
DIARI DE SESSIONS DEL 

PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
D.L.P.M. 770 - 1987 Fq.Con.núm.33/27 III LEGISLATURA Any 1992 Número 26 

Presidencia 
del Molt Honorable Sr. Cristofol Soler i Cladera 

Sessió celebrada dia 25 de mar~ del 1992, a les 16'30 hores. 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI 

1.- PREGUNTES: 

1) RG.E. núm. 982/92, presentada pel Diputat Sr. Llorenf Rus i Jaume, del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, amb la formulació segaent: 
"Quines mesures ha pres la Conselleria de TrebalL i Transports per tal d'evitar que fets com l'ocorregut la dar
rera setmana de febrer a la Ilniea de transport escolar Son Servera-Arta és tomin a repetir?" 

2) RG.E. núm 1176/92, presentada per la Diputada Sra. Encama Magaña iAlapont, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, amb la formulació segaent: 
"Té constancia la ConselLeria de Turlsme de la manca de criteris i unificació respecte de la promoció turistica 
de l'ilia d 'Eivissa?" 
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3) R.G.E. núm. 1221/92 presentada pel Diputat Sr. loan Mari i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
amb la formulació següent: 
"Quin és el motiu pel qual no s'ha senyalitzat verticalment i horitzontalment la Carretera 812, de Sant Agust( 
en direcci6 a Santa Agnes de Corona, a Eivissa1" 

4) RG.E. núm. 1223/92, presentada pel Diputar Sr. Antoni Pallicer i Pujo~ del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, amb la formulaci6 següent: 
"Quins gestions es fan per aconseguir que vengui 1 'AETA el 1993 1" 

5) RG.E. núm. 815/92, presentada pel Diputat Sr. Serra i Busquets, del Grup Parlamentari PSM i EEM, amb 
la formulaci6 següent: 
"Pensa el Govem de les Illes Balears intentar que quedi a aquestes ¡¡les el /legat Ayamans?" 

6) RG.E. núm. 996/92, presentada pel Diputat Sr. Francesc Plane/ls i Costa, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, amb la formulació següent: 
"Té coneixement la Conselleria de Cultura, Educaci6 i Esports de la manca de requisits exigíts per cobrir pla
ces al Consell Insular d'Eivissa i Formentera pel que respecta a la coneixenr;a del catala i a la mateixa L1ei de 
Normalitzaci6 Lingülstica1" 

7) RG.E. núm. 1046/92, presentada per la Diputada Sra. Teresa Riera i Madurell, del Grup Parlamentan SO
CIALISTA, amb la formulaci6 següent: 
"Quina és la font que li permet afirmar que més de la meitat de la poblaci6 adulta femenina analfabeta esta 
inscrita en el programa de formaci6 professional del Govem?" 

8) RG.E. núm. 1227/92, presentada pel Diputat Sr. Antoni G6mez i Arbona, del Grup Parlamentan SOCIA
LISTA, amb la formulaci6 següent: 
"Ha projectat i finan<;at la Conselleria d 'Obres Públiques i Ordenaci6 del Territori la desviaci6 a la carretera 
Alaior-Cala en Porter al seu pas pel jaciment arqueologic de Ton:alba d'en Salord1" 

9) R G.E. núm. 1047/92, presentada per la Diputada Sra. Teresa Riera i Madurell, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, amb la formulació següent: 
"Quines s6n les fonts d'informació per les quals la Conselleria de Cultura, Educació i Esports pot afirmar que 
10.000 dones s 'han beneficiat del Pla d'Igualtat de la Dona? 

10) R G.E. núm. 1222/92, presentada pel Diputat Sr. loan Mari i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
amb la formulació següent: 
"Té coneixement la Consellería d'Obres Públiques i Ordenació del Territori de l'estat en que es troba la vorera 
esquerra de la Carretera 812 a Eivissa?" 

II.-INTERPEL.LACIÓ: 

1) RG.E. núm. 2232/91, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a la po[(tica del Govem en 
materia de medi ambiento 

llI.- MOCIONS: 

1) R G.E. núm. 1065/92, presentada pel Grup Parlamentan PSM i EEM, relativa a poUtica del Govem en ma
teria de loventut (derivada de la InterpeLlació RG.E. núm. 2066/91). 

2) RG.E. núm. 1083/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política d'Arqueología 
(derivada de la InterpeLlació RG.E. núm. 163/92). 

J 

W,- DEBAT DE LES ESMENES A LA TOTALITAT presentades al Projecte de Llei RG.E. núm. 3324/91, 
de modificació de la disposició final primera de la Llei 10/90, de Disciplina Urbanlstica. 
- RGE. núm. 946/92, presentada pel Grup parlamentari PSM i EEM 
- RGE. núm. 949/92, presentada pel Grup Parlamentan SOCIALISTA 
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1.1) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 982/92, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. LLOREN<; RUS 1 JAUME, DEL 
GRUP P ARLAMENT ARI SOCIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Bones tardes a tots. Comen~m la sessió plenaria d'a
vui pel primer punt de l'Ordre del Dia, corresponent a les 
preguntes. La primera és la núm. 982, que formula el Dipu
tat Llorenr; Rus i Jaume del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. sobre Hnia de transport escolar Son Servera-Arta. 
Té la paraula el Diputat Sr. Rus. 

EL SR. RUS IJAUME: 

Gracies, Sr. President. La pregunta, dirigida al Conse
ller de Treball i Transports, fa refer~ncia a uns fets que suc
ceiren a la Hnía escolar que cobre ix gairebé la comarca 
Capdepera-Arta-Son Servera, etc, un fets que si bé no va
ren tenir conseqü~ncies greus pel que succef, segons els t~
nics la situació hagués pogut ser una altra. A mi m'agrada
ría saber si la Conselleria sap el que succeí i quines mesu
res ha preso Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Graeies, Sr. Diputat. Té la paraula el Conseller de Tre
ball i Transports per respondre. 

EL SR. CONSELLER DE 1REBALL 1 1RANS
PORTS (Llorenc; Oliver i Quetglas): 

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

Aquesta Conselleria no té coneixement de cap fet 
ocorregut la darrera setmana de febrer en relació amb la H
nia de transport escolar Son Servera-Arta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Graeies. Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, el Sr. 
Diputat? Té la paraula. 

EL SR. RUS IJAUME: 

Moltes gracies, Sr. President. Molt breument, els fets 
varen ser que els autocars que cobreixen la Hnia escolar de 
la zona d'Arta-Capdepera-Son Servera, autocars de l'em
presa AUMASA. concretament el que fa la Hnia Arta cap a 
Son Servéra - ho dic així perqu~ era anant cap a la vila de 
Son Servera - es va espanyar enmig de la carretera, els 
alumnes varen haver d'arribar a peu a casa seva, era fose, la 
companyia no va posar un autocar que substituís el primer, 
pero encara és més greu que hi hagi autocars que incom
pleixen permanentment tota una s~rie de mesures de segu
retat, tota una s~rie de normes que fan que sigui impossible 
que cireulin, i aixo, indistintament que conegui o no none
gui els fets, jo crec que la inspecció de la seva Conselleria 
ho hauria d'aturar, perqu~ si bé no hi va haver cap situació 
greu, podria ser que una altra vegada hi hagués un accident 
greu d'impossible recuperació, perqu~ hi van vides huma
nes, sobretot vides d'al.lots en edat escolar. Gracies, Sr. 

President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula, el Sr. 
Conseller? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 1RANSPOR
TS (Llorenr; Oliver i Quetglas): 

Gracies, Sr. President. Si es refereix al fet de I'avaría 
del vehicle que realitzava el transport regular d,ús especial 
d'alumnes de l'Institut d'Arta ocorregut día 7 de febrer, no 
la darrera setmana de febrer, podem fer els següents aclari
ments: 

Primer, no es tracta d'un transport escolar tal i com ve 
definit i regulat al Reial Decret 2296 del 1983, de 25 d'a
gost, sobre transit i circulació de vehicles escolars i de me
nors de 14 anys. Es tracta d'un transport regular d'ús espe
cial d'alumnes que es regula per la ROP, capítol V, secció 
segona. 

Segon punt. La intervenció de la Conselleria és la se
güent: D'acord amb el contracte previ efectuat entre l'em
presa transportista i el MEC, on entre d'altres condicions 
figura la relació de vehicles que realitzaran el servei i la 
Conselleria expedeix l'autorització de transport regular 
d'ús especial dels alumnes, en aquest cas a l'Institut d' Arta. 
A l'autorització hi figuren els següents vehicles contractats 
pel MEC: PM l064-AC, PM 1018-N, PM 8940-Y, 6710-C, 
6335-AB, 6334-AB, 4359-L, 3629-G i PM 1690-D. No obs
tant aixo, el Reglament OIT permet utilitzar qualsevol ve
hiele sense Hmits d'antiguitat perqu~ no és transport esco
lar per facilitar la flexibilitat de la gestió de l'empresa. 

En tercer lloc, coneguts els fets pels mitjans de comu
nicació, el cap de servei de la inspecció de la Conselleria va 
parlar per tel~fon amb el Regidor de Cultura de l'Ajunta
ment d'Art!\ i amb la policia local d'Art!\ per tal d'infor
mar-los de la situació de l'expedient d'autorització de ser
vei d'alumnes a l'Institut d' Arta, on no figuren els dos vehi
cles matricula 160.364 i 160.738, i per demanar la seva col. 
laboraeió per tal de fer un seguiment per saber si la utilit
zació d'aquests vehícles, que, repetim no figuren a l'autorit
zació de transport regular d'ús especial d'alumnes i perme
sa, per altra banda, segons el Regrament de transports ter
restres, tenia un caracter habitual que pogués suposar un 
incompliment de les condicions d'autorització o es tractava 
d'un fet esporMic. Aquest mateix prec es va fer a la Guar
dia Civil de transit. 

De moment no tenim cap comunicació oficial sobre 
aquests extrems, ni s'ha produrt denúncia concreta per pan 
de I'Ajuntament d'Arta, ni per part del MEC, ni de l'Insti
tut, ni de l'Associació de Pares d'alumnes. No obstant aixo, 
el dia d'avui s'ha produH un aelariment conjunt amb els 
serveis d'inspecció de la Conselleria i la policia local d'Ar
ta. S'ha detectat un deIs dos vehicles apareguts, el 60.738, 
que ha prestat dos serveis d'alumnes a l'Institut d'Arta i un 
d'escoles del centre d'EGB. S'ha denunciat per no renuir 
les condicions eJQgides per a transporl escolar; de tates for-



1188 DIARI DE SESSIONS / Núm. 26( 25 de mare del 1992 

mes, hem demanat al MEC si tenia cap denúncia i realment 
figura una comunicació de la Companyia AUMASA al 
MEC, que diu el següent: 

"D'Autocars Manacor dirigit a l'Il.lustre Sr. Director 
Provincial del MEe. En compliment del que interessa en el 
seu escrit de dia 26 de febrer passat, registrat dia 27, ens 
complau dir el següent: Efectivament, el passat dia 7 de fe
brer es va avarair el cotxe de transport d'alumnes de l'es
mentat centre de formació professional..." 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Conseller, li prec que vagi acabant, perque aixo és 
una pregunta oral i el temps és molt limitat. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPOR
TS (Llorn~ Oliver i Quetglas): 

"El conductor va tenir una avaria a les 8 i deu i a les 9 i 
mitja hi havia un altre autocar que recollia els alumnes, 
alumnes que ja havien estat transportat pels seus pares o 
que havien anat a peu a l'instítut". No obstant aixo, aquesta 
Conselleria esta damunt aquest tema i tendra més informa
ció més endavant. Gr:lcies. 

EL SR. PRESIDENT. 

GrAcies, Sr. Conseller. Passam a la pregunta següent, . 
que és la ... Si, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Si, Sr. Conseller. Voldrlem fer una protesta per la for
ma de contestar del Conseller. Ha dit que no tenia resposta 
a la pregunta que havia fet el nostre diputat per una varia
ció de dades i després ha fet una resposta de quasi sis mi
nuts. Creim que la resposta l'havia d'haver donada en el 
primer momento 

EL SR. PRESIDENT: 

Que consti en acta la protesta, en conseqüencia. 

1.2) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1176/92 PRESEN
TADA PER LA DIPUTADA SRA ENCARNA MAGA
fiA 1 ALAPONT, DEL GRUP PARLAMENTARI SO
CIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, que és la 1116, que for
mula la Diputada Sra. Encarna Magafia i Alapont, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, sobre manca de criteris 
i unificació respecte de la promoció turística de l'illa d'Ei
vissa. Té la paraula la Diputada Sra. Magafia. 

LA SRA MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Gnlcies, Sr. President. Dies passats, aquesta diputada 
pels mitjans de comunica ció i de forma directa va ten ir co
neixement de la poca o nul.la representació a la fira turfsti-

ca de l'ITB, a Berlin, per part d'organismes oficials a l'illa 
d'Eivissa. No és la primera vegada que aixo passa i pensam 
que principalment a causa de la manca d'unitat i també de 
criteris un:lnimes respecte de la promoció turistica d'Eivis
sa globalment com a illa. Tot aixo produeix que vagin per 
la seva banda patronats de turisme municipals, Fomento del 
Turismo, i fins i tot el mateix Consell Insular, quan hi va. 

Per tot el que he dit i constatant les no massa bones 
expectatives per a la temporada d'enguany, deman al Sr. 
Conseller de Turisme si té constAncia de tota la problem:l
tica i en concret de la manca de criteris i unificació respecte 
de la promoció turlstica de l'illa d'Eivissa. Gracies, Sr. Pre
sident. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sra. Magaña. Té la paraula el Conseller de 
Turisme. 

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

Si, Sr. President. Sra. Magaña, dins l'Institut de Pra
moció Turística, dins IBA TUR, avui hi ha representats els 
consells insulars i els distints foments de turisme de cada i
Ha, i hi ha un programa anual elaborat per tates aquestes 
institucions. Per tant, tant els consells insulars com els fo
ments de turisme de les Illes coneixen perfectament el pro
grama a'actuacions d'IBATUR. Jo cree que aquestacol.la. -
boració fins ara ha estat bona per part de tots aquests esta
ments i, sobretot, que els missatges prevists en el pla de 
marketing i els que s'han introduU posteriorment com a 
conseqüencia d'una serie de mesures legislatives, es com
pleixen. Jo tenc una opinió completament distinta a la de 
voste, crec que en aquests moments hi ha una unificació en 
els temes turlstics recalcant la diferencia ció de cada una de 
les illes. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sra. 
Magaña? Té la paraula. 

LA SRA MAGAÑA I ALAPONT: 

GrAcies, Sr. President. A pesar de la resposta del Sr. 
Conseller jo continuo mantenint la meya apinió. Precisa
ment a la Fira ITB, a Berlin, la presencia d'Eivissa com a 
illa era nul.la; hi havia un patronat municipal, pero Eivissa 
no hi era, i manco el Consell Insular, i amb les expectatives 
que tenim pr a la temporada d'enguany varem donar una 
imatge bastant llastimosa als mitjans de comunicació. Crec 
que hem d'intentar treballar conjuntament per al tema del 
turisme a Eivissa i que seria important unificar esfor¡:;os i 
unificar els criteris. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sra. Magaña. Vol tornar fer ús de la paraula? 
No. 
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1.3) PREGUNTA RG.E. NÚM. 1221/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT JOAN MARi 1 SERRA, DEL 
GRUP P ARLAMENT ARI SOCIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, que és la núm. 1221, que 
formula el Diputat loan Marí i Serra, del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, sobre senyalització de la Carretera 812 
de Sant Antoni en direcció a Santa Agnes de Corona, a Ei
vissa. Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR MARt 1 SERRA: 

Sí; gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Con
seller. 

La carretera 812 que surt de Sant Antoni en direcció a 
Santa Agnes de Corona és un tram de carretera que aques
ts últims anys ha adquirit un augment de transit, cosa que 
no tenia abans, perque de fet alla s'hi han construH dos col. 
legis d'EGB i un institut, el quartó de Portmany. En aques
ta carretera, com diu la pregunta, hi falta tota classe de se
nyalització, tant horitzontal com vertical. Podem tornar re
petir la pregunta: Quina és el moti u pel qual no s'ha senya
IHzat verticalment i horitzontalment la Carretera 812 de 
Sant Antoni en direcció a Santa Agnes de Corona? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el representant del 
Govern per respondre. 

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

Sí; muchas gracias, Sr. Presidente. Yo no sé exacta
mente a que clase de señalización se refiere al decir que ca
rece de toda señalización. La verdad es que es una carrete
ra relativamente estrecha, de poca importancia, aunque es
tos últimos años haya aumentado el trafico. En su día pue
de llegar a formar parte de un itinerario importante, quizá 
llegue a ser asumida en su totalidad por la Comunidad Au
tónoma dentro del Plan de carreteras, pero en estos mo
mentos no esta considerada como d'excepcional importan
cia. 

Yo creo que tiene la señalización adecuada para una 
carretera de este estilo. No obstante, si usted me dijese 
exactamente cual es la señalización que nota a faltar en 
concreto, si es una señal de limitación de velocidad, de pro
hibido adelantar, de lo que sea, le podría contestar, pero 
entiendo que la pregunta es muy genérica, no tiene señali
zación. Tiene una señalización, supongo que la que los téc
nicos han creído necesaria en estos momentos. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, el Sr. 
Diputat? Té la paraula. 

EL SR. MARi I SERRA: 

Gracies, Sr. President. No li puc dir quina fa falta, Sr. 
Conseller, fa falta tota, no hi ha limitació de velocitat; com 
he dit abans, hi ha col.legis i no hi ha cap senyal que ha in
diqui. Per tant, el que propas amb aquesta pregunta i de
manaria que fes seria que posassim la senyalització que fa 
faita, tant la vertical com I'horitzontal, perqué tal com esta 
és molt perillosa. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Vol tornar fer ús de la paraula, el 
Sr. Conseller? Té la paraula. 

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Planteada en estos tér
minos, no como pregunta, sino com un ruego, yo lo acepto 
muy gustoso y solicitaré de los servicios técnicos de carrete
ras que reestudien a ver cual es la señalización que creen 
necesaria i no tenga usted ninguna duda que la colocarán, 
si es así. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Conseller. 

1.4) PREGUNTA RG.E. NÚM. 1223/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. ANTONI PALLICER 1 PU
JOL, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA --

EL SR PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, que es la núm. 1223, que 
formula el Diputat Sr. Pallicer i Pujol, del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, sobre gestions per aconseguir que ven
gui l' ABT A el 1993. Té la paraula el Diputat Sr. Pallicer. 

EL SR P ALLICER 1 PUJOL: 

Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conse
ller. Ha estat una practica habitual i bona la que hi ha ha
gut en aquesta illa que cada deu anys es despla~sin aquí 
per fer el Congrés d'agents de viatges britanics, I'ABTA El 
1993 fa deu anys més i la pregunta anava encaminada a sa
ber quines eren les gestions que es feien per aconseguir que 
l' ABTA vengui una vegada més, l'any 1993. 

EL SR. CONSELLER: 

Té la paraula el representant del Govern per res pon
dre. 

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

Grades, Sr. President. Sr. Pallicer, hem fet negocia
cions amb els representants d'ABTA per dur aquest con
grés l'any 1993. Precisament fa més o menys una setmana el 
consell excutiu d'ABTA ha pres la decisió per unanimitat 
de celebrar el congrés de l'any 1993 aquí i ens han convocat 
per al dia 27 d'abril per fer-nos l'oferta formal i nosaltres 
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acceptar-Ia públicament. GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAdes, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la parau
la el Sr. Diputat. Té la paraula. 

EL SR P ALLICER 1 PUJOL: 

GrAcies, Sr. President. Estam contents que es dugui 
l'ABTA per al próxim any, perqué entenem que és un con
grés importantíssim per a la nostra indústria hostalera. A 
pesar que avui, un parell d'hores abans de venir aquí, al 
Parlament, hagi aparegut en un mitja de comunicació, com
prenem que la notícia era prou important perqué la socie
tat ho sabés abans i també aprofitaríem per dir que es no
menAs una comissió i es fessin les gestions adients perqué 
és pogués donar una recepció amb la mateixa qualitat i cre
ativitat de les dues sessions anteriors, els anys 1983 i 1973, 
a fi de donar una imatge de qualitat i millor de les nostres 
illes i la nostra Comunitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAdes, Sr. Diputat. Va ls tornar fer ús de la paraula, 
el Sr. Conseller? Té la paraula. 

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

GrAcies, Sr. President. Sr. Pallicer, aixó és exactament 
el que es pensa fer, d'una forma analoga, sobretot, com es 
va fer l'any 1983, amb la col.laboració de les institucions 
públiques i del sector privat. Tot d'una que, a partir de dia 
27, ja es tengui la confirmació oficial, es pensa comen~r la 
labor de l'organització d'aquest congrés, perqué, encara 
que hi haurA un any per endavant, és un congrés molt con
flictiu, ja que es tracta de poder prestar serveis a 3.000 per
sones durant 4 dies, la qual cosa no és fAciL Per tant, efecti
varnent aquesta comissió professional es formarA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.5) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 815/92, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. SEBASTIÁ SERRA 1 BUSQU
ETS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1 EMM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, que és la 815, que for
mula el Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Grup 
Parlamentari PSM i EEM, sobre el llegat Ayamans. Té la 
paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Sra. Consellera de Cultura. El 
llegat Ayamans, espeeialrnent ric en alguns aspeetes del se
gle passat en termes literaris, d'historia de la cultura en ge
neral i en termes histories, sembla q~e s'ha venut totalme~t 

o parcialment que en aquests moments existeixen els plan
tejaments que es vengui definitivament i que surti de les i
lles, en aquest cas de Mallorca. Pensa el Govern de Balears 
intentar que elllegat Ayamans quedi a les Illes Balears, a 
disposició de qui el vulgui consultar i treballar amb ell? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. Té la parauLa la Sra. Consellera per 
respondre. 

LA SRA, CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
cró r ESPORTS(Ma Antónia Munar i Riutort) : 

Grades, Sr. President. Sr. Serra, voste sap que la per
sona que el va informar d'aquest tema és assessor de la me
va Conselleria. Per tant, també sabra que el que va fer 
aquesta persona va ser informar la Universitat de les Illes 
Balears de I'interes d'aquest arxiu per a la Universitat, que 
en aquests moments ho estudia i encara no ha donat un 
res posta sobre aquest tema. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sra. Consellera. Vol fer ús de la paraula, el Sr. 
Serra? Té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Sra. Munar, voste i jo estam ben informats, perque te
nim una persona que ens ha informats tots dos igual i en 
primer lloc crec que aixó vol dir que el lIegat deu ser im
portant. Jo em fil d'aquest amic i d'aquest assessor, que pel 
que veig també és assessor seu, peró jo cree, Sra. Munar, 
que no es correete en absolut que el tema quedi hipotetica
ment en rilans de la Universitat de Balears. Nosaltres pen
sam, aquest diputat pensa que aquí tenim unes biblioteques 
públiques, uns arxius públies, que la gestió és del Govern 
de la Comunitat i que aquí no es tracta de parlar de preus, 
de si el preu és massa barat o massa car o de com s'ha de 
fer, sinó que es tracta que un legat passi de ser privat a pú
blíc, és aixO que discutim. Per altra banda vos te, Sra. Mu
nar, té un conveni amb la Universitat de Balears en cas que 
cregui oportú, convenient o necessari que participi en la 
gestió o compra delllegat Ayamans. Per altra banda, jo es
tic molt content que una persona ben assabentada m'infor
mAs igual que voste hi deu estar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Serra. Vol tornar fer ús de la paraula, la 
Consellera. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
cró 1 ESPORTS (Ma Antónia Munar i Riutort): 

S1, Sr. President. Com voste sap, la família Ayamans té 
un ampli patrimoni deis seus béns; lamentablement ja fa 
anys que en va sortir una pan d'aquesta illa, que en aquests 
moments es conserva a l'abadia de Montserrat, mentre una 
altra part cree que és a la Bibliteca March. Quant a la ter
cera part, ates que la Universitat estava en trAmit de com-
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pra d'aquest llegat, no em va pareixer oportuna la nostra 
interferencia. No obstant aixo, com he dil, estam assaben
tats d'aquest tema; si la Universilat no compra aquest lle
gat, nosaltres estam atents per adquirir-lo o no adquirir-lo, 
depen del que sigui i de l'interes que pugui tenir, pero no 
ens ha paregut oportú interferir ates que en aquests mo
ments hi havia unes persones que estudiaven aquest tema, 
pero n'estic assabentada i procurarem que no surti de la 
nostra illa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Consellera. 

1.6) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 996/92, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. PLANELLS 1 COSTA, DEL 
GRUP P ARLAMENT ARI SOCIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, que és la 996, que for
mula el Diputat Sr. Francesc Planells i Costa, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, sobre manca de requisits exi
gits per cobrir places al Consell Insular d'Eivissa i Formen
tera pel que fa al coneixement del catala i a la mateixa Llei 
de Normalització Lingüística. Té la paraula el Diputat Sr. 
Planells. 

EL SR PLANELLS I COSTA: 

Gracies, Sr. President. Molt concisament: A l'article 34 
de la Llei de Normalització Lingüística es parla que el Go
vern de la Comunitat Autonoma assegurara l'ús del cata la 
en totes les funcions i activitats de caire administratiu, per 
acabar que a les bases de convocatoria s'incloura una refe
rencia expressa al coneixement del catal:l. Al BOCAIB de 
dia 19 de novembre de l'any passat van sortir les bases per 
a la provisió d'una pla~ de cap de serveis al Consell Insu
lar d'Eivissa i Formentera i, amb referencia al catala venia 
a dir: "que la comisión de valoración podra realizar una en
trevista a los aspirantes, que en todo caso se realizará en len
gua catalana". Troba que amb aquest requisit es compleix 
de manera suficient la Llei de Normalització Lingüística? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el representant del 
Govern per respondre. 

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

Gracies, Sr. President. Sr. Diputat, cree que en aquests 
moments el Consell Insular d'Eivissa i Formentera en ma
teria lingüística únicament es regeix per la Llei 3/1986, de 
29 d'abril, de Normalització Linguistica de les Illes Balears, 
ja que crec que en aquests moments no compta amb un re
glament de regulació de l'ús de la llengua catalana en l'am
bit de la seva competencia. Desitgem que aixo es modifiqui 
i que el tinguin igual que els altres consells insulars, perque 
no tomin a passar coses com aquestes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Munar. Vol fer ús de la paraula, el Sr. Di
putat. Té la paraula. 

EL SR. PLANELLS I COSTA: 

Gracies, Sr. President. Jo pens que en principi el Go
vern és el responsable directe i solidari en tota la política 
de normalització lingüística. Jo pens, Sra. Consellera, que 
seria voste que hauria de donar les direetrius en aquest sen
tit, quan es fan aquestes convocatories, i també crec que se
ria molt interessant per a tots aquells que fan oposicions, 
perque deixam el coneixement del catala a la discrecionali
tat total de la comissió de valoració, i no tan soIs aixo, sinó 
també d'un cert subjectivisme que implica que no es pugui 
controlar. Creim realment que, independentment de les 
competencies del Consell Insular, aquest Govem ja hauria 
d'exigir, amb uns directrius, que en totes les convocatories 
que es fessin s'aportas un diploma o un tftol atorgat per 
una institució pública. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Vol tornar afer ús de la paraula, 
la Sra. Consellera? Té la paraula. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ I ESPORTs (Ma Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Cam li he dit, en aquests mo
ments el Consell Insular d'Eivissa i Formentera es regeix 
per la Llei de Normalització Lingüística i per cap altra nor
mativa. El possible reglament, si es redactas de manera si
milar al Deeret 7999 de la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears o al reglament existent en aquests moments al 
Cansell Insular de Mallorca, seria l'única normativa que 
imposaria la practica obligatoria d'un exercici de coneixe
ment del catala a les proves seleetives. En absencia d'aquest 
reglament, com he dit abans, l'única normativa d'aplicació 
és l'article 16.2 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalit
zació lingüística de les Illes Balears, que contempla el cata
la a les proves únicament com a merit. 

Així, dones, mentre no s'aprovi el Reglament, que per 
altra part consideram necessari, com existeix en altres insti
tucions representatives de la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears així com en nombrosos ajuntaments, practica
ment la totalitat de l'illa de Mallorca, les convocatories d'o
posició s'adeqüen, fins aquests moments, al marc legal vi
gent. Les qüestions de voluntat política són una altra cosa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Consellera. 

I.7) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1046/92, PRESEN
TADA PER LA DIPUTADA SRA TERESA RIERA 1 
MADURELL, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIA
LISTA 

EL SR. PRESIDENT: 
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Passam a la pregunta següent, que és la 1046, que for
mula la Diputada Sra. Teresa Riera i Madurell, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, sobre població adulta femeni
na analfabeta inscrita en el Programa de formació profes
sional del Govern. Té la paraula la Diputada Sra. Riera. 

LA SRA RIERA 1 MADURELL: 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
Fa poes dies, uns deIs nos tres diaris publicava les següents 
paraules: "Según los datos proporcionados por Conselleria de 
Trabajo - i ara continua entre cometes, és a dir, reproduint 
el text literal del portaveu de la Conselleria - "más de la mi
tad de la población adulta femenina analfabeta está inscrita 
en el programa de formación professional del Govern". Ens 
podria dir, Sr. Conseller, quina és la font que els va perme
tre fer aquesta afirmació? Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller 
de Treball i Transports. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPOR
TS (Llorenc; Oliver i Quetglas): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La Sra. Di
putada em demana la font que em permet afirmar una pro
parció de població adulta inscrita en el programa de forma
ció professional. Indiscutiblement no puc indicar la font 
d'aquesta afirmació, perqué ni aquest conseller ni cap alt 
carree ni cap funcionarí autoritzat de la Consellería ha fet 
I'afirmació que la seva pregunta exposa. No obstant aixo, 
atesa la importancia que té la formació educativa en els 
seus distints nivells per a l'inici de la formació ocupacional, 
llevat d'alguns casos molt especials, quan una persona arri
ba a un curs de formació ocupacional ja no és analfabeta, 
generalment ha passat per la labor d'alfabetització del Mi
nisteri d'Educació i Ciéncia o d'altres entitats que es dedi
quen a aquesta tasca socio-educativa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, la Sra. 
Diputada? Té la paraula. 

LA SRA RIERA I MADURELL: 

No m'ho invento, Sr. Conseller, va sortír; si vol, des
prés li passaré la fotocOpia del retall de prernsa on es va dir 
aquesta afirmació i, com li he dit, entre cornetes. Suposo 
que el periodista va reproduir exactament les p~raules o un 
escrit que havia presentat aquesta Conselleria. De totes 
maneres, justament ens estranyava per aixo, és a dir, nosal
tres no coneixem cap curs de formació professional ni del 
Fons Social Europeu ni de I'INEM, i moll menys, obvia
ment, de I'ensenyament reglat, que el pugui fer una perso
na analfabeta. Naturalment, tothom sap que les persones 
analfabetes s'han d'inscriure en els plans espeeials d'adults. 

Per tant, de totes maneres, com que aixo va sortir en 
un diari i es va fer públic, no hagués estat malament que la 

Conselleria de Treball hagués llegit la premsa, s'hagués in
formal i hagués fet un desmentit o un aclariment al diari de 
l'endema per no confondre l'opinió pública. En qualsevol 
cas, Sr. Conseller, tampoc no cree que a la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports li agradi massa saber que 
aquesta dada és incorrecta, ja que aleshores tampoc no els 
sartiran els comptes a ells. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Riera. Vol tornar afer és de la paraula? 
No. 

l.8) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1227/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. ANTONI GÓMEZ I ARBO
NA, DEL GRUP P ARLAMENT ARI SOCIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, que és la que formula el 
Diputat Antoni Gómez i Arbona, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, sobre projecte i finan«3ment de la desviació 
a la carretera d'Alaior-Cala en Porter al seu pas pel jaci
ment arqueologic de Torralba d'en Salord. Té la paraula el 
Diputat Sr. GÓmez. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conse
ller. La pregunta diu: Ha projeetat i finan«3t la Conselleriá 
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori la desviació de 
la carretera Alaior-Cala en Porter al seu pas pel jaciment 
arqueologic de Torrralba d'en Salord? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el representant del 
Govern per respondre. 

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

Sí; muchas gracias, Sr. Presidente. Sí, Sr. Gómez, tiene 
usted razón. 

EL SR PRESIDENT: 

Vol tornar afer ús de la paraula, el Sr. Diputat? Té la 
paraula. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

GrAcies, Sr. President. Gracies, Sr. Conseller, per la se
va resposta. Am, segons la seva resposta, la seva Conselle
ria ha donat suport i finan«3t aquesta desviació. Aquest 
desviament, vos té ho de saber, es va fer amb un informe en 
contra de la Comissió de Patrimoni perqué afectava el jaci
ment arqueologig de Torralba d'en Salord i, arnés, quasi ha 
quedat tapada una cova. El seu objectiu era circumvalar 
l'esmentat jaciment, propietat de la Fundació Illes Balears, 
que és una entitat privada. No entenem com un organisme 
públic es fa carrec d'unes despeses que haurien d'ana! a 
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carree d'una institució privada, a no ser que la presid~ncia 
de la Fundació Illes Balears - el Sr. President del Govern 
Balear, Sr. Cañellas - tengui prou influ~ncia com per fer fi
nan¡;ar amb doblers públies coses privades. Creim que, a 
més de respectar el dictamen de la Comissió de Patrimoni, 
s'hauria d'aclarir que es fa amb els doblers públies. Gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula, el repre
sentant del Govern? 

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

Sí; naturalmente, Sr. Presidente. Creo, Sr. Gómez, que 
su información es bastante confusa, por no decir errÓnea. 
La carretera que hemos desviado no es titularidad de la 
Fundació Illes Balears, és titularidad del Ayuntamiento, 
que fué el que solicitó que se hiciesen estas obras y por es
to se hicieron. En cuanto a que se ha hecho con un informe 
en contra, no sé si se ha hecho con un informe en contra de 
alguien, lo que sé es que tiene autorización de la Comisión 
del Patrimonio Histórico Artístico, concretamente sesión 
ordinaria de fecha 13 de febrero de 1992. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.9) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1047/92, PRESEN
TADA PER LA DIPUTADA SRA TERESA RIERA 1 
MADURELL, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIA
LISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, que és la 1047, que for
mula la Diputada Sra. Teresa Riera i Madurell, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, sobre dones que s'han benefi
ciat del Pla d'Igualtat de la Dona. Té la paraula la Diputa
da Sra. Riera. 

LA SRA RIERA I MADURELL: 

Gnkies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
Al mateix article del diari al qual feia refer~ncia en la pre
gunta anterior que he dirigit al Conseller de Treball, la Sra. 
Consellera de Cultura, Educació i Esports afirmava que ja 
són 10.000 dones le que durant el darrer any s'han benefi
ciat del dit Pla d'Igualtat del Govern. Sra. Consellera, po
dria explicar a aquesta Cambra com ha fet aquests calculs? 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Riera. Té la paraula la Sra. Consellera 
per respondre. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ i ESPORl? (Ma Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Sra. Riera, vost~ confÓn els mit
jans de comunicació amb els Butllet! Oficial de l'Estat o el 
Butlleti de la Comunitat Autonoma. Llegeixi més aquests 
darrers i menys els diaris, perqu~ si no, dura una cena des
informació. Contestant una mica la seva pregunta, Ji diré 
que les fonts d'informació de les quals disposa la Conselle
ria de Cultura, Educació i Esports per dir i poder afirmar -
i ha reafirm - que més de 10.000 dones s'han benefificiat de 
les accions derivades de l'aplicació del Pla d'igualtat d'o
portunitats de la dona vénen determinades per quatre con
selleries: l'Adjunta a Presid~ncia, la de Cultura, Educació i 
Esports, la de Sanitat i Seguretat Social i la de Treball i 
Transports. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Consellera. Vol fer ús de la paraula, Sra. 
Riera? Té la paraula. 

LA SRA RIERA 1 MADURELL: 

Gracies, Sr. President. Sra. Consellera, cree que en ai
xa va equivocada, crec que és vost~ la que confon els mit
jans de comunicació i l'informació que ha de portar primer 
en aquest Parlament, pero deixem-ho c6rrer, ha estat exac
tament el que volia sentir, ha sospitava, el que passa és que 
volia que vost~ ho confirmés o desmentís, perqu~ una vega
da més l'opinió pública esta confusa en aquest tema. Sra. 
Consellera, vost~ compta entre aquestes 10.000 dones, per 
exemple les que han assistit a cursos de formació ocupacio
nal regulars que organitza, per exemple, la Conselleria de 
Treball amb col.laboració amb l'INEM, les que assisteixen 
a cursos al Fons Social Europeu, etc., és a dir, totes aque
lles que assisteixen a cursos o que es beneficien de qualse
vol activitat que organitza qualsevol institució que té algun 
tipus de relació amb la seva Conselleria, pero aquestes són 
obviament dones que igualment s'haurien apuntat sense 
l'exist~ncia d'un Pla d'Igualtat. 

No obstant aixó, li diré una cosa: Fins i tot d'aquesta 
manera no em surten les 10.000 dones, no em surten ni a
proximadament. Sap quantes dones, per exemple, han pas
sat pels cursos de l'INEM durant l'any 1991, tenint en 
compte la quantitat de cursos que organitza? Dones exacta
ment, i tinc aquí les estadístiques oficials, 3.175, és a dir, 
que fins a 10. 000 encara en queden 6.825. Si no compta, 
per exemple, les quasi 4.000 dones que estudien en aquests 
moments a l'UIE, ha hi manera que surtin els comptes.EI 
que voldríem saber, Sra. Cansellera, si ens ha pogués dir, 
és exactament quines i quantes dones s'han beneficiat de 
les accions directes i especifiques que ha dut a terme la Co
missió Interdepartamental de la Dona, és a dir, quantes són 
les dones que, sense l'exist~ncia de la Comissió Interdepar
tamental i del dit Pla d'Igualtat del Govern, no hauríem po
gut fer el que han fet. 

Si aixo és una quantitat modesta, no passa res. Encara 
que només siguin mitja dotzena, Sra. Consellera, la felicita
rem; el que passa és que no volem que ens prengui el p~l. 
La nostra pregunta no és per posar-la en evid~ncia, sinó 
perqu~ el seu Govem s'assabenti que les coses no van mas
sa bé i que vost~ necessita ajut. Ja li he dit moltes vegades 
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que crec que voste és una persona preoucupada per aquest 
tema i que entenem molt bé que li sigui molt dificil formar 
part d'un Govern que majoritariament no se'n preocupa, 
pero si va tan de trimfalista pel m6n no aconseguira avan
<;a.r, cregui'm. Els seus companys de govern es pensaran que 
tot va molt bé i voste encara tindra més dificultats per 
prendre noves iniciatives. Crec sincerament, Sra. Conselle
ra, que la tactica que segueix és equivocada i que perjudica 
el fet de poder avan<;a.r pel camí que tots desitgem, que és, 
en definitiva, el d'aconseguir que la igualtat d'oportunitats 
entre homes i dones sigui una realitat en la nostra Comuni
tato Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Riera. Vol fer ús de la paraula, la Conse
llera. Té la paraula. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ I ESPORTS (M3 Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Sra. Riera, ¿quantes persones, 
quantes parelles hauríen trobat una residencia, una casa, 
sense comptar amb el Pla d'habilitaci6 d'habitatges, aquest 
pla especial que fa el seu Govern? Quantes persones troba
ren treball gracies al Pla d'Ocupaci6 del Govern central, 
que va prometre 800 lloes de feina? Crec que dividir una 
cosa de l'altra és impensable i, sobretot, que mai no es pot 
saber amb seguretat que hi ha influU o no hi ha influU. 

El que sí li dic és que la Comissió Interdepartamental 
de la Dona fa un treball important per tal de dur a terme 
unes actuacions determinades que va posar en marxa fa un 
any i que des de l'elaboració d'enquestes bases per coneixer 
les problemes de la dona ha participat en la creació d'un 
banc de dades d'informatizació, la creació d'un fons docu
mental, l'elaboració de la Guia jurídica de la dona que de 
qualque manera intervé en l'entorn legal de la mateixa: la 
situació de la dona casada, la situació economica dins els 
matrimoni, la protecció deis seus drets, el dret foral, les ca
pitulacions matrimonials, la justicia gratUIta, etc. Quantes 
dones s'han pogut beneficiar realment d'aquests temes? 
Calcular-ho és dificil, nosaltres no ho hem feto 

Pel que fa a l'educació igualitaria, hem disposat deIs 
mitjans adequats perque hi hagi una analisi i un revisió se
riosa de tot el material didllctic amb l'objectiu de dotar-lo 
d'un contingut que no prejutgi els rols entre els sexes. Tam
bé l'elaboració del Manual de recomanacions per educar en 
la igualtat destinat a tot el professorat d'aquestes illes Bale
ars. També hem participat amb la convocatoria de beques 
d'investigació per a l'estudi i la recerca operati"fa d'estrate
gies i metodologies no sexistes. També s'ha treballat amb 
l'adjudicaci6 de subvencions a aquelles esportistes femeni
nes que varen destacar l'any 1991, fet que directament no
més repercuteix en elles, pero indirectament en molta més 
gent. Tampoc no s'ha calculat aixo. 

Hem fet moltes activitats culturals amb repercussi6 
importantlssima en el m6n de la dona: Exposicions itine
rants, com La dona i l'art, avui, o com Les juguetes de les 
nostres padrines, que sens dubte varen fer reflexionar arnés - . 

d'una del per que de les desigualtats de la dona en aquell 
moment, com les varen educar de petites i amb que juga
ven. Després, l'exposici6 itinerant La dona i la publicitat, 
que crec que també en fa reflexionar més d'una sobre la re
alitat de la publicitat d'avui en dia i la dona. També hi ha 
hagut cursos de formaci6, el programa d'integraci6 al m6n 
laboral i la formaci6 per a 1'0cupaci6 ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Li prec que vagi acabant, Sra. Consellera. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ I ESPORTS (M3 Antonia Munar i Riutort): 

... la Conselleria de Treball, assistint-hi el 70% de do
nes que fan els cursos. També es important l'atenci6 social 
i, com voste sap, s'han ajudat els centres d'acollida d'urgen
cia transitoria que gestiona CAritas Diocesana, i també sap 
voste que properament s'inaugurara un centre d'acollida 
que comptarA amb el servei d'assistencia apropiat per pro
porcionar l'assistencia primaria a totes aquelles dones que 
es troben en situacions límits i desprotegides socialment. 
Hi ha hagut quantitat de convenis de col.laboraci6 que no 
sé si tendré temps de lIegir, pero si... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Consellera, ja ha doblat practicament el temps 
que tenia assignat. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ I ESPORTS (M3 Antonia Munar i Riutort): 

En aquest moment s'han signat deu convenis de col.la
boraciÓ' i tots han influ'it directament o indirectament en el 
món de la dona. Jo crec que si comptam, a part de l'any 
1991, les accions puntuals de l'any 1992, la xifra de 10.000 
persones queda curta. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies. Sra, Consellera. 

1.10) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1222/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. MARi I SERRA, DEL GRUP 
P ARLAMENT ARI SOCIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, que és la núm. 1222, que 
formula el Diputat Sr. Joan Mari i Serra del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, sobre l'estat en que es troba la vo
rera esquerra de la Carretera 812, a Eivissa. Té la paraula 
el Sr. Diputat. 

EL SR. MARi 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Sres i Srs. Diputats. Sr. Conse
ller, si bé aquesta pregunta hauria pogut anar inclosa en 
l'altra, perque es tracta del mateix tram de carretera, li hem 
fet dues preguntes distintes perqué no es confongués una 
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cosa amb l'altra. Té coneixement la Conselleria d'Obres 
Públiques i Ordenació del Territori de l'estat en que es tro
ba la vorera esquerra de la Carretera 812 d'Eivissa? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Té la parauIa el representant del 
Govern per respondre. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLlQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí; moltes gracies, Sr. President. Sincerament no sé 
que li he de contestar, Sr. Mari, no sé que em vol demanar. 
Si voste vol fer una critica de qualque cosa concreta, com 
ha resultat abans, jo lí agrairia que ha fes directament i per 
ventura Ji contestaria o no Ji podria contestar, pero si em 
demana si tenc coneixement de com esta Ji he de dir que si, 
pero no sé que vol dir amb aixo, perque tenim coneixement 
de com estan totes les carreteres, pero no sé que entén per 
tenir coneixement de com esta una carretera. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. President. Vol fer ús de la paraula, el Di
putat? Té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, jo diScrep una mi
ca del que diu vos te, jo crec que no sap com es troba, per
que si ha sabés no hauria parlat de la manera que ha ha fet 
abans ni parlaria de la manera que ho fa ara. Abans, a la 
primera pregunta, li he dit que alla hi havia dos col.legis 
d'EGB i un institut, amb un transit d'alumnes molt gran, i 
en aquesta vorera esquerra hi ha una siquia, i si hi va un 
mobylette, una bicicleta o fins i tot un cotxe es pot produir 
un accident que estic segur que to18 lamentanem, voste 
com a responsable de tenir la carretera adecuada i nosal
tres perque tal vegada ho haunem haver hagut de denun
ciar abans, perque aquestes regates no s'han fet de les plu
ges d'enguany, que precisament no ha plogut, sinó que són 
de l'any passat, i aixó em fa pensar que voste no coneix 
aquest tram de carretera i Ji demanaria que per favor inten
tas arreglar-ho com més prest millor, abans que haguem de 
lamentar qualsevol accident, que estic segur que ens sabria 
molt de greu a tots. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Vol tornar afer ús de la paraula, 
el Sr. Conseller? Té la paraula. 

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

Gracies, Sr. President. lndubtablement, la visió que te 
el Sr. Mari no és la mateixa que tenen els enginyers de car
reteres, perque per poder contestar aquesta pregunta amb 
el coneixement de causa més exacte que fas possible, des
pusahir, el dilluns, vaig enviar que anassin a veure-la per
que em poguessin informar i l'única informació que vaig 

treure en clar va ser que tenia una siquia, una cuneta, cosa 
habitual a les voreres de totes les carreteres. El que passa 
és que a l'altre costat, a la dreta, supos que pujant, no per
que sigui a la dreta, hi ha un rastell o una especie d'acera, 
una cosa d'aquestes, que no és habitual en una carretera. Si 
voste vol que dir que esta malament perque no té una ace
ra, Ji hauria de dir que em sap molt de greu, que aleshores 
no és una carretera, sinó que és un carrer, que són els que 
tenen aceres i, en conseqüencia, Ji hauria de demanar a 
l'Ajuntament que fes aquestes obres que voste creu que són 
necessaries. Em parla d'una instaLlació d'una part d'obra 
típicament urbana i no típica de carretera; com a tal carre
tera, crec que és correcta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

11) INTERPEL.LACIÓ R.G.E. NÚM. 2232191, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI PSM I EEM, 
RELATIVA A POLÍTICA DEL GOVERN EN MATE 
RIA DE MEDI AMBIENT. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al punt següent de l'Ordre del Dia, que és el 
corresponent a interpel.lacions, on es veurá la núm. 2232, 
presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a 
poHtica del Govern en materia de medi ambiento En nom 
del grup interpeLlant, té la parilUla el Diputat Sr. López i 
Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputa18. 

Fa més de dos mil anys, un filosof deia que si vius al 
dictat de la natura mai no seras pobre, pero si vius al dictat 
de l'opinió, mai no seras rico Si vivim al dictat de la natura, 
mai no serem pobres. Crec que la idea d'interpel.lar en po
Utica de medi ambient va més enlla d'una questió d'estricta 
política quotidiana. En el nostre món de fínals de segle, 
preocupat - no sé si prou - pel deteriorament de la capa 
d'ozo, la deforestació de l'Arnazonia, l'explotació de l'An
tartida, tenen sentit les poHtiques medio-ambientals, pero, 
¿tenen sentit les poHtiques d'areas naturals, les poHtiques 
fragment¡)ries? 

No parlam ja de pares naturals o de pares nacionals, 
com el marítimo-terrestre de Cabrera - per cert, amb una 
iniciativa de canvi, de modifícació - sinó d'arees d'interes 
especial: ¡)rees rurals d'interes paisatgístic, arees naturals 
d'especial interes, territorris que compleixen la doble fun
ció de preservar els valors naturals i servir, ac;o sí, en el 
temps de lleure i a l'educació dels seus visitants. Haurien 
de ser, al nostre criteri, miralls on mirar-nos davant I'evi
dencia d'una terra que es va deteriorant. Peces insufícients 
per si mateixes, d'aquestes arees naturals, pero de vital va
lor estrategic i referencial per a la conservació de la natura. 

El Grup Parlamentari del PSM i EEM creim que hi 
hauria d'haver, des de la varietat d'arees naturals, una uni-.. 
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tat de gestió i de principis. Aquestes arees no són totes les 
realitats ecologiques que tenim a les Illes Balears. Algunes 
encara no s'han recollit prou i algunes són en perill de de
gradació irreversible. Quant de temps hauran d'esperar en
cara, per exemple, els boscos mediterranis en el seu con
junt? Les nostres arees naturals s'han de conservar des de 
la gestió; la conservació per abstenció, és a dir, no tocar les 
arees naturals, podra ser encara viable a vas tes extensions 
poc transformades, pero resulta pueril, al nostre entendre, 
si aplicam aquest criteri als nostres espais protegits, que 
són reductes fragils rodejats de territoris transformats, d'in
frastructures i d'usos no conservacionistes. 

El repte, per tant, - i amb a0 vull plantejar el tema -
hauria de ser aconseguir amb la menor interven ció possible 
que, al camp, les nos tres ilIes, les coses continuln molt si
milars, sinó identiques a com eren antany. Per a0 hauria 
d'augmentar, i molt, l'autonomia administrativa, alleugerir 
burocnlcies, crear-se una imatge propia, essent capa«Os 
també d'arribar als ciutadans i ciutadanes en el seu gruix. 
Em referesc, Sres. i Srs. Diputats, a la gestió deIs espais na
turals, i per fer aquesta gestió cal comptar amb persones i 
amb mitjans. D'aquest tema va, en part, la nostra interpel. 
lació. 

Vostes són conscients, Sres. i Srs. Diputats, que no es 
poden gestionar els espais naturals si no hi ha una estreta 
correlació, una coordinació molt vinculant entre ajunta
ments, que són el que tenen l'obligació d'aplicar la llei de 
disciplina urbanística, els consells insulars, que-la tenen 
subsidiariament, i, sobretot, i també, amb les entitats con
servacionistes. Es tracta d'atracar ffsicament a aquest la 
gestió del territori fent-los partícips de les decisions, més 
enllA dels despatxos oomodes i de burocnkies. Les Ilrees 
naturals s6n, en pura economia, motors de dinamització 
d'un desenvolupament socio-economic equilibrat i sostin
gut de les illes on es troba, encara que al Govern potser li 
costi de reconeixer-ho. Bé, no a tot el Govern; la Conselle
ria de Turisme, per exemple, utilitza els vídeos promocio
nals turístics emprant molt, aqüísticament, les Arees natu
rals. 

Les arees naturals, pero, neixen d'una llei. Una llei que 
te més d'un any, just més d'un any, i el compliment efectiu 
d'aquesta llei continua essent una de les assignatures pen
dents d'aquesta Comunitat Autonoma, La falta de voluntat 
del Govern i de molts ajuntaments de fer complir la llei i la 
manca d'interes per a la protecció ha desembocat en un in
compliment reiterat. Al llarg, ido, d'aquests escassos 14 
mesos de llei hem anat denunciant la realització d'actua
cions que vulneren l'articulat. Vet aquí un llistat que segu
rament no és exhaustiu deIs tipus més habitulls d'infrac
cions a la llei, amb exemples concrets de denúncies fetes 
pel nostre grup i per altres entitats: 

Obertura de camins i vials: Sant Elm i So na Vidala 
d'Andratx, s'Estret d'Alaró, Puig de sa Comuna i Serra 
Llonga de Felanitx, son Martí a Calviá, ses dunes de Son 
Bou a Alaior, Alcalfar i Punta Prima a Sant Lluís. 

Obertura i explotacions de pedreres: Ca n' Alegre de 
Llucmajor, Puig d'en Cotó de Manacor, Gravissa de Son 

Servera; Tirant, a es Mercadal. 

Percel.1acions róstiques: S'Arboc;ar de Banyalbufar, 
s'Algar de Felanitx. 

Obres hidrauliques: Costa de Balix-sa Costera, a For
nalutx. 

Abocadors de fems com els de Banyalbufar, Port des 
Canonge; Puig de na Maria, a Pollenc;a; na Sabatera, d'An
dratx. 

Abocaments d'aigües residuals: Estellenes, embotella
dores d'Escorca, depuradora d'Inca. 

Tales abusives d'alzines: Unó de Bunyola, Son Quint 
de Palma. Per cert, avui mateix tenia coneixement de la res
posta que donava la Conselleria d'Agricultura en relació a 
aquestes tales abusives. Es diu que s'ha incoat expedient de 
sanció; s'ha actuat en un cas, en l'altre encara no. 

Reblit de zones humides com es Prat d'Andratx. 

Edificacions: Sa Pedrissa de Deia, na Burguesa, a Pal
ma-Calvia, l'Enzell des Mercadal i altres instal.lacions que 
seria polit i llarg de relatar. 

Si per u~a .banda denunciam incompliments, per altres 
hem de dir també que hi ha amenaces que graviten damunt 
aquestes arees. S6n en forma d'obres hidrauliques, en for
ma d'instal.lacions nautiques, en forma de camps de golf -
en definitiva, en forma de carreteres -, tot plegat una situa
ci6 que ens fa demanar, al nostre Grup, primerament que 
la Llei no es modifiqui. És real que el Govern de les Illes 
Balears té intenció de modificar la Llei d' Arees naturals? 
Nosaltres pensam que si romp el consens social que hi va 
haver la pasada legislaturta i que va permetre que un ampli 
suport parlamentari aprovés aquesta llei, ara seria un malt 
tort, seria un mal fat per a aquesta actuació parlamentaria. 
Interpe1.lam també, ido, en aquesta qüestió d'intencions 
del Govern. 

Si ens referim, ara, a qüestions forestals - i lament que 
no hi hagi en aquests moments el Conseller d' Agricultura, 
perque obviament la política medio-ambiental no és una 
política d'una Conselleria, és una política de tot un govern 
-, hem d'explicar que el Servei de Conservació de la Natura 
d'aquesta Comunitat Autonoma és dotat d'un pressupost 
insignificant i sense perspectiva de canvis en l'actual legis
latura. Nosaltres voldriem veure una actuació decidida en 
aquesta materia. Són 46 les arees naturals que hi ha a Ma
llorca, són 19 les que hi ha a Menorca, són 9 més els 
Amunts i el macis de Sant CarIes, a Eivissa, i 8 a Formente
ra, pero, a més a més, illots, illes, perellons, espais forestals 
necessiten d'una cura, d'una vigilancia, d'una gestíó pel 
qual motiu nosaltres demanan a aquest Govern qui gestio
na, qui vigila, qui té cura que no es degradin els poes espais 
naturals que ens han deixat; amb quin personal compta el 
Govern balear per fer complir les lleis que protegeixen el 
medi ambient, sí és seva, com ho és, aquesta competencia. 

De moment, totes les competencies en materia de la 
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conservació de la naturales a les té assumides la Conselleria 
d'Agricultura i, conseqüentment, el Servei de Conservació 
de la Natural, el SECONA, pero, quin personal compasa el 
SECONA? Quins serveis es realitzen? Per poder complir 
aquesta tasca s'hauria d'entendre l'exist~ncia d'un negociat 
de protecció de la flora i fauna silvestres i un negociat d'e
ducació ambiental. El Govern de les Illes Balears l'ha 
anunciat, el va anunciar a l'anterior legislatura. Per qu~ no 
l'ha creat? Quins imponderables fan impossible aquesta 
creació? 

Nosaltres entenem que una política medio-ambiental 
no pot ser compartamentalitzada. És necessari i és impres
cindible que la dispersió de compet~ncies que hi ha en 
aquests moments a Obres Públiques, Agricultura, Indús
tria, Sanitat, Turisme, tengui un organisme, una ag~ncia 
que permeti una poHtica intersectorial. De la mateixa ma
nera que Economia i Hisenda té interventors a cada Conse
lleria, hi hauria d'haver interventors en política medio-am
biental a cadascuna de les conselleries que incideixen en el 
tema. La solució, ido, no és una conselleria específica, al 
nostre entendre; és una ag~ncia capa~ d'intervenir en tates 
les polftiques. Aixf, tal vegada podrfem fer bona aquell es
lógan que utilitza la Conselleria d'Obres Públiques a l'espai 
de televisió posterior a l'Informatiu balear: "Aixf podria ser 
tot el nostre litoral; no és tracta tan sois de netejar, es trac
ta de no embrutar". 

Parlant' de no embrutar, parlem de depuració d'aigües 
residuals. No contaminar, pero-hi ha contaminació malgrat 
que hi hagi depuradores d'aigües residuaIs. El tema és com 
es depuren aquestes aigües. Ara acaba de sortir un decret 
de la Comunitat Autonoma sobre nivells de qualitat per a 
reguiu, pero també haurien de des triar per a abocament a 
aigües dolces, per a abocament a la mar, no sia cosa que re
sulti, com resulta a Eivissa,~que aigües depurades no sufi
cientment i amb grau de detergents, quan entren en contac
te amb la salinitat esdevé aquell polzim, aquella escuma 
que ha fet desapar~ixer sivines centemlries. A~ no ha diu 
aquest diputat, sobre a~ hi ha informes i en poden estar 
assabentats si valen atracar-se a aquesta informació. 

Acab, Sr. President. Tindr~ inter~ per veure les res
postes que dóna el Govern, em deix moltíssimes coses que 
m'agradaria poder tractar i intervenir: Plans d'ordenació 
del medí natural. Quan es desenvolupara la Llei d'arees na
turaIs en aquest aspecte? Per quin motiu, la política d'edu
cació medio-ambiental és una assignatura pendent - per 
tant, ni suspesa - per part del Govern? Pensen continuar 
amb la continuació deis fascicles d'arees naturals? Per qu~ 
es van interrompre? Podríem pensar, també, en distintius a 
empreses que no embruten el medi ambient; podrfem fer 
polítiques positives aplicant, per exemple, incentius a les 
instal.lacions que empren energía solar, als ajuntaments 
que hagin resolt bé el tractament de res idus solids urbans. 
Parlant d'aquest tema, molt aviat pot entrar en funciona
ment l'incinerador de Son Reus. Quins impactes ambien
tals pot tenir aquesta política?Etc., etc. 

El PSM-EEM, en plantejar aquesta interpel.lació, vol
dria senzillament que no fessin bona la dita d'aquell indi, 
l'indi Zetel} que quan eIs treien deis seus territoris natu-

rals va dir que acabava la vida per comenc;ar la sobreviv~n
cia. No creim, ido, que hagin de fer polftiques encara de su
perviv~ncia, pero si no anam vius al final no hi haura altre 
remei. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller 
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. 

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 

Sr. López, usted ha centrado la interpelación de polfti
ca de medio ambiente en el tema de los espacios naturales 
y de las áreas naturales de especial interés. Creo que es li
mitarlo mucho, pero no obstante, usted, como interpelante 
tiene derecho a centrar la interpelación en los temas que 
crea más convenientes e intentaremos contestar a su expo
sición. 

Desde la primera legislatura, la preocupación del Go
bierno de esta Comunidad Autónona por el medio ambien
te ha sido prioritaria y ha sido desarrollada al ritmo que en
tendemos que demandaba la sociedad, que reiteradamente, 
en sucesivas campañas o confrontaciones electorales, nos 
ha situado a nosotros en el gobierno y a ustedes en la opo
sición;·cada uno con su visión distinta sobre los temas, no 
con la preocupación, pero sí con la visión. 

Efectivamente la sociedad, no la balear, sino la euro
pea de finales de este siglo, diríamos que del último tercio 
de este siglo XX, ha empezado a tener una preocupación 
por la preservación del medio ambiente que durante siglos 
no había existido. Creo que el proceso seguido en nuestras 
islas ha sido básicamente el mismo seguido en toda la so
ciedad. La preocupación por el medio ambiente ha empe
zado a surgir cuando se habían alcanzado unos niveles de 
vida, unos niveles de bienestar económicos suficientemente 
elevados como para que empezáramos a preocuparnos por 
la calidad de la vida después de tener asegurado el nivel de 
la vida. Concretamente en Baleares, creo que nadie tiene 
ninguna duda de que los impactos negativos sobre el medio 
ambiente han sido creados por el desarrollo turístico, que 
ha sido el mismo que ha salvado a esta sociedad de la po
breza y ha hecho una sociedad esencialmente rica en bie
nestar, en términos puramente económicos. 

En aquellos tiempos, evidentemente, había poca preo
cupación por el medio ambiente, había únicamente la preo
cupación económica. ¿Cuando ha surgido ésa? Pues cuan
do en un cierto proceso de saturación del mercado turísti
co, ha empezado a haber preocupación entre el mismo sec
tor turístico por la continuidad del mismo y, por otra parte, 
los habitantes de las Islas, que ya habían alcanzado un nivel 
de vida suficientemente elevado, han empezado a pensar en 
esa calidad a la que aspiran. Por eso nosotros siempre he
mos sostenido, desde el primer momento, que la protec
ción del medio ambiente era importante; era un tema prio
ritario para nuestro gobierno, pero no era el exclusivo que 
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teníamos nosotros. 

La sociedad de nuestras islas demanda un manteni
miento de la actividad económica, un mantenimiento del 
bienestar que ha conseguido con grandes esfuerzos perso
nales de todos y cada uno de nosotros, pero pide que este 
desarrollo sea evidentemente compatible con la preserva
ción del medio ambiente en la Unia del desarrollo sosteni
ble que en su día fué propugnado por la estrategia mundial 
para la conservación y que de alguna manera la Comisión 
Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo define diciendo 
que desarrollo sostenible es aquel que permite satisfacer 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Dentro 
de esta Unia, que aún así es discutible i discutida entre los 
especialistas, ha procurado actuar nuestro Gobierno y por 
esto, al igual que en los países esencialmente industriales 
estan llevando una lucha para internalizar en los costes de 
producción del medio ambiente, también nosotros en nues
tra industria, que es la industria turística, estamos intentan
do internalizar esos costes de protección del medio am
biente. 

La protecciÓn de las áreas naturales es un capítulo más 
de esta lucha por la protección de nuestro ambiente. Otro 
capítulo importante para nosotros ha sido la lucha contra 
la contaminación en sus diversas facetas, lucha contra la 
contaminación propia de nuestra sociedad de servicios, no 
la propia de una sociedad industrial, evidentemente. Dice 
usted, y le doy la razÓn, que la protección de las áreas natu
rales tiene un doble oDjetivo:-Por una parte, preservar am
plios espacios de nuestra naturaleza y, por otra parte, servir 
de lugar de ocio y esparcimiento. Su crítica fuerte es que no 
gestionan adequadamente estos espacios naturales protegi
dos por la ley del Parlamento y que no se gestionan porque 
hay mucha burocracia que lo impide o que lo dificulta, por
que faita coordinaciÓn entre las administraciones, porque 
falta participación de las entidades conservacionistas; en 
definitiva, falta de interés en desarrollar la ley. 

Aquí, yo quisiera recordarle un pequefio debate que 
tuvimos a raiz de una pregunta, creo que en la pasada se
siÓn plenaria. Efectivamente las áreas naturales tienen esta 
doble función de conservar espacios de nuestra naturaleza 
para ser utilitzados por el hombre. Salvo algunos que tie
nen un valor ecolÓgico per se elevado y que requiere un 
grado de conservación a ultranza que obliga a limitar drás
ticamente el uso de estos espacios, en los otros la intención 
subyacente de la mayoría de nuestra sociedad - ese bastante 
consenso que se ha alcanzado socialmente en cuanto a la 
necesidad de proteger los espacios naturales - está precisa
mente en tenerlos para poder disfrutar-los, cosa~ue no po
dría hacerse si fueran urbanizados, si fueran masivamente 
edificados, etc., pero esa es la finalidad: poder ser utiliza
dos. 

Ustedes, con sus numerosas denuncias de las que nos 
ha hecho un repaso largo y que lamento no haber tenido 
tiempo material para anotarlas todas para ir contestándole 
una a una, aunque creo que no es el caso, con estas denun
cias, repito, ustedes pretenden una y otra vez transformar 
los espacios naturales en unos santuarios en los que no 

pueda hacerse absolutamente nada; no en transformarlos 
en un lugar de disfrute de nuestra sociedad, para que real
mente la sociedad civil - no la Administracion, no los ayun
tamientos, los consells, etc., que no son más que un reflejo 
de la sociedad, sino nuestra sociedad civil de verdad - se 
vuelque auténticamente, esté convencida de que es bueno 
para ella tener protegidos estos espacios naturales, pero 
para ello, naturalmente, tiene que poderlos difrutar y uste
des, con sus constantes denuncias, pretenden hacernos cre
er que la declaración de una cierta zona, de una superficie 
de nuestras islas como área natural de especial interés la 
convierte en un santuario en el que no puede hacerse abso
lutamente nada y yo tengo que recordarles, como ya le dije 
el otro día, que ése no fué el espíritu de la ley, que ése no 
es el espíritu del consenso social y que tampoco es la letra 
de nuestra ley. 

La ley de Espacios naturales que, con algunas disencio
nes y discrepancias en algunos puntos concretos, fué mayo
ritariamente aprovada por esta Cámara, en su texto articu
lado permite que se puedan realizar según qué cosas y na
turalmente permite que dentro de estas áreas naturales 
pueda pasar una máquina para hacer unos sondeos tenden
tes al estudio y protección de estos espacios, permite que a 
través es estos espacios puedan mejorarse los caminos que 
existen en ellos y permite que estos espacios se puedan 
atravesar por conducciones necesarias para depurar nuestra 
aguas residuales, etc., etc., etc. Todo esto se permite, lo que 
no' se puede es afirmar con esta rotundidad que cualquier 
piedra que s(! mueva dentro de un espacio natural ~s una 
infracción a la Ley de Espacios naturales, porque eso no es 
cierto, eso no es lo que dice la ley y, además, están creando 
ustedes un ánimo contra los espacios naturales, están pro
vocando exactamente en nuestra sociedad un rechazo con
tra lo que ustedes quieren proteger. 

Es cierto que los espacios naturales debieran gestio
narse; es cierto, pero usted sabe perfectamente, porque es
to fué objeto de gran discusiÓn mientras se redactaba la ley, 
que la ley tiene un contenido básicamente urbanístico, lo 
cual quiere decir que lo que regula es el uso urbanístico de 
estos terrenos y que, consecuentemente, cualquier infrac
ción puede expedientarse y sancionarse por la vía de la in
fracción urbanística, que es lo que corresponde, pero poca 
cosa más. Para que puedan gestionarse es necesario recur
rir a unas figuras especiales que permite la legislación esta
tal, por ejemplo la creación de un parque natural, como es
tá en proceso en estos momentos el espacio natural de Cala 
MondragÓ. En el momento que se haya aprobado alguna fi
gura de éstas es cuando se puede entrar en ciertas actuacio
nes de gestión, actuaciones que usted sabe que son caras, 
que son diffciles, sobre todo, si no se dispone de la titulari
dad de esos terrenos sobre los que se piensa actuar, pero le 
recuerdo que cuando aquí se aprobó la declaración de es
pacio natural protegido sobre un 33%, 34% O 35% de 
nuestro territorio, no se pretendía, evidentemente, que un 
35% de este territorio de propiedad absolutamente privada 
fuese gestionado de una manera directa por la Administra
ción. 

Ese seria un tipo de intervencionismo en el que no ha
bía el consenso que usted pretende decir que hay sobre lo 
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que debe ser esta ley, ése no existía, de modo que dónde 
puede estar la actuación? Pude estar, por ejemplo, donde 
hay una legislación que la permite, que es en los bosques, 
donde hay una guardería forestal que actúa y donde la Con
selleria de Agricultura tiene - usted puede en el presupues
to las cifras de cientos de millones - actuaciones en gestió 
de bosques de utilidad pública, que hay algunos; en planes 
de defensa contra incendios, que por cierto a nivel nacional 
esta Comunidad se ha puesto como ejemplo como una de 
las que ha conseguido mayores cotas de eficacia en la lucha 
contra los incendios; en actuaciones contra la erosión, en 
restitución de la cobertura vegetal, etc., etc. Se está actuan
do en lo que es posible; en otros tipos de terrenos no se 
puede, pero es que también es innecesario, porque no hay 
ninguna gestión directa a realizar. La única protección que 
se pretendía en un porcentaje muy importante de estos es
pacios naturales era salvarlos del desarrollo urbanístico, 
salvarlos de la presión edificatoria para ser conservados co
mo son, como espacios naturales que son, pero que no exi
gen más conservación que ésa. 

Es cierto que hay dispersión de competencias en mate
ria de medio ambiente en esta Comunidad. Existe en todas 
las administraciones - gracias, Sr. Presidente; acabo en se
guida -, en la Administración central, en la mayoría de co
munidades autónomas; solamente dos o tres han intentado 
la unificación y ha sido más teórica que real. Es irrelevante 
que sea en forma de agencia o de conselleria, lo importante 
es qué competencias concentraría este órgano. Como usted 
ha dicho, en estos momentos el-medio ambiente es un tema 
que preocupa a toda la sociedad y todas las acciones que 
desarrolla el hombre deben ir encaminadas a la preserva
ción de est medio ambiente. Si todas estas actuaciones que 
de alguna manera pueden tocar el medio ambiente tuvieran 
que concentrarse en un único órgano administrativo - con
selleria, agencia, lo que fuese - ése seria un superórgano y 
pnlcticamente sobrarían todos los demás. Eso no lo ha he
cho absolutamente ninguna Administración, porque es ab
solutamente inviable. 

En cuanto al tema de la educación ambiental, lamento 
que se haya tocado poco, que no haya habido tiempo. En
tendemos que nuestros tres pilares de actuación son, por 
una parte, la preservación de los recursos, por otra la lucha 
contra la contaminación y el tercero, la educación ambien
tal. Me extraña que usted diga que no hacemos nada, cuan
do recientemente hemos contestado ámpliamente a una 
pregunta que usted o su grupo había hecho sobre cual es el 
programa de educación ambiental que está estudiando des
arrollar la Conselleria dentro del presupuesto de 1992. Su
pongo que le ha llegado toda la información que hemos da
do al respecto. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Per fixar la posició del Grup 
Parlamentari MIXT té la paraula el Diputat Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Medi ambient són dues paraules que designen un con
cepte molt ampli que no correspon exactament al que s'ha 
parlat en aquesta intervenció, ja que només s'ha tocat una 
part. Efectivament, la lluita pel medi ambient compr~n la 
lluita contra incendis, la Huita contra la contaminació de 
l'aigua de la mar i de l'aigua dol~ (que són problemes dife
rents) , atmosfera, sol; lluita contra la desertització, que 
també en tenim a les Illes Balears, per exemple a Arta; llui
ta per la conservació de la diversitat de les esp~cies y també 
per a la conserva ció de les zones boscoses, espais naturals y 
pel control del procés urbanitzador. 

L'eina més important per al problema ambiental més 
gros que tenim a les Illes Balears, que és el problema urba
nístic, és l'ordenació territorial. Per tant, aquí, medi am
bient i ordenació del territori són dos conceptes que van 
casats; ordenació del territori és un instrument de lluita a 
favor del medi ambient. Han comen~t a parlar d'unitat de 
gestió i de principis, i jo aquí he de fer notar que el Sr. 
Saiz, quan ha sortit a aquesta palestra, no ha pogut contes
tar a tata la problematica de medi ambient, perque en no
més té una part molt important, que és la d'ordenació trri
tarial, alguna part en educació ambiental i alguna cosa més, 
pero efectivament a la Conselleria d' Agricultura hi ha com
pet~ncies importantíssimes i també n'hi ha a la Conselleria 
d'Indústria i, tal volta, també a Sanitat. 

Llavors, ciar, el primer problema, efoctivament, és el 
d'unificar la gestió i aquesta unificació de la gestió a la Ge-

- neralitat de Catalunya l'han feta - supos que es refería a 
una de les excepcions que ha dit el Sr. Conseller - on tenen 
una Conselleria de Medi Ambient. En aquest moment jo 
desconec si l'ordenació del territori esta lligada, pero se
gons la meva opinió, ja ha hem dit diverses vegades en 
aquesta Cambra, el que necessitaríem aquí seria una conse
lleria de control, que hauria de dur ordenació del territori i 
medi ambient, controlar la qualitat de la nostra vida, lluny 
de fer carreteres, lluny de fer obres, lluny de produir, per
qu~, com també hem dit moltes vegades, a qualsevol em
presa, a qualsevol fAbrica, el control de la qualitat sempre 
va separat de la producció, i en aquests moments aixo no és 
així. Nosaltres tenim agricultura que produeix, tot el que és 
IRYDA i tot el que és ICONA, una cosa amb l'altra es pe
guen bufetades; dins la mateixa Conselleria es pega bufeta
des tot el que és obres públiques amb el que és ordenació 
del territorio Tenim una dispersió de competencies que s'ha 
d'acabar; ja sé que durant aquests tres anys no sera possi
ble, pero nasal tres esperam que ha sigui d'aquí a quatre. 

Durant aquests 30 anys, efectivament el turisme, com 
ha dit el Sr Saiz, ha estat el motor de la nostra economia i 
qui ens ha deteriorat el nostre medi ambient. No hem d'o
blidar que aproximadament un 40% de l'illa de Mallorca - i 
possiblement a les altres també arribam a percentatges si
milars - ha estat objecte del procés urbanitzador. Qu~ hem 
de fer, en el futur? El Sr. Saiz diu que el Govern té un pro
grama bo de protecció del medi ambient, protecció de les 
arees naturals i jo deman: Si aixo és tan necessari i hi ha 
aquest ampli consens social, per qu~ voten en contra d'una 
cosa tan senzilla com una llei de moratoria urbanística a les 
zones costeres que varen dur la setmana passada? Per qu~ 
vale!!. modificar la Llei d'~pais naturals? Respecte del que 
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ha dit el Sr. Saiz, només li vull dir que jo em conform que 
es compleixi la Llei d'Espais naturals, no importa anar més 
endins, estic d'acord amb ell, pero que es compleixi. 

Respecte a la gestió deIs espais naturals, hi ha un as
pecte que crec que valla pena ressaltar i és que els propie
taris han d'estar involucrats en la conservació de les seves 
finques. Jo he de dir que vaig haver de votar en contra, per
que en aquest cas no estava habilitat pel programa d'Unió 
Mallorquina qua n es va tramitar la Llei d'Espais naturals, 
contra una figura que hi havia en aquesta llei, de la qual no 
record exactament el nom en aquest moment, pero que era 
una figura de protecció dels espais pels mateixos propieta
ris que la Llei estatal de Conservació de la Natura permetia 
crear i que la majoria - de la qual jo vaig formar part en 
aquella votació - es va carregar i no s'ha substitu'it per res. 
Per que? Jo pens que el Govern hauria de reflexionar 
abans que el Sr Morey no sigui aquí. Es veu que el medí 
ambient no deu interessar al Sr. Morey, que és el qui hau
ria de dur aquesta pro posta i que haurien de cercar unes 
fórmules perque els propietaris de les finques, conjunta
ment amb el Govern balear, conjuntament amb l'Adminis
tració, haurien de ser els primers interessats perque hi ha
gués una conservació i haurien d'obtenir uns avantatges. 

Com que he acabat el temps i el tema és molt llarg, 
deixarem la resta per a les mocions. Esperem a veure que 
ens dura el Grup Parlamentari PSM i EEM; nosaltres, evi
dentment, estarem a favor de tot a110 que sigui millorar la 
gestió de medí ambient. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Per fixar la posició pel Grup Par
lamentari SOCIALISTA. té la paraula la Diputada Sra. 
Barceló. 

LA SRA BAR CELÓ 1 MART1: 

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

Pot semblar dificil plantejar-se i plantejar d'una mane
ra raonadament complerta que no oblidi cap aspecte esen
cialla problematica de les relacions ha me-natura. Aquesta 
problematica, que implica, en part, sentit comú, capacitat 
de previsió, d'anticipació, presencia, que al cap i a la fi són 
també mecanismes biologics, pero la dificultat, assenyalada 
per la complexitat i per la interdisciplinarietat de la mate
ria, no és el cas d'aquesta interpel.lació al Govern, ja sigui 
perque inicialment s'ha centrat molt en un punt i també 
simplement per l'abast que dóna al seu programa de medi 
ambient el mateix Govern, que és molt enforaWd'aquesta 
concepció integral del medio 

L'actual política d'aquest Govern? Actuacions ai'llades, 
marginals, inacabades i insuficients; fins i tot contnlries a 
tota logica, al sentit comú ben entes, clar, al sentit comú en 
benefici deis interessos col.lectius. Aqu{, abans de passar 
més endavant, no podem fer de manco de posar uns exem
pIes. La Constitució, al darrer punt de l'article 45, assenya
la: "La lIei fixara sancions penals o, en el seu cas, adrninis
tratives per als quí violin a110 que disposa la lIei de defen-

sar i restaurar el medi i establira l' obligació d'aquests de 
reparar els danys causats". Davant ac;O, que pot semblar 
bastant ciar, i en contra del més elemental sentít comú el 
Govern d'aquesta Comunítat Autonoma va i treu un im
post presentat com a ecologic. 

Impost sobre les instal.ladons que incid'eixen en el me
di ambient? No es tracta de repetir avui el debat en abso
lut, pero sí ens permetran dir que no es pOl admetre la filo
sofia de qui paga pot contaminar, que no es pot admetre la 
utilització del medi ambient com a excusa o com a font de 
recursos fiscals, que no es pot admetre que només contami
nin certres empreses i per decret. No es pot admetre, en de
finitiva, perdre una possibilitat d'introduir mesures correc
tores que evitin la contaminació. 

Sense sorHr de la mateixa llei, a la seva exposiciÓ de 
motius, hi trobam encara un altre aspecte interessant que 
podria caracteritzar el que voldría ser la política mMio-am
biental d'aquest Govern: l'afirmació que el Govern ja ha 
assumit les seves responsabilitats respecte de la implanta
ció i del desplegament de mesures de policia administrativa 
destinades a controlar les possibles accions pertorbadores 
del medi. 

Quines responsabilitat han assumit i amb guines mesu
res? Voluntat del que vol ser, és possible, pero avui encara 
no ho éso Pero ac;O només són exemples. Política de medi 
ambient, ja ho vam denunciar quan diScutíem els pressu
posts: Tenim els instruments competenciais que van-molt 
més enlla de la proposta feta pel Govern en cinc projectes 
concrets que es fonamentaven en cinc objectius. Ens per
metran que facem les preguntes següents a partir deIs ma
teixos objectius que propasa el Govern: 

Millora de l'educació i sensibilitat ambiental. Quins 
són els recursos? Quins sÓn el programes de treball adap
tats al nostre context ecologic, social, economic i cultural? 
Quins mecanismes de col.laboració existeixen entre els en
senyants, alumnes i AdministraciÓ i quins són els mecanis
mes de participació d'entitats? Quin és el programa peda
gogic i didactic que realitza la Conselleria amb un objectiu 
que ella mateixa es planteja? 

Compliment d'objectius de la Llei d'Espais naturals. 
Ordenació. Ordenació de la Serra de Tramuntana, plas 
d'ordenació del medi natural, delimitació de les arees d'al
zinars. Qui controla, vigila i segueix les actuacions que es 
realitzen a les arees d'especial inter~? La manca d'actuació 
de la Conse11eria en aquest respecte es contradiu totalment 
amb aquest objectiu de la llei. La conservació deis espais 
naturals ha de ser activa, la conservació és un criteri utilita
ri, no retoric ni propagandístic; és possibilitar una utilitza
ciÓ o un desenvolupament per a dema. Conservar no és 
prohibir, com es diu moltes vegades demagogicament. Con
servar és ordenar i gestionar espais amb un objectiu: Evitar 
la degradació, degradació moltes vegades provocada per 
aquesta manca d'actuació, que és la que avui volem denun
ciar aquí. 

Altres actuacions? Són moltes. Per acabar i perque ja 
s'ha ences el llum vermell, voldríem assenyalar q!le tot el 
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que figura de política mMio-ambiental d'aquest Govern 
creim que ha de passar per una reconciliació entre desem
volupament i ecologia, i aquest és l'objectiu del darrer pro
grama de la Comunitat Europea per a l'any 2000 aprovat a 
la darrera comissió, i aquesta, fer feina per al medi am
bient, volem afirmar aquí una vegada més que obliga a la 
planificació territorial, a l'ordenació deis espais naturals i 
també a I'ordenació económica. És un concepte nou que 
hauríem d'encetar aquí i que ens obligaria a replantejar ta
ta la polftica que avui per avui inicia, potser ha comen~t, 
aquest Govern de la Comunitat Autónoma. Gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentri PARTIT 
POPULAR-UNIÓ MALLORQUINA, té la paraula el Di
putat Sr. Jaen. 

EL SR. JAEN 1 PALACIOS: 

Gnlcies, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 

Esta interpelación que ha presentado el PSM y EEM 
ha comenzado con una referencia de carácter general a zo
nas tan lejanas como la Antártida y el Amazonas, y al final 
ha acabado en cuestiones concretas, por el procedimiento 
deductivo, en vez de ir por el procedimiento inductivo de lo 
particular a lo general; El interpelante se ha referido a 
muchas cuestiones que han quedado contestadas por parte 
del representante del Gobierno, reclamando una unidad de 
gestión para las áreas naturales y haciendo hincapié en un 
dictado de, a su juicio, incumplimientos de la ley, sobre to
do, según sus propias palabras, por falta de voluntad para 
cumplirla. 

Muchas de ellas - yo sí que he tomado nota de bastan
tes - ya quedaron contestadas aquí, al menos en lo que ha
cía referencia a las de Menorca, quedando claro que no 
eran tales esas infracciones, sino otras muchas cosas que el 
Conseller ya dijo en contestaciones a preguntas. Nos ha ha
blado también de amenazas, de obras hidráulicas i de cam
pos de golf, que nosotros no creemos que sean tales, y ha 
dicho, de pasada, de presupuestos insuficientes, así como 
de una crítica de asignatura pendiente a la educación me
dioambiental. Todo eso, desde luego, nosotros no lo com
partimos, y queremos hacer una referencia especial a la 
pregunta de la intención de modificar la ley. 

Ustedes siguen haciendo esta pregunta cuando saben 
cual es la respuesta: Existe un compromiso electoral en el 
programa electoral, en el programa de gobierno del Partido 
Popular-Unió Mallorquina de modificación de la ley. No lo 
pregunten más, les remitiremos un programa electoral su
brayando la página para que ustedes lo lean. Sí que hay vo
luntad, expresada así por el Gobierno y expresada en la 
campaña electoral; si no hacemos eso incumplimos un 
compromiso asumido en esa campafia. Nos gusta cumplir 
nuestros compromisos, por tanto así lo haremos. 

Yo también quiero sumarme a esa crítica de limitación 
del objeto de la interpelación, no porque el interpelan te no 
tenga derecho a hacerlo, me pare~ legítimo, pero en fin, 

ha ido a una parcialidad del objeto del debate. No sólo hay 
que decir de los aspectos negativos de los espacios natura
les, que sin duda puede haberlos; también hay aspectos po
sitivos que podemos opinar de las mejoras de infraestructu
ras, del saneamiento, del embellecimiento de zonas turísti
cas a través de planes distintos del Gobierno. 

Hay una referencia concreta al turismo y también la ha 
hecho el portavoz del Grupo MIXTO, el Sr. Pascual. Yo 
creo que circunstancias aparte de todos conocidas, es cierto 
que esto ha supuesto un coste social para esta Comunidad 
y también para otras que han apostado por la empresa tu
rística, pero también hay que sospesar la otra parte, los be
neficios que ha aportado el turismo. 

En cuanto a la dispersión de competencias, nosotros 
pensamos que no se trata de unificar la gestión en una sola 
conselleria, ése no es el problema. El problema es de coor
dinación, es un problema de coordinación entre departa
mentos y, por tanto, esa coordinación puede ser mejorable, 
eso es una cuestiÓn discutible, pero no es un problema de 
unificación en una agencia de medio ambiente o en una so
la conselleria, como apuntaba el Sr. Pascual. 

Por referencia también al programa de educación am
biental, el Conseller se ha referido a ello y también se han 
contestado ya preguntas por parte del Gobierno. Nosotros 
quedamos a la espera de la concreción de esa interpelación 
en los apartados que considere oportunos 'el grupo interpe
lante y contestaremos oportunamente y nos· posicionare
mos respecto a las propuestas de resolución o de acuerdo 
que contenga la moción. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Pel torn de r~plica, té la paraula 
el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr. President. En primer lloc he d'agrair les 
intervecions del Sr. Pascual i de la Sra. Barceló, raonables, 
en sintonia amb el proposit d'aquesta interpel.lació, i he 
d'agrair també les intervencions del Sr. Portaveu del Grup 
Popular, el Sr. Jaen, i del Sr. Conseller que, tot i discrepar, 
permeten que la interpel.lació i la activitat parlamentAria 
de contrast d'opinions i d'idees funcioni. És evident que hi 
ha discrepancies que, óbviament hem de plan tejar. Per a 
nosaltres, Sr. Jaen, no és cap contradicció que ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. López i Casasnovas, la seva r~plica és a la interven
ció del Conseller, no a la fixació de posicions que han fet 
els distints grups. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr. President. És evident que és així, el que 
passa és que hem parlat de l'Amazünia, hem parlat de I'An
tartida perqu~ els plantejaments ecologistes són així, pen
sar en global i actuar en les coses concretes, i aixo darrer, 
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entre altres qüestions, vol dir analitzar quin tipus de políti
ca concreta quotidiana es va en aquesta Comunitat Auto
noma. Hem de dir al Sr. Conseller que si hem limitat el de
bat al tema d'arees naturals ha estat gairebé per manca de 
temps, pero haunem pogut parlar - i tenim ganes de conti
nuar treballant aquests temes - en moltfssims altres aspec
tes de poHtica medio-ambiental i qualitat de vida, que en 
definitiva es tracta d'a0, pero també li volem assenyalar 
que per a nosaltres, que hem ajudat, hem col.laborat a I'a
provació de la Llei d'Espais naturals i que coneixem, per 
tant, l'esperit de la llei, ens fa una mica de cosa, és un pro
blema per a nosaltres veure que després la llei no es desen
volupa, no s'executen els plans d'ordenació del mdi natural, 
que són els que han de fixar els usos que seran possibles en 
aquestes arces. 

Li vull rebutjar de pla i d'entrada que nasal tres sacra
litzem els espais naturals. No són santuaris, no, pero voste 
sap perfeCLa menl , Sr. Conseller, que nosaltres volem que la 
gem pugui fr uir deis espais naturaIs, que la gent vegi que és 
bo declarar espais nat urals i que no els costa milioos de 
pessetes d'indemnització per haver declarat un espai, cas de 
Mondragó. Voste diu: S'ha de permetre fer-hi determina
des coses. La pregunta nostra és: Quines coses? Que no 
se'n pot maure cap pedra? No és a0. 

No és possible que un pla d'ordenació del medt.natu
ral, per exemple, prohibeixi que es jugui a futbol en un 
camp de futbo} perque quedi incIos dios' una area natural; 
cas de Favarix.)'lo ~ p()ssibl~_que es negui d'e]ltrada i es 
digui, per part d'un Director General de la seva Conselle
ria, que es prohibeix I'acampada a les arees naturals per 
llei. Un moment! Determinades acampades, seran; deter
minades acampades segoos com es regulin els usos sí que hi 
seran permeses. És que van arribar a l'extrem de prohibir 
que eIs bous menorquins de ra~ autoctona poguessin pas
turar dios una area natural. Quin proposit pot aconseguir 
una prohibició d'aquest tipus? Provocar rebuig, provocar 
animadversió precisament a les polítiques conservacionis
tes, i a0 no és la política que nosaltres voldrfem veure 
aplicada per tal de prestigiar, precisament, l'existencia d'a
rees naturals amb el consens social necessari. 

Aprofit per dir que efectivament és importantissim 
que els propietaris sigui n conscients de la importancia de la 
gestió de les arees naturals i també que ho siguin les enti
tats cooservacionistes, i que junts, societat civil i Adminis
tració pública, col.laborin en aquesta gestió. Per cert, espe
ram que en els plans d'ordenació del medi natural hi hagi 
la figura d'agencia, oficina, el que li vulguin dir, que perme
ti aquesta interrelació, com ja s'ha fet en el cas de la costa 
sud de Ciutadella, com voste recordara perfectamoot. 

Una política de medi ambient com la que volem im
pulsar nosalues ha de basar-se en un desenvolupament sos
tingut i a0 vol dir que no es malbara tin, que no es malver
sin els recursos. Per tant, el Pla Hidrologic, Sr. Cooseller, 
¿quan vindra el Pla Hidrologic? Quan es descentralitzaran 
les juntes d'aigües fins que hi hagi organismes de conca a 
nivells insulars que permetin si més no panicipar, perqu~ 
no són executives, i ho haurien de ser, d'altra banda. 

Sres. i Srs. Diputats, nasal tres hem d'insistir que les in
fraccions detectades en aquesta Cambra arran de preguntes 
o de proposicions no de llei són infraccions. El que passa 
es que tampoc - i ho va dir el Sr. ConselIer - no correspo
nia al Govern de la Comunitat Autonoma aplicar la disci
plina urbanistica perque la Llei de Disciplina Urbanística 
havia sostret aquesta competencia i I'havia deixat en maos 
exclusives deis ajuntaments i, subsidiariament, deIs conselIs 
insulars, pero les infraccioos hi eren i hi són, i vos tes ha sa
ben. 

Sres. i Srs, Consellers, no tot all0 que ens enutja, que 
ens irrita o que eos inquieta és una ofensa. Ens inquieta, 
ens enutja, ens irrita que es facin poHtiques disperses en 
materia medio-ambiental, que es tolerin agressions al medi 
ambient, pero a0 no ha agafam com una ofensa, sinó com 
una eina d'actuació més ferma en mat~ria de política me
dio-ambiental, que és - no en les seves mans, Sr. Conseller -
en les mans del Govern i d'una manera integrada. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Pel torn de contrarreplica, té la 
paraula el Sr. Cooseller. 

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

Gracies, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 

Sr. López, la política medioambiental no está en ma
nos de una conselleria ni de un gobierno, respito que está 
en manos de toda una sociedad. Lo que pasa es que eviden
temente usted y yo tenemos opiniones muy distintas de co
mo se mueve la sociedad y que al final la sociedad de mani
fiesta en votos, cuando llegan las urnas, pero tenemos opi
niones distintas, evidentemente. Usted cree que somos no
sotros los que actuamos en los espacios naturales para pro
vocar el rechazo de la sociedad y yo estoy convencido que 
son ustedes que lo provocan; la única diferencia es que yo 
soy bienintencionado y no creo que lo hagan ustedes a pro
pósito, mientras que usted cree que nosotros sí lo hacemos, 
esa es la diferencia que hay entre usted y yo. 

Yo creo que ustedes exageran. A usted le parece mal 
alguna prohibición que salió en una aprobación inicial de 
un plan de ordenación y después fué corregida, que para 
eso salen a información pública, mientras que usted denun
cia reiteradamente denuncia como infracciones cosas que 
no lo son - y no pretendo entrar en el discurso de otro por
tavoz, Sr. Presidente - y algunas que lo son y corresponde 
denunciarlas, pero otras que no lo son. Por ejemplo, el he
cho de pasar una obra pública por un espacio natural no es 
una infracción, porque la ley permite que se hagan las 
obras relacionadas con las obras públicas, permite que se 
hagan los sistemas generales, permite que se hagan las 
obras necesarias para los estudios, etc., etc. Permite mu
chas cosas que usted, con una radicalidad absoluta, denun
cia como infracción y eso no es cierto. Son ustedes los que 
les parece mal que se pueda llegar a las playas, que en las 
playas se puedan poner aparcamientos, que en las playas se 
pueda hacer nada. En lo de el acampar depende de quien 
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quiera hacerlo; según quien quiera acampar, puede hacerlo 
y según quien quiera hacerlo, no se puede acampar. 

Ese no es el procedimento. Si nosotros propusimos 
una actuación homogénea en todos los espacios naturales a 
través de una propuesta que, no lo olvide, fué la que sirvió 
de base para la Ley de Espacios naturales, porque se basó 
en una propuesta del Gobierno, no fué un invento de esta 
Cámara, fué para evitar que se hiciesen actuaciones aisla
das, independientes en un espacio y en otro, ya que muchas 
veces se daba un trato discriminatorio, no en función de los 
valores de esos espacios, sino en función de las perspectivas 
urbanísticas que tenían, y lo que se hada era proteger en 
contra de una posible actividad y no a favor de un elemento 
a conservar. 

Eso fué lo que nosotros denunciamos reiteradamente y 
por eso trajimos una propuesta para que se protegiesen 
conjuntamente y por eso los planes de ordenación deben 
hacerse simultáneamente en todos los espacios o por lo 
menos en todos los que tengan características similares pa
ra que no ocurran esas diferencias, y eso es lo que estamos 
haciendo en estos momentos, redactar de una manera con
junta los planes de ordenació de estos espacios naturales, 
pero esté usted tranquilo: No porque no se hayan desarro
llado estos espacios, dejan de estar protegidos. Usted sabe 
perfectamente que hay un régimen cautelar que es mucho 
más duro que el que pueda imponerse posteriormente en 
los planes de ordenación, de modo que nuestros espacios 
naturales no salen perjudicados, porque no disporiemos del
tiempo necesario para hacer unos planes de ordenación 
correctos. 

En cuanto a la unificación de la gestión, ciertamente, 
como le he dicho, no hay acuerdo sobre distintas conselle
rias. No tenemos tiempo, pero le podr[a contar como se ha 
tratado el tema en cada una de las comunidades autóno
mas. En alguna que se ha puesto como ejemplo - creo que 
ha sido usted, pero no estoy muy seguro; si no es así, lo la
mento -, como el caso de Catalunya, la última que ha crea
do la Conselleria de Ordenación de Medio Ambiente, no 
une la ordenación del territorio. En otras muchas está con 
Obras Públicas; en algunas, como Andalucía, está con la 
cultura; unas conservan las agencias de medio ambiente, o
tras las han suprimido, esto no hace al caso. Nosotros tene
mos la Comisión Balear del Medio Ambiente, donde pro
curamos llegar a una coordinación que podría perfeccio
narse, lo acepto, esto siempre es posible, pero sí se intenta 
llegar a una coordinación en estas políticas porque preten
demos que toda la actuación de la Administración esté im
pregnada de la preocupación por la protección del medio 
ambiente, pero no que esté toda en una sola mano, porque, 
repito, si todas las actividades que tienen relación con el 
medio ambiente estuviera en una mano, sobrarían las res
tantes consellerias, estarían todas concentradas en ésta. 

En cuanto al plan hidrológico, ¿qué le voy a dedir? Us
ted sabe perfectamente que nosotros no tenemos compe
tencia para hacer el plan hidrológico, ésa es una competen
cia que todavía tiene la Administració central. Esperemos 
que gracias a este pacto que hemos suscrito y que ustedes 
han tratado tan peyorativamente por fin podremos tener 

las competencias en agua y entonces sí que podremos des
arrollar este plan hidrológico que ustedes y nosotros desea
mos; hasta entonces no lo podremos hacer. Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Conseller. 

lIU) MOCIÓ R.G.E. NÚM. 1065/92, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1 EEM RELATIVA 
A POLíTICA DEL GOVERN EN MATERIA DE JO
VENTUT (DERIVADA DE LA INTERPEL.LACIÓ RG. 
E, NÚM. 2066/91). 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al punt següent de l'Ordre del Dia, que és el 
corresponent a les mocions. La primera és la núm. 1065, 
presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a 
política del Govern en materia de Joventut. Aquesta moció 
deriva de la Interpel.lació núm. 2066. No s'hi ha presentat 
cap esmena. Té la paraula, en nom del grup proposant, el 
Diputat Sr. Sampo!. 

EL SR SAMPOL 1 MAS: 

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

Tant al debat provo~t per la pass ada interpel.lació del 
riostre grup-sóbre polftica de joventut com en les manifes
tacions fetes durant la passada compareixen~ del Conse
ller Adjunt a la Presidencia amb motiu de la polftica de 
personal en l'Area de joventut, el Conseller va manifestar la 
seva voluntat de dialogar amb els sectors juvenils i desblo
quejar l'actual situació que el té enfrontat amb la gran ma
jaría d'associacions juvenils. Esperam que sigui així, que es 
tractin els joves com a persones que tenen uns drets i tam
bé unes obligacions pel fet de participar en unes institu
cions, tenint en compte que dins aquestes obligacions hi ha 
les d'estar degudament informats, la d'exercir la crítica i la 
d'aportar solucions. Si el Conseller entén aixo, que els jo
ves són ciutadans ambs drets i deures, tal vegada s'avanci 
cap a una saludó en la polftica juvenil d'aquest país, pero 
la nostra tasca aquí, en el Parlament, és fer les propostes 
que creim més convenients per tal que, des de la pluralitat 
d'opinions, es contribueixi a fer la millor política possible, 
en aquest cas la millor política juvenil. 

D'aquí neixen tres de les cinc propostes que avui pre
sentam, que sols podré esmentar, atb> el poc temps del qual 
disposam. Aquestes tres són: activar la Comissió Interde
partamental per tal de potenciar una política de joventut 
que integri í coordini les diverses actuacíons sectorials ím
pulsades en beneficí deis joves; la necessítat d'actualitzar i 
millorar l'antic Pla quadriennal balear jove de l'any 1988 i 
posar so lució a l'actual sítuació d'enfrontament amb el 
Consell de la Joventut de les Illes Balears, mantenint una 
relacíó més fluIda i dialogant, pero la nostra tasca d'oposi
ció també és de fiscalítzar i controlar l'acció del Govern i 
dur al Parlament aquells temes i situacions irregulars o il. 
legals. 
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Segons les informacions que tenim ens trobam amb ír
regularitats greus en la poHtica de contractació de personal 
dins l'area de joventut; irregularitats que en algun cas són 
il.legalitats i que temem que s'estenguin a la majoria d'em
preses públiques. Sí, a més a més, aquesta política de con
tractació de personal provoca un funcionament desastrós 
de la Direcció General í de l'Institut Balear de Serveis a la 
Joventut, el tema adquireíx proporcions d'escandol. 

EIs fets comencen l'any 1989. La Presidenta del Con
sen de la Joventut de les Illes Balears ja manifestA a l'as
semblea del Consellla seva ímpossibilitt d'obtenir informa
ció de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut, del qual es 
vocal. El descontent es posA en coneíxement del Director 
General de Joventut d'aleshores, pero ha estat darrera
ment, l'octubre del 1991, que ha crescut el malestar entre 
els joves amb motiu de la revisió de la campanya d'estiu. 
Els 45 coordinadors i monitors reunits en pres~ncia de la 
Directora General de Joventut, el gerent de l'Institut, l'ac
tual cap d'activitats de la Direccíó General í un deIs t~cnies 
recentment acomiadats o no renovats, el passat mes d'octu
bre analitzaven la campanya i en treien, entre altres resol u
cions, unes conclusions que demostren el desgavell en el 
funcionament deIs albergs i campaments. Si tenc temps 
posteriorment les podrem llegir perque la Cambra en ten
gui coneíxement. 

En aquella reunió es va debatre si aquestes denúncies 
s'havien d'enviar als mitjans de comunicació. S'acordA con
fiar en la Directora General i donar-U un marge de confian
~, sabent que les protestes deis monitors eran sobre la tau
la del Conseller. Aixo era el mes d'octubre. En una entre
vista amb el Sr. Gilet, aquest va demanar paci~ncia i un ter
mini de tres mesos, fins al gener del 1992. Dia 25 de gener, 
l'assemblea del Consell de la Joventut, esgotada la pacien
cia, entre altres acords denunciava textualment: "La mala 
gestió de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut, la manca 
d'educació ~tica i professionaUtat del seu gerent, la quasi 
bé fosca inversió del pressupost de l'Institut Balear deis 
Serveis a la Joventut; l'actitud d~pota, fora de dil\leg i en 
definitiva antidemocrl\tica del Sr. Conseller Sr. Francesc 
Gilet, que en noc de cercar vies alternatives i solucions al 
tema amena~ amb una reducció del pressupost del Consell 
de la Joventut de les Illes Balears". 

Tenen fonament, aquestes denúncies o són coses d'in
fants, com manifesta el Sr. Gilet? Segons la documentació 
que tenim i que es troba a disposició de totes les Diputades 
i Diputats que la vulguin consultar, als joves no sois els so
bra la raó, sinó que es queden curts, perqu~ el funciona
ment de l'Institut Balear deis Serveis a la Joventut és total
ment caotic. L'auditoria corresponent a l'exercicfdel 1990, 
entre altres irregularitats, detecta, entre cometes, si bé tra
duesc: "Infracció greu per imputar despeses en exercicis no 
corrents; factures - entre altres, les del gerent - sense iden
tificació; infraccions greus per retencions incorrectes objec
te n' .... nnriÓ per valor del 150% al 300%; sol.licituds incor
rectes de devaluació de l'IV A; no existeíx cap control d'as
sistents als albergs i, per tant, control deis ingressos; no hi 
ha manera de comprovar que s'han ingressat la totalitat de 
les estades realitzades durant l'exercici; incompliment deIs 
terminis obligatoris de pagament de les assegurances so-

cials que ha ocasionat un recarrec de demora de 428.000 
pessetes; retencions practicades inferiors a les comptabilit
zades; falta documentar els convenis entre la Direcció Ge
neral i l'Institut. A més arnés, aquest exercici - el de 1990 -
presenta p~rdues per valor de 43 milions de pessetes". 

1 aíxo no és tol. És evident que encara no s'ha elaborat 
l'auditoria del 1991, pero tal vega da avui, Sr. Conseller, ens 
pugui explicar com és possible que les despeses de personal 
de l'Institut Balear deIs Serveis a la Joventut pressuposta
des en 66.327.000 pessetes hagin passat, al tancament de 
l'exercici, a 193.289.322 pessetes. 

Entenem, per tant, que hi ha una responsabilitat poH
tica del Conseller com a mmm responsable del fet que tota 
I'area de Joventut del Govern es gestioni amb criteris parti
distes i no d'eficacia. Qui hi ha nomenat un gerent incom
petent de l'Instítut Balear deis Serveis a la Joventut ha es
tat el Conseller, qui ha contractat un comptable inexpert a 
l'Institut ha estat el Conseller, qui ha provocat que tots els 
caps de secció siguín del Partit Popular i no els funcionaris 
més aptes ha estat Conseller i, finalment, qui ha comes ir
regularitats en la política de personal, com veurem ara ma
teíx, és el Conseller. 

En la recent compareíxen~ del Conseller li varem 
plantejar 40 preguntes. Si no ho record malament, només 
en va contestar una: "L'Institut Balear deis Serveis a la Jo
ventut és una empresa que funciona com una societat ano
nima i contracta el personal amb un únic-criteri": Diu que 
és un criteri segons la feina que han de fer, pero en definiti
va és el criteri de la persona que realitza el contracte, supo
sam que aquest és el gerent. Dins aquest personal, segons 
res posta a la pregunta parlamentaria del nostre grup núm. 
71 del 1992, s'hi troben un grup de treballadors qualificats 
per la Directora General de Joventut amb la tipo logia de 
"treballadors que duen a terme les tasques administratives i 
tecniques per a l'execució de les funcions que són propies 
de l'Institut". 

Dones bé, part d'aquests treballadors adscrits a l'Insti
tut Balear treballen a la Direcció General de Joventut en 
tasques com la de responsable de subvencions i associacio
nisme, responsable d'intercanvis internacionals i altres fun
cions de la Direcció General; altres treballadors no ocupen 
el seu lloc de treball sense estar en comissions de serveis. 1 
aíxo és així - i és una de les denúncies que volem que cons
tati la Comissió investigadora que proposam - ens trobam 
amb una irregularitat greu: Contractacions a través d'una 
empresa pública que no requereíx cap tipus de prava ni 
concurs, pero sí oferta pública d'ocupació per ocupar, a la 
prActica, places de funcionaris. És una greu infracció de la 
Llei de Funció pública. 

Quants d'aquests casos hi ha? És prActica habitual, uti
litzar les empreses públiques per ocupar llocs de funciona
ris sense oposició? Acceptim la creació de la comissió d'in
vestigació i desvetllarem els dubtes, pero durant la passada 
compareíxen~ en comisió també denunciarem un altre fet 
que quedA sense aclarir: Tenim una cOpia d'un contracte de 
prestació d'un treball espec(fic, concret i no habitual, con
templat als reials decrets 1464/85 i 931/86. La darrera clAu-
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sula del contracte en compliment d'aquests reials decrets 
esmentats diu que la persona contractada acredita el com
pliment de les següents normes fiscals: Llicencia fiscal, de
claració d'impost sobre la renda de les persones físiques, 
IV A. etc. A la cópia que tenim, el Conseller Adjunt a la 
Presidencia, amb la seva firma, dóna conformítat a aquest 
contracte sense que s'hagin acreditat els requisits esmen
tats. Certifica i dóna conformitat, sabent que es comet una 
greu irregularitat fiscal, essent impulsor i cómplice del frau 
fiscal que es produeix, i ens consta que en la gran majoría 
de casos, afirmaria que en la totalitat, en aquests contractes 
no s'ha acreditat el compliment de les normes fiscals des
crites. 

Sres. i Srs. Diputats - i acab, Sr. President - els fets de
nunciats són molt greus, amb l'agreujant que s'han prohibit 
dins una area, la de joventut, on els joves tenen contacte 
amb el món de la política per primera vegada. L'experien
cia, per als joves que han tengut contacte amb la seva Con
selleria, Sr. Conseller, no ha pogut ser més negativa. Tal 
vegada, en el fons, aquest sigui el pitjor retret que li podem 
fer. De tot el que hem dir, Sres. i Srs. Diputats, abans d'e
metre el seu vot, aquí en tenen les proves, sols fa falta sa
ber l'abast que tenen, investigar el grau d'utilització d'a
questes practiques i si s'estenen a altres empreses públi
ques i conselleries. Si els interessa, si volen que la transpa
rencia i la iguaItat d'oportunitats tríomfin, acceptim obrir 
una investigació. Tat vega da aixf guanyaran una credibilitat 
que mai no havien d'haver perdut. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Sampo!. Té la paraula el ConselIer Sr. Gi
let. Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CIA (Francesc Gilet i Girart): 

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

En primer lIoc, Sr. Sampol, he de dir que, com és habi
tual, altra vegada ha fet dos discursos, un discurs anterior, 
que ha tengut la seva continultat a la interpel.lació, no en 
la seva persona, i un aItre a la compareixen~ i avui aquL Si 
no ho record malament, eren tres els conceptes que susten
taven en un principi la compareixen~ o la seva exlicació i 
avui pareix que ja no són tants. Aquests conceptes o aques
tes qüestions eren, per un costat, la manca de dialeg; en se
gon lIoc, irregularitats, com voste ha manifestat, de caracter 
económic, administratiu, i, en tercer lloc, contractacions 
sustentades, motivades en amiguisme, discriminació, favori
tisme, pagament de favors electorals, motivacions políti
ques, enxufisme. 

Que passa, avui? Que ja no hi són o que ja no valla 
pena parlar-ne? En principi, pareix que no n'ha parlat, ni 
tan sols d'ubicacions locals, almanco no he sentit el nomo 
Per tant, aixó no significa que no sigui necessari. A la com
pareixen~ li vaig manifestar que efectivament durant l'any 
1990 havien pogut existir disfuncions administratives i amb 
aquestes paraules li vaig manifestar que no em queien els 
ane.lIs per reconeixer-ho. Ara bé, d'aixó a magnificar, par-

lant d'irregularitats o il.legalitats, hi ha un abisme, perque 
si voste llegeix l'auditoria íntegrament i les conclusions o el 
dictamen de conclusions voste veura quin és el resultat de
finitiu d'aquesta auditoria, on es manifesta que compleix 
adequadament amb la legislació més important relativa a 
I'administració i control dels fons públics en tot alIó que li 
sigui d'aplicació l'actuació de !'Institut Balear de Serveis a 
la Joventut. 

Pel que fa referencia als estats financers, representen 
adequadament la situació financera i patrimonial de l'Insti
tut, de conformidat amb els principis comptables general
ment acceptats o aplicats uniformement. Que hi ha una no 
comptabilització d'una factura? Efectivament. Que els in
gres sos no es comptabilitzin com s'haurien de comptabilit
zar? Efectivament, peró voste ha demanat per que. Voste 
ha demananat si efectivament hi ha un compte corrent es
pecffic per als ingressos? Voste ha demanat si el que passa
va el 1990 s'ha rectificat el 1991? Voste ha demanat si el 
que es feia mal fet no eren els ingressos, que eren correctes, 
sinó la forma, la globalitat? Voste considera que és una il. 
legalitat, aixó? 

Voste ha parlat de disfuncions sobre una factura o una 
multa, del 150% o el 300%. Diu que té poca importancia, 
perque són 23.000 pessetes, si no ho record malament; no 
ho trob aquí. Voste ha demanat com és possible que el 
pressupost de despeses d"ell991 ascendeixi a la quantitat de 
190 milions de pessetes' en lIoc de 66 milions que hi havia 
pressupostats, i voste no sap que l'any 1991 tots els conve.- _ 
nis de la Direcció General de Joventut varen passar a l'Ins
titut, camp de trebalI, monitors d'acticitats puntuals, activi
tats de Pasqua i de Nadal, contractes d'arrendaments amb 
entitats contractades, monitors deIs campaments, albergs i 
d'altres; Radio Jave. Aquests convenis tenen el seu fona
ment, no només legal, sinó també la seva part laboral, d'a
quí ve el creixement, a part que la pressupostació deIs 66 
milions de pessetes no era encertada, perque si voste com
para el prssupost de personal del 1991 amb el del 1990 i 
comprova el nombre de contractats labarals i els fixos dis
continus s'adonarA que la diferencia és d'un i el pressupost 
del 1991 respecte del del 1990 ha minvat, la qual cosa resul
taria absolutament impossible. 

Vos te ha parlat de les perdues de l'any 1990. Si voste 
agafa el balan~ de situació del 1991 veura que les perdues 
en els compliments de convenis per part de la Direcció Ge
neral de Joventut s'han cobert i que el deficit comptable és 
d'l milió de pessetes, dia 31 de desembre de l'any 1991. 
Voste ha demanat sobre les inversions. Efectivament, el 
1991 es va invertir el 57% del pressupast en inversions. 
Voste demana les quotes d'ingressos. Les quotes d'ingres
sos del 1990 són 50.520.000 pessetes i les del 1991, 47. 
145.000 pessetes. Per que la diferencia? Perque el 1990 Can 
Arabí va estar en funcionament, perque el 1990 hi va haver 
més camps de treball que el 1991 i perque el 1991 van sor
tir més joves fora de la nostra Comunitat a camps de tre
ball d'altres comunitats autónomes. Jo continuo admetent 
que hi ha hagut un problema de formes, sustentat en el que 
sigui hi ha hagut un problema de formes, pero no Ji puc ad
metre paraules a conceptes com "despótiques", "antidemo
cratiques" i voler contrast d'opinions. Jo no m'atrevesc a 
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qualificar que la seva actuació d'avui, aquí, sigui absoluta
ment demagógica. Vost~ persegueix una finalitat i la res
pecto, el que no puc fer és compartir la seva opinió ni les 
seves formes. 

Anem al tercer apartat, dialeg. Voste sap, Sr. Sampol, 
que hem reconeugt que s'ha havia interromput; s'ha rom
put i no faré qualificacions si per una part o per l'altra, 
l'important és que s'ha romput i que ens hem ofert a aquest 
dialeg a fi i efeete de solucionar els problemes parlan! i que 
hem rebut cartes que no ens han agradat, pero per a mi 
avui és una satisfecció poder anunciar aquí que, quant a 
aquest dialeg, per l'altra s'ha produ'it la passa que s'havia de 
donar i s'ha produ'it gracies a una mediació, gracies a una 
tercera persona que ha vengut a la Canselleria amb un pla 
positiu, constructiu, i que ha fet possible que s'establís una 
corretja de comunicació que ha dotat el resultat que avui 
sigui possible obrir una reunió per dialogar amb les forces 
que voste manifesta o amb el Cansell de Joventut d'Illes 
Balears, i d'aixo jo me'n sent satisfet, no pel fet en si, sinó 
perque tomam juntar el que s'havia romput, i ho faré, li ho 
manifest, amb la mateixa postura que vaig dir a la compa
reixenc;.a, amb el respecte mutu i recfproc a les parts i a les 
institucions d'acord amb la llei aplicable. En altres parau
les: El que no és possible admetre és que hi hagi dos parla
ments; amb un, amb aquest, és suficient. No som una de
mocracia organica, sinó una democracia parlamentaria. 

Contractacions. El sistema de l'Institut Balear de Ser- -
veis a la Joventut quant a contractacions que neixen del 
miHeix inStitut o- de conveni es regeix pel dret privat. Les 
contractacions s'han duit de forma absolutament legal i, 
des del punt de vista fiscal, absolutament correeta. Quan 
voste, Sr. Sampol, em va llegir a la compareixenc;.a un docu
ment que deia que "acreditava". Nosaltres hem cercat per
tot, perque els nos tres models, els nos tres formularis, par
len de "declara" o "manifesta" trobar-se al corrent en les se
ves obligacions tributaries o fiscals. Jo cree que vost~ ha 
llegit "acredita" i que diu "acredita", el cree, pero perdoni, 
ho pos en dubte perque no hi ha cap formulari, cap ni un, 
que estableixi aixó. Si voste manifesta que és aixf li pree 
que m'ha faci arribar i mirarem que ha passat en aquest 
concret, perque a tots els altres, li assegur que ho hem cer
cat: "manifesta o declara estar al corrent de les obligacions 
tributaries". Voste ha trobat l'únic tal vegada, peró l'adver
tese que darrera tot aixo s'ha manifestat, s'ha acreditat - i 
no davant mi, sinó davant la persona encarregada - que 
compleix amb les seves obligacions tributaries. 

A partir d'aquí, no sé que he de fer. No sé que he de 
fer, Sr. Sampol; no sé si he d'agafar la seva llista i parlar-li 
deis noms de la seva llista. M'estalviare llinatges'$Voste es
tableix vinculacions de velnatge o familiars i si és aro li ho 
reconeixeré. Paquita - em pareix que seguesc 1'0rdre de la 
llista que voste va entregar a la premsa -, efectivament és 
familiar del Sr. Roig; Tomeu, no és familiar del Sr. Roig ni 
esta vinculat el Partit Popular; Pere, no esta vinculat al 
Partit Popular, té o tenia una contractació del Ministeri 
d'Assumptes Socials, és a dir, no I'ha contractat aquesta 
Camunitat; Montserrat, no esta vinculat al Partit Popular, 
fa tres mesos de feina a l'Institut Alberg d'Alcúdia com a 
fregadora, avui no fa feina; Margalida, exactament igual 

que l'altra, no fa feina: Miquela, no vinculada al Partit Po
pular, contractació del Ministeri d'Assumptes Socials TI
VE; Margalida, no vinculada al Partit Popular, col.labora
ció amb l'Oficina d'lnformació Juvenil, un mes, no fa feina; 
Nafre, col.laboració amb I'Oficina d'lnformació Juvenil, un 
mes per Expo, no fa feina; Maria, col.laboració amb l'Ofici
na d'lnformació Juvenil, un mes a Expo, no fa feina . Cap 
d'aquests tres darrers no estan vinculats al Partit Popular. 

Guillem Mas, perdó, contractació amb Ministeri de 
Cultura i Assumptes Socials; Francisca, no vinculada al PP 
- I'altre tampoc -, contractació amb Ministeri d'Assumptes 
Socials, no fa feina; Miquela, contractació amb Ministeri 
d'Assumptes Socials, INEM, no fa feina; Miqueta, no vin
culada al Partit Popular, contractació lBSJ, no fa feina; 
Pep, Joan i Casme tenen contracte amb l'lBSJ; Antonia, 
contractació lBSJ, netejadora de Son Maixura, no vincula
da al Partit Popular: Sebastiana, contractació lBSJ, cuinera, 
Son Maixura; Maria, contractació de la CAlB, funcionaria 
interina, no vinculada al Partit Popular. Pep, Joan i Cosme 
estan \iinculats al Partit Popular. 

Ara vénen les vinculacions polítiques: Araceli, contrac
tació Ministeri d'Assumptes Socials, no vinculada al Partit 
Popular; Teresa, contractació Ministeri d' Assumptes So
cials i lBSJ, no vinculada al Partit Popular; Gabriel Calden
tey, contracta ció Ministeri d'Assumptes Socials i després 
contractaCÍó IBSJ, no vinculat al Partit Popular; Maria, 
funcionaria interina des del novembre del 1984, va aprovar 
les oposicions a la CAib l'any 1990 i aquesta Maria, amb el 
llinatge, no és la meya dona, Sr. Sampo!. Maria Buades, 
funcionaria de l'any 1990; Aina Pons, funcionaria des del 
1970, ambdues vinculades al Partit Popular. El primer lloc 
de feina que va tenir aquesta Aína Pons va ser a Guinea; 
naturalment aleshores no existia el Partit Popular ni AP. 

Jo crec que hi ha una disparitat entre vostes mateixos, 
Sr. Sampol. Voste va dir que l'agrupació del PSM de Cam
pos ti havia facilitat una altra llista. Sí, perdoni, Sr Sampol, 
voste dira no, pero aixf com m'ha dit que sí a una cosa tam
té ho ha de dir l'altra, perque la grava ció hi éso Jo m'he de
manat quins eren aquests noms. Voste ha fet una acusació: 
Que contractacions de Campos, contractacions familiars i 
contractacions vinculades al Partit Popular, a l'Institut Ba
lear de Serveis a la Joventut o a la Direcció General de Jo
ventut provocaven l'existencia d'amiguisme, discriminació, 
enxufisme, i a la compareixenc;.a jo ti vaig dir que jo m'atre
via a fer unes afirmacions com les que vos te va fer acompa
nyat de qualcú més - no de tots, perque qualcun no hi era i 
ens demanam per que - de posar cometes, de posar vincula
cions, de posar afiliacions. Jo no m'he atrevit mai a dir a 
ningú aixo és aro o d'una altra manera, pero voste ha par
lat d'una llista que no volia afegir perque no es volía agafar 
els dits. 

Ens hern demanat quina era aquesta segona o tercera 
llista, l'hem mirada i ens trobam que, emparats en amiguis
me, discriminació, favoritisrne, pagament de favors electo
rals, pel que es veu hem contractat un tal Pere - també seré 
respectuós amb elllinatge - editor de la revista Resso - puc 
posar vinculat al PSM? -, un tal Xesc, col.laborador de Ra
dio Jove - aquest sí que puc dir vinculat al PSM, va anar a 
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les llistes electorals, no fa feina actualment -, un tal Fer
nando, arrendament de serveis, misser, expert, gran profes
siona1. Puc dir que és cunyat del Secretari del PSM de 
Campos? També varem cercar i ens varem trabar amb una 
tal Catalina i li assegur que no ha desitjava, pero va resul
tar que per aquests passadissos - no sé si a sa Colónia - no 
va tenir cap esment a dir que efectivament l'havien contrac
tada per l'Institut Balear de Serveis a la Joventut. Na Cata
lina, la secretaria del Grup Parlamentari PSM i EEM, la se
cretaria del seu grup, ha estat contractada per l'Institut i jo 
deman: Després de tot aixo, vost~ és capar; de dir que hi ha 
amiguisme, enxufisme i favoritísme? Vost~ pot considerar 
que nosaltres hem pagat favors electorals a persones que 
han anat a la llísta del PSM? Vost~ creu que en Sebastül 
Roig, batle de Campos, li poc pagar qualque favor electoral 
a l'editor de la revista Ressó? Vost~ llegeix la revista, no? O 
no la llegeix? 

Aixo és la conseqüencia d'una interpel.lació. Voste ha 
lIegit la interpel.lació. Varen pujar aquí dient que no hi ha
via prajecte ni política juvenil i al final resulta que la con
seqüencia de la interpel.lació és obertura de dialeg - li ho 
vaig reconeixer -, potenciació de la Comíssió interdeparta
mental - Ji ho vaig reconeixer -, el Programa balear jove -
d'acord, també ho accepto -, pero després de tot aixo no hi 
ha més aportacions, eh?, i les aportacions vagi per enda
vant que els hi vaig acceptar en la meva resposta. Per tant, 
jo em der.lan quin és el projecte juvenil del Partit PSM i 
EEM, q'lan només és capa<; de parlar de dialeg, de comíssió 
interdepartamental, és a dit:, de reiterar les meves paraulas. 
Que resulta? Que l'han de discutir? Dissabte, per exemple, 
amb el seu comite polític? Sabrem aleshores quin projecte 
tenen vostes? El del PSM de Mallorca o el del PSM d'un 
altre costat, i no em referesc al de Menorca? Tal vegada 
diumenge ha sabrem, després de la reunió d'aquesta es
querra que vostes proclamen. 

Vos te també ha parlat aquí de defensar la democracia, 
que el primer contacte que tenen amb la polftica és el que 
voste els ha ofertat. A mi em pareix que la democracia no 
es defensa amb insinuacions, ni amb mitges veritats, ni amb 
denúncies sense prova, sinó contestant les coses i cercant 
també la veritat. El que jo crec és que la societat desitja 
qualque cosa més que trístor, desesperanr;a, negativisme; jo 
crec que la societat demana més esperanr;a, demana que 
creguem en la feina ben feta, que superem les dificultats, 
que reconeguem els errors amb una sana ambició i que és 
més important aixecar-se que no caure, i per aixo nosaltres 
entenem que hem de continuar fent feina i aixf ho farem, 
acceptant les propostes positives, com les que he manifes
tat, rebutjant les negatives i creient en la bona fe de les per
sones, que ha d'estar per damunt la maledicencia d'una 
oposici6 a tomba oberta. Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Té la paraula el Diputat Sr. 
Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, té tot el temps del 

m6n, a mi ara em queden cinc minuts. El que li puc dir és 
que, darrera la seva intervenci6, no crec en la bona fe de se
gons quines persones i ti ho die perque mai no havia assistit 
a una tergiversaci6 com la que voste ha fet d'un document 
nostre que és públic i que lliurare al President del Parla
ment perque tothom el pugui contrastar. De totes les per
sones de Campos que vos te ha afegit, entre cometes, que jo 
havia posades vinculades al PP, aquí no diu en lloc vincula
da al PP; diu que són de Campos i en algun cas diu el pa
rentesc. Sr. Gilet, aixo no és de rebut; mai no havia vist una 
actuaci6 aixf dins un Parlament. 

L'auditoria. Tot el que he dit és a l'auditoria. És al 
Parlament, no fa falta que ho lliuri al President; és aquí per 
a tates les diputades i diputats que la vulguin contrastar. El 
balane; de l'any 1991 voste diu que s'ha justificat amb con
venís; jo li he demanat una relació dels convenis firmats en
tre la Direcció General i \'Institut i esper que ens l'envii:. 
Veurem si queda justificat, de moment aparcam el terme. 

El tema de les minutes. Justament! Justament el PSM 
va trobar I'única minuta que diu que acredita, miri quina 
mala sort. És del 1988, miri un poquet més enrera, pero és 
que esta d'acord amb la Llei de contractes de I'Estat, que 
diu que per fer un contracte d'aquest tipus, de prestació de 
treballs, clausula núm. 8, ho impossibilita "no hallarse al 
comente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
impuestas por las disposiciones vigent~s} haber incurrido en 
falsedad grave al facilitar a la Administración las declaracio
nes exigibles", i més avall diu: "las adjudicaciones de contra
tos en favor de personas que carezcan de la capacidad de 
obrar necesaria o que estén incursos en cualquiera de las pro
hibiciones del presente articulo, serán nulas de pleno derecho". 

Voste, Sr. Gilet, va acreditar que aquestes persones -
perque no només és una - li lliuraven 1'alta de llicencia fis
cal. Voste ha contribu'it al frau fiscal, voste ha donat fe. A
creditar vol dir donar conformitat, certificar que aquesta 
persona li presenta l'alta de llicencia fiscal, i voste sabia 
que aixo no era ver. En compareixenr;a voste es va excusar 
amb l'interventor, que l'interventor no li deixaria fer con
traetes d'aquest tipus. Aquests contraetes són aquí, aquí hi 
ha una prova i no en faig tramesa en aquest moment al Pre
sident perqué no tene l'autorització de la persona, pero li 
ho demanara i lliurare aquesta cOpia al President del Parla
ment perque sigui testimoni de la veritat del que jo he dit 
avui. El qui ha enganat ha estat vosté. 

Tots aquests adjectius no els he dit jo. Ho han dit els 
Escoltes de Mallorca; no llegiré el que li diuen perque no 
tenc temps. Ho ha dit el moviment Escolta i Viatges a Ma
llorca, que representa 1000 persones; el Centre d'estudis 
d'esplai, que representa 2.000 persones: l'Esplai de les Illes, 
que agrupa 45 clubs; I'Escola d'esplai de les Balears, els Es
coltes de Menorca - només representen I'1 % de la població 
de Menorca, més de 600 afiliats; el Centro de Estudios Juve
niles, "queremos manifestar nuestro más absoluto rechazo a 
cualquier acción politizadora por parte de nuestros gobernan
tes", aixf com escriun no deuen ser del PSM; Temps d'Es
plai, Anem, Consell de la Joventut de les illes d'Eivissa i 
Formentera, de les associacions Cris, Creu Roja, Gent Jo
~e, Arts de Balears, t~tes les entitats juvenils, totes les d'Ei-
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vissa i Formentera. AixO és mania persecutoria del PSM, Sr 
Gilet? A veure si és vos te que va equivocat? A veure si es 
voste que té aquesta maledicencia? 

Més coses. Contractació de les empreses públiques. 
Voste assegura que les empreses públiques funcionen com 
una empresa privada. D'acord. Han fet l'oferta pública d'o
cupació demanant els llistats a l'INEM? Ho dubto. Ho 
dubto i ara li diré per que. 

Quant al terna que casualment no ha mencionat, que 
persones de l'Institut Balear dels Serveis a la Joventut facin 
feina dins la Direcció General, aixo també es pot contrac
taro Aquí ten e la llista de persones, si la trob; també en faig 
tramesa, per no dir noms. El que diré és que el responsable 
de subvencions i associacionisme de la Direcció General de 
Joventut, que fa feina a la tercera planta de la Direceió Ge
neral, és un fix laboral de l'Institut Balear, que el responsa
ble d'intercanvis internacionals i programes europeus, fa 
feina a la tercera planta, és un fix laboral deIs Serveis a la 
Joventut. Aqu( hi ha els noms, no els faig públies davant la 
Cambra perque no és molt correcte implicar persones, perO 
en faig lIiurament al President per si els diputats ho volen 
consultar i tenir elements de judici per votar, ara que vOla
rem les mocions, perque aixo, Sr. Gilet és un greu infracció 
de la Llei de Funció Pública, article 7.2: "Queden reservats 
als funcionaris de carrera els lIoes de treball l'acompliment 
dels quals impliqui exercici d'autoritat, control i fiscalitza
ció interna de la gestió económica, financera i pressupostA
ría; en general, aquells que en desenvolupament d'aquesla 
llei es reservin als funcionaris per a major garantía de ¡'ob
jectivitat, imparcialitat i independencia en l'exercici de la 
funció". Aquí he parlat de dos responsables. 

L'article 32.1 de la Llei de Funció Pública: "S'ha de ca
talogar la relació de 1I0es de treball; s'ha d'expressar l'enti
tat, el departament i el centre directiu on es troben enqua
drats". Aquestes persones figuren a la catalogació, fent fei
na dins la Direcció General; voste les deu veure cada dia. 

Politització. S'ha deixat qualque a, voste. Sr. President, 
més que polititzar, la Direceió General, tota l'Area de Jo
ventut, jo diría que s'ha partiditzat més que polititzat, per
que polititzar pot ser no negatiu. Vostes tenen una política, 
estic d'acord que l'apliquin; vos te ha partiditzat l'Area de la 
joventut. Quina casualitat! Tots els caps de secció de la Di
receió General de la Joventut són afiliats al Partit Popular. 
Professen d'aixO, jo no he vist el seu carnet, els hem vist fer 
d'interventors, són dins la Consellería, també hi ha els 
noms aquí, no se n'amaguen, no hi ha per que amagar-se'n, 
no és cap pecat mortal, ells professen públicament igual 
que nosaltres. El gerent de l'Institut Balear del Serveis a la 
Joventut és el president de Nuevas generacione!, el compta
ble de ¡'lnstitut Balear deis Serveis a la Joventut on hem 
vist que hi havia tot aquest desgavell, només uns interessos 
de demora de 432.000 pessetes. És una rídiculesa, la seva ir
regularitat, la seva inexperiencia comptable ens ha costat 
430.000 pessetes, només. No entro més en els temes de 
l'auditoría, peró es pol consultar. Aquest comptable és 
membre de la Comissió executiva del Partit Popular, ex
batIe de Binissalem. El cap de secció, nivell28, secretari ge
neral del Partit Popular, ni té taula a la Direceió General 

de Joventut, ni hi va; ara estA en excedencia. El secretari 
general del Partit Popular ni hi va, per la Direcció General. 
Per favor! 

Si vostes col.loquen l'ex-batle de Vilafranca, per exem
pie, a IBASAN, sense oferta pública de col.locació, nosal
tres podem dir que fan favoritisme. Si vosten emufen l'ac
tual cap de llista del PP de Vilafranca a Protecció Civil, no
saltres direm que fan enrufisme, i si vos tes encarreguen la 
comptabilitat de l'lnstitut Balear deIs Serveis a la Joventut 
a l'ex-batle de Binissalem i membre de l'Executiva del PP i 
aixo crea un perjudidi economic, nosaltres podem dir que 
juguen amb els doblers deis contribuents, i si vostes han pa
gat durant mig any com a cap de secció el secretari del Par
tit Popular, ja no deim res per respecte a aquesta Cambra. 
Val més no dir res. 

Sr. Gilet, ara voste sortira aquí, torna a tenir tot el 
temps del món, jo ja no puc replicar, perO m'agradaria que 
també explicas per que ha fet en dues ocacions, davant gent 
de la seva conselleria, una afirmació. Dir: Aixo no va con
tra vos tes, va contra mi, és una persecució política, pero no 
es preoucupin, continuarem fent favors als amics. Aixo és 
el concepte que tenen, és a dir, actuen com si aixo fos una 
finca privada. Jo els podria llegir un escrit que avui surt als 
diaris que diu: "Ustedes han hecho de la ocupación de las 
instituciones una estrategia implacable que ha modificado las 
reglas del juego y ha destruido el estilo limpiamente competi
tivo de la transición con el único objetivo de asegurarse la 
permanencia en el poder. Ustedes han confundido la Admi
nistracmn y las mstituciones co¡:Csu pariü1o, suiiirtuJo con el 
gobierno y el gobierno con el Estado." José María Aznar, a
bir, al debat. 

Jo cree que no he dit les coses tan gruixades com diu 
aquí. El que vull dir és que hi ha proves documentals de tot 
aixo i una consciencia dins l'opinió pública que vos tes ocu
pen qui volen, que a les conselleries i empreses públiques 
hi entra qui vos tes volen, aquí hem anomenat uns casos. Si 
volen anar més enllA, si vostes creuen que aquí la transpa
r~ncia ha de ser la mateixa que exigim al Parlament de I'Es
tat Espanyol, si allA proposen crear comissions investigado
res, aquí acceptin la proposta d'aquest grup parlamentari, 
creln una comissió investigadora i aclarirem tot aixo. Si no 
és aixf, si vostes no accepten aquest mecanisme parlamen
tari que és la comissió investigadora, hem de tornar als jut
ges de belI nou? HaurA de ser la justicia, que torni a dirimir 
un contlicte polftic? Vost~ ara dira el que voldra, Sr. Gilet, 
pero aquí hi ha papers. El Molt Honorable President del 
Parlament té una llista de persones que fan feina il.legal
ment a la Direceió General de Joventut. Si vostes volen 
contrastar aixo, amb una comissió investigadora ho aclari
remo Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gn\cies, Sr. Sampo!. Per tancar la qüestió incidental, 
té la paraula el Conseller Sr. Gilet. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 
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Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

No faig comptes, Sr. Sampol, abusar de la prerrogativa 
que t~ el Govern, que li concedeix el Reglament, pero evi
dentment li he de dir una série de coses en el temps que fa
ci falta . Jo estic segur que independentment del que digui 
aquest contracte - vosté ha parlat de l'any 1988 i el cree, jo 
no he dit que no el cregués -, l'expedient és correcte; des 
del punt de vista d'al.legacions fiscals, l'expedient és corree
te, i vosté no em pot fer cómplice d'un frau fiscal, aixo em 
pareix summament fort, eh? Són paraules majors. Tots sa
bem que aquí hi ha una irnmunitat parlamentaria, pero 
hem d'anar alerta amb les paraules. O és que l'únic que 1i 
interessa a vosté és el titular? Hem de veure, a més, primer 
de tot l'expedient complet. Vos té ho contras ti, perqué vos
té em va dir que no havia pagat la llicéncia fiscal perqué co
braria 40.000 pessetes, segons. Perdoni, Sampol, record la 
compareixenc;a de l'altre dia: 89.000 de so u, manco IV A, 
manco tal, manco IPC, 40.000 pessetes. Es impossible que 
aquest senyor pagui llirencia fiscal. Per qué fa aquesta ma
nifestació hipotética? El que ha de fer vos té és veure si 
efectivament l'expedient és complet. Jo ti assegur que sí. 

Vosté parla de la negativa o de la postura en contra 
d'associacions, Jo li vaig dir l'altra vegada al Sr. López que 
hi ha 255 associacions juvenils a tates les Balears, eh? 1 les 
queixes són de 15, pero hem de veure de quin entom, 
aquestes 15, i si una d!aquestes, que representa molts afi
liats, ha estat un intermediari per posar pau, eh? Perqué les 
coses anaven sortint de mare - perdoni l'expreSsió -- tal ve
gada per una utilitzaci6 política per part d'un grup poUtic 
d'una actuació feta o iniciada amb bona fe, jo sempre ho 
d'entendre aro. 

Jo li he de reiterar una vegada més que les contracta
cions són legals. En seg"on lloc, que no hi ha cap cobertura 
de plac;a de funcionari per un contractat, que, com vost~ ha 
dit, ha de complír la Llei de Funció Pública. La Llei de 
Funció Pública la complim. Vosté manüesta que el comp
table era l'ex-batIe de Binissalem. S'ha de castigar, el fet 
d'estar afiliat o d'haver estat batle de Binissalem? No hem 
de ten ir en compte la seva professionalitat ni els seus qua
ranta anys d'exercir com a comptable a altres empreses? 
Per favor! 

Segona qüestió. El Sr. Secretari general del Partit Po
pular, en excedéncia. Aquí ja ha variat un poc el seu dis
curs, com sempre. A la roda de premsa vosté no va dir aixo, 
VOSl~ va posar cometes a l'aprovat del Sr. Secretari genera l 
i )j vaig dir que no era qui per posar cometes. Jo no en po
Sare a cap deis noms que he dit. El Sr. Berastany, Secretan 
general del Partit Popular, va aprovar una convocatoria le
galmente i lícitament, i repetesc els dos termes; legal i Ucit. 
Vilafranca. Ara surt amb la contractació d'un xófer de Pro
teceió Civil, aro, a tomba oberta. Una oferta pública, una 
contracta ció de ..... de servei amb tres oferta. Contractat le
galment. 

Jo no em consider objeete de cap persecució política. 
Si jo em reunesc amb el personal de la Direcció de Joven
tut i vosté rep la informació, cosa que tamb~ em pareix b~, 
O sigui que qualcú del personal de ~?ventut l'hagi informat 

a vos té de la reunió em pareix beníssim, tampoe no hi vull 
veure bubotes, alla dins no hi haura un topo o un comissari 
ni res de tat aixO. Va ser una conversa normal on jo vaig 
explicar la postura del Conseller respecte d'una situació i 
els vaig dir: Aixo és una qüestió política, no una perseeució 
política, una qüestió política del joc parlamentari del joe 
de la nOSLra democracia, on hi ha uns postures mantengu
des per uns partits i uns grups parlamentaris i un Govem, 
pero que jo no feia comptes utilitzar ni deixar d'utilitzar i 
que lamentava que, en certa manera, aquelles persones ha
vien estat utilitzades, pero que estiguessin tranquil.les que 
les coses continuaven exaetament igual i que no hi havia 
res més que aixo: una qüestió de carAeter poHtic amb el 
Conseller que representa un Govem en aquesta Consellle
ria i un grup parlamentari que li dóna su port. 

No hi donaré més voltes per no allargar-ho més. El 
que ha preres aquesta interpel.lació sobre poUtica juvenil 
ha estat arribar aqu! i jo enreDe, Sr. Sampol, que en aquesta 
Cambra Ji he donaL les explicacions sufieien ts per mes mo
tivar qualsevol postura o qualsevol punt que faei referencia 
a una reprovació per una aetuaeió o a una comissió investi
gadora. En Lene que les explicacions donades són més que 
suficients, i aquesta Cambra, amb els números que corres
ponguin segons les votacions, prendra la seva decisió parla
mentaria i demoenltica, com ho son tates les deeisions que 
pren. Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. Conelosa, ido, la qüestió inciden
tal... Sí, Sr. Sampol. Per qué demana la paraula? 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

El Sr. Conseller ha fet una afirmació que és falsa i la 
valdría rebatre en un segon. 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo entene, Sr. Sampol, que no hi ha lloc, en aquest cas, 
a un tom per al.lusions. Tant en l'obertura de la qüestió in
cidental com llavors, amb les possibilitats del temps mateix 
que li he donat, que voste sap que ha parlat bastant més de 
eine minuts, perque he procurat que hi hagués un equilibri 
entre les interveneions, del to que hi ha hagut en les dues 
interveneions, entene que en aquest no hi ha 1I0c al tom 
per al.lusions. 

Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Diputat 
Sr. Vidal i Juan. 

EL SR VIDAL 1 JUAN. 

Gracies, Sr. President. Només per manifestar que el 
nostre Grup renúncia a qualsevol intervenció en el tom de 
debat, encara que llavors, Sr. President, esperam que ens 
concedira la paraula per fixar la postura. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Vidal. Més intervencions? Pel Grup Parla-
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mentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Moll. 

EL SR. MOLL I MARQUEs: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Jo he de comen~r per dir que entenc que - anava a dir 
eIs grups que volem intervenir, pero veig que el Grup 
MIXT ha fet una sortida una mica estranya, des del meu 
punt de vista - el Grup Parlamentari SOCIALISTA, en 
aquest debat, es troba en una siluació no vull dir d'indefen
sió, pero sí descol.locat, perqué, sobretot el Sr. Conseller, 
reconec que no és només culpa seva, pero sobretot el Sr. 
Conseller ha duit el debat a un terreny en el qual nosaltres 
no podem entrar, en aquest moment. Nosaltres venim aquí 
a debatre una moció que ha presentat el Grup Parlamenta
ri PSM i EEM, conseqüéncia d'una interpel.lació, i clar, 11a
vors han sortit aquí tota una série de temes fins i tot perso
naIs i que jo vull dir clarament que la manera de tractar-Ios 
m'ha semblat lamentable, en eIs quals com dic, nosaltres no 
podem entrar en aquest moment i que, a més, cree que, si 
de cas, hauria d'haver estat el que hauria d'haver sortit a la 
tasca de la comissió d'investigació. 

A mi no em queda més remei que limitar-me a debatre 
la moció que s'ha presentat i a fixar la nostra postura res
pecte d'aquesta moció, a definir quina és l'actitud que no
sal tres prendrem, perqué, insistesc, no té sentlt que entrem 
a parlar de si PSM o si PP, de si el personal que s'ha con-

- -tractat és d'un partit o-és de l'altre.-Jo només vull fer notar 
que no he sentit que haguessin contractat ningú del PSOE, 
pero ja estA bé així. Ho die perqué el Sr. Ribas de Reyna va 
considerar, a la compareixen~, que hi havia d'haver més 
contractats del PP i del PSOE que del PSM, perque hi ha
vía més votants del PP i del PSOE que del PSM, pero bé, 
igual, no ve d'aquf. 

Jo, com dic, no tenc més remei que limitar-me a la mo
ció que s'ha presentat i a comentar aquesta moció, i, con
tradictoriamente, també he de dir que aquesta moció ens 
ho posa dificil, al Grup Parlamentari SOCIALISTA, preci
sament perqué és molt fAcil donar-ti suporto Llevat d'un 
punt d'aquesta moció, si el grup majoritari - anava a dir fos 
intel.ligent, pero seria suposar que no ho és -, suposant, 
ido, que el grup majoritari és intel.ligent, si jo fos d'ells 
també li donaria suport a aquesta moció. Per altra banda, 
el Sr. Gilet ja ho ha anunciat. Vu11 dir amb aixó que apro
var aquesta moció no compromet absolutament a res, a 
ningú, i jo crec que el sentit d'una moció presentada des de 
l'oposició ha de ser marcar una alternativa a la política del 
Govern, alternativa que evídentment no marca aquesta mo-
~. ' 

Pot ser també voler obligar el Govern a fer el que cre
im - els qui ho proposen - que és correcte. Jo sempre he 
parlat que aixo és absurd, tant si hi ha un govern en condi
cions de governar com si no. En époques anteriors, quan el 
Govern no estava tan consolidat com ara, varem intentar 
molestar-lo un poc dient alIo de governar des de l'oposició 
i aprovant coses que el Govern no volía aprovar perqué no 
tenia intenCÍó de fer-les, pero tanmateix llavors, a pesar -
d'haver-se aprovat, no l~ va fer, de manera q}le ara que te-

nen la majoria absoluta, ja em diran, no té cap sentil inten
tar fer aixo. De tata manera també vull dir, de passada, que 
consider una responsabilitat molt greu no fer una cosa que 
aprova el Parlament, i que en aixo aquest Govern hi incor
re repetidament. 

La moció, com die, hauría de marcar alternatives, sa
bent que la majoria votarA en contra, pero que quedara cIar 
que hi ha una alternativa a la poHtica o a la no polftica del 
Govern, i el Grup del PSM i EEM sembla que en aquesta 
moció hi ha renunciat, sembla que s'ha resignat a la lIei del 
rodet, del rodillo conservador, i no presenta una moció per 
intentar obligar el Govern a fer el que no voldria, sinó per 
veure si li aproven, sense que aixo tengui cap més conse
qüéncia. Aquesta era la interpretació que jo feia de la mo
ció abans de sentir el Sr. Sampol; després de la passada que 
ha donat al Sr. Gilet, evidentment ja és una altra cosa, pero 
com ha dit el Sr. Gilet - i en aixo li he de donar la raó - el 
primer punt és prActicament escrit al dietat del Govem. El 
Sr. Gilet ja va anunciar que si vostés proposaven potenciar 
la Comissió Interdepartamental, els ho aprovarien i vostén 
vénen i hi propasen. Evidentment nosaltres també hi dona
rem suport, en aixo tots hi estam d'acord. 

El segon punt és un classic fer volar coloms. Jo he de 
dir que vaig pensar en la possíbilitat de presentar una es
mena a la moció, en aquest punt, pero al final hi vaig re-

- nundar perque esmenar la moció perque realment exigís 
una política alternativa suposava capgirar-la de dalt a baix i 
es-inenar-Iaper millorar-Ia en algun punt era deixar la cosa 
mig figa mig ralm i no hauria conven¡;ut ningú. Si vostes, 
almanco, en aquest punt, haguessin demanat que el Govern 
presentAs un pla que actulitzi l'antic Pla Balear Jove, per 
exemple en el sentit de definir una política juvenil global 
que contempli totes les polítiques sectoriaIs que plantegin 
una especial problematica per a la joventut, encara la cosa 
hauria tengut un cert sentit, pero per fer un paper que, com 
tants altres, quedara en paper banyat, la realitat és que no 
valla pena. 

Fa poc, el Sr. Jaen deia que si no modificaven la Llei 
d'Espais naturaIs, aixo seria un compromís seu que no 
complirien. Un compromís més, Sr. Jaen; vos tés han assu
mit infinitat de compromissos que no han complert. Per 
que demanar, per tant, un nou pla, sense ni tan soIs consta
tar cnticament que no s'ha fet absolutament res del que es 
va acordar el mes de maig del 1988? En aquell moment es 
va provar que el Govern presentAs, en el següent període 
de sessions - i ja fa quasi quatre anys - un llistat de mesures 
de concretes relatives si més no a uns temes que no llegiré, 
perqué són 16, pero encara no han presentat ni tan sois el 
llistat ni, com és natural, no han fet res en cap deIs epfgrafs 
que es proposaven. 

Potser el Sr. Gilet dira que han fet cosa en un tema, 
perqué l'epígraf 14 era eIs mitjans de comunició a l'abast 
de la joventut, i el Sr. Gilet dira: Feim Radio Jove. Radio 
Jove, Sr. Gilet, és un sucedani de mitja de comunicació a 
I'abast del ConseIler Gilet i de ningú més. Aixo és ben cIar, 
entre altres coses perque més avall també s'acordava crear 
el Consell assessor per a Radio Jove, que si s'ha creat du 
una exis~e.ncia clandestina, i en aquest conselI assessor hi 
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havia d'haver representants del Consell de la Joventut, i si 
hi ha tals representants el Consell no ho sap, perque m'ha 
dit - el Consell - que no tenen tals representants. També 
havien d'enviar CÓpia als grups parlamentaris de les actes 
de les reunions de la Comissió Interdepartamental. Una de 
dues, o la Comissió no s'ha reunit o evidentment no han 
complert aquest compromis, com tants d'altres. Diuen que 
nO s'ha reunit els darrers dos anys; ido quan es reunia no 
ens enviaven l'acta. 

El punt tercer de la moció, companys i amies del PSM, 
és allo que en foraster diuen rizar el rizo, perque vostes di
uen: "El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a re
provar l'actuació del Conseller", o sigui que demanen que 
el Govem reprovi l'actuació del Conseller. Evidentment se
gur que el Govern no estara disposat a fer-ho i quasi quasi 
ho comprenc. Si el que demanen vos tes és que el Parlament 
reprovi el Conseller, nosaltres els donarem suport, evident
ment, sempre és un plaer donar suport a una reprovació de 
l'actuació poHtica del Sr. Gilet, pero demanar que el Go
vern el reprovi és massa, senzillament. Ara bé, nosaltres 
hem d'estar una altra vega da d'acord amb el Sr. Gilet quan 
a la compareixen<;a els va dir que no estava bé que dema
nassin una comissió d'investigació i que abans d'investigar 
ja condemnassin, o sigui que vostes de manen que es repro
vi el Conseller i més avall demanen que s'invesitigui si hi 
ha motiu per reprovar-lo. Evidentment, no esta bé. Si s'a
provas la creació de la comissió d'investigació, que el Sr. 
Gilet ja ha anunciat que no, nosaltres ens haunem abstes 
en aquest punt a fi d'esperar el"resultarde-la investigaéió.
Com que sembla que no es creara la comissió, també dona
rem suport a aquest punto 

El punt quart, jo no sé si he de dir que sona a música 
celestial, perque diffcilment es pot negar establir una rela
ció més fluida de dialeg, pero que vol dir aixo? Quin com
promis suposa? Com es controla si hi ha hagut més dialeg 
o no n'hi ha hagut o si el més que hi ha hagut és suficient? 
No compromet a res, malgrat que aixf i tot li donarem su
port, que xerrin, ja va bé aixf. 

Finalment hi ha el punt de la comissió d'investigació. 
La comissió d'investigació és un instrument que no s'hauria 
d'utilitzar massa abusivament, pero en aquest cas tenim la 
sensació que hi ha indicis que ho justifiquen, i en aquest 
sentit nosaltres també estam d'acord que es crei aquesta co
missió i, a pesar del que ha dit el Sr. Gilet, esperam que no 
actuln com els socialistes, perque ells es queixen que els so
cialistes, a Madrid, no deixen crear comissions d'investiga
ció. Donin exemple, cretn la comissió. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Si, Sr, Diputat. Per que demana la 
paraula? 

EL SR. RIBAS DE REYNA: 

Sí, Sr. Presidente. Por alusiones. 

EL SR. PRESIDENT: 

No crec que hi hagi lloc a al.lusions; en tot cas, l'al.lu
sió que s'ha fet de voste no entenc que hi doni lloc. 

EL SR. RIBAS DE REYNA: 

Sr. Presidente ... 

EL SR. PRESIDENT: 

No li don la paraula, no hi ha Uoc a al.lusions, Sr. Ri
bas de Reyna. Pel Grup PP-UM, té la paraula el Diputat 
Sr. Mari i Ferrer. 

EL SR. MARi 1 FERRER: 

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

Davant la moció presentada pel Grup Parlamentari 
PSM i EEM, el Grup Parlamentari PP-UM manifesta que 
no hi ha cap concepte ni pretext per a la reprovació de l'ac
tuació del Conseller Adjunt a la Presidencia, el Sr. Gilet. 
Com ja ha quedat demostrat per les amplies i repetides ex
plicacions donades sobre el sistema de contractació i fun
cionament en general tant de l'Institut Balear de Serveis a 
la Joventut com de la Direcció General de Joventut, l'ac
tuació del Conseller, com a mmm responsable d'aquest or
ganisme, no·sols ha estat legalment i poUticament correcte, 
sinó que es valora molt positivament la' tasca realitzada en 
favor de la joventut de les Illes Balears. . 

Les acusacions fetes no sois no han estat provades, si
nó que s'han rebatut amb contundencia. No és cert que els 
contractes d'arrendaments de serveis es realitzin sense que 
els arrendataris compleixin la normativa fiscal d'aplicació. 
No és cert que hi hagi personal contract~t per l'Institut Ba
lear de Serveis a la Joventut ocupant lloes de feina desti
nats a funcionarietat de la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears i el personal de l'Institut Balear de Serveis a la 
Joventut realitza tasques de la Direcció General de Joven
tut. Ha fa en virtut de convenis de col.laboració signats per 
les dues parts, fiscalitzats per la intervenció de la Comuni
tat AutÓnoma de les Illes Balears, i en cap cas no afecta a 
serveis dotats amb personal funcionarial. El sistema de 
contractació emprat per l'empresa pública, l'Institut Balear 
de Serveis a la Joventut, no és altre que l'exigit per la llei a 
qualsevol empresa, l'oferta pública a l'Institut Nacional 
d'Ocupació. 

Podriem continuar desgranant les restants acusacions 
que vos tes han realitzat i ha rebatut el Sr. Gilet, pero creim 
molt eloqüent i suficient la seva exposició i ens hi remetem 
per no ser reiteratius. Aixf mateix ha quedat manifesta l'ac
titud absolutament oberta i dialogant del Sr. GBet, adme
tent de la moció aquells aspectes que pretenen contribuir a 
una millora de la poHtica juvenil d'aquest Govern, com és 
la potenciació de la Comissió interdepartamental de la Jo
ventut, propostes que de fet coincideixen amb les Hnies 
d'actuació que ja es varen exposar recentment en aquest 
Parlament amb motiu de la la interpel.lació que realitzava 
el seu mateix grup sobre la poUtica juvenil d'aquest Go
yerno Per altra banda, ha quedat provada una vegada més la 
voluntat de dialeg amb el Consell de la Joventut de l~ Illes 
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Balears, voluntat que en tat moment ha presidit l'actuació 
del Conseller, com ja va manifestar a la compareixen<;a rea
litzada davant la Comissió d'assumptes institucionals i ge
neraIs, la setmana passada. 

Per tot aixo, creim que no procedeix la creació d'una 
comissió d'investigació i que la seva sol.licitud de creació 
no fa sinó reflectir una vegada més l'actitud negativa del 
Grup PSM i EEM davant qualsevol actuació del Govem al 
qual dona suport el Grup PP-UM, independentment de la 
seva actuació. Reiteram, dones, la nostra confian<;a en el 
Conseller Adjunt a la Presidéncia, Sr. Francesc Gilet, do
nant suport a la seva tasca realitzada al front de la Direcció 
General de Joventut i de 1'Institut Balear de Serveis a la Jo
ventut. Per acabar, demanaria que la votació fos per sepa
rat pel que fa als punts núms. 1.1, 1.2, 1.4 i el 11. Gdcies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Vol fer ús del tom de réplica, el 
Sr Sampol? Té la paraula el Diputat Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gracies, Sr. President. Dins el to d'aquesta darrera in
tervenció, em pareix que hauria d'haver cercat unes fórmu
les més suaus que aquestes negacions de "no es cert", "no és 
cert, "no és cert". Jo tenc aquí tota aquesta documentació, 
Sr. Diputat; si vol, llavors, prenint un cafetet, li mostraré i
l'analitzarem, a veure si llavors diu tant "no és cert", "no és 
cert", "no és cert". El que no és cert - i ho demostra el pa
per que consta en poder del Molt Honorable Sr. President 
del Parlament - és que jo no vaig posar cometes al Sr. Be
rastain, i aixo és doblement greu perqué em pensava que ja 
havia quedat aclarit en comissió. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Hi ha intervencions dins el tam 
de contrarr~plica? Bé, ido, Sr Vidal, i sense que serveixi de 
precedent del debat de les mocions, un tom de fixació de 
posicions de cinc minuts, pero excIusivament per fixar la 
posició. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sí; gracies, Sr. President. Fixam la nostra posieió en el 
sentit que nosaltres hauríem donat suport a aquesta moció 
si no hagués incIos el punt 1.3, o sigui la reprovació a l'ac
tuació del Conseller Adjunt a la Presid~ncia i, sobretot, si 
no s'hagués fet pr~viament a l'últim punt, que ~emana una 
comissió d'investigació. Per tant, la nostra postura en prin
cipi era d'abstenir-nos i, en tot cas, com que s'ha introdult 
una sol.licitud de votació per separat i no estam en contra 
deis punts 1.1 i 1.2, o sigui que nosaltres estam d'acord que 
es potenci'i aquesta política de joventut que integri i coordi
ni les diverses actuacions sectorials i també que es presenti 
en el termini de dos mesos un pla que actualitzi i millori 
l'antie Pla quadriennal del 1988. Fins i tot haguéssim pogut 
estar d'acord amb 1'1.4., sobre aquest dialeg i tal que el Sr. 
Conseller també ha dit que hi estava d'acord, pero pel que 

fa als al tres punts creim que és incoherent demanar una re
provació abans de crear-se una comissió o de saber el resul
tat d'una comissió d'investigació que no sabem si es creara i 
per aixo ens abstendrem en aquests dos punts concrets. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Conclos el debat, passarem, en consequéncia, a la vota
ció, votant per separat els seus diversos punts. 

Vots a favor del punt 1.1. Es volen posar drets, per fa
vor? 

Queda aprovat per unanimitat. 

Passam a la votació del punt 1.2 de la moció. Vots a fa
vor? 

Queda aprovat per unanimitat. 

Votació del punt 1.3 de la moció. Vots a favor? Gra
cies, es poden asseure. 

Vots en contra? Gracies, es poden asseure. 

Abstencions? 

25 vots a favor, 29 en contra, 3 abstencions. En conse
qüéncia, queda rebutjat elpunt 1.3 deia moció. --- -

Votació del punt 1.4. Vots a favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 

Punt 11 de la moció. Vots a favor? Gracies, es poden 
asseure. 

Vots en contra? Gracies, es poden asseure. 

Abstencions? 

Queda rebutjat per 25 vots a favor, 29 en contra i 3 
abstencions. 

111.2) MOCIÓ R.G.E. NÚM. 1083/92, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, RELATI
VA A POLíTICA D'ARQUEOLOGIA (DERIVADA 
DE LA INTERPEL.LACIÓ R.G.E. NÚM. 163(92). 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la moció següent, que és la núm. 1083, pre
sentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
política d'arqueologia. Aquesta moció ve derivada de la In
terpel.lació núm. 163. Té la paraula, pel grup proposant, el 
Diputat Sr. Pons i Pons. 

(L 'Honorable Sra Vice-presidenta Primera substitueix el 
Molt Honorable Sr. President en la direccw del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
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Sr. Triay, vol fer el favor de llegir la moció? 

EL SR VICE-PRESIDENT SEGON: 

"El Parlament de les Illes Balears acorda: 

1.- Manifestar el seu rebuig per la interrupció de les 
excavacions arqueologiques a les mes Balears practicada 
per la Canselleria de Cultura, Educació i Esports amb el 
pretext d'enllestir primer els mapes arqueologics, tota vega
da que un cop finalitzats els relatius a Menorca, Eivissa i 
Farmentera no han estat represes les excavacions. 

2.- Interessar que la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esparts elabori l'organigrama de personal per al Museu de 
Menorca i l'integri amb les dotacions pertinents als pressu
posts generaIs de la Comunitat Autonoma per al 1933, tota 
vegada que sense un personal suficient no pot obrir-se al 
públic el museu esmentat. 

3.- Instar el Govern de la Comunitat Autonoma per tal 
que a través de la Conselleria de Cultura, Educació i Es
parts elabori un programa d'excavacions per a les Illes Ba
lears de caracter plurianual. Aquest programa es subdivida
n1 en els programes d'excavacions per a Mallorca, per a 
Menorca i per a Eivissa i Formentera, que seran coardinats 
pels directors del Museu de Mallorca, del Museu de Me
norca i del Museu Arqueologic d'Eivissa. Les Hnies gene
raIs d'aquest programa seran enllestides abans del 31 
de desembre del 1992, a fi que en els preSsuposts generals 
de la Camunitat Autonoma per al 1993 s'hi puguin inclou
re les dotacions que ho facin possible. 

4.- Considerar que la publicació de les memories de 
treballs derivats de les excavacions deIs jaciments arqueo 10-
gics són un element fonamental d'una polltica moderna en 
materia d'arqueologia. Per aixo, la Canselleria de Cultura, 
Educació i Esports interessanl deis directors del Museu de 
Mallorca, Museu de Menorca i Museu Arqueologic d'Eivis
sa l'elaboració d'un informe en materia de publicacions 
peIs museus respectius. A partir deis esmentats informes, la 
Canselleria incloura en els pressuposts generals per al 1993 
les dotacions pertinents per tal de fer possible la publicació 
de les memories i treballs canalitzats a través d'aquests mu
seus en mat~ria d'arqueologia. 

5.- Estimar que la m3xima eficacia en materia d'aqueo
logia només pot aconseguir-se amb la plena col.laboració 
de totes les entitats públiques i privades que treballen en 
aquest campo A tal fi, interessar de la Conselleria de Cultu
ra, Educació i Esports que en mat~ria d'arqueologia coor
dini la seva actuació amb eIs conselIs insulars, el adjunta
ments i les entitats interessades en la protecció, estudi i di
vulgació del patrimoni historico-monumental". 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Triay. Sr. Pons, té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sra. Presidenta. Sres i Srs. D~utats. 

Avui matí ja hi ha hagut una absencia de la Sra. Can
sellera, ara veig que n'hi ha una altra, pero complint estric
tament amb el nostre deure de defensar de manera adient 
una moció que és la simple aplicació del sentit comú, la 
simple aplicació d'una política que tots eIs estats de l'Euro
pa comunitaria - amb excepció de les Illes Balears, natural
ment - ja apliquen en mat~ria d'arqueologia. 

Voldría donar unes pinzellades perque recordin com 
va el procés de localítzació, inventarí, publicació, excavació, 
etc., que formen un element fonamental de la vida cultural 
de l'Europa moderna. La recerca deis jaciments arqueolo
gics implica, naturalment, l'elaboració d'uns mapes - o tam
bé cartes, veig - que és una labor que es du a terme a les I
Hes Balears, ja finalitzada a les illes de Menorca, Eivissa i 
Formentera i bastant avanc;ada a Mallorca. Naturalment, 
aixo hauría d'haver anar acompanyat de l'excavació de jaci
ments; l'elaboració deis inventaris no té res a veure amb la 
necessitat de suspende una activitat que ha privat als nos
tres arqueolegs d'un treball de localització, estudi, neteja, 
restauració i diposit als museus deis elements del patrimo
ni, sobretot referits a l'epoca prehistorica. 

La interrupció de les excavacions és una política abso
lutament impresentable que es va inaugurar en aquesta Ca
munitat Autonoma l'any 1987. Moltes vegades hem criticat 
l'epoca de Canseller de Cultura del Sr. Gilet, del 1983 al 
1987, pero almenys en aquesta area no hi va haver una in
terrupció. La interrupció va arribar quan la Sra. Cansellera 
de Culiuia 'M3 Anlon]il Munar"es va fer carree de la torise
lleria i d'una manera que mai no s'ha explicat ni justificat 
va interrompre, en contra deis criteris deIs directors del 
Museu de Mallorca, Museu de Menorca i Museu Arqueolo
gic d'Eivissa la labor normal d'excavacions que fins alesho
res s'havia practicat a les Illes Balears. 

Es varen alc;ar veus, aquests direetors sempre han estat 
en contra de la suspensió d'aquestes excavacions. Per que 
es va interrompre aquella labor? Encara esperam una ex
plicació convincent i aixo ens du a una situació molt curio
sa: L'any 1983, quan l'aprovació de l'Estatut d' Autonomia 
per a les Illes Balears suposava l'inici d'un camI d'institu
cionalització d'autogovern i que, per tant, tenfem una com
petencia exclusiva en materia de cultura i sobre arqueolo
gia, varem heretar del centralisme tantes vegades injuriat 
una partida entorn d'uns 20 milions de pessetes, l'any 1983, 
destinada a excavacions, partida que l'any 1992, quasi una 
decada després d'exercici d'autogovern, s'ha redui't a 100, és 
a dir que l'autonomia ha estat negativa per al tema de les 
excavacions arqueologiques. Sense excavacions, no hi ha in
crement del patrimoni arqueologic que es deposita als mu
seus, hi ha unes persones especialitzades que no poden rea
litzar les seves feines i hi ha, per tant, un empobriment del 
nostre patrimoni cultural. Per aixó, el punt primer d'aques
ta moció planteja que hi hagi un rebuig expHcit d'aquest 
Parlament per una interrupció d'una labor que no té cap 
justificació ni cap precedent en tota I'Europa moderna. 

El segon punt és el tema ja famós del Museu de Me
norca. Ho varem dir quan varem debatre la interpel.lació: 
el Museu de Menorca, que ha d'impulsar i ha de rebre el 
fruít de les excavacions que s'haurien d'haver practicat en 

" .;j ' 
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aquesta illa, té un patrimoni riquíssim, pero no hi ha exca
vacions i no hi, per tant, aportació al museu. D'altra banda, 
a causa d'una politica totalment equivocada de la Canselle
ria de Cultura, el museu no es troba en condicions d'obrir. 
Per quina raó? Perque no té personal suficient: quant a in
frastructura, és el museu més ben dotat de totes les Illes 
Balears, aixo ho ha reconegut el seu mateix director, pero 
és el que té una dotació inferior quant a personal. 

El Museu de Mallorca, el Museu Arqueologic d'Eivis
sa i fins i tot un museu que el que hauria de fer seria tancar 
i cloure d'una vega da el conveni, que consta quasi 12 mi
lions de pessetes a aquesta Comunitat AutOnoma cada any, 
que és el Museu Krekovic, un museu de cromos, té una do
tació percentual de personal superior al Museu de Menor
ca. El Museu Krekovic destina quasi el 62% del seu pressu
post a personal, menlre que el Museu de Menorca just just 
arriba al 60%. Per lant, és un tema que afecta profunda
ment l'arqueología, des d'aqllest museu s'haurien d'impul
sar excavacions, no s' impulsen, s'hallrien de recollir mate
rials que no es recullen i s'haurien d'exhibir materials que 
no es donen a coneixer dins l'illa de Menorca. 

Fíns i tot, ja que parlam del Museu de Menorca, vol
dria recordar i en podria prendre nota la Sra. Consellera, 
que el novembre del 1991 el seu Director, el Sr. Lluís Plan
talamor Massanet va interessar autorització per excavat set 
jaciments a l'illa de Menorca i des del noveIQ.bre del 1991 
fins ara no ha obtingut resposta. Per tant, no només hi ha 
una_",ºlunt~p~~iva_ qe nQjmp\llsar _excavacions, smó que 
hi ha una obstaculització interessada dins la mateixa Con
selleria de Cultura que passa per damunt els criteris del 
responsable mruam, en aquest cas a l'illa de Menorca, crite
ri d'impulsar excavacions que també és compartit pels di
rectors del Museu de Mallorca i del Museu Arqueologic 
d'Eivissa. 

Les excavacions, que han de ser? Han de ser una cosa 
puntual? Han de ser ser una cosa d'urgencia? Hi ha d'haver 
excavacions d'urgencia i hi ha d'haver, evidentment, excava
cions de més llarga volada. Si hem de fer un edifici i tro
bam unes restes; si hem de fer una autopista, una carretera, 
etc., obres d'infrastructura que afectaran de manera irrever
sible jaciments arqueologics, pero que s'han de fer perque 
hi ha una necessitat social, és evident que hi ha d'haver 
unes excavacions d'urgencia - per cert que convendria que 
canviassin la seva actitud i reconsideras sin la negativa afer 
excavacions d'urgencia previes, inventaris de les zones que 
han ser ser afectades per la continuació de l'autopista en 
relació a loca - pero el que falla d' u.na manera clara són les 
excavacions de tipus plurianual, és a dir, cada illa ha de te
nir un programa d'excavacions que no són excavacions de 
final de setmana, ni d'estiu, ni res que es pugui esgotar en 
un parell de mesas. S'han de tenir unes quantes zones de 
gran importancia - tipus Capocorb Vell, tipus ses Palsses 
d'ArtA i d'a ltres que n'hj ha a E ivissa i a Menorca - que de 
manera sislematica es van excavant, es van deppsitant els 
fans que s'obtenen d'aquestes excavacions als museus i es 
van publicant les seves memories. 

Després hi ha pe tites excavacions que fins i tot poden 
ser objecte d'esponsorització - hi ha entitats privades dispo-

sades a impulsar-ho - pero necessariament hi ha d'haver un 
programa plurianual d'excavaCions, que es alJó que planteja 
el punt tercer de la moció. Qui ha de dirigir aquest progra
mes d'excavacions de tipus plurianual, i els altres també? 
Ha de ser la la direcció del museus respectius de cada illa. 
No vol dir que el director del museu hagi d'excavar, perO és 
evident que el qui té el coneixement de I'illa el qui té el 
centre de deposit documemal - el museu -, el gui coneix la 
situació global és el que ha d'actuar de coordinador, i a ixó 
en aquest moment no es fa aoo. Els criteris, fins i tol la vo
luntat - li ha he dit fa un moment, Sra. Consellera - del Sr. 
Plantalamor, director del Museu de Menorca, de lirar en
davant l'excavació de certs jaciments ni tan sois no obté 
resposta. Fins i tat practiquen el silenci administratiu. 

Publicacions, el punt quart. Una excavació que dóna 
lloc a la localització de tot una serie d'elements més o 
menys interessants ha d'anar preceptivament acompanyada 
de l'elaboració d'una MemOria. Les memaries, la invesliga
ció histOrica i la investigació arqueologica - voste ha sap, 
Sra. Consellera - no han de morir dins un prestatge d'un 
museu; s'han de publicar, s'han de divulgar , perque aixo és 
la comunicació cultural i aixo fomenta el coneixement ge
neral, sobretot entre els especialistes, d'aquella are a que ha 
estat objecte d'excavació, pero no hi ha recursos suficients. 
Voste ho sap perfectament, Sra. Cansellera, fins i tat Ii vaig 
dir l'altre dia que ni tan soIs el Director del Museu de Me
norca, el Sr. Plantalamó, no ha pogut publicar la seva tesi 
doctoral, i cIar, si ni tan soIs no hem arribat a publicar la 
tesi, ja em dirA si nohi ha d'haver molts de treballs que es
peren que els donin una dotació suficient per tirar enda
vant aquesta publicació. 

Finalment, el darrer punt planteja una labor de coordi
nació. Jo crec que si hi ha un tema que no es contlictiu, en 
aquest país, deu ser 1'arqueología, perque que siguin con
tlictives altres coses que acabam de veure aquí, se compren, 
hi ha un inleres per coLJocar gent aft, pero dins l'arqueolo
gía no veim per que no bi ha d'haver una labor de coordi
nació serios a entre la Comunitat Autonoma, que és el ma
tim responsable, que és la titular de la competencia; uns 
consells insulars, que d'acord amb l'article 39 han d'assumir 
funcions executives i de gestió dins el camp cultural, que 
encara esperen les transferencies corresponents; un ajunta
ments, que són els que vetlen de manera puntual en aquest 
camp, perque tenen els jaciments dins el seu terme, els co
neixen, coneixen ler persones que en són propietAries, etc., 
són els que poden evitar actuacions irreversibles, i final
ment, entitats interessades en la protecció, estudis i divul
gació del patrimoni historico-artístic. 

Aquestes entitats existeixen, entítats financeres, em
preses que per les raons que siguin estan disposades a es
ponsoritzar excavacions. És que fins i tot no s'encén el llum 
verd a una iniciativa privada que molles vegades ha mani
festat o ha fet temptatives d'ajudar a una determinada exca
vació. Per tanl, Sra. Con e11era - si de cas a la replica ja 
acabarfem de perfilar alguns elements -, creim que vos le 
hauría de complir. en defin itiva, a110 que pro met. Tal vega
da som un mica cruel en aixo de recordar les promeses, pe
rO és que a mi no em convencen les declaracions damunt el 
diari, a mi m'agrada fer números i veure si darrera les ma-



DlARl DE SESSIONS / Núm. 26/ 25 de mar9 del 1992 1215 

nifestaeions hi ha dotacions pressupostAries i el fet és que 
quan va plan tejar el pressupost, a la Memoria va dir que 
valía dur endavant l'execució deis temes pendents ajomats 
reiteradament durant aquest perfode, període que es refe
ria ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pons, li pree que vagi acabant. 

EL SR. PONS I PONS: 

Ara acab, Sra. Presidenta. Un deis grans temes pen
dents, com voste sap, és la represa de les activitats d'excava
ció. L'ajomament no té cap justificació i sobretot de mane
ra claríssima a Menorca, Eivissa i Formentera - tampoc no 
en tendria a Mallorca - i, per tant, hauria de dur endavant 
el compliment de la seva paraula. L'any 1993, aquest Parla
ment ha de tenir una dotació pressupost:lria per reprendre 
un camf, un camf d'excavar els nos tres jaciments, un camf 
de contribuir al coneixement de la nostra cultura, que mai, 
Sra. Consellera, no s'havia d'haver interromput. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari MIXT, té la 
paraula e: Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gnlcies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. 

Per fixar posició davant aquesta moció presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, vagi per endavant que 
hi ha una petició en nom del Grup MIXT que la votació 
deIs diferents punts d'aquesta moció es faci per separat. En 
aquesta intervenció trataré d'esbrinar un poe perqu~ dema
nam que aixó sigui aoo. 

Respecte del punt primer d'aquesta moeió, la nostra 
posició sera d'abstenció, tota vegada que en altres interven
eions que hem tingut en aquesta Cambra no ens hem mos
trat totalment favorables a una política d'excavacions de 
forma indiscriminada. És evident que tot arqueOleg voldria 
que constantment hi hagués excavacions obertes; creim que 
hi ha molts de jaciments de les nos tres illes, espeeialment 
per la part que conec més de l'illa de Menorca, que si es 
dugués una política indiscriminada d'excavacions, com es 
va dur durant una serie d'anys, de vegades es fa més mal 
que bé a aquests jaciments. Hi ha diverses formes de fer 
aquestes excavacions. Com ha dit el proponent de la moció, 
n'hi ha que es fan a llarg termini - excavacions de llarga vo
lada, ha dit concretament - i aquestes requereixen evident
ment d'un pla i d'una finan~ció que permetin no solament 
dur endavant l'excavaeió, sinó també que tots eIs materiaIs 
que es van trobant en aquesta excavació puguin ser nete
jats, classificats, fer-los les reparacions pertinents i co1.1o
car-los als museus corresponents per a la seva exhibició, 
pero no solament aci>, sinó que també ha de quedar conso
lidat el lerreny on s'ha fet aquesta excavació i ha de quedar 
en les degudes condicions perque el conjunt del monument 

excavat, una vegada feta l'excavació, no sigui objeete d'una 
degradació perqu~ no es manté aquesta conservació, i evi
dentment acil requereix un pla d'una extensió molt impor
tanto 

Creim que per fer aquesta feina s'hauria de fer un 
plantejament molt més seriós, cosa que evidentment dema
nam que faeí la Conselleria, pero donant-li un termini molt 
més llarg perqué ho pugui fer aoo. Jo posaré exemples con
crets. Un exemple coneret és el cas d'excavaeions que es va
ren iniciar a l'illa de Menorca, mitjam;ant una s~rie de ca
tes que es varen fer amb aquest afany de fer excavacions i 
aquestes cates avui es troben totalment abandonades i a po
sades a l'abast perqu~ sigui n espoliades per les persones 
que visiten aquestes zones, perqué no és possible el control 
amb eIs mitjans deis quaIs es disposa actualment. Per tant, 
mentre no s'aclareixi aquesta qüestió, mentre aquests plans 
no s'hagin elaborat perfeetament, ereim que seria perjudi
cial i negatiu iniciar aquesta campanya d'excavacions de 
forma sistem:ltica. 

Evidentment, tampoc no estam d'acord que s'hagi d'es
perar a ten ir el mapes arqueologics; jo cree que els mapes 
arqueologics s'haurien de fer més de veres que com s'han 
fet fins ara i cree que acil tampoc no és una excusa suficient 
per dir que s'ajomen les excavacions mentre hi hagi mapes. 
Cree que és problema és més seriós: S'ajomen les excava
cions fins que no es tengui un pla, una-finan~ció i unes ga
ranties perque eIs monuments quedin perfeetament prote

~gits i eIs malenaIs es puguin classificar perfectamerit;~ CIar, 
aquí després entram al punt segon, que es concreta al Mu
seu de Menorca i on es diu que s'elabori l'organigrama de 
personal i s'integri amb les dotacions pertinents el pressu
post del 1993 per cobrir aquest museu. 

El problema del Museu de MenorCa evidentment és un 
problema de personal, pero creim que hi ha un vell conten
ciós amb l'Administració central, del qual també n'ha par
lat la Sra. Consellera en diverses ocasions, i notam a faltar 
que la part corresponent a l'Administració central, concre
tament al Ministeri de Cultura, no es recolleixi ni se 'n parli 
per a res en aquest punt segon. Creim que les compet~ncies 
quant a la gestió són de la Conselleria, pero quant a la titu
Iaritat i, per tant, a les dotacions que han de venir perqué 
funcioni aquest museu, que han de venir del Govern cen
tral, concretament del Ministeri de Cultura. 

Per tant, mentre no es produeixi aquesta qüestió sera 
dificil poder obrir el Museu de Menorca i creguin que jo 
som una de les persones més interessades. Constantment 
insisteixo en la necessitat que aquest museu sigui obert al 
igual que la resta de museus de les llles i ja vaig manifestar 
la meya preocupació per una s~rie de materiaIs que no so
lament es poden deteriorar, sinó que fins i tot es podrien 
arribar a perdre a causa que aquest museu no és obert al 
públic i no té les dotacions corresponents, pero torno insis
tir que són compet~ncies compartides, en aquest cas, i que 
a<;ó s'hauria d'haver esmentat, cosa que no s'ha fel. Per 
tant, al punt segon, també hi haunlla nostra abstenció. 

Quant aIs punts tercer, quart i cinque, estam totalment 
q'acord amb el que expressa la moció que s'elaborJ~ aques-
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18 programes ¡aquestes linies generals. Són precísament els 
motius que esmentava al punt primer, així com que es pro
cedeixi a la publicació de memories i treballs derivats de les 
excavacions i que hi hagi una coordinació plena amb els 
consells insulars i els ajuntaments. En ac;o estam totalment 
d'acord, creim que ac;o ha de ser la Unia i que, en aquest cas 
- també ho hem dit moltes vegades des d'aquesta tribuna -
seria necessari que la Conselleria s'esfor<;As a cercar col.la
boracions d'altres entitats financeres o filantropiques dedi
cades a donar suport a treballs d'aquest tipus. Per tant, do
narem el vot d'amén a aquesta votació per separat, amb 
abstenció en el primer i segon punt, i el vot favorable a la 
resta. Moltes grAcies. 

(L 'Honorable Sra. VLCe-presidenta primera substitueix el 
Molt Honorable Sr. President en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari PSM 
EEM, té la paraula el Sr. López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

GrAcies, Sr. Presidenta. La posició del nostre grup en 
relació amb aquesta moció considera que tots els punts que 
presenta són dignes de ser tinguts en compte i, per tant, els 
donarem el nostre suport. De tota manera volem assenya
lar que són elements d'una poHtica global en mat~ria d'ar
queologia que en qualsevol cas necessiten_més aprofundi-_ 
ment; necessiten, en definitiva, aquest marc de política cul
tural que no hi ha a la nostra Comunitat Autonoma. 

Una vegada més insistim que rebutjar la interrupció de 
les excavacions arqueologiques és, en definitiva, asseverar 
que a les Illes Balears no hi havia mapes o cartes arqueolo
giques. A l'illa de Mallorca no, s'havien fet; a Menorca n'hi 
havia ja de fetes a Ciutadella, Maó i es Castell; a Eivissa no 
n'hi havia cap. Per tant, s'havien de fer. El que passa és 
que, al nostre entendre, aquest procés no havia de paralit
zar d'una manera absoluta i sine die les tasques d'excavació 
que en algun cas ja s'anaven realitzant, i també vull asse
nyalar que no obrir excavacions noves no significava para
litzar totes les que anteriorment s'anaven fent. 

Les fitxes noves en relació amb les canes arqueologi
ques no presenten encara avui - i m'agradaria que la Conse
llera prestés atenció a aquest tema - delimitacions fetes als 
jaciments. Efectivament, Sr. Pons, resulta que després, 
quan l'oposició demana aquí qu~ ha passat amb la carretera 
d'Alaior que passa per Torralba, resulta, entre altres coses, 
que l'informe de patrimoni assenyala que no ht ha la deli
mitació global del jaciment, d'ac;o els diputats i conseller de 
l'illa de Menorca en tenen perfecte coneixement i és un d~
ficit de les cartes arqueologiques noves, s'ha de tenir en 
compte aC;O. Temem que han estat excuses per desviar fons 
cap a altres feines. Aquesta parAlisi absoluta de les excava
cions ha estat una manera de dedicar els recursos a altres 
qOestions que potser no eren tan prioritAries dins un pro
grama de mat~ria arqueológica. 

Per tant, quins criteris té la conselleria per fer excava-

cions? El primer que arriba? Excavar per excavar? No té 
sentit, pero excavar és un acte d'un procés d'investigació i 
un procés d'investigació, ho diuen els manuals, ha de tenir 
una planificació científica. Qui fa la planificació científica? 
Naturalment, les persones autoritzades per aC;O. Cal escol
tar els criteris de les universitats; de la Universitat de les I
Hes Balears, naturalment, i del directors dels museus, que 
són les persones autoritzades per a aquestes qüestions. Per 
tant, sí al punt núm. 1, matisant que no encetar excavacions 
noves no vol dir que s'hagin d'abandonar les veHes 

Punt segon, el personal. No poden ignorar, Sres. i Srs. 
Diputats d'aquesta Cambra, que s'han enviat diverses vega
des des dels museus - i ho dic en plural - a la Direcció Ge
neral de Cultura de les Illes Balears propostes, organina
grames de funcionament i, per tant, també de dotació de 
personal. El que pass a és que - i en tenim notícia - han que
dat dins calaixos. Per tant, benvinguda sigui aquesta instAn
cia i esperam que o bé obrin calaixos o bé es facin organi
grames nous i actualitzats. 

Al punt tercer ja m'hi he referit d'alguna manera. EIs 
programes d'excavacions són programes d'investigació que 
impliquen, a més a més, la neteja de materials, taIlers de 
restauraci6, fotografia i tenir el personal adient en els mu
seus, per tant esta en relaci6 amb el punt anterior que d~
iem. Enguany, és cen, hi ha un poc més de doblers als mu
seus, és evident, pero sembla que el personal encara conti
nua essent molt escaso 

Qu~ es fa amb les publicacions de la Conselleria de 
Cultura? Es publiquen agendes, es publica propaganda, es 
fa publicitat, pero hi ha una mala gesti6 del patrimoni. Les 
memories d'excavacions han d'arribar als destinataris, que 
són els investigadors; s'han de divulgar i hem de propiciar 
l'intercanvi. Si no hi ha publicacions, obviament va coixa 
aquesta política en aquest punt. 

Punt cinqu~ i darrer, la coordinació. El Diputat que 
parla s'ha cansat, en anteriors legislatures, d'insistir en la 
necessitat de serveis d'arqueologia que lliguessin a tres ban
des les polítiques del Govem autonomic, deIs consells insu
lars - que coordinarien dins l'Ambit de cada illa - i deIs 
ajuntaments. Sense aquesta visió integrada, que d'altra ban
da és la que preveu la Ley del Patrimonio histórico español, 
en definitiva és la manera de fer funcionar un programa 
correcte en mat~ria d'arqueologia. A Menorca, per exem
pIe, en aquests moments continua una in~rcia que varen 
iniciar consells interiors i si no s'hi posa més carburant, si 
no hi ha més diners per impulsar aquestes poHtiques, se'n 
ressentira, pero almenys hi ha un organigrama, hi ha una 
estructura iniciada que evidentment convendria desenvopu
lar, sobretot ara, que es vol declarar Menorca patrimoni ar
queologic de la humanitat. Crec que seria una bona mesura 
recollir aquestes propostes de la moció, donar-les suport i 
veure si s'apliquen. Nosaltres ho farem. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. López i Casasnovas. Pel Grup Par
lamentari PARTIT POPULAR-UNIÓ MALLORQUINA, 
té la paraula el Sr. Marí i Tur. 
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EL SR MARi 1 TUR: 

Gnkies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. 

Hom pensava que la intervenció d'aquesta tarda co
menc;aria amb la historia de les excavacions, tenia la espe
ranc;a que s'hauria consultat la biblioteca d'aquesta casa, o 
d'altres, i mantenia la il.lusió que el nom d'Eivissa, almenys 
en aquesta avinentesa, seria un del capdavanters d'aquestes 
balears a l'hora de fer aquesta feina d'investigació. No ho 
pogut ser, mala sort, una altra vegada les Pitiüses tendran 
més sort en aquest món de la cultura. 

El senyor proponent d'aquesta moció s'ha detengut en 
quatre temes deis quals parlarem: Els diposits de les troba
Bes deis museus, l'autonomia ha estat negativa per a les ex
cavacions, el Museu de Menorca i les escavacions que no es 
fan. Prepari's, senyor proponent, per una noticia molt desa
gradable per a la cultura de les nostres illes i que vostes te
nen en la seva ma poder resoldre; prepari's, perque possi
blement dema sigui noticia, almenys a Eivissa i Formentte
ra, com a titular de premsa que realment no els fara mica 
de bo. Vull adelantar que votarem que no a tOts els seus 
punts, perque que no li quedi cap mena d'esperanc;a, com 
diu el Dante a La Divina Comedia, "lasciate ogni speranza", 
cree que avui i altres dies. 

Al primer punt vol manifestar el seu rebuig per la in
terrupció de les excavacions arqueologiques. El senyor pro
ponent vol manifestar qualsevoi mena de rebuig a tot ·el 
que fa la CanseIleria de Cultura; si els doblers que hi havia 
destinats a fer les cartes arqueologiques s'haguessin desti
nat afer exeavacions, segurament vostes haurien dit que es 
feien excavacions sense to ni so i que abans s'haurien d'ha
ver fet les eartes arqueologiques per saber qué es buscava. 

~ 

Punt segon, interessar que la Canselleria de Cultura, 
Edueació i Esports elabori l'organigrama del personal per 
al Museu de Menorca. Senyor proponent: Abans d'organit
zar l'organigrama del personal, que el Ministeri de Cultura 
faci el que ha de fer pel Museu de Menorca i llavors es po
dra fer l'organigrama, perque la designació de nou personal 
al Museu de Menorca es troba en aquests moments a l'es
pera de la conclusió de les obres de rehabilitació del claus
tre de Sant Francesc, perque si el Museu de Menorca és 
taneat, el Museu d'Eivissa es taneara aquest estiu, o millor 
dit, no s'obrira. Vosté, senyor proponent, no sé si molt so
vint o no, sol trucar al nombre de telefon 301771 per assa
bentar-se de la situació arqueológica a Eivissa. La mateixa 
persona a la qual voste demana informació per veure que 
por venir a dir aquí, ah ir em va escriure la carta següent, 
escolti bé, vos té; escoltin bé els diputats eivissenes i també 
els assistents: 

"En relació al tema de l'obertura del Museu Arqueolo
gic de Dalt Vila, tenc el gust de manifestar-li el que se
gueix: Com vos te no ignora, durant el passat any del 1991 
el Ministeri de Cultura va adjudicar a l'empresa Cubiertas 
les obres de condicionament i construcció dels serveis del 
Museu Arqueologie de Dalt Vila, després d'haver quedat 
desertes les subhastes durant dos anys per ser la quantia as
signada ~nsuficient i no concórrer ni~guna empresa. Confi-

ma que les esmentades obres, que tenen un termini d'exe
eueió de sis mesos, finalitzin a finals d'aquest mes de mare; 
o a prineipis del proxim. El projeete realitzat ha suposat el 
total desmantellament del museu que, arnés, sofrira una 
modificació del seu recorregut i disposició expositiva. Per 
aixó, haura de comptar amb la pertinent subvenció econo
mica per part del Ministeri de Cultura per al nou muntat
ge, confecci'ó de penells, trasllat de l'epigrafia i l'estatuaria, 
que en un primer pressupost s'estipula en 15 milions de 
pessetes. Aquest pressupost va ser presentat a la Direcció 
deis museus estatals a l'espera de la conformitat per part 
del Ministeri de Cultura. No obstant aixo, fins ara se m'ha 
comunicat verbalment la nul.la disposició económica que 
existeix per escometre l'esmentat projecte museologic que 
obligara a mantenir les instal.lacions del Museu Arqueolo
gic de Dalt Vila tancades al públic". 

A vostes els agrada molt dirigir-se cap aquí. Prenguin 
nota, avui em toca a mi; prenguin nota, facin aquest servei, 
vostes ten en en les seves mans que aquest estiu el Museu 
d'Eivissa no estigui tancat per als forasters i molt menys, 
perque els estim més, per als mateixos eivissenes. Per tant, 
parlem d'excavacions, pero son peccata minuta en compara
ció amb aquest problema que li acab de presentar. 

Considerar - el quart punt - la publicació de les memo
ries i l'elaboració d'un informe. Senyor proponent, és que 
voste desconeix la quantitat de memóries arqueologiques 
que es fan als museus de les Balears? La Sra Consellera, en 
la seva íntervendó de-fa: poes dies, va dir que hi havia- 50 -
publicaciones quan jo abans havia dit 200. Tots dos teníem 
raó; la Sra. Consellera es referia a les de Mallorca i jo em 
referia a les de Balears, pero no solament tenc a la seva dis
posició les que s'ha feto la que vostes són tan amants de l'e
laboració de pressupostos i de futur, li puc dir que per a 
aquest any que praeticament acaba de comenc;ar, el Museu 
Arqueologic d'Eivissa - perdonin que parli d'Eivissa, pero 
és el que tene más ama i, si em permet dir-ho, també el 
que més estim - té en projecte aquestes publicacions: Mar
ques de terra sigiJata, Bibliografia arqueoLOgica de les Illes Pi
tiüses, Produccions artesanals fen{Cio-púniques, Excavacions 
arqueologiques al Puig deis Molins, Prospeccions geo-arqueo
LOgiques a les costes de les Pitiases. No li vull esmentar les 
previsions deIs altres museus, perque em fa por que m'en
cenguin la llumeta vermella. 

Quant al punt cinque, estimar que la maxima eficacia 
en materia d'arqueologia, etc., etc., s'ha de coordinar via 
ajuntaments i entitats interessades, evidentment nosaltres 
hi estam molt d'acord, pero votarem en contra perque aixo 
nos al tres ja ho feim, ja estam coordinats, no cal que ho a
provem. Ssi es una cosa que ja s'ha fet, per que l'hem de fer? 

En definitiva i acabant, facin el favor de fer un favor, i 
valgui la redundancia, al patrimoni cultural de les Balears, 
la que tantes vegades hem hagut d'escoltar insults des d'a
questa esquerra vers la situació cultural del poble de les Pi
tiüses, al qual jo també represent en aquest moment, eridin 
a Madrid, eridin el Ministre, cridin el Sr Mas Guindal i li 
demanin que Eivissa, Formentera, les Balears no ens veiem 
privades d'aquesta riquesa per a l'esperit i per a la vista que 
és el Museu Arqueologic de Dalt Vila. Realment faran un 
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favor a la cultura de les Balears. Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr Mari. Vol fer ús del tom de replica, Sr. 
Pons? Té la pamula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Es veu que en par
lar d'Eivissa els aniIDS tenen tendencia a encendre's un poc, 
pero estigui tranquil. Aquest diputat no ha insultat mai els 
pobles de les Pitiüses, i si no, em digui amb quines parau
les. En aquest cas, jo li he dit que el Museu de Menorca era 
el més dotat de les Illes Balears quant a infrastructura, que 
és la part que correspon aportar al Ministeri de Cultura. La 
part de personal que ha d'aportar la Comunitat Autonoma 
de les Illes Balears a través de la gestió, si n'hi hagués, de la 
Sra. Consellera de Cultura, és el que impedeix que a Me
norca tenguin el museu obert. Per tant, a l'hora d'aclarir 
responsabilitats, cadascú ha de dur la seva. Jo he denunciat 
situacions de tercermundisme cultural, tant m'és si són afri
canescom asiatiques, com sudamericanes, és igual, i vos te, 
que és al davant d'unes illes que en materia cultural - en al
gun camp, no, pero globalment - no són precisament cap
davanteres per una situació histórica que ja he explicat 

-m-oltes vegadei, perÓ no ens ho imputin-ii]s socialistei.-ElS 
ha he dit moltes vegades: No hi hem comandat mai; alla sI 
que és cert que si no hi govema la dreta des del Paleol1tic, 
hi govema almenys des deis temps des fenicis i deis cartagi
nesas. Per tant, cadascú que dugui la seva creu. 

Que nosaltres hem de cridar el Ministre? O vost~ no 
són el segon partit a nivell d'Estat? O vost~ no són el grup 
que a for~ d'insistir sobre corrupció han d'aconseguir un 
canvi a niveU d'Estat? O resulta que només parlen de cor
rupció i s'obliden d'Eivissa? Han fet cap pregunta, eIs seus 
diputats, a les Corts Generals? Han fet cap proposició no 
de Uei? Quina iniciativa han fet? Res de res, de res, de res. 
CIar, li contest amb molt de gust. 

Museu d'Eivissa. Voste parla personalment amb el Sr. 
Jordi Femández i jo ho faig per telero n perque no m'és 
possible anar a Eivissa cada dos per tres, pero li assegur 
que estic informat. Per que no poden estar obertes tot l'any 
totes les dependencies del Museu Arqueológic d'Eivissa? 
Durant una epoca de l'any han de tenir un lloc obert el ma
tí i l'altre el capvespre, vos te ha sap perfectax¡ent, perque 
no hi ha personal suficient, i el personal no l'ha d'aportar 
el Ministeri de Cultura, l'ha d'aportar la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports de la Comunitat Autonoma. 
On és el personal? A Menorca I'esperen per abrir i el Mu
seu Arqueológic d'Eivissa l'espera per poder obrir tot el 
dia, no el maH un lloc i el capvespre l'altre, perque aixo 
també és tercermundisme. No in ten ti fer-nos creure que 
han arribat al nivell d'Europa, vagi a Europa i veura com 
funcionen. 

Memóries, publicacions. Per favor! Ja sé que a Eivissa 

es publiquen moltes coses. Jo consult, jo conec les biblio
grafies, el Sr. Jordi Femández també m'ha informal. Que 
vostes publiquen més coses que a Menorca? Ciar, perque 
vost~ tenen un museu obert i hi ha una certa aportació 
d'entitats financeres, perque si no, ja no en publicarien tan
tes, pero en aquest cas no parlam només d'Eivissa, parlam 
de totes les Illes. A Eivissa es pot fer més; a Menorca, com 
a minim, el director hauria de tenir la tesi publicada. No 
veu on ens trobam? A Mallorca, parli amb el Sr. Guillem 
Rosselló Bordoy i Ji dira la necessitat que té de fons per a 
publicacions, que són autenticament ridkuls els fans que té 
assignats al pressupost. 

Jo cree, Sr Mari i Tur, que és molt dificil justificar una 
política. No sé si la comparteix, em sorprendria molt, com 
més informat estigui manco la compartira, aquesta en con
cret d'arqueologia, perque és realment inexistent. Si la co
negués cercaria que fas un altre que sortís a aquesta tribu
na, perque jo he vist molts de miracles, pero defensar d'una 
manera seriosa i convincent una cosa que no té te defensa 
es practicament impossible. Jo crec que l'avantatge que té 
aquesta moció és que és tan1 de sentit comú, que és irreba
tible. Hem d'excavar? Si. Perque no conec cap territori cu
ropeu on es visqui aquesta situació que vivim aquí. Hem de 
dotar de personal el Museu de Menorca? Qui s'hi oposa? 
Vosté votara en contra, d'aixo? Prengui nota, perque els 
seus de Menorca no sé com ho justificaran. El Ministeri de 
Cultura ha gastat moltes desenes de milions en la insfras
tructura, més o menys ha complit. Vost~ no valen com
pHi? D'acord, ja-sabem que per una serie cucaveles poHti
ques hi ha hagut una nova majoria, peró aquesta votació 
serA puntualment recordada, prenguin nota. 

Programes d'excavacions, Voldria rebatre el Sr. Peral
ta. Nosaltres no hem parlat en cap moment d'excavacions 
indiscriminades. Som perfectament conscient que l'excava
ció indiscriminada significa exposar a l'exterior tata una se
rie d'elements fins aleshores protegits, pero una excavació 
planificada és absolutament necessAria i aixo és el que es 
planteja al punt tercer. Quan diu plurianual és precisament 
perque hi h'ha d'haver una programació. 

PUblicacions, no he d'insistir. I finalment l'ement de 
coordinació, que en definitiva no és més que recuperar el 
sentit de pacte cultural i fer-Io extensiu a tates les instan
cies, comen~nt per la Comunitat Autonoma, Consell Insu
lar, Ajuntament i entitats, perque ha de saber, Sr. Mari 
Tur, que hi ha entitats disposades a esponsoritzar excava
cions, no indiscriminades, sinó controlades pel director del 
museu de l'illa corresponent. Si aixó no es fa és perque no 
hi ha voluntat política de fer-ho. 

Sr. Mari i Tur, esper que un altre dia tengui una in ter
venció més feli<; i defensi una causa més justa. Avui li ha 
tocat anar en un mal vaixell. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Grups que volen intervenir en el 
tom de contrarr~plica? Pel Grup Parlamentari MIXT, té la 
paraula el Diputat Sr. Peralta. 
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EL SR PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, molt breument, només per referir-me a aquesta 
qüestió concreta de les excavacions indiscriminades. Ho 
sent molt, pero 1'objectiu d'una serie se senyors que volen 
que constantment hi hagi excavacions per donar satisfacció 
a la seva carrera professional em sembla just, pero no que 
es vulgui ter una cosa de qualsevol manera, encara que es 
controli, etc., en a~ estam totalment d'acord, peró no alió 
de dir anem a excavar per excavar, excavacions, excava
cions, excavacions i excavacions. Arribaria un moment que, 
quan fos realment necessari fer unes excavacions d'urgen
cia, cosa que s'ha discutit molt poc, s'haurien d'aturar les 
altres per anar fer l'excavació d'urgencia de tom que sortís 
en aquell moment. Que hi hagi un pla absolutament plani
ficat, que el sistema es posi més en ordre de com ha estat 
fins ara, en a~ estam d'acord, que s'ha de fer aquest pla, 
peró no hi estam en el fet de donar satisfacció únicament i 
exclusivament a una serie de senyors que són darrera i els 
va molt bé que es facin aquestes escavacions. En el fans de 
tot a~, allú que ha de funcionar són unes altres coses, no 
únicament i exclusivament ter excavacions i després deixar 
les coses abandonades, com ho estan. D'acord que no hi ha 
prou personal, perú moltes vegades tan sois no es va a veu
re com esta a~, per part deis responsables. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grk'cies, Sr. Peralta. Sr. Mari i Tur, té la paraula i el 
tom de contrarreplica. 

EL SR. MARI 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Les darreres paraules del pro
ponent de la moció semblaven valer dir que avui, en el te
ma de 1'arqueologia, m'havia tocat baIlar amb la més lletja; 
bailar amb la Consellera de Cultura, no és precisament el 
caso Dit aixó, hem veig obligat a intervenir i no ha hauria 
volgut, peró algun membre de l'esquerra ja es rasca la bar
ba, ja sap el que li espera. Molt de parlar d'arqueologia, 
molt de parlar de museus, molt de parlar de Menorca, Ma
llorca, Eivissa i Formentera, peró a Eivissa no solament te
nim clavada aquesta espina d'aquest museu que parlavem 
fa una estona, sinó que el museu o l'excavació més impor
tant que hi ha a Eivissa i uns del monuments més impor
lants del món en 1'art deIs temples rupestres és, com vos tes 
saben, el Cuieram. 

Creguim que em sap molt de greu haver-ho de dir, pe
rú vostes m'hi han empes. El Cuieram és el temple de la 
deessa Tani, com tots sabem, on 1'any 1917 es varen comen
~r les excavacions, tates pel Sr. Roman. El temple de la 
deessa Tanit és emblema tic pel que significa. Per aquest 
temple, la Comunitat Autónoma del Govern Balear ha do
nat alguns milions, i quan dic alguns vull dir més de dos, 
quatre cree - cinc, diu el Sr. Tur, que ha aixecat la ma sense 
que ningú li ho hagués demanat - i jo no vull demanar-ho 
a altres persones perque llavors no hi hagués un tom d'in
tervenció - peró aquests milions fa molts d'anys que són a 
1'Ajuntament de Sant loan, on precisament no mana el 
Partit Popular, on hi ha el projecte fet, dirigit per Parejar i 
Roig, i aquests diners no s'han gastat on s'haurien d'haver 

gastat. Aquesta figura té un nom en la legislació, prenguin 
nota. 

El Ministeri de Cultura, fa molts anys, quan jo ers de
legat del Ministeri, va dictaminar que el Museu de Dalt Vi
la i el Museu de baix estiguessin tancats un al matí i l'altre 
a la tarda, no va ser la Conselleria de Cultura ni el Govern 
balear. El personal que teníem va ser donat, pero no per 
culpa nostra. Aquesta solució de tancar un i abrir l'altre va 
sortir d'aquest conseller o d'aquest diputat que parla. Vos
te ja m'ha tractat una vegada de Neró, una altra vegada de 
Pelayo; venim cap a Eivissa, passam de Roma cap a Nord, 
ara tracti'm d'Annibal i ja ho lendrem tal. 

Publicacions. Em sembla que no llegeix massa be tot el 
que hi ha. El Museu de Menorca té previst per a 1'any 1992 
les següents publicacions: Indumentaria sacra, Unos relieves 
de Juan de Sala recuperados por el Museo de Mallorca, Pros
pecci6 arqueológica de la zona de Son Maree, L 'oficí de mes
tre d'aixa a l'illa de Menorca, Assaig de catalogaci6 de mo
lins de vent farmers de l'illa de Mallorca, Les taules de Me
norca i la seva orientaci6 astronómica í magnetíca, i tota 
una serie de dades que no lIegire per no avorrir-los. 

Quant al Museu de Menorca, em permetra que le Be
geixi aixo, perque vos te fara que aquest Parlament tengui la 
cultura avorrida i que quan algú surt aquí, tothom surti 
perque no hi ha qui ho aguanti. "La designació de nou per
sonal al Museu de Menorca ... ", aixo ja ho he llegit abans. 
"Perpart del serveis tecnicS del Ministeri de Cultura es re-
dacta un projecte museológic i un projecte per a l'equipa
ment de tallers i magatzerns destinats a la conserva ció deIs 
fons museológics afxf com de la primera planta destinada a 
ús público Finalitzat el projecte museologic, en col.labora
ció amb el Ministeri de Cultura, la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports tendra els elements necessaris per po
der coneixer les necessitats de personal i podra procedir a 
dota pressupostAriament la nova plantilla de personal". Es
tiguin tranquils que els meus companys de Menorca saben 
molt bé el que han de fer i quan el Ministeri hagi complert 
les seves obligacions, no seran ells els qui defalleixin i que
din endarrera. 

Quant a les excavacions, que sembla qué són l'objecte 
d'aquesta moció, no en té ni idea, perque abans d'ahir -
....... d'Eivissa, perque voste sempre exposa fets talaiótics -, 
l'arqueóloga Rosa Urrea, que no sé si voste la coneix, peró 
ella i el seu equip varen comen~r unes excavacions a Eivis
sa dins la catedral. Que vol dir aquest senyal de menys
preu? Voste diu que no se'n fan i jo dic que abans d'ahir es 
varen comen~r unes excavacions a Eivissa; si vol que en 
digui més en puc dir més, i acab com havia comen~t: perdi 
qualsevol esperan~ que pugui prosperar res que no ens in
teressi a nosaltres, perque aixf ha ha volgut el poble i li re
cord allo del Dante, que m'encanta: "Lasciate ogni speran
za". 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies. Sr. Diputat. Sí; per que demana la paraula? 

EL SR. TUR 1 TORRES: 
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Per al.lusions a la meva persona, Sr. President, a una 
institució que no té veu aquí. 

EL SR. PRESIDENT: 

Li don tres minuts per al.lusions. 

EL SR. TUR 1 TORRES: 

Moltes gracies, Sr. President. En primer Uoc, lamentar 
que una vegada més hagi de sortir per al.lusions en aquest 
tema en aquest Parlament, on cree que no hauria de ser ai
xi, pero m'hi veig fon;at per segona vegada. Abans de res, 
perque quedi ciar, vull dir que qui parla va redactar aquest 
projeete de restauració d'aquesta cova i va sol.licitar aques
ta subvenció, ara fa exactament uns quatre anys. Passat un 
temps llarg, per un pressupost que s'anava a liquidar i que 
sobraven 5 milions de pessetes, el Sr. Jordi Fernández, pre
sent en aquella reunió, va aconseguir que es destinassin a 
aquesta cova perque tenia coneixement del meu interes -
en aquells moments era batle d'aquesta institució - per res
taurar aquest monuments, que com molt bé diu el Sr. Con
seUer, té una gran importAncia internacional. GrAcies a 
aquella intervenció del Sr. Jordi Fernández que, arnés, 
també vull dir que havia col.laborat en la redacció d'aquell 
projeete, es va aconseguir aquesta subvenció de 5 milions 
de pessetes. L'Ajuntament va acordar per unanimitat apor
tar-hi la mateixa quantitat, es va acabar de redactar el pro
jecte definitiu i es van adjudicar les obres. No esmentaré 
dates perqu~ no les sé de memoria. 

He volgut fer aquesta aelaració especiament per que 
s'ha insinuat que l'Ajuntament de Sant Joan havia gastat en 
una altra cosa els 5 milions de subvenció que havia aportat 
el Govern balear, que no s'han gastat preeisament alla, com 
s'ha dit textualment, i vull aelarir que no s'has gastat alla 
pero s'han reservat per poder exeeutar aquest projeete tot 
d'una que sigui possible, que esper que sera molt prompte. 
És una cosa que sap el Sr. Mar( i Tur, jo sempre li he mani
festat en privat i mai n'he fet un ús públic, pero el Sr Mar( 
reitera tant aquest tema que em veig obligat a dir aquí la 
veritat. L'execució d'aquestes obres s'ha retardat uns dos 
anys perqu~ un destacat militar del Partit Popular de la Ca
la de Sant Vicent, propietari dels terrenys per on transcor
re el cam! d'accés a la cova, ha posat tots els entrebancs 
que ha pogut... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Tur, se centri en l'al.lusió i tengui en compte que el 
temps ja ha passat. 

EL SR. TUR I TORRES: 

Moltes gracies, Sr. President. Acab tot d'una i li reiter 
el meu agraIment per poder aelarir aquest tema. Ha posat 
tots els entrebancs que ha pogut per retardar aquest projec
te. Cree que es troba enfocat i resolt, perqu~ aquesta és la 
veritat i en honor a la veritat ho havia de dir, tant per la 
institució com per l'al.lusió que s'ha fet a la meva persona. 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Geacies, Sr. Tur. Conelos el debat, passarem en conse
qü~ncia a la votació de la moció. Entens que es poden vo
tar conjuntament els apartats 1 i 2 i la resta, és a dir, votarí
em en primer Uoc els apartats primer i segon, conjunta
ment, i llavors la resta del text la moció. 

Vots a favor dels punts primer i segon de la moció. Es 
volen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure. 

Vots en contra? Gracies, es poden asseure. 

Abstencions? GrAcies, es poden asseure. 

Vots a favor, 25; en contra, 29; abstencions, 3. Quden 
rebutjats els punts primer i segon la moció i passam a la 
votació dels punts tercer, quart i cinqu~. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, es poden asseure. 

Vots en contra. Es valen posar drets, per favor? Gra
cies, es poden asseure. 

Abstencions? No n'hi ha. 

28 vots a favor, 29 en contra. En conseqüencia, queden 
rebutjats els punts tercer, quart i cinqu~ de la moció. 

IV.- DEBAT DE L'ESMENA A LA TOTALITAT R. 
G.E. NÚM. 946/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLA
MENTARI PSM I EEM AL PROJECIE DE LLEI R.G.E. 
NÚM. 3324/91, DE MODIFICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ 
FINAL PRIMERA DE LA LLEI 10/90, DE DISCIPLINA 
URBANíSTICA 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al IV punt de l'ordre del Dia, que és el debat 
de les esmenes a la totalitat presentades al Projeete de Llei 
núm. 3324/91, de modificació de la disposició final primera 
de la Llei 10/90, de Disciplina urbanística. Comen<;arem 
per l'esmena a la totalitat núm. 946, presentada pel Grup 
Parlamentari PSM i EEM. Té la paraula el Diputat Sr. Ló
pez i Casasnovas, en nom del grup esmenant. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Ens trobam davant un cas ben curiós. El Govern de les 
Illes Balears ens du a consideració un projecte de llei con
sistent a modificar la disposició final primera de la Llei de 
Disciplina urbanística. Primera pregunta: Es va equivocar 
el Govern de les Illes Balears quan va dur a consideració 
d'aquesta Cambra la Llei i el Projecte de Llei de Disciplina 
urbanística? Si així ha considera, que ha digui, que ha reco
negui. Que el Parlament es va equivocar? Nosaltres pen
sam que no; que el Parlament de les Illes Balear, en no si
tuar aquests temes d'expedients de ruIna de construcció, 
senzillament va considerar que no ha havia de Eosar dins la 
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Llei de Disciplina urbanística. 

La Llei de Disciplina urbanística diu, en el seu pream
bul, que fa una opció de desenvolupament i aplicació de la 
normativa puntual - normativa que en alguns casos supera, 
millora l'antic Reglament estatal de Disciplina urbanística -
i diu, a més a més, que s'ha elegit l'opció de dur-ho per vía 
de projecte de !leí perque s'han d'analitzar els problemes 
urbanistics peculiars del nostre territori que necessiten 
abordar-se amb solucions instrumentades precises mitjan
~nt una norma legal. 

Aquest Projecte de Llei presentat pel Govern realment 
ens ha sorpres una mica. Que és, que no es poden declarar 
expedients de ruIna? Nosaltres pensam que sí, que a les 
Illes Balears, malgrat que el Reglament de Disciplina urba
nística estA totalment derogat per la Llei de Disciplina ur
banística 10/1990, de 23 d'octubre, en canví hi ha tot un 
procediment administratiu que és perfectament aplicable i 
que, en definitiva, pot fer innecessaria la presentació d'a
quest Projecte de Llei. Aixo no obstant, si fos necessaria la 
tramitació d'un projecte de llei i el Govern considerés que 
és tan important introduir aquests temes d'expedients de 
rUIna, aleshores hi ha una formula molt més normal, molt 
més autonomica, molt més propia, que és moficar la Uei, 
pero mitjan<;ant l'addició d'un seguit d'articles que perme
tin millorar, si així es creu, aquesta situació. 

De tata manera, senyors del Govern, el PSM i EEM 
som partidaris d'exercir allo que les mateixes competencies 
en materia d'urbanisme donen a la Comunitat Autonoma. 
En definitiva, es tracta que el Govern pot, vía decret, regu
lar, normativítzar aquesta qüestió que, d'altra banda, té un 
carActer molt menor, molt minúscu1. Reintroduir una part 
d'un reglament estatal que la Llei 10/90 ha qualificat de mi
llorable, d'opció que peimet un desenvolupament millar? 
No ha en ten en; si ha introdulm és que d'alguna manera 
optam per un camí facH, pero és un cami autiautonomic, 
un camí molt poc d'acord amb l'exercici d'una competencia 
que tenin atribUida com a propia. Sense más ambages, per
que crec que no cal rodar massa la sinia per aquesta qües
tió, el nostre grup seria partidari de retornar aquest Projec
te al Govern i instar-lo a regularitzar a~ mitjan~t un de
eret o mitjan~t la incorporació d'un articulat propi sense 
acudir a la introducció d'un reglament ja absolet. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Grups que valen intervenir en el 
torn a favor o en contra? Se suspen de moment el torn a fa
vor o en contra. Té la paraula el Conseller d'Obres Públi
ques i Ordenació del Territori. Queda oberta qüestió inci
dental amb el Diputat del PSM i EEM. 

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 

Una intervención muy breve. Como ha dicho el Sr. Ló
pez Casasnovas, creo que el tema no merece más, pero no 
obstante ha habido una alusión no velada a los errores del 

Gobierno que creo que vale la pena contestar, aunque sea 
muy brevemente. 

Creo que es sacar el tema fuera de contexto hablar si 
ha habido errores o no los ha habido y si el Gobierno se 
equivoca que lo corrija el Gobierno, pero si nos ponemos 
en este plan yo tendría que decir que el Proyecto de Ley 
que presentó el Gobierno fué modificado y cabe suponer 
que perfeccionado por la Cámara durante el debate y lo 
que se aprobó definitivamente fué a la Cámara. Si el pro
yecto presentado por el Gobierno contenia un error y fué 
mantenido por la Cámara después del amplio debate que 
tuvo, la Cámara acuñó este error que había presentado el 
Gobierno, en cuyo caso el error es de la Cámara, pero creo 
que éste no es el camino. Si el Gobierno tenía que rectifi
car, ya rectifica cuando presenta este proyecto y dice que 
esto hay que corregirlo; no entramos a decir si el error es 
del Gobierno o del Parlamento, simplemente que hay un 
error. 

El Parlamento consideró que no debía estar en la Ley 
de Disciplina urbanística. Quizá es verdad y quizá tenga ra
zón; el tema de la regulación de los expedientes de ruina no 
tendrla que estar en la Ley de Disciplina urbanlstica, pero 
desgraciadamente hubo una disposición de esta ley que de
rogaba el reglamento que lo regulaba, o sea que el Parla
men!o - porq.ue la ley, una vez aprobada por el Parlamento, 
es del Parlamento - si que entró en este tema; entró dero
gando la normativa que lo regulaba y ahora no hay norma
tiva: 

Que existe la Ley de Procedimiento Administrativo? 
Ciertamente. Ciertamente existe; lo que me extrafta es que 
sus amores autonomistas no le permitan utilizar el Regla
mento de Disciplina Urbanística porque es del Estado y en 
cambio le permita utilizar la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, que yo creía que también era del Estado. No en
tiendo por qué una sí y la otra no, francamente. Cual es la 
verdad de los hechos? Eso no es un tema político, es que la 
Ley de Disciplina Urbanística regula de una manera mucho 
más exhaustiva, mucho más completa y da mucha garantía y 
más seguridad jurídica de funcionamiento a los ayunta
mientos que la simple aplicación de la Ley de Procedimien
to Administrativo, que es mucho más genérica y que no 
contempla con tanta minuciosidad unos expedientes que 
son muy especiales, como los de ruina, eso es, y por esto el 
Reglamento de Disciplina urbanística, en sus artículos 18 a 
28, lo contempla con mucha minuciosidad, mucho mejor 
que la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Lo normal era no haberlo derogado, eso es lo que ten
dríamos que haber hecho, puesto que no hada falta tocarlo 
ni tenía nada que ver con la disciplina urbanística, pero 
asumamos que entre todos nos equivocamos y lo deroga
mos y algo que hacer en este momento. A usted le gustaría 
más que nosotros hubiéramos hecho una nueva ley separa
da de ésta, distinta o vía decreto. Da lo mismo, tanto se 
puede hacer vía decreto como vía ley; podía ser un decreto, 
es un texto reglamentario, pero ya que habíamos tratado 
todo el procedimiento como ley, podía ser por vía de ley. 
Lo que pasa es que cuando los especialistas han estudiado 
la posibilidad de redactar un texto nuevo distinto, se han 
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encontrado con que difícilmente se podía mejorar el texto 
que existe en estos momentos. 

Todos los especialistas coinciden en que estos artículos 
del Reglamento de Disciplina Urbanfstica del Estado están 
muy bien estudiados, lo regulan muy bien y no hay por qué 
tocarlos. Entonces, una de dos: O mantenemos los mismos, 
pero decimos y confesamos que son los mismos sin darnos 
ninguna vergüenza reconocer que nos parece que están 
bien o tenemos que obviarlos a escondidas y presentar un 
texto que diga lo mismo que dice el Reglamento actual, pe
ro sin decirlo. Francamente, a nosotros no nos parece éti
co, ni hecho por la vía de decreto ni propuesto al Parla
mento para que lo haga por la vía de ley. Si tenemos que 
presentar el mismo texto articulado que tiene el Reglamen
to actual, más vale decir que es éste y no empefiarnos en 
presentar otro. Que ustedes creen que es mejorable? Tie
nen la oportunidad, por la vía de enmiendas, de mejorarlo. 
Yo he de reconocer, sinceramente, que nuestros servicios 
tecnicos y jurídicos, después de consultar con los servicios 
jurídicos de los ayuntamientos, han opinado que éste era el 
mejor texto y que valía más mantenerlo. 

No creo que esto sea un desprecio a la autonomía ni 
entiendo el calificativo de impertinente. Yo creo que el 
hecho de utilizar libremente la opciÓn que tenemos de 
mantener una ley o modificarla y escoger la que más con
venga a nuestra Comunidad es ejercer la autonomía plena, 
y nosotros pensamos que lo que más conviene a la Comuni
dad Autónoma de nuestras islas es mantener el mismo tex
to d,el Reglamento_de disciplina. Si creemos que es bueno, 
¿por qué lo vamos a tocar? ¿Tan malo es, para una Comu
nidad Autónoma, reconocer que algo que hizo el Estado 
hace mucho tiempo está bien hecho? Yo creo que esto no 
es malo ni ser antiautonomista, esto es ser realista. ¿Por 
que vamos a complicar la vida a nuestros conciudadanos 
simplemente por pensar que nosotros lo vamos a hacer me
jor que los otros, sólo porque los otros eran el Estado? Por 
favor, Sr. López, entonces tendríamos que legislar todo lo 
legislable y ése, desde luego, no es el principio de nuestro 
Gobierno. ¿Para qué vamos a tocar la legislaciÓn del Esta
do que entendemos que es suficiente y buena? ¿Para crear 
complicaciones? Yo no lo entiendo. 

De todas formas, tengo que decir sinceramente que me 
gustarla que mantuviese este afán cuando tenga que apo
yarnos en el pleito que seguramente tendremos que presen
tar al Estado cuando pretende imponernos una nueva legis
lación del suelo amparAndose en la redacción de un texto 
refundido. Entonces sí le agradeceré todo esto apoyo, por
que creo que sí, que es inmiscuir-se el Estado en las com
petencias de las comunidades autónomas, dictando legisla
ción nueva en un tema donde no tiene por qué Ifacerlo, pe
ro mantener nosotros libremente una que ya existe, no en
tiendo que sea antioautonomismo. Muchas gracias, Sr. Pre
sidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. López i Ca
sasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Jo pensava, Sr. President, que analitzavem una qüeslió 
menor, si em permet dir-ho d'aquesta manera , pe ro ara 
veig que no que té una dimensíó polít ica més importanl de 
la que jo pensava. Jo na he dit que el Parlament s'llagi 
equivocat, al contrari, jo he di! que i el Govern de les liles 
BaJears avui du un projecte de \leí que d'a lgu na manera cs
mena el Projecte de Llei que inicialment va presentar, per
que aquest punt no hi era, aleshores que ha digui ciar, que 
reconegui que es va equivocar. 

El Parlament no es va equivocar. Almenys el meu grup 
i jo, que en aquell momem v~rcm votar a favor d'aquesl le· 
ma de la Llei de disciplina urbanística, consider que na ens 
v~rem equivocar. Consider, en qualsevol cas, que una refe
rencia a la Uei de Procecliment administrallu <.le l'Estat és 
més important que una referencia a un decret de l'Estat, un 
decret que és el Reglament de Disciplina urbanística. Hi ha 
una relació jurídica inexcusable, és m It més important una 
Uei que un deeret i pcr a~o n lam, feitn eslrany aques! in
tenl de reintroduir un deerel es tata l que llavía esta! deroga! 
per una Uei autonomica, és aq uí el tema, i a~ na és una 
qUes lió d'etica. Jo cree que aquí la paraula etica es traba un 
poe fora de cOJ1lext, aquí diseutim potser una qüestió poll
lica. 

Una altra qüestió, Sr. Conseller: Sapiga que nosaltres 
- sempre donarem suport a l'exercici de les competencies 

d'aquesta Comunitat Autonoma, pero hem de ser cohe
rents, eh? Ara ens ha demana per garantir, per ássegurar 
l'exercici de la competencia urbanística, la capacitat de le
gislar sobre el regim del sol. Molt bé, pero també li vam de
manar des d'aquesta tribuna que exercfssim el recurs d'ins
constitucionalitat en la Llei de Costes i també li vam dema
nar que exerdssim un recurs d'inconstitucianalitat en de-

~ fensa de l'Estatut d'Autanomia en re la ció amb el tema d'ai
gües, perque ciar, l'Estatut i la Constitució Espanyala di
uen que aquelles comunitats autonomes que tenen conca 
hidrologica no compartida amb al tres comunitats autono
names tenen dret a ten ir aquesta competencia i nosaltres 
ha vam defen~r, a~. En qualsevol cas, demanent-nas per 
que en aquell mament vostes van considerar que no era de 
rebut fer-ho. 

Jo cree que, en qualsevol cas, nosaltres venim a dir que 
la situaeió que vOStes adopten és palesament La pitjor. No 
volem dir que no sigui so.lueió, jurídicament ha és, pero és 
una solució més dolenta que no tocar la lIei o més dolenta 
que modificar la llei modificar la llei reintroduint o fíns i 
lOI - és poc automista, pero si vol - copianl, traduinl al ca
talA, si és correcte, el que diu el Reglament en aquest pun!. 
Ara bé, fer un afegit a la disposiciÓ addiciooal i dir que e.1 
Reglament de Disciplina urbanística esta tal queda derogat 
excepte de l'article 18 a l'article 20 i tants n.o em sembla 
massa adient. 

Que quedi ciar que la paraula impertinent no té cap 
sentil pejoratiu, eh? Vull dir que no és tan pertienenl com 
una altra cosa. Cree que el debal surt un poc de mare, eh? 
De tota manera seria ridfcul no fer d aquest debal una 
qüestió de fans. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió, té la parau
la el Sr. Conseller. 

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

Sí; muchas gracias, Sr. Presidente. No entiendo las 
consideraciones que ha hecho el Sr. Lópz en relación a la 
Ley de Costas y a la Ley de Aguas. Nosotros presentamos 
el recurso de inconstitucionalidad para una y para otra, así 
que no sé por qué dice que no ejercimos la petición que 
nos hizo. La ejercimos, la presentamos en las dos leyes y 
además pedimos la competencia de la Ley de Aguas; sus 
compañeros que siempre votan con ustedes nos lo negaron, 
votaron en contra aquí y en Madrid no prosperó, pero no 
porque no lo hicimos nosotros, porque sus amigos no le 
apoyaron en este caso, pero nosotros ejercimos este derec
ho, así que no sé por que pide que lo hagamos. 

Desde luego yo no estoy capacitado para juzgar si el 
Parlamento se equivocó o no, ni creo que sea éste el tema 
del debate, lo cierto es que el Parlamento aprobó una dis
posición que dejaba sin cobertura - no diré legal, digamos 
normativa, porque legal existe el artículo 183 de la ley -, de-
jó sin desarrollo reglamentario el ejercicio de unas funcio
nes como la tramitación de expedientes de ruina. No sé si 
equivoO\oamente o intencionamente, pero lo cierto es que 
quedó esta laguna y en estos momentos no hay desarrollo 
normativo que permita tramitar-cómodamente - si quiere -- 
usted la expresión - un expediente de ruina; tiene que limi
tarse, como cualquier expediente general, a la Ley de Pro
cedimiento administrativo. 

De lo único que se trata aquí es de reconducir la situa
ción. No quiero decir que sea corregir un error o qué es, 
quiero decir que simplemente es volver a dictar una norma
tiva. Si nosotros creemos que la mejor normativa que se 
puede dictar es la contenida en un reglamento que enten
demos que no debiera haberse derogado, proponemos que 
se anule esta derogación que se hizo porque creo que es lo 
más senzillo y lo más honesto. Tampoco digo que lo demás 
sea deshonesto, pero si vamos a mantener una misma re
dacción creo que lo honesto es decir que mantenemos ésta, 
no copiarla y hacerla como si fuese nuestra, eso no me pa
rece que sea muy ético, y en este sentido he empleado la ex
presión ético, eso es todo. ¿Usted cree que ésta es la peor 
solución? Yo creo que es la mejor, pero en cualquier caso 
me da lo mismo. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT. 

Gracies, Sr. Conseller. Obrim el torn d'intervencions a 
favor o en contra. Pel Grup Parlamentari M IXT, té la pa
raula el Diputat Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORós: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Aquí hi ha una pan del raó del Grup Parlamentari 

PSM i EEM, que és que efectivament, al nostre entendre, 
remetre una llei autonomica a una llei estatal quan tenim 
plena competencia, com en el cas urbanístic, perque tenim 
urbanisme pel 148.1.3 i per l'article 10 de I'Estatut, Ilavors 
és una tecnica legislativa molt dolenta. Jurídicament és 
igual si es fa d'una manera o de l'altra, pero poHticament és 
molt distint; és senzillament tenír un concepte de l'autono
mia com una cosa pragmAtica sense cap contingut, sense 
cap idea de país, sense cap idea de poble. Per consegüent, 
Sr. Saiz, ja que veig que fa carusses, li he dir que jo respec
to que vos te no sigui autonomista, pero que estic d'acord 
amb el Sr. López i Casasnovas que encara que sigui copiar 
lietra per lletra, si efectivament els artides 18 al 28 del Re
glament de Disciplina urbanística estan bé, no tenim per 
que tocar-los, per respecte al que ha fet I'Estat. Es fa un ca
pital, es recullen i es deroga el Reglament de Disciplina ur
banística; aixo, des del punt de vista autonomista, em pa
reix que és la posició. En canvi no es pot dír el mateix de la 
Llei de Procediment administratiu, perque aquesta és com
petencia de l'Estat segons I'article de la Constitució 14 
9.1.18. Per consegüent no hi ha res de tot aixo. 

Ara bé, en principi també s'ha de convenir, o almanco 
jo pens, a no ser que em convencin els arguments del Sr. 
Triay qua n defensi la seva, que en aquest momemt no co
nec, que es millar la regulaci6 concreta deis expedients de 
ruina que la normativa general de la Llei de Procediment 
administratiu, perqu~ un buit, com diu el Sr. Conseller, 
cree que tampoc no hi és, o sigui que q-ue en aixo també 
cree que tene!! raó quan int~rpel.len, perque hi ha Llei de 
Porcediment administratiu, el que passa és que si es va fer 
aquest procediment especial en el Reglament de Disciplina 
urbanística, logicament aquest procediment s'ha adaptat 
molt més a la circumstancia que el procediment general. 

Per tat aixo, aquí hi ha una raó de fons que en principi 
jo cree que el Govern té més ra6, en aquest cas, que els que 
proposen l'esmena a la totalitat, pero en canvi hi ha una ar
gumentació política - l'argumentació, dinem, de la manera 
de dur aixo aquí - que en aquest cas entenem que tenen raó 
el Sr. López i Casasnovas, en concret, i també el Sr. Triay o 
el Partit Socialista quan diuen que no hi ha un buit legal. 
Per tot aixo, per tant, ens abstendrem en aquesta votaci6. 

EL SR. PRESIDENT. 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA no hi ha intervenció. Pel Grup PP-UM, té la parau
la el Diputat Sr. Jaén y Palacios. 

EL SR JAEN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 

Yo creo que conviene retomar algunas palabras del Sr. 
Conseller y en concreto remitirnos a los antecedentes de la 
Sesión del 23 de octubre del año 1990, donde se sometía a 
la consideración de la Cámara el dictamen correspondiente 
de la ley que ahora estamos comentando. En concreto, las 
discrepancias que se habían manifestado en su tramitación, 
lo cierto y seguro es que eran bien escasas y que la ley se a
probó por unanimidad en muchos artículos, con algunas 
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abstenciones, una de ellas en la exposición de motivos y o
tras concretamente en el artículo segundo. 

EIs Grupo Parlamentario del PSM i EEM nos presen
ta esta enmienda a la totalidad a cuyas motivaciones se han 
referido el Conseller y el portavoz del Grupo MIXTO, Sr 
Pascual, sobre las cuales yo también quisiera precisar algu
nas cuestiones. No entraré en el debate porque ya quedó 
muy clarificado que no es un error del Gobierno, ya que el 
Gobierno remitió el Proyecto de Ley y la Cámara lo estu
dió, y por tanto queda fuera de qualquier responsabilidad 
en ese asunto. Una precisión sí que conviene hacer, que es 
la relativa a la Ley de Procedimiento administrativo, como 
ha hecho también el Sr. Pascual, y es que la ley regula con 
caracter general la instrucción de los expedientes, así como 
el aspecto disciplinario, pero no regula con carácter especí
fico lo que hace el Reglamento de Disciplina urbanística y 
aquí, en este Reglamento, se intenta garantizar de una u o
tra forma el derecho de los moradores de las viviendas con 
la seguridad. Por tanto, la motivación que argumenta en el 
segundo párrafo en la tramitación de los expedientes nos 
parece una motivación bastante acertada para mantenerla. 

También discrepar, y así lo ha hecho el representante 
del Gobierno, de que, evidentemente, porque se haga una 
referencia a un real decreto de disciplina urbanística, se sea 
más o menos autonomista. Yo creo que eso es muy provin
ciano; de lo que se tiene que hablar es de contenidos o no 
contenidos adecuados o no adecuados al fin que se busca. 
Aq~í hemº~ copiado más de una vez otras cosas de otras 
autonomías y no se es más autonomista porque se copie un 
artículo de Catalufia, de Valencia o del País Vasco. Yo 
creo que esto está fuera de todo lugar. 

Yo he tenido el presentimiento de que aquí tal vez se 
pensaba en aquello que Rousseau ya escribió en el Emilio, 
que todo sale perfecto de las manos de Dios, y claro, sal
vando las distancias, evidentemente el Gobierno hace pro
yectos que no son perfectos, como es natural, y que la Cá
mara está para enmendar la plana en las cosas que conside
re oportunas en la tramitación parlamentaria. Si esto no ha 
sido así, se ha visto la conveniencia de adicionar y modifi
car esta ley y nos parece que es oportuno. Por todo ello, la 
postura de nuestro grupo es de rechazo de esta enmienda a 
la totalidad que presenta el PSM i EEM. Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Torn de replica. Té la paraula el 
Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZI CASASNOVAS: $ 

Gracies, Sr. President. Per agrair, en primer lloc, al Sr. 
Pascual, la bona interpretació de l'esmena a la totalitat, si 
bé ha anunciat una abstenció. De tata manera, vull que 
quedi ben clar davant aquesta Cambra que l'esmena a la to
talitat que presenta el nostre grup amb sol.licitud de retorn 
al Govern, no és tant per la necessitat de regular o no regu
lar els expedients de rUIna, sinó per la manera com s'ha fet, 
que a nosaltres em sembla realment provinciana - i perdoni 
que ho digui així, emprant les mateixes paraules -, quan no 

ridícula. No vulguin inculpar a tot el Parlament un error 
que el Parlament, que jo sapiga, no reconeix. Jo no reconec 
que el Parlament s'equivocas qua n dia 23 d'octubre va 
aprovar la Llei 10/90, i jo no he dit que el Govern ha reco
negui, peró, impl1citament, si el Govern du un projecte de 
lei de modificació alguna cosa cosa haura vist i em sembla 
molt bé, a més, que si considera un buit legal que el refaci. 

És la forma que no ens agrada, és la forma. El Regla
ment de Disciplina urbanística, Sr Pascual, no és una llei 
estatal, és un decret estatal, i si vam fer una Llei de Disci
plina urbanística en aquest Parlament precisament en exer
cici de les competencies autonomiques, em sembla que el 
més correcte és que, via llei, no ens remetem a un decret de 
l'Estat. Incorporem, en qualsevol cas, tot a110 de bo que -
s'hagi d'introduir en el tema d'expedients de ruina, tindrem 
la Llei de Disciplina urbanística més completa i a la vegada 
podrem dir que el Decret estatal de Disciplina urbanística 
queda derogat a la Comunitat Autónoma de les Illes Bale
ars. AcIJ és tot, no hi ha res més. 

ELSR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. López i Casasnovas. Hi ha intervencions 
dins el torn de contrarreplica? No hi ha intervencions. Vol 
fer ús el Grup SOCIALISTA del torn de fixació de posi
cions? 

EL SR TRIAY 1 LLOPIS: 

No, Sr. President. El Grup SOCIALISTA vol defensar 
la seva es mena a la totalitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Perfecte, pero com que en quaIsevol cas quedaría un 
tom de fixació de posicions, abans de passar al debat de 
l'esmena següent es podia interpretar que es podia fer ús 
d'aquest torno 

IV) DEBAT DE L'ESMENA A LA TOTALITAT R 
G.E. NÚM. 949/92, PRESENTADA PEL GRUP P ARLA
MENTARI SOCIALISTA AL PROJECTE DE LLEI RG
.E. NÚM. 3324/91, DE MODIFICACIÓ DE LA DISPOSI
CIÓ FINAL PRIMERA DE LA LLEI 10/90, DE DISCI
PLINA URBANíSTICA 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al debat de I'Esmena a la totalitat núm. 949, 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, al Pro
jecte de Llei núm. 3324, de modificació. Té la paraula, pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, el Diputat Sr. Triay i 
Llopis. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

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

En primer lloc vull dir que ens trobam davant una 
qüestió que no mereix que la sang ens pugi al cap a ningú 
deIs presents. En podem parlar ben serenam~nt, és una 
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confrontació d'argumen15 i no sentimen15. 

En primer lIoc, jo valdría plantejar: És cert que no 
s'han pogut tramitar els projectes de ruIna a causa de la 
disposició derogatoria de la Llei 1990 de Disciplina urbaní
tica de les Illes Balears? La meva resposta és taxativa: no és 
cert. La ruIna és regulada a la Llei del Sol des del 1956, fa 
36 anys, article 170 de la Llei del 1956, reproduIt exacta
ment a l'article 183 del text refús del 1976. El Reglament 
de Disciplina urbanística s'aprova l'any 1978. ¿Entre el 
1956 i el 1978 - i per tant, sense Reglament de Disciplina 
urbanística - durant 22 anys es van poder tramitar expe
dien15 de ruina? Desgraciadament a mils, a mils, i, arnés, 
van donar lIoc a una jurisprudencia tan amplia que ha in
terpretat al maxim detall to15 els aspectes relacionats amb 
aquesta qüestió; Procediment, concepte de ruIna, peritatges 
i proves, qui pot iniciar l'expedient, etc. 

Per tant, la primera afirmació que hauríem de fer és 
que la derogació per part d'aquest ParIament - perque va 
sortir d'aquest Parlament, efectivament, per unanimitat de 
la ponencia la deroga ció total i no hi va haver més qüestió 
durant tata la tramitació - del Reglament de Disciplina ur
ban[stica per la Llei de Disciplina urbanística d'aquest Par
lament, no impedeix la tramitació d'expedients de dec\ara
ció de ruIna. No existeix una llacuna normativa, existeix 
una regulació suficient per al procediment general del qual 
ja han fet menció els qui m'han precedit en l'ús de la parau
la. 

De les nombrosíssimes sentencies del Tribunal Suprem 
que hí ha sobre aquest tema només en vull destacar una de 
día 18 de desembre del 1974, que es reprodueix amb els 
mateixos termes día 7 de novembre del 1977, í per tant ta
tes dues són anteriors al Reglament de Disciplina urbaIÚS
tica de l'Estat del 1978. Diu: "La declaració de rUIna és un 
acte reglat, sotmes a normes especifiques, substantives i 
procedimentals, acordat en expedient contradictori i im
pugnable en via jurisdiccional". Per tant, aixo com a conclu
sió de tata una jurisprudencia de 20 anys, realment és un 
procediment tan complet que de cap manera no es pot dir 
que hi ha un buit, sinó, ben al contrari, una perfecta defini
ció de la institució i del procedíment aplicable. 

I'any 1978 entra en vigor el Reglament de Disciplina 
urbanística, que incorpora una secció que es diu "De I'estat 
ruInós de les construccions". El primer que vull dir és que 
proplament no és una materia de disciplina urbaIÚStica, pe
ro són 17 artieles, del 12 al 28 del Reglament de Disciplina 
que despleguen l'article 170 de la Llei del Sol del 1956 que, 
com deia abans, reproduiex exactament el 183 de la refor
ma del 1975, text refús del 1976. El Reglament es publica 
en el Butlletl Oficial de I'Estat - aixo és curiós, perque és 
molt llarg, són diversos reglamen15 - els dies 15, 16 i 17 de 
setembre del 1978, i un més tard, dia 14 d'octubre del ma
teix any, s'aprova un decret de suspensió de la vigencia de 6 
d'aquests 17 articles que reglaven la rUIna i que logicament, 
hem de su posar que té 1'0rigen, justifica el Decret de sus
pensió, en raons de prudencia davant l'estudi d'una nova 
reforma de la Llei del SOl. Aquesta reforma no va avan~r, 
no va neixer, pero actualment aques15 6 artic\es continuen 
suspesos .. 

Els anicle suspesos definien la ruIna i les circumstan
cies per declarar-la. Es va suspendre perque 30 dies van ser 
suficien15 perque els juristes i els tecnics de seny fessin arri
bar al MOPU que el Reglament no resolia problemes, sinó 
que en creava i de gravíssirns. Allo que queda, per tant, fou 
una regulació parcial, practicament limitada a detallar el 
procediment aplicable en el cas de declaració de ruIna inco
ada d'ofici, que només és una de les possibilita15 de incoa
ció de l'expedient de ruma, perque també el poden incoar 
els interessa15. En realitat, els qui han estudiat a fans 
aquest tema - i n'hi ha malt que ha han fet - diuen que els 
articles no sus pesos no aporten res que amb anterioritat no 
hagués establert i interpretat nftidament la copiosa juris
prudencia del Tribunal Constitucional. 

Ara bé, estA malament aquesta regulació parcial? Si 
s'accepta com a bona la regulació de la ruina de la Llei del 
Sol del 1956 i, per tant, la seva connexió amb la Lei d'Ar
rendamen15 urbans, el Reglament és bo ja que no enerva en 
absolut, no modifica en absolut el contingut de la Llei del 
Sol i es limita a detallar el procediment. Ara bé, el proble
ma el tenim a la Llei de Sol, com exposaré més endavant, 
pero ¿ja resolt el Reglament de Disciplina urbanística de 
I'any 1978 aquesta conflictivitat tan intensa que hi ha va ha
ver fins el 1978 en materia de rUIna? El detall d'aquest pro
cediment, per tant, realment resol problemes i evita la con
flictivitat i ..... ? En absolut. En absolut, perque el conflicte 
és a la mateixa llei, perque, com vos tes saben, la declaraq
ció de rUIna té per efecte la resolució del contracte d'arren
dament amb la comeqüencia dé Uan~mentdelS · inquilins 

sense indemnització i la demolició posterior de l'edifici. 
A~ fa que el concepte de ruma, tal com esta configurat des 
de l'any 1956, és un intrument per a la destrucció deIs cen
tres histórics i del patrimoni edificat en general. 

Per tant, nasal tres creim que més que reproduir ani
eles reglamentaris aparentment innocus, millar seria posar 
en qüestió l'artiele 183 de la Llei de Sól del 1976, un instru
ment que ha tingut un ús funest, una regulació jurídica res
ponsable de gran part de la destrucció que han patit les ciu
ta15 espanyoles, i aixo que die també és plenament aplicable 
a les Illes Balears. Creim que seria millar trencar amb uns 
conceptes vicia15 i anar a una regulació - aquesta sí legisla
tiva - des d'optiques més demoledores i més subalternes de 
les problematiques conflictives que es donen entre pro pie
taris i inquilins. Po15er és tard, pero encara valla pena es
menar-ha, encara es poden evitar destruccions innecessA
ries. 

Per tant, quin és el problema que avui ens ocupa? S'ha 
de deduir que al Govem li agrada l'article 183 de la Llei del 
Sol, i realment és una legislació estatal merament supleto
ria, ja que l'urbanisme, óbviament, com tothom sap, és 
competencia legislativa plena de la Comunitat Autónoma, i 
li agraden els artieles 18 a 28 del Reglament de Disciplina 
urbanística, que realment són perfectament coherents amb 
aquest article 183 de la Llei de SOl. Per fer efectiu aquest 
gust, considera que s'ha de mofificar la Llei 10/90, de 23 
d'octubre, del Parlament de les Illes Balears, de Disciplina 
urbanística, i aixo no ho compartim, en primer lloc perque 
ningú no posa en dubte que ens trobam davant un desple
gament estrictament reglamentario 
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La legislació és la legislación del sol. El Govern té la 
potestal reglamentaria normativa, la té amb caracter gene
ral i la té en urbanisme, a pesar que la funció excutiva i la 
gestió siguin atribuides als consells insulars, perque preci
sament la llei d'atribució de competencies en materia d'ur
banisme i habitabilitat als consells insulars s'acull a la dis
posición general de la Llei de Consells Insulars i, per tant, 
reserva, la competencia, la potestat reglamentaria normati
va al Govern de la Comunitat Autonoma. 

Si el Govem vol fer un reglament, un desplegament re
glamentari de l'article 183 de la Llei del Sol sobre l'estat 
rulnós de les construcccions ho pot fer. Que per fer aquest 
Reglament es vol inspirar en uns articles del Reglament de 
Disciplina urbanística del 1978? Ha pot fer. Jo ja he expo
sat les reflexions negatives que ens inspira la Llei del Sol, la 
tradició urbanística d'aquests 36 anys, en aquesta qüestió 
de la decIaració de ruina, pero si valen reglamentar la rui
na, no venguin a modificar la Lei de Disciplina urbanística, 
perque, en primer lloc, jo crec que ha de ser criteri de tot 
govern un principi d'economia, una austeritat normativa. 
Allo que el Govem pugui fer a través d'una ordre, crec que 
no ho ha de fer a través d'un decret, i alIó que pugui fer a 
través d'un decret crec que no ha ha de fer mitjanglllt una 
llei. Per altra banda, la regulació de les decIaracions de rui
na, per molt que fos incIosa en el Reglament de Disciplina 
urbanística del 1978, no és propiament una qüestió de dis
ciplina urbanística, no és una qüestió de defensa de lil'lega
litat urbanística. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats, conc1oen: No existeix, al 
nostre entendre, un buit normatiu i, per tant, no és neces
sari modificar la Llei de Disciplina urbanística de les Illes 
Balears. El Govem té tota la potestat reglamentaria nor
mativa en materia d'urbanisme i, per tant, pot fer el des ple
gament reglamentari que consideri oportú de l'articIe 183 
de la Llei del Sol i creim que s'hauria d'abordar el concepte 
de rUIna des d'una optica actual i no repetint mimetica
ment, afusellant, si em permet el col.loquialisme, solucions 
acreditadament erronies dels anys 50, i aixo exigeix una re
forma legislativa de la Llei del Sol, no de la Llei de Disci
plina urbanística, competencia d'aquest Parlament que no 
afecta en res, per tant, la llei que aquest Parlament va apro
var el mes d'octubre del 1990. 

Per aquests motius, creim que la proposta del Govem 
és inoportuna i inconvenient, tant per la forma jurídica 
triada com pel seu contingut normatiu, i per tant demanam 
que el Parlament rebutgi aquest projecte de Llei. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Grups que volen intervenir en el 
tom a favor o en contra? Pel Grup Parlamentari MIXT, té 
la paraula el Diputat Sr. Pascual. 

EL SR PACUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

El Sr. Triay ha estu_diat molt el tema, ha. fet una expo-

sició el contingut de la qual m'ha sorpres francament, pero 
he de dir que només estic d'acord en part. Comen~ré per 
les coses en les quals no puc estar d'acord: Hi ha una font 
de conflictivitat en les declaracions de ruina, que és que el 
propietari pot desnonar l'inquiH, pero no prové de l'anicle 
183 de la Llei del Sol, que no en parla, aixo prové d'una !lei 
civil, sera de la Llei d'Arrendaments urbans o no sé quina. 
Per consegüent, és fora de l'abast d'aquest Parlament i aixo 
vol dir que facem el que favcem, no solucionarem el pro
blema d'aquesta conflictivitat, punt núm. 1. 

Punt núm. 2, el Sr Triay recomana que en tot cas el 
Govern faci un reglament sobre l'article 183 de la Llei del 
SOl. Jo aquí he dir el mateix que he dit al Conseller, que 
des del meu punt de vista, per una qüestió formal pero po
líticament molt important, aixo parteix d'un concepte de 
l'autonomia que no és el nostre, perque nosaltres podem 
fer un reglament, per exemple, sobre la Llei de Conservació 
deIs espais naturals, perque és una !lei bAsica i nosaltres te
nim el desplegament legislatiu d'aixo, pero una competAn
cia exclusiva com ho és la Llei de Sol, on l'article 183 és 
subsidiari, nosaltres no hem de fer un reglament sobre un 
article d'una !lei subsidiaria a les lleis d'aquest Parlament, 
que prové de Madrid. 

Per consegüent, des del punt de vista autonomista, la 
tecnica del Reglament per desplegar l'article 183 de la !lei 

_ del Sol em pareix una t~cnica dolenta. Jurídicament podem 
aconseguir el mateix, pero políticament per a nosaltres no 
és acceptable i després encara hi ha un altre inconvenient, 
que és l'article 105 de la Constitució Espanyola, que ja el 
vaig esmentar respecte de la Proposició de Llei de modifi
cació de l'articIe 2 de la Llei d'atribució de competencies. 
El punt C de l'article 105 diu: "La llei regulará el procedi
ment a través del qual han de fer-se els actes administra
tius", o sigui, que un reglament no pot regular un procedi
ment administratiu. Per consegüent, un reglament d'aquest 
Govern no pot desplegar un procediment basat en l'article 
183 de la Llei del Sol, ha de ser una llei. 

En conclusió, el debaat que s'ha produH ha estat enri
quidor perqu~ ara hem entrat una mica al fans de la qües
tió, pero sóm allll on érem. Des del punt de vista del fons, 
aquest procediment que només és especificat en els articles 
18 al 28 del Reglament de Disciplina urbanística, jo vu!l 
creure, en principi, que és millor que el procediment gene
ral de la Llei de Procediment Administrati i, per tant, que 
respecte del fans és bo que aquesta Cambra reguli aquest 
procediment. Segon, que ho faci a través d'una revisió, com 
deia el Sr. López i Casasnovas, a un reglament d'una !lei es
tatal que és subsidiaria perque tenim competencia exclusi
va, ens pareix una t~cnica molt dolenta i, per tant, mante
nim l'abstenció. 

EL SR PRESIDENT: 

Pel Grup PP-UM, té la paraula el Diputat Sr Jaén y 
Palacios. 

EL SR. JAEN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Quiero que mis palabras sean 
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de felicitación al Sr. Pascual, porque creo que ha centrado 
el tema de la cuestión. Jo creo que tengo que felicitarle sin
ceramente porque las dos referencias que ha hecho a la Ley 
de Arrendamientos urbanos o a la aplicación de la Ley del 
Suelo para el desalojo de moradores de un edificio en rui
nas creo que han sido muy acertadas, así com también la 
referencia que ha hecho al desarrollo reglamentario de una 
ley estatal. Por tanto, yo creo que estos dos argumentos son 
perfectamente asumibles por nosotros. Lo que también se 
podría discutir, lo ha dicho el Conse11er, era si eso se puede 
regular en esta ley o en otra, lo que pasa es que hace falta 
regularlo. Pensamos que ahora es el momento y, en conse
cuencia, lo que procede es que la ley siga su tramitación y 
rechazar esta enmienda a la totalidad. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Pel tom de replica, té la paraula 
el Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí; gracies, Sr. President. Potser no veníem tots prou 
preparats per entrar en el fans de la qüestió, pero som aquí 
parlam d'aquest tema, del de la ruina, que el que el Govern 
tracta de regular a través d'aquesta modificació de la Llei 
de Disciplina urbanística. La nostra opinió és que la decla
ració de ruina és una institució ruinosa i que espera la de
malició definitiva. Jo sé que tots tenen malta presa, pero 
només els voldria fer una cita. Sen'hari fet de Dante, ens 
han dit que aquest Parlament és un infern, "deixau-ho tata 
esperanc;a", i jo voldria fer una cita més positiva i, a més, a 
l'abast de les nos tres possibilitats legislatives: 

"Des d'aquesta perspectiva - diu un autor - i en atenció 
a la tendencia de l'urbanisme actual, ja pot estimar-se com 
assumida socialment a primar la conservació i revaloritza
ció del patrimoni urba sobre la seva renovació. No pareix 
haver-hi dubte que el regim legal de rUÜla ha de ser recon
duIt novament a la identificació del concepte legal d'aques
ta en un concepte primari d'estat de deteriorament o degra
dació ffsica, amb simultania redacció de la conseqüencia de 
demolició només en el cas d'irrecuperabilitat del bé". 

No sé si han entes res, pero a<;o vol dir - i té relació 
amb el que deia el Sr. Pascual - és que el mal no ve de la 
Llei d'Arrendaments urbans, perque la llei d'Arrendaments 
urbans diu que en cas de ruina seran desallotjats els inqui
lins, i aixo ha produrt uns mals nefasts que ja formen part 
de la historia de l'urbanisme espanyol deIs anys 50, 60 i 70, 
pero a110 realment problematic és com es defineix la ruina 
a la Llei del Sol, com a partir d'una determinada valoració 
el cost d'una reparació es decreta la ruIna i, per tant, l'edifi
ci ha de ser immediatament demolit, no pot reconstru'it ni 
reparat i, arnés, s'expulsen els inquilins. 

Aixo necessita una nova visió i crec que aquí ara ens 
trobam en una posició de mimetisme, de repetir, sense en
trar realment en el fans d'aquesta qüestió, i a<;o és una 
competencia legislativa total de la Comunitat Autonoma. 
Jo crec que el Govem hauria de pensar en la possibilitat 
d'un enfocament molt més modern, molt més actual, per-

que estic segur que comparteixen aquests punts de vista de 
protecció i revalorització del patrimoni arquitectonic here
tat i no de la seva massiva destrucció, que és el que ha pas
sat en epoques anteriors - ara ja no tant - amb la mateixa 
dinamica. 

Per tant, a<;o és el que realment jo avui volia deixar 
clar. Si realment ara s'aprova recuperar aquests articles per 
la vía d'un reglament propi, si en aquest Parlament hem co
piat lleis senceres d'altres comunitats autonomes, no sé per 
que li ha de saber greu al Govem copiar 11 articles d'un 
Reglament de Disciplina urbanística del Govern de l'any 
1978, pero si tenen aquests escrúpols tan insuperables a 
agafar com a propis aquests articles quan corres pon fer-ho 
al Govern i no al Parlament, crec que efectivament és una 
qüestió menor que perjudica el Parlament i tradueix a la 
Llei de Disciplina urbanística un element que no té res a 
veure, que és la ruIna, i que no deixa claramem la deroga
ció total a la Llei de Disciplina urbanística, pero crec que el 
més important és la necessitat de rep!antejar-se des del seu 
origen, des de l'any 1956, aquest concepte de ruina, i aixo sí 
que és competencia exclusiva d'aquest Parlament fer-ho. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Hi ha intervencions en tom de con
trarreplica? Acabal, idó el debat, passarerñ a la votació, que 
farem conjuntament de les dues esmenes, ates que tates 
dues postulen la devolució, són es m enes de totalitat que 
impliq llin la devolució al Govern. 

Passam, ido a la votació de les esmenes 946/92 del 
Grup Parlamentari PSM i EEM i 949/92 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA al Projecte de Llei-núm. 3324/91 de 
modificació de la disposició final primera de la Llei 10/90, 
de Disciplina urbanística. 

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

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

Abstencions? 

El resultat ha estat: 24 vots a favor, 29 en contra, 3 
abstencions. En conseqüencia, queden rebutjades les esme
nes 946 i 949. 

Esgotat l'Ordre del dia, conclou aquesta sessió. Moltes 
gracies a tots. 
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