem "Reial Decret
Llei de 30 d'abril del 1985" en lloc de Decret Boyer. 

En el punt segon, si no em fan arribar alguna redacció 
que ho modifiqui ... 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Sr. President, si em permet, només és tatxar "o dret de 
superñcie", a la Unia 5, la resta queda exactament iguaL 

EL SR. PRESIDENT: 

I el tercer punt es canviaria pel que el Sr. secretari Pri
mer ens llegira. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 

"3°._ Que el Gobierno de la Comunidad Autónoma y 
el CIM correspondiente colaboren con los ayuntamientos 
para que cumpla la Ley del Suelo q·ue obliga a éstos a cons
tituir un patrimonio de suelo municipal". 

EL SR. PRESIDENT: 

"Que el Govern de la Comunitat Autonoma i el Con
seU Insular corresponent col-laborin amb els ajuntaments 
perque compleixin la Llei del Sol que els obliga a constituir 
un patrimoni de sol municipal". 

Així esta bé? 

Passam, ido, a votació. Sembla que s'han de separar els 

tres punts. Sí, té la paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Simplement el que voste ha dit, 
demanar votació separada del primer punt, com a mínimo 

EL SR. PRESIDENT: 

El segon i el tercer han de ser separats, per part del 
Partit Popular? Votarem, ido, separadament els tres punto 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor del punt primer 
de la proposició no de llei que acabam de debatre, es volen 
posar drets? 

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

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

Resultat de la votació: vots a favor, 2; vots en contra, 
19; abstencions, 30. Queda rebutjat, ido, aquest punt, el 
primer que acaba m de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt segon. Sres. i Srs. Diputats que 
voten a favor, es volen posar drets? 

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

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

Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en contra, 
no n'hi ha; abstencions, 26. Queda aprovat el punt segon 
que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a votar l'apartat tercer amb la nova redacció 
de la qual s'ha fet lectura anteriormen1. Sres. i Srs. Dipu
tats que voten a favor, es volen posar drets? 

Vots en contra? Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

III.2).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
3465/90, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, RELATIVA A 00-
TACIÓ PRESSUPOSTÁRIA A LES ILLES DE ME
NORCA, EIVISSA-FORMENTERA PER A L'ADQUI
SICIÓ DE PATRIMONI DE CARÁCfER RÚSTEC I 
DE VALOR NATURAL I PAISATGfSTIc. 

Passam al debat de la Proposició no de Llei núm. 
3465/90, del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, sobre dotació pressupostaria a les illes de Me
norca, Eivissa-Formentera per a l'adquisició de patrimoni 
de caracter rústec i de valor natural i paisatgístic. Per de
fensar aquesta proposició no de liei, per part del grup pro
posant, té la paraula la Diputada Sra. Paula Guillem. 
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LA SRA GUILLEM I RIPOLL: 

GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Tal i com 
expressam a l'exposició de motius, a Menorca, Eivissa i 
Formentera, respecte de Mallorca, estam en franc desavan
tatge en materia de patrimoni natural i de cadcter rústec 
de titularitat pública, que és gairebé inexistent. Aquesta 
proposició no de llei que avui duim al Parlament no pretén 
altra cosa que aconseguir de manera progressiva corregir el 
greuge comparatiu que representa aquesta situació per a 
les illes menors. 

Formentera és la gran oblidada, i reclama la nostra 
atenció perque és arribada l'hora de minimitzar la margina
ció a la qualla tenim sotmesa. Té tot el dret de [ruir d'un 
espai natural público Menorca i Eivissa compten només 
amb les finques del Torretó i de s'Argentera, de 40 i 20.000 
me tres respectivament. Mentre que Mallorca compta, entre 
d'altres, amb s'Albufera i Mondragó. Evidentment, la dife
rencia resultant és massa gran. 

No entram en si han de ser X o Y els metres ni en qui
na ha de ser la despesa o la ubicació exacta; volem senzilla
ment que de cara al tutur es pugui corregir aquesta situa
ció, estam conven<;uts que és viable si ens ho proposam. Pe
ro, aixo sí, volem deixar cIar que, per ser justos, la primera 
inversió a realitzar per aquest concepte a les Pitiüses s'ha 
de fer a Formentera. Moltes grAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus de grups parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

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

EL SR. RICCI I FEBRER: 

GrAcies, Sr. President. La idea que presenta aquí el 
Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES 
és, en principi, bona, pero crec que estA mal plantejada i 
fins i tot una mica mal explicada. Per comenc;ar voldria re
cordar a la Sra. Diputada que es Torretó té 600.000 metres; 
pero el tema en principi no és aquest. 

El tema important és el que diu al primer punt, a l'ex
plicació, quan parla de l'index diu "l'índex exacte de les 
mancanees hagi estat avaluat". Avui, indiscutiblement i des
prés d'una Llei d'espais naturals, tenim ja una vertadera 
orientació de les possibilitats que aquest Parlament i el ma
teix Govem, poden projectar de cara al futur, i evident
ment la feina és importantíssima. 

No crec tampoc que solucioni el tema dir que es gastin 
com a mfnim cada any 50 milions per a cada illa, és possi
ble que en un any no s'hagi invertit res i en un altre any 
s'hagi invertit moltíssim. Es un tema de projecció que no 
ha de ser proporcional a res, perque en un moment donat, 
aixf com aquest any, a la part de Mallorca, s'han fet unes 
inversions imponantíssimes que es pagaran durant deu 
anys, no hi ha raó per fer, a partir d'ara una subveneió ex-

elusiva i proporcional per tot. Ha de ser una cosa oberta a 
cada pressupost, a partir deIs projectes que els parlamenta
ris tenguin a béde fger i a que la majoria els vulgui donar 
suport, que es faci amb aquest principi i no amb una cosa 
marcada que podria fins i tot exagerar el mateix objectiu 
que crec que aquest grup parlamentari té. 

Per tant, en principi cree que seria bo que no es pre
sentés aixf avui i que es fes un altre tipus d'opció diferen
ciada. Gracies, Sr. President. 

(El Molt Il·lustre Sr. President s 'absenta de la Sala i diri
geix el debat l'I1·lustre Sr. Vice-president Primer) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gnlcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari 
CDS té la paraula el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Moltes gracies, Sr. President. La Comunitat Autonoma 
de les Illes Balears té el record de comunitats autonomes, 
segons les nostres dades, quant a patrimoni públic de sol. 
Es la que menys sol públic té a tota Espanya. En conse
qMncia, qualsevol iniciativa tendent a augmentar aquest 
patrimoni de sol, sobretot si és un patrimoni de sol ornat 
amb les característiques que demana la proposició no de 
llei, sol natural per al gaudi públic i amb intencions clara
ment conservacionistes, és indubtablement una bona inten, 
ció. Sobretot tenint en compte que tal com s'assenyala a la 
proposició, aquest percentatge de 1'1 % de sol públic a les 
Balears, a les illes menors és insignificant, no arriba ni a 
aquest 1 %. 

El que passa és que el nostre grup parlamentari no pot 
donar suport a aquesta iniciativa, entre d'altres coses i fo
namentalment, per una qüestió essencialment tecnica. L'a
provació deIs Pressuposts de la Comunitat Autonoma és 
una competencia d'aquest Parlament que es fa cada any 
mitjanc;ant un debat anual i l'aprovació de la llei correspo
nent, i no sembla adequat que una proposició no de llei de
termini quin ha de ser el contingut, en termes d'un capítol 
de des pesa, de cadascun deIs pressuposts subsegüents de la 
Comunitat Autonoma. A més tecnicament no resulta mas
sa escaient, és que no pot, per qüestió de rang legal, una 
proposició no de lIei, imposar el contingut de lleis ante
riors, ni tan soIs una llei aprovada aquí amb caracter formal 
podría prejutjar el contingut de lleis que s'han d'aprovar 
amb poster'ioritat, una proposició no de llei resulta absolu
tament inocua, inútil i, per tant, no ens sembla adequat 
procedír a l'aprovació literal del contingut de la proposició. 

Estam d'acord amb el fans, amb el contingut, pensam 
que la Comunitat Autonoma ha de destinar més quantitats 
a l'adquisíció de sol públie a través deIs Pressuposts, pero 
creim que la via correcta i adequada és propasar, en el seu 
cas, esmenes dins els pressuposts de la Comunitat per dotar 
partides pressupostruies destinades a aquesta finalitat. 1 en 
aixo, la Sra. Diputada i el seu grup saben que el nostre grup 
parlamentari sempre els dóna supon, malgrat, lamentable
ment, moltes vegades no sigui suficient. Moltes gracies, Sr. 
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President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MORAGUES I GOMlLA: 

GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El Grup 
SOCIALISTA estA d'acord que fa falta adquirir patrimoni 
a les illes menors, que és en definitiva el que propasa la 
proposició no de llei del Grup NACIONALISTA I D'ES
QUERRES. Pero no estam d'acord que aquesta compra -
s'hagi de fer de qualsevol manera i per qualsevol raó. 

No estam d'acord amb les raons que es deixen entre
veure a l'exposició de motius del grup proposant. Si l'illa 
de Mallorca compta amb patrimoni de caracter rústec i de 
valor natural i paisatgístic, no és perque el Govern de la 
nostra comunitat hagi donat prioritat a aquesta illa sobre 
les altres, no és així. La propietat rural pública a Mallorca 
obeeix a diferents causes, causes que malauradament no es 
repeteixen a Menorca, Eivissa o Formentera. Raons histo
riques justifiquen les importants comunes de Bunyola i 
Caimari que han jugat un important paper social al trans
curs del temps, i que s'inicü:) tot just comenc;:at el segle XIV, 
quan Jaume II de Mallorca va decretar la seva celebre Fun
dació de les viles. 

Raons economiques expliquen les desamortitzacions 
ocorregudes al segle passat quan el ministre Navarro Re
verter va desafectar les finques de Menut i Binifaldó de les 
extenses possessions del monestir de LLuc i que, per cert, li 
va costar l'excomulgació efectuada per obra i gracia del bis
be Servera. 

Raons pressupostaries i polítiques han permes que el 
Consell Insular de Mallorca hagi adquirit terrenys tan im
portats com l'illa de Dragonera o els Posals Vells. Pero tot 
aixo i més que no ve al cas, fa que la situació de Mallorca 
sigui distinta a la de les altres illes, pero cap d'aquestes ra
ons són imputables a l'acció del Govern. 

Precisament, l'única actuació que ha fet el Govern, la 
compra de Cala Mondragó, ens sembla als socialistes, la 
manera en que no s'ha de continuar, perqué si bé és veritat 
que es pot estar d'acord en la necessitat d'adquirir terrenys 
d'indubtable qualitat natural o paisatgistica, l'adquisició 
s'ha de fer amb instruments polítics i urbanístics i no en ba
se a pagar preus insostenibles que beneficien molt clara
ment interessos particulars. 

Hem de dir també que la situació a Menorca no és la 
que ens descriu el grup proposant ni la que ha rectificat a 
la seva intervenció la portaveu. La titularitat de la finca de 
MUA Nou o de la polémica finca d'es Torretó, fan que els 
metres quadrats de propietat pública siguin bastants més 
deis que la proposició diu. Així i tot és remarcable i critica
ble I'oblit, entre cometes, a que el Govern ha sotmes a les 
nos tres illes en materia d'adquisicioIts, pero és un oblit ge
neralitzat que no exc10u l'illa de Mallorca. 

Per a~ mateix, perqué no volem que el Govem a ins
tAncies del Parlament pugui disposar de cap quantitat per 
tal d'atendre suposats interessos proteccionistes i reals in
teressos particulars, el Grup SOCIALISTA propasa al 
Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES de transaccio
nar la proposició no de llei en el sentit que possibilitant la 
compra de terrenys no es faci de manera aleatoria sinó en 
la direcció que clarament marca la Llei de protecció d'arees 
naturals en la seva disposició addicional tercera. Afegint, 
per tant, a continuació del seu text un paragraf del següent 
tenor: "referit a les arees que preveu la disposici6 addicio
nal tercera de la Llei de conservació deIs espais naturals i 
d'interes paisatgístic de les llles Balears". 

Si és així, si aquesta transacció és acceptada pel grup 
proposant, el nostre grup votarA a favor, i, si no és accepta
da, malauradament s'abstendra. Moltes gracies, Sr. Presi
dento 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Té la paraula, per part del 
Grup Parlamentari POPULAR el Sr. Fernando Saura. 

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Ya pa
rece que es costumbre que yo tenga que salir a la tribuna 
para temas que parece que no .tienen importancia, pero que 
realmente pueden llegar a ser trascendentales para la vida 
económico-social de las Islas Baleares, como puede ser el 
propio patrimonio rústico natural de las mencionadas islas. 

Parece ser que la proposición no de ley la ha presenta
do el Grupo SOCIALISTA, es curioso, porque si bien no 
estamos de acuerdo en la forma cómo la ha presentado el 
Grupo NACIONALISTA I D'ESQUERRES, mucho me
nos lo estamos con las críticas que el representante del 
Grupo SOCIALISTA ha vertido en esta tribuna que ha caí
do sobre el grupo que gobierna, que da apoyo al Gobierno, 
no gobierna porque no le dejan, pero es así. 

Y yo me pregunto, porque es importante preguntarse 
las cosas para llegar al fondo de las mismas, ¿por qué no 
Mallorca, por qué las islas menores? ¿Hacia dónde vamos, 
hacia la calidad o hacia la cantidad? No es cierto que Me
norca tenga 20.000 metros cuadrados. 

Hace poco, y no tan polémica, se compró una finca, 
creo que se llamaba algo así como es Torretó, y que 'tenía 
una superficie de 600.000 metros cuadrados. Polémica, tan 
polémica como Santa Eularieta, exactamente igual de polé
mica, no hay polémica en la compra de las cosas, son o no 
son necesarias. ¿Es necesaria para un consell insular una 
finca? Nuestro grupo dijo sus cosas, pero desde luego no 
ha llegado la sangre al río, pues tampoco tiene que llegar la 
sangre al río por la compra de otras fincas. 

Mallorca, y no soy mallorquín, necesita tanto como las 
otras islas la compra de suelo rústico natural, por la calidad 
que supone. No están de acuerdo con el sistema de adquisi
ciÓn de suelo rústico, que no rústico, pero si de fincas, co-
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mo puedan ser, creo que he entenido algo así como Mon
dragó, me suena. Claro, es más barato nacionalizar que 
comprar, evidentemente sí, aplicar el sistema de nacionali
zación, saldrá más barato y podremos tener el terreno que 
queramos, pero no es éste el camino. 

¿Qué necesita la isla de Eivissa o Formentera? Since
ramente, no lo sé, Sra. Diputada, pero tambien soy repre
sentante de una isla similar a la suya, y si necesita suelo 
rústico. Pero lo que es evidente es que al final de una legis
latura, y a lo mejor después gobiernan otros grupos, ¿por 
qué vamos a estar condicionando los presupuestos ya apro
bados, que serán los próximos, y que no sabemos quién va a 
gobernar? ¿Por qué 50 millones, por qué no 20 millones, 
por qué no 150, si merece la pena? No está bien enfocado, 
estamos de acuerdo en la adquisición, estamos de acuerdo. 

Estamos de acuerdo con el Sr. Moragues, cuando de 
una forma prioritaria se podrían comprar fincas en lo que 
está hablando precisamente la Ley de protección de áreas 
naturales, en cuanto a la adicional, en este sentido sí estarí
amos de acuerdo, pero no podemos estar de acuerdo con la 
forma en que se está presentando esta proposición no de 
ley. Mucho más de acuerdo estamos con el Sr. Quetglas 
cuando dice que evidentemente no es el camino adecuado 
para que una proposición no de ley esté modificando toda 
una ley, cuando operativamente o legalmente no es posible. 

Por consiguiente, desde nuestro punto de vista cae por 
su propio peso esta proposición no de ley, y nosotros la va
mos a votar en contra. Gracias, Sr. Presidente. 

(El Molt Il-lustre Sr. President repren La direcci6 deL deba!) 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, té la paraula la Sra. Guillem. Aquesta Presidencia li 
vol demanar si accepta o no la modificació pro posada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 

LA SRA GUILLEM I RIPOLL: 

Sí, l'acceptam. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, Sra. Diputada. 

LA SRA GUILLEM 1 RIPOLL: 

Gracies. Efectivament, Sr. Ricci, sembla ser que hi ha
vía logicament damunt l'esmena de la \leí una equivocació 
que sembla que anava dirigida a metres quadrats per deter
minats milions de pessetes. 

Quant al tema de l'esperit de l'esmena, aquesta esme
na tenia l'esperit de seguiment quant a unes esmenes que 
varen ser prsentades pel nostre grup amb motiu deIs Pres
suposts de la Comunitat Autonoma, on plantajavem també 
la compra o, com a mínim, la dotació d'unes partides de 50 
milions de pessetes, per a Menorca i concretament per a 
Eivissa i Formentera. 

¿Per que no 100 milions, 120 milions? La proposta 
nostra hagués pogut dir 150 o 200, el que passa és que com 
que se suposava que si aixo havia de ser aprovat anava a 
dotar unes partides deis pressuposts, tampoc no teníem in
tenció de posar-los les coses diffcils a l'hora d'haver de do
tar unes quantitats concretes. 

Res més. Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Hi ha objecció per algun grup parlamentari a admetre 
la transaccional? 

El Secretari Primer de la Cambra, Sr. Godino, fara lec
tura, tal com queda ara, de la proposició no de llei que hem 
de sotmetre a votació. 

EL SR. SECRETAR! PRIMER: 

"El Govern de la Comunitat AutOnoma dotara dins ca
da exercici pressupostari, una quantitat no inferior a 50 mi
\ions de pessetes per a cada una de les illes menors, desti
nades a l'adquisició de patrimoni de caracter rústec i de va
lor natural i paisatgístic, referit a les arees que preveu la 
disposició addicional tercera de la LLei de conservació deIs 
espais naturals i d'interes paisatgístic de les Illes Balears". 

EL SR. PRESIDENT: 

Si, té la paraula el Diputat Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Per una qüestió d'ordre. Que es posi el nom autentic 
d'aquesta lIei, perque si no, hi pot haver confusió. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, es fara referencia al nom autentic de la llei. Es cor
regira, tal com hem fet amb el Decret Boyer, corregirem la 
lIei. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 21; vots en contra, 
26; abstencions, 3. Queda rebutjada ido la proposició no de 
lIei que acabam de sotmetre a votació. 

Sres. i Srs. Diputats, s'aixeca la sessió. 
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