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llI.- INTERPEL.LACIÓ 

R. G.E. núm 1713/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al Pla general de carreteres. 

IV.- PROPOSICIONS NO DE LLEI: 

1) RG.E. núm. 1364/92, presentada pel Grup Parlamentan SOCIALISTA, relativa a deroga ció del Decret 
3/1992 sobre regulació de subvencions. 

2) RG.E. núm. 1454/92, presentada pel Grup Parlamentan PSM i EEM, relativa a normalització lingüística 
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v.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ de la Proposició de Llei RG.E. núm. 1213/91, presentada 
pel grup d 'iniciativa popular, de modificació de la Llei 14/91. 

1) JURAMENT O PROMESA AL CÁRREC DE DI
PUTADA DE LA SRA M8 ANTÓNIA V ADELL 1 FER
RER. 

EL SR. PRESIDENT: 

Comen~m la sessió plenaria d'avui. D'acord anb l'es
tabIert a l'article 7 del Reglament de la Qlmbra, procedeix 
que la nova diputada M8 Antonia Vadell i Ferrer presti la 

_ promesa o jurament d'acatar la Constitució i l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears. Es vol acostar a la tarima, 
Sra. Diputada? 

Honorable Senyora: Jurau o prometeu per la vostra 
consciencia i pel vostre honor de complir fidelment les 
obligacions del carrec de diputada del Parlament de les 
Illes Balears amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar 
la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com 
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? 

LA SRA V ADELL 1 FERRER: 

Sense renunciar als drets a l'autoderminació del nostre 
poble, sí, ho promet. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, podeu acudir al vostre escó. En relació amb 
l'Ordre del Dia d'avui, vull fer constar als portaveus que, si 
no hi hagués inconvenient, el punt segon, la interpel.lació, 
passaria a ser el punt tercer d'avui. Hi ha inconvenient per 
part deIs portaveus? 8 

11) PREGUNTA R.G.E. 2012/92, PRESENTADA 
PEL DIPUTAT SR. MIQUEL PASCUAL l AMORÓS, 
DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 

Comen~m, ido, pel Punt J, que correspon a la Pregun
ta 2012 presentada pel Diputat Sr. Miquel Pascual Pascual 
í Amorós, del Grup Parlamentari MIXT, sobre no convoca
tbria: d'UIM a la reunió de día 29 d'abril. Té la paraula el 

Sr. Diputat Sr. Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Per una qüestí6 
d'ordre, Sr. President. Aquesta pregunta va dirigida al Molt 
Honorable President de la Comunitat, que no és present a 
la sala. Aleshores jo demanaria a veure ... 

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

Amb el seu permfs, Sr. President. La pregunta del Sr. 
Pascual i Amorós, si no hi té inconvenient, la contestara 
aquest conseller que li parla. 

EL SR. PRESIDENT: 

Hi té inconvenient el Sr. Pascual? Sé que és un costum 
parlamentari que s'ha respectat sempre en aquesta Cambra. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

No en vull fer una qüestió de principis, pero sí vull fer 
constar que el qui va presidir aquesta comissió va ser el 
Molt Honorable Sr. President d'aquesta Comunitat i, per 
tant, m'hagués agradat que m'hagués contestat eH personal
ment, pero l'important és que em contestin. Per una qües
tió de cortesia parlamentaria formularé la pregunta, perb 
no estic satisfet en el sentit que el Sr. Cañellas no em con
testi personalment. 

El passat día 29 d'abril es va reunir una comissió presi
dida pel Sr. Gabriel Cañelles per tractar el Pla d'ordenació 
de l'oferta turística i els mitjans de comunicació - aquí en 
tenc diversos - diuen que es varen convocar el Govern, pa
tronals, sindicats i partits polítics amb representaci6 parla
mentaria. A aquesta reunió hi varen assistir membres del 
PP, d'UM, del PSOE i del PSM. Naturalment era per trac
tar del Pla d'ordenació de l'oferta turística de l'illa de Ma
llorca i no hi va ser convidat cap membre d'UIM. Alesho
res, jo pregunt a veure quins són els motius pels qual es va 
excloure d'aquella reunió UJM, que té representaci6 parla-

d 
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mentaría. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Té la paraula el Conseller Sr. Gí
let per respondre. 

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

Gracies, Sr. President. En primer lloc, Sr. Pascual, li he 
de dir que la decisió de convocar a una reunió, no a una co
missió, la va prendre el Govern i que efectivament hi va as
sistir el Molt Honorable Sr.President del Govern, que na
turalment la va presidir com a tal reunió, no com una co
missió, a la qual efectivament s'hí varen convocar empresa
ris, sindicats, els membres del Govern i els partits polítics 
amb més representativitat parlamentaria, simplement 
aquesta es la raó perque no se'l convidas a aquesta reunió. 
De totes maneres, sense voler faltar al respecte que ens me
reixen els seus votants - i voste també, per descomptat - no 
tengui el més petit dubte que, encara que es produeixin 
posteriors reunions, es tendnl en compte el contengut de la 
seva pregunta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. 
Pascual? Té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Gracies, Sr. President. La segona part de la contesta 
supos que vol dir que UIM sera convidada a la proxima re
unió, aixf ha esper, pero quant a la primera, Sr. Gilet, he de 
dir que la seva resposta no coincideix amb el que varen dir 
els mitjans de comunicació, que eren tots els partits amb 
representació parlamentaria. Per tant, ho deixarem aixf i no 
en parlarem pus. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Vol tornar afer ús de la paraula, 
el Sr. Gilet? 

IV.1) PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
1364/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA, RELATIVA A DEROGACIÓ DEL DE
CRET 3/1992 SOBRE REGULACIÓ DE SUBVEN
CIONS. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al punt següent, que és la Proposició no de 
Llei núm, 1364, presentada pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a derogació del Decret 3/1992, sobre regu
lació de subvencions. En nom del grup propasant, té la pa
raula el Diputat Sr Moragues i Gomila. 

EL SR. MORAGUES 1 GOMILA: 

Sr. President. Sres Diputades. Srs. Dipufats. 

El Grup SOCIALISTA presenta avui a debat una pro
posició no de lleí que de mana que el Parlament ínsti el Go
vern de la Comunitat Autonoma a derogar el Decret 
3/1992, de 16 de gener, sobre regulació de subvencians de 
la Conselleria Adjunta a la Presidencia. No mou aquesta 
proposició un anim d'obstruir la labor del Govern sinó, al 
contrari, el que volem és que aquesta acció de govern sigui 
ajustada a norma perque ningú no pugui aLlegar tracte dis
criminatori ni impugnar les decisions que derivin de l'apli
cació d'aquest decreto Intentarem, per tant, Sres. i Srs. Di
putats, demostrar per que, al nostre entendre, aquesta re
gulació na és ajustada a dret, segons deim a l'exposició de 
motius de la nostra proposició no de llei, i analitzarem així 
mateix el contingut de l'esmentat decret, decret que regula 
tot el tramit a seguir per a la concessió de subvencians i 
que en els articles d'establiment de la regula ció no planteja 
cap tipus de problema, ens semblen correctes i ajustats a la 
norma general. 

¿Quina és aquesta norma general que ha de vetllar per 
al bon funcionament del sistema, per a la regula ció de la 
concessió de subvencions, ates que la Llei 1/1986, de 5 de 
febrer, de finances de la Comunitat Autonoma, configura la 
distribució de competencies entre el Parlament i el Govern, 
on no s'atribueix més que amb carllcter generic la gestió 
pressupostaria, sense fer esment als ajuts i subvencions pú
bliques i tan sols ~ fa una breu referencia en relació amb 
la seva justificació? Dit sigui de passada, tal vegada valdria 
la pena estudiar la inclusió d'un capital o d'una secció que 
regulas tot aquest important paquet d'actuacions de l'acció 
de govern o encara podria ser millar estudiar la revisió de 
la nostra Llei de Finances a la llum de la Llei general pres
supostaria aprovada, com saben vost~s, dia 23 de setembre 
del 1988, és a dir, dos anys i mig més tard de l'aprovació de 
la nostra llei, que-podem considerar homologa; lleí que, 
com he dit abans, hauria de regular tat el procés adminis
tratiu d'ajuts i subvencions. 

Per qu~ propasa a~?, es poden demanar molts deIs 
Srs i Sres. Diputats. Senzillament, perque entenc que si no 
tenim un sistema de regulació propia tota la tramitació s'ha 
de fer d'acord amb el que dispasa la Llei general pressupos
taria, tenint en compte, per reforc;ar aquest argument, el 
que assenyala l'article 13.1 de la Llei 12/1983, de 14 d'octu
bre, sobre el procés autonomic, que diu concretament: "En 
tant que una llei de I'Estat no estableixi un regim distint, 
en virtut del previst a l'article 149.1.183 de la Constitució, 
seran d'aplicació a les administracians de les comunitats 
autonomes i als organismes i empreses que depenguin d'a
questes les mateixes regles sobre comptabilitat i control 
economic i financer aplicables a l'Administració de I'Estat, 
sense perjudici de les especialitats que derivin deis respec
tius estatuts". 

Per tant, mentre no comptem amb una legislació pro
pia més adient, s'han d'aplicar amb carllcter subsidiari les 
normes estatals, la LJei general pressupostaria, que al seu 
article 81 estableix normes d'aplicació als ajuts i subven
cions públiques, la totalitat de la gestió deIs quals corres
pongui a l'Administració del Estat o als seus organismes 
autonams. Per a~ deia fa uns moments que hauríem d'es
tudiar la possibilitat d'ampliar-la Llei de Finances. La ne-
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cessitat de comptar amb normes propies de la Comunitat 
fent ús de les prerrogatives estatutaries sembla un exercici 
interessant d'autogovern que no hauríem de deixar passar, 
enlluernats com estam moltes vegades per les possibilitats 
que se'ns obren a partir de la signatura del pacte autono
mic o pels discursos d'irredemptisme nacionalistes que 
plantegen permanents reformes de 1'Estatut. Bé esta que 
caminem cap a aconseguir sostres competencials més grans, 
pero aniria molt millor si previament fóssim capac;os d'ex
plotar totes les potencialitats deIs instruments que ja tenim. 

Precisament parlam d'un d'aquests instruments: Orde
nació de la Hisenda de la Comunitat Autonoma, compe
tencia exclusiva regulada per l'apartat 23 de l'article 10 de 
l'Estatut d'Autonomia. Admes el principi d'aplicació de la 
legislació general, ja que no tenim legislació propia passem 
a analitzar el decret en qüestió que, com he dit abans, regu
la tots els tramits a seguir per les subvencions i així regula 
les petieions, concessions, justificacions i pagaments, que 
en general és correcte, al nostre entendre, i que no plante
jaria cap problema si no fos perque en aquest decret, a dife
rencia de l'anterior, el 2/1989, de 12 de gener, que queda 
derogat expressament, no s'hi inclogués un article que dóna 
carta de naturales a a la discrecionalitat i fins i tot obre la 
porta a l'arbitrarietat més desmesurada. L'article al qual fe
im referencia és el 3 i concorrents, que possibilita que, 
quan ho consideri convenient, sense finalitat específica ni 
obligació de justificació el Conseller Adjunt a la Presiden
cia podrA concedir les subvencions que trobi i a qui trobi. 

De cop i volta, Sres. i Srs. Diputats, pel simple fet d'in
cloure aquesta breu referencia, la Conselleria Adjunta a 
Presidencia tira per terra tota la legislació general, incloses 
les poques referencies que la Llei de Finances fa a aquest 
assumpte, perque, Sres. i Srs. Diputats, ¿on queden els 
principis de publicitat, concurrencia i objectivitat? On que
den les obligacions deis beneficiaris de les subvencions 
quant a realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 
fomenta la concessió de la subvenció? Com es pot acreditar 
davant l'Administració la realització de l'activitat i els com
pliments deIs requisits que han de determinar la concessió 
o el fruIment de l'ajut? Com es produeix la submissió a les 
actuacions de comprovació i control financer que corres
pon a l'Administració? En quina posició queda l'obligació 
de definició de l'objecte de la subvenció? 

Tots aquests i altres són requisits que enumera la Llei 
general pressupostAria, pero no queda aqui el capitol d'in
compliments que l'esmentat article 3 introdueix. No en te
nim prou en atemptar - perque aquest és el nom que li hau
riem de donar al decret: atemptat contra els principis pres
supostaris més elementals -, per si no en tenien 'rou, dic, 
es permeten fer cas omís a l'única referencia al capitol de 
subvencions que contempla la Llei de Finances, que al seu 
article 60, apartat 5, diu molt clarament: "Les ordres de pa
gament corresponents a subvencions obligaran els precep
tors d'aquests a justificar l'aplicació deis fons rebuts a la fi
nalitat que en determinara la concessió en la forma que re
glamentAriamente es determini". A0 que acap de llegir són 
preceptes legals que s'han de complir i als quals s'han de 
subjectar totes les disposicions d'inferior categoria, és a dir, 
el decret del conseller les ha de contemplar, les ha de res-

pectar i les ha de fer complir. 

El nostre grup entén que un cert grau d'excepcionalitat 
es pot contemplar en la norma i pensam que així ho feia 
l'anterior decret que regulava la concessió de subvencions a 
la Conselleria i aro ho fan encara els decrets de la resta de 
conselleries que tenen regulades la concessió de subven
cions amb carActer general, pero és clar, un grau d'excep
cionalitat que així i tot necessita els seus requisits no té res 
a veure amb un elevat grau de discrecionalitat, que és el 
que s'introdueix en la nova redacció del decret, i encara 
molt menys amb l'ampli ventall de possibilitats que s'obren 
a la Conselleria quan eleva a la categoria de principi rector 
una concepció absolutament allunyada del dret, l'arbitrarie
tat. 

Per tant, excepcionalitat, si, encara que restringida i re
gulada; discrecionalitat i arbitrarietat, no. Volem subjecció 
a l'imperi de la llei perque estan convenc,;uts d'allo que es 
diu a l'exposició de motius del mateix decret. La concessió 
de subvencions és una forma més d'actuació administrativa 
de foment i per a0 s'ha de sotmetre al principi de legalitat; 
no de bades resulta que les mesures de foment suposen en 
la seva totalitat la utilització i disposició de fons públics i la 
corresponent assumpció d'obligacions patrimonials de 
l'Administració. La subvenció obeeix a la finalitat d'inter
venir mitjanc,;ant un condicionament, el compliment de 1'ac
tivitat prevista a tal efecte. Per a0 es parla del caracter 
condicionat de les subvencions, en el sentit que es conce
deixen amb la condiGió resolutoria que el benefiCiari tengui 
un comportament determinat o realitzi una activitat con
creta. Per aquest principi no és acceptable que un decret 
dispensi el fixament de la finalitat concreta, és a dir, que 
elimini el sentit finalista de la subvenció i la justificació de 
les subvencions que consideri convenient la Conselleria 
Adjunta a la Presidencia. 

En resum, Sr. President, ens trobam davant un decret 
que sota una apariencia de regular estrictament la conces
sió d'ajuts - i die estrictament per fer referencia explícita al 
fet que el decret obliga fins i tot les corporacions locals a 
fer determinades peticions per acord de pIe -, el que possi
bilita realment és la concessió de subvencions al marge de 
totes les normes, com vulgui, a qui vulgui, amb o sense pe
tició formal, a fons perdut, sense finalitat concreta, i tot 
a0 només subjecte a dues consideracions: Que ho conside
ri convenient el Sr. Conseller i que es trobi dins els límits 
de les seves disponibilitats pressupostaries. No ho troben 
excessivament fort, Sres. i Srs. Diputats? És per ac,;o que el 
Grup SOCIALISTA demana a la Cambra que acordi sol.li
citar al Govern la derogaci6 d'aquest decret. Gracies, Sr. 
President. 

(L'Honorable Sra. Vice-presidenta primera substitueix el 
Mol! Honorable Sr. Presiden! en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moragues. Pel Grup Parlamentari MIXT, 
té la paraula el Sr. Peralta. Digui, Sr. Conseller. Perdó, té 
la paraula el Conseller. 



DlARI DE SESSIONS / Núm. 34/ 12 de maig del 1992 1433 

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

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

Sr. Moragues, quan un ciutadil aClua en dues vics judi
dais diferents, es diu que abu. a de la lIei; demanar un ma
teix perüum per dos camins diferents representa un abús de 
la !leí. Jo no vuLl dir que avui voste hagi abusal d'aquesl 
Parlamem ni de prop fer-hi, pero el que és evidcnl és que 
ha utililzat dues vies per al mateix pelitum, és a dir. la dero
gació d'aqllest decret. quan realment lIavors, segons les se
ves p<lraules. més que d la totalitat del decrel vosle dema
na la derogació de I'art icle 3, i per a1tra banda fa deu o 
quinze djes el PaflÍl Socialista ha interposat un coutenciós 
adminis tratiu sol.licitanl exactament el mateix o presumi
blement el mateix, ja que l'únic que ha fet ha estat anunciar 
el recurs contenciós administratiu. 

Jo crec que amb aquestes paraules meves ja seria més 
que Stl fi cieJll per dir yllin3 ha de er la pOSlura que jo de
man als grups parlamentaris, concretamement al que dóna 
suporl al Oovem , i és que no donin supon a aques ta pro
posiciÓ de lIci, que siguin respecluo os amb l'administraci6 
de jus licia ¡que esperin la resolució judicial. Jo crec que en 
el fons i al fina l, aquesta ha de ser la postura d'aques l re
presentanl del Govern perque al cap i a la fi I'únic que no
sattres farero aquf sera el que \lOSle ha comen~l : una dis 
cussió de canlcter juTfdic i no de carilcter polític, que és el 
que jo entenc que té aquesta Crunbra, independentment del 
seu aspecte legislaliu, i una d:isquisiciÓ sobre si és o no d'a
plicaci6 la LJei de Finances, si s'lla aplicat o no, si s'ba apli
call'article 81 de la L1ei general pressupostaria o si. al con
trari, s'ha aplicar l'article 20 del Decret 74/1991, de la Con-
elleria d'Economia i Hisenda o a proposra de la Col1Selle

rill d'Econom ia i Hisenda; si efectivamenl aquesl article 3 
respecla els lres conceptes bilsics. que s6n pubLicital. con
currencia i objectivitat, si efectivament Ili ha o no hi ha al'
bítrarietat o discrecionalitat. 

Jo emenc que tOI aJxó ens duria com a conseqüencia 
allargar de forma indefinida. mentre ens ho permeti el Re
glament d'aquest Parlament, una discussió de canlcter pu
rament jurídico Conseqüenlmenl, jo avui no faig comptes 
entrar en disquisicions de caracter jurídic; s'hauril de fer 
oportunamenl mitjan~nt I'assessoria jurtdica de la Comu
nilal Autonoma del Govern en el contenciós corresponcnt, 
on se suposa - es tic segur que serA aoo - que hi haUIa els ra
Onaments i [onaments jUIidics suficients per rebau'e una 
qües tió com La del contenci6s fo rmulat pel Panil Socialista. 

L' únic que jo Ji he de dir és que el Decrel núm, 44 de 
I'any 1986, de la Conselleria aJesbores d'Educació i Cultu
ra, a l seu anicle 3 establ.eix una regulaci6 de les subven
cions sense fínalitat específica semblanl, per no dir exacta, 
a la que es produeix en el decrel que ara di.scutim de I'any 
1992. Exaclamenl igual succeeix amb el Decret 2 de l'any 
1989 de la Conselleria Adjunta a Presid~ncia . La intencio
nalital POlílica d'aques t anicl.e 3 - perque al cap i a la [j 

\lOSle no ha lOcal el reslant articulal del decret, tíns i LOl 
em pareix que ha dit que era correcte - és purament i sim
plement u~a: que aquelles associacions, (per descomptat 

sense finalitat de lucre) que es trobin dins l'Ambit compe
tencial de la Conselleria Adjunta a Presidencia podran ser 
subvencionades sense finalitat específica quant a les seves 
activitats o al seu funcionament, és a dir, el que es subven
ciona, en aquest cas, és l'activitat general de l'associació 
que sigui, les associacions de carilcter juvenil o no juvenil 
on fonamentalment es destinen, perque, per descomptat, li 
assegur que als ajuntaments no se'ls ha concedit cap casta 
de subvenció en base a aquest article 3. 

Aquesta és la qüestió fonamentaJ, i en el moment 
oportú tornar a incloure aquest article 3 - em referesc al 
Decret 2 de l'any 1989 - en base a la subvenció, avui nomi
nativa, al Consell de Joventut de les llles Balears, la sub
venció del qual s'acull perfectament a aquest article 3, per
que no ha de justificar, sinó que posteriorment, com esta
bleix l'artide 11.2, la seva fiscalització es produeix via lli
bres de comptabilitat, etc. Voste ha dit una cosa que políti
cament i jurídicament és correcta, la resolució del conseller 
ha d'establir els controls - ho diu l'artide 3 - que les sub
vencions concedides a fans perdut i sense finalitat específi
ca propia han d'estabJir controls que s'han d'ajustar, per 
descomptat, als altres decrets, concret al Decret 74/1991 
d'aquesta comunilat autonoma, pero la subvenció, la soJ.li
citud de la subvenció, també s'ha de supeditar a la resta del 
decret en tat el seu articulat, l'únic que succeeix és que la 
resolució final del conseller pot o no acollir aquest article 3. 

Li he de dir que gratant i gratant - el Sr. Sampol deu 
recordar que moltes vegad~s aquesta Cambra ens ha fet 
cercar o bussejar dins els arxius de la Conselleria Adjunta a 
Presidencia -, Ji assegur que no n'hem trobat cap sustentat 
en aquest article 3 d'una forma directa, és a dir, que m'es
tranya enorment que avui, l'any 1992, vostes, senyors socia
listes, s'hagin adonat que existeix un artide 3 que arrosse
gam des de l'any 1986 sense pena ni gloria, i perdoni l'ex
pressió, perque estic absolutament conven~ut - i és així, a 
més - que totes les preguntes informatives quant a subven
cions s'han contestat i vostes no han posat el crit en el cel 
per l'aplicació d'aquest article 3, sinó que senzillament han 
passat, se'ls ha donat la res posta corresponent i hi hagut 
qualque subvenció - concretament en record una en aquest 
moment - que no ha tengut el seu beneplilcit, pero no pel 
concepte, no per la forma. sinó pel fons, per la persona, per 
la institució o per l'associació a les quals s'ha concedit. 

Resumint - no vull allargar més -. jo consider que els 
conceptes de publicitat, concurrencia i objectivitat es tro
ben coberts al cent per cent en els decrets, no soIs en 
aquest 3/1992, sinó a tots els altres; que també hi ha arti
cIes semblants, per no dir iguals, a altres decrels d'altres 
conselleries, que pel que veig vos tes no han revisat o no 
han tengut en compte; que, repetesc, els conceptes obliga
torís de publicilal, concurrencia i objectivitat es complei
xen, i que aquest articIe 3 només provoca suspicacies a les 
persones o als capets que veuen bubotes - i perdoni una al
tra vega da l'expressió - on no n'hi ha. Jo li puc assegurar 
que des del 1986 fins al 1992, i són 6 anys, aquest articIe, 
que ha corregulla historia política d'aquest conseller, no Ji 
ha ocasionat mai el problema que voste planteja i que, po
líticament, no veim cap motiu per una deroga ció, no ja de 
la integritat del decret, ja quea cree que voste s'ha passat, 
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en certa manera, en la redacció de la proposició no de llei, 
sinó en la derogació d'aquest article 3. 

Ara bé, com que nosaltres també podem acatar les re
solucions judicials, som capa~s de fer-ho, no dubti, Sr Mo
ragues, que en el cas que la sala del conlenciós en el mo
ment oportú i mitjan<;ant les aLlegacions i proves perti
nents, en una resolució díptica dins aquesta resoludó ded 
deixi que incomplim des del pum de vista jurídic, no del 
polític, qualque qüestió o a pecte contemplat no només a 
la Llei general tributaria, sinó també en el Decret d'Econo
mia i Hisenda que he esmentat abans, nosaltres també aca
tarem la resolució judicial. Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. Vol intervenir el Sr. Moragues dins 
la qüestió incidental? Té la paraula. 

EL SR. MORAGUES 1 GOMILA: 

Gracies, Sr. President. Que m'acusin d'abús de Parla
ment, en el meu cas, la veritat és que és xocant. És la pri
mera vegada que intervenc en aquesta legislatura; per tant, 
em por acusar de moltes coses, pero no d'abusar del Parla-

- ment. No ho ha dit per ac;o, naturalment, voste ho deia per
que utilitzavem el Parlament per duplicar d'alguna forma 
les actuacions que el Grup SOCIALISTA te plantejades en 
aquest contenciós. 

Realment, el Grup SOCIALISTA ha presentat un re
curs contenciós administratiu, perque sab'em que utilitzant 
els instruments polítics no aconseguirem que el Govern 
canvi¡ els seus plantejaments, que nosaltres consideram 
equivocats. No feim cap tipus de fantasma, Sr. Gilet, no 
hem fet cap acusació d'utilització, sinó que nosaltres plan
tejavem que el decret, amb el seu article 3, obre la porta a 
l'arbitrarietat i aixo, per descomptat, no vol dir que vostes, 
el Govern, hagin utilitzat aquest decret ni ara ni mai, a~ 
ens és indiferent, pero de la lectura correcta de l'article 3 
d'aquest decret de la conselleria que jo ara llegire, perque 
em sembla que alguns diputats no sabran exactament que 
diu, veura com realment obre aquesta porta a la discrecio
nalitat i a l'arbitrarietat moltes vegades i que, naturalment, 
trenca aquest principi de publicitat, de concurrencia i d'ob
jectivitat que és la base del nostre recurso 

L'article 3 diu concretament: "Quan ho conlideri con
venient la Conselleria Adjunta a la Presidencia - quan ho 
consideri convenient: ac;o ja és un principi jurídic bastant 
inconsistent o almanco bastant discutible - podra concedir 
subvencions sense finalitat específica concreta, que tindran 
caracter d'ajudes a fons perdut i no estaran subjectes a jus
tificació. En el cas al qual es refereix el paragraf anterior, 
les resolucions de concessions de les ajudes establiran, si és 
pertinent, els requisits especials als quals aquestes s'han de 
subjectar". En quatre retxes d'un article, realment hi ha tres 
ap~l.lacions a aquests ~racter d'excepcionalitat, de discre
cionalitat, i obre aquesta porta a l'arbitrarietat que és el 

que nosaltres li volíem fer veure en la intervenció anterior. 

És ciar que nosaltres entenem que el tema és de carac
ter jurídic (en segona instancia, perque en primera instan
cia és un tema d'administradó pública i, per tant, és un te
ma de caracter poUtic). Una volta que nosaltres estam con
venc;uts que per aquí sera molt difícil d'arribar a acords 
amb el Govern i amb el grup que li dóna suport, nosaltres 
plantejam altres vies de recurs contra aquest decret la dero
gació del qual demanam perque entenem que així com el 
tema estava regulat anteriorment, a diferencia del que vos
te ha dit, era molt més correcte. 

També li vull dir, Sr. Gilet, que les altres conselleries 
que tenen regulada amb caracter general la concessió de 
subvencions, sempre parlen d'excepcionalitat, i aquesta és 
una paraula important a la qual nosaltres també hem fet 
referencia en la intervenció anterior. L'article 3 del decret 
que vO'((~ ha esmen tat, 78/1989 de la Con 'eUcria de Cu ltu
ra, per cxemple, que és ca lcal del que vo le Lel1 ia a ans, 
qu precisamelll deroga la publicació d'aquest decret, diu: 
"Excepcionc¡lmeme y previos informes justificativos del Direc
tor General competente o La Secretaría general (ecllico de !tI 
Conselleria, se podrán otorgar transferencias sin finalidad es
pecifica. En estos casos, la resolución de concesión fijara el 
carácter a fOlldo perdido de la misma y el tipo de control a 
que deberá someterse la transferencia". 

A~o no s'assembla de res al que diu al nou Decret 
3/1992, per molt que voste ens vulgui daurar la píndola a
qui. Cenament nosaltres hem diL que va bé que hi hagi ex
cepcionalitat dins la norma - excepcionalilal aju Lada i amb 
requisits, tal coro era contemplal en els decrets que es tan 
en vigor a lotes les conseUeries i en el decrel de la seva fin 
que va sorur el nou - pero en canvi, com he dil abans, el 
que voste fa és obrir la porta a trencar principis fonamen-
1al5 d.e l'Administració pública i abrir la possibilita t perque 
qualsevol, el primer que arribi o el darrer que interessi, 
se'n dugui una part del pastís. Amb a~ no faig cap tipus 
d'acusació, Sr. Gilet; per descomptat jo no tene ni el més 
petit indici que aquest article 3 s'hagi urilitzat per a res. Pcr 
tant, !'únic que faig és una disquisició de caracter teoric. 
Nosaltres entenem que a partir de ¡'arUcle 3 s'obren possi
bilitats a fer una distribució de subvencions que només té 
dues condicions, i així li die que voste ho consideri conve
nient i que les disponibilitats pressupostaries ho permetin, 
i a~ ens sembla molt poc principi rector per a una admi
nistració pública correcta. Moltes grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moragues. Per tancar la qüestió, té la pa
raula el Conseller Sr. Gilet. 

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

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

Jo crec que voste no ha entes aixo, Sr. Moragues, crec 
que no ho ha entes i perdoni. En primer lloc, la convenien
cia per als fins objectius que estableix el decret no té res a 
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veure amb discrecionalitat, són dos conceptes absoluta
ment diferents. Voste els pot interpretar igual, pero són di
ferents; d'altra banda, aquest article 3 no obre la porta a 
res, J'(¡nic que fa és donar aJ Conseller la facult.a1 que la re
soJueió que dicti se sustenti en aquest article 3, pero les 
subvencions queden regulades als 4, 5 i successius. Un se
nyor o una assoeiaci6 no pOl venir a demanar-me una sub
venció especificanl purament i simplement l'aniele 3, eH o 
l'assoeiaei,ó han de cornplir to15 els altres requisits que eSla
bleix el deerel i la meva resolueió, si s'estjma convenient 
per als fin que estableix el decrel O per al fios de la maLei 
xa associació o del maleix peticionari, jo I'hi pue concedir, 
pero Lambé hauJ"é de fixar els wntrols i La resoJueió haur~ 
de fixar quíns són el5 requísits especials als quals s'han dc 
subjectar aquestes ajudes. No és que a partir d'aquf aquesl 
anicle ompli la resta del decrel, és una part final, pero co
men~ amb una petició que s'ha de subjecLar a I'anicle 6. 
VOSLe 11a agafal' una pan del tal i Il.avors ha eonverlit la 
part en el tot, i no és així. 

El que jo no cm puc explicar de cap de les maneres Sr. 
Moragues, és de quina manera la leclUra que voste ha feL 
aqur és identica a l'aHre decrel, ¡d~ntica, I'únic que vost~ ha 
dil és excepcional, excepeionalmenl hi haunl una resolució 
o una proposl8 d'un all cArrec, pero és que aquestes sub
vencions, aquestes propostes, passen per una comissió ava
luadora que nO és un organ unipersonal, sinó pluripersonal 
on hi ha representanLS d'associacions juvenils coro en 
aquest caso Perdoni, Sr. Moragues, hQ negeixi tOl, no faci 
que no amb el dit, ho Ilegeixi rol. El que succeeix és que lal 
vegada en aquests mOmenLS s'ha adonat que Ilegia 1'3nicle 
3 complel i I'aplicava a la LOtalital del deeret i no és ajxf. 
En fi, Sr. Moragues, vostes lenen el comeneíós, jo reiter el 
que he dil al comenc;arnenl '¡ lamenl no haver-Io convenc;¡ul. 
Voste ha sorlit aqur perdedor que ens podria convencer a 
nosaltres, jo inlemava sortir com a guanyador, que el con
vencería a voste que no lti havia tal base per a aquesta de
rogació. Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Graeies, Sr. Gilet. Pel Grup Parlamentari MIXT, té la 
paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA IAPARICIO: 

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

La veritat és que abans d'iniciar-se el debal d'aquesta 
proposició no de 1Iei, no lenlem massa dar de que anava 
aquesta pelieió del Grup SOCIALISTA i la verilat és que 
jo pensava que quedaria aclariL amb aquesta qüestió inci
dental, perú no ha estaL aixL Hem enLrat en un debat que la 
vcrilal és que no ha estat gens ac1aridor, sinó rOL el conlra
ri, més avial embullador de la qüestió i quan succeeix a0 el 
que hem de fer és agafar el decret, llegir-Io des del comen
<;ament fins al final. 

De pas, vull dir que des d'aquesta tribuna s'ha dit una 
COsa que no ens ha agradal gen: que aquest debat és pura
ment jurfdic i que sembJa que aqul no s'havia de fer un de
bal jurfdic, amb aquesta afirmació esLam completament en 

contra. No hern d'oblidar que a<;ó és una cambra legislativa 
i una cambra legislativa és un 110c on es poden fer tots els 
debats de caracter jurídic que es vulguin fer i tots els que si
guin necessaris, aix6 sigui dit de paso 

Entrant en el decret en qüestió, creim que si bé I'arti
ele 3 no és igual als altres decrets, en a<;ó donam la ra6 al 
portaveu del Grup SOCIALISTA, i podria suposar-se que 
obre aquesta porta a l'excepcionalitat, a una certa arbitra
rietat - vist des de determinat punt de vista polític que és 
possible que a0 es pugui produir - jo m'atreviria a dir que 
a!1ú es pOl produir amb qualsevol casta de decrel o de ded
sió de qualsevol. organ que adopti una res lució a efecles 
de concessió de subvencions, aquesLa possibiliLal empre és 
oberta i creim que el tema s'hauria de tractar amb mesures 
de caracter legislatiu molt més ampli, on hi hagués meca
nismes de control molt més importants i molt més forts 
que els que hi ha en aquests moments en la legislació gene
ral d'aquesta comunitat autonoma, pero evidentment a<;o 
no era el debat d'avui. 

L objccte del debaL d'avui és concretamclll aquest de
eret j ¡ que ereim que evidentment aquesl anicJe 3 se sub
jeeta o es lroba en corresponsabilital amb la resta del de
¡;ret. Concretament, l'apanat 2 de I'anicle 11 diu que "en el 
cas de les subvencions contemplades a l'article 3 d'aquest 
decret a po ar a disposició de la conselleria el lIibres de 
comptabilitat de l'assoeiació o cntitat quan aquesta ho sol. 
liciti i sempre dins els ctne anys següents a la concessió de 
la subvenció". Evidentment, a!1o ja és una cena mesura de 
justiCicaeió. Per tanl, en el debat també s ha dit que no era 
necessaria la justificació; evidentmenr, qualsevol subveneió 
ha de ser justificada ¡ s'ha de pOder justificar, i creim que 
mltjanc;;ant el mateix decret, l.a matcixa L1ei general pressu
postaria o altres IlDrmatives de rang superior, és possible 
que hi hagi aquest control de la justificació d'aquestes sub
vencions. 

En definitiva, entenem que és un altre terna el de les 
qiiestions de faons d'oportunitat, les raons de caracter es
LTíetamcnt poUtie que aqur han sortit poe, que no s'han ex
posal des d'aquesta tribuna. Per tanl, en vista e1el que diu el 
decret j de les intervencions que hi ha hagut, el Grup Parla
mentari MIXT considera que el nostre vot no pOI ser ni en 
sentit positiu ni negatiu quant a la qüestió que es planteja i 
que sera, per tant, d'abstenció. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grilcies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari PSM 
EEM, té la paraula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Ja que m'ha al.ludit, Sr. Gilet, a 
pesar que encara no hagi fet cap capbussada dins el món de 
les subvencions, faré el nostre posicionament respecte d'a
questa proposició no de llei. He de dir que al nostre grup 
no Ji havia passat desapercebuda la publicació d'aquest 
puOl 3 d'aquest anicJe i, mitjanc;;ant una pregunla del nos
lre diputat Joan Francesc López i Casasnovas, ja ens varem 
interessar pel contengut real d:aquest article 3. 
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Efectivament, a la resposta escrita ens diuen que enca
ra que l'atorgament de les subvencions pugui realitzar-se a 
fons perdut i sense justificació ordinaria, aixo no vol dir 
que la concessió es resolgui arbitrariament i sense cap con
trol. Efectivament no ho vol dir, pero tampoe no hi ha cap 
garantia en sentit contrari que no sigui així, perque el de
cret ho deixa ben cIar; diu textualment que les ajudes a fons 
perdut no estaran subjectes a justificaciÓ o quan diu que 
"les resolucions de concessió de les ajudes establíran, si és 
pertinent - si és pertinent a judici del conseller - els requi
sits espeeials als quals aquestes s'han de subjeetar". Per 
molt que se'ns digui en aquesta resposta escrita que els 
controls de les subvencions es realitzen mitjan~nt !'Inter
ventor General, la realitat és que si a la sol.licitud no cons
ta una finalitat especffica concreta, si no es fan ajustades a 
un programa i a un pressupost, la intervenció fiscalitzara 
poe. En definitiva, ens temem que aquest anicle podria do
nar peu al fet que popularment es donas a la eonselleria un 
nom pel qual ja es coneixen altres institucions; no voldríem 
que també se la conegués com "la repartidora". 

Tampoc no creim que aixó sigui un debat estrictament 
jurídic, és profundamenl polftic. Aquí parla m d'igualtat 
d'oponunitats, perque si, per exemple, una entitat rep una 
subveneió per al seu funcionament ordinari, ¿per que totes 
les entitats d'aquell mateix sector no tenen la igualtat d'o
portunitat d'aecedir a aquestes subvencions? Aquí ha estat 
quan el Sr. Moragues, amb molta de raó, ha parlat de la pu
blicitat, és a dir, que si voste dÓna una subvenció a una en
titat perque ha tengut accés, perque l'han trobada a una fi
ra o on sigui, ¿per que totes les entitats del mateix sector 
no han de ten ir accés a aquestes subvencions? En definiti
va, creim que aixo poden ser distribueions arbitn\ries de re
cursos pressupostaris, qüestions polftiques, i com a tals cre
im que s'han plantejat bé en aquest Parlament. En conse
qüencia, el vot del nostre grup ha de ser favorable. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Pel Grup PP-UM, té la paraula el 
Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Molt breument, després de la intervenció del Conseller 
jo només voldria reafirmar la postura del nostre grup en
tom del Decret de regulació de subvencions, avui en qües
lió aquí. Evidentment, inicialment semblava que es dema
nava la derogació de tot el decret, pero després lns hem 
adonat que el bessó de la qüestió era únicament i exclusiva
ment de l'article 3. Es podría interpretar com a motiu de 
debat polític quant a la seva elaboració i al seu contingut, si 
el deeret fos d'article únic i tingués únicament i exclusiva
ment el contingut de l'artiele 3, pero no és així i, per tant, 
després d'aquest anicle 3 que marca amb caracter generic 
aquest tipus d'ajudes, vénen també una serie d'articles que 
regulen quina ha de ser la tramitació i quins han de ser els 
condicionanants per accedir a aquestes ajudes, primer acla
riment per pan del nostre grupo 

Segon aclariment. Fer publicitat per tenir la mateixa 
oportunitat; jo cree que des del moment que surt al Butlletí 
Oficial de la Comunitar Autónoma, totes les associacions te
nen la mateixa oportunitat de saber que surt aquest decrel. 
Una altra cosa és que, a més d'a~(), es faci una publieitat als 
mitjans de comunicació, premsa, radio, etc., pero com a pu
blicitat, qualsevol assoeiació que s'hagi adre~t a la Conse
lleria perque sap que s'hi pot adre~r en funció d'aquest de
eret, totes tenen la mateixa oportunitat perque el Butlletí 
no surt per a unes associacions sí per a unes altres no. Per 
tant, el sentit de discriminació inicial per falta de publicitat 
no hi és des que surt el Butlletí al carrer. Una altra cosa és 
que no hi hagi prou coneixement perque no tothom lIegeix 
el Butlletí, amb a0 tots ho estam, d'acord. 

Per altra banda, cree que avui i aquí és molt conve
nient dir al portaveu del Grup SOCIALISTA que es tracta 
d'un debat polític sobre el terna de les subvencions amb ca
nkter generic - i amb caraeter particular en aquest - i que, 
per tant, el nostre grup respecta, encara que no hagi entral 
en profunditat en aquest debat polftic, la postura del Grup 
SOCIALISTA de discrepar del contingut i el sentit polític 
que es dóna, amb aquest article, a aquest deeret, com tam
bé esper que el Grup SOCIALISTA respecti la nostra, en
cara que discrepi del contingut que aquest grup polític dÓ
na al decret a través del seu Govern, perque la interpreta
ció jurídica sí que és cert que també som aquí per fer de
bats jurídics, en aquest moment creim que entrar a fer jus
ticia sobre si el eontingut jurídic vulnera o no la norma que 
voste mateix ha dit des de la tribuna, tindria molt de pes es
pecífie si no hi hagués el contenciós per migo Des del mo
ment que hi ha el contenciós per mig, és perque voste vol 
que una institució resolgui, independentment del Parla
ment i del Govem, a veure si aquest decret és valid o no ju
rídicament. 

Per tant, després d'aquest debat que ha provocat en un 
to constructiu - no en cauen els anells per dir-ho, almanco 
pel que fa a la intervenció del portaveu del Grup SOCIA
LISTA -, jo cree que el més assenyat seria que retirés 
aquesta proposició no de llei, que esperem la resoludó del 
contenciós que resoldra si jurídicament és correcta o no ho 
és i que discutim polfticament aquí el que calgui sobre la 
política de subvencions. Jo crec que avui faria un gran favor 
si retirés aquesta proposició no de !lei, perque la votaciÓ 
d'avui no sera jurídica, será estrictament de concepció polí
tica, vos tes ten en la seva i nosaltres tenim la nostra. La rea
litat de si jurídicament vulnera o no la norma és en mans 
d'una altra instancia, que és la que ho haura de resoldre. 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Per al torn de replica, té la parau
la el Sr. Moragues. 

EL SR. MORAGUES 1 GOMILA: 

Gracies, Sr. President. Comen~rem per la darrera 
qüestió que ha explicat el portaveu del PP-UM, yuan de
manava al Grup SOCIALI~TA que retiras la prqposiciÓ no 
de llei. Jo la hi plantejaré al revés: Vos tes deroguin el de-
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crel i nosaltres relirarem el contenciós admlnislratiu. Hem 
vingul a parlar de politica j no de dret, no? Dones nosaltres 
estam disposaLS a retirar e l vessanl jurfdic que plameja la 
qüeslió si vostes derC>guen el decret, perqué cIar, no com
partim I.a interprelació ni I'aplicació de I'aniele 3 que fan 
tanl el conseller com el grup que li dóna suporl.Vostes no 
posen ('artide 3 com el 12, que seria e l darre) artide; si re
alment fos abó com ha di! el ConseUer anuía el darrer, no 
seria el tercer i ho diu molt clarament. J crec que detaUa 
d' una (arma mol! clara que el ConseUer lé potestal per fer 
el que vulgui, a qui VUlglli i com vulgui , només subjeclc, 
com he elit abans, a dues qüeslions: que voslé ho consideri 
conveniem i, per a llra banda, que tcngui disponibllilaL 
pressuposlaria, i val la pena recordar que les disponibilitats 
que té un conscller són de 25 miJions de pes 'eles. 

Quins problemes pot plantejar poUticamCnL I'aplic.:ació 
d'aquest decret? Dones que vengui !lna a sociació d'amies 
del Sr. Gilet i li demanin una ajuda per fer una determilla
da cosa i eLl, perque ho considera convenienl, ho lroba per
tinenl j no lé cap Ci na]ita t es pecífica, els dóna 25 mílioos de 
pesSCles, cosa que pOI fer d'acord amb ]'a nicIe 3 u'aquesl 
decrel, aixf de cIar. Si, Sr. Gilet, així de cIar; cap de les ex
cepcionalilats de qu~ vost~ parlava ve regulada aqur, no 
parla de concessió de les subvencions ni de res. VOSte parla 
- el decret, naluralmenl, per no personificar la discussió -, 
el que deixa molt ciar I'article 3 és quines són les potestats 
d'excepcionaUtat que dóna aquest decret a les actuacions 
de la conselleria, i a<;<) és fonamentalment distint de com 
eslava abans i per 8110 el Grup SOCIALISTA mai no havia 
di! res. Al Grup SOCIALISTA aquesta excepcionalitat re
collida en una norma 1i sembla correcta per donar agiUtat, 
precisamenl, a l'apJicació de la norma, perO eren regulats 
els requisiLS i la forma que havia de seguir aquesta excep
cionalital que nosaltres enlencrn i que ens cmbla moll cor
reCla que tenguin prevista. No obstant aixó, en aquesl cas, 
Sr. Gilet, i per una vegada em faci cas, el que realment con
sagra aquest anicle 3 és un principi d'arbitTarietat, perqu~ 
si no es arbitrarietal que e l conseller ho consideri conve
nienlo o h.o (robi pertinenl, que baje Dios y [o vea. 

Realmenl, Sr. Conseller, nosallres esperélvem que al
manco a I'exposició de motius del decret fes una referencia 
a quina legislació era d'aplicació, en aquesl decret; nosal
lres espenlvem que, alesa la seva professionalitat com a lIe
lrat, lengués un poc més de ensibilitat jurfdica en aquest 
aspecle, i nosaltres esperAvem que, si més no, els serveis 
tecnics de la seva con elleria l1aguessin es tat capa~s de fer 
un decrel més ajustat a la norma, com deiem abans. De to
les formes, tOl a~ó s'obviari si lambé ens fes sin cas i voJ
guessin fer una lect ura i revi ar la Llei de Finances i que es
tabHs a lravés d'aquesla tal un capital que regulas amb ca
(l)cler general el lema de concessió de les subvencions i 
deIs ajuts, i aix1 no haudem de debatre decrel darrera dc
cret quan al conseller pertinent ti sembli oportú modificar 
la norma ense subjecció a normes que ens semblen d'im
portancia capital. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moragues. 

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

Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Gilet. 

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

Es pot intervenir? Per una qüestiÓ purament de repli
ca i per dir-li, al Sr. Moragues, que, per favor, llegeix l'arti
ele 7 del Decret 3/1992, on s'estableix la tramitació i la fun
ció de les comissions avaluadores de subvencions, que són 
les que eleven les propostes de resolució al conseller. Ho 
die perque des d'aquesta tribuna ha dit que en el decret no 
existien comissiones avaluadores; li ho repetesc: l'article 7, 
apartat 2, parla de comissions avaluadores. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grélcies, Sr. Gilet. Té la paraula el Sr. Moragues. 

EL SR. MORAGUES 1 GOMlLA: 

Sí; gracies, Sr. President. El tema concret, Sr. Conse-
11er, és que l'article 3 obre sempre la possibilitat d'accedir o 
que es demanin amb caracter d'excepcionalitat, amb carac
ter d'arbitrarietat, subvencions no ajustades al que regula la 
mateixa norma, el problema és aquest. Voste fa una norma 
que es d'aplicació sempre que el conseller ho consideri 
convenient, encara que no tengui finalitat específica con
creta i si ho troba o no pertinent, i aro, Sr. Conseller, és fer 
una norma i després introduir un article per saltar-se la 
mateixa norma que vostes treuen. Nosaltres no volem en 
absolut pensar que ha utilitzat aquests articles amb fins ar
bitraris o discrecionals ni res d'aixo, crec que ho deixat ciar 
al principi de l'actuació. Senzillament, li volem recordar 
que aplicant aquesta norma stnctu sensu, voste o el Govern 
podrien fer qualsevol tipus de disbarat, sí em permet l'ex
pressió el Sr. President. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 

Gracies, Sr. Moragues. Per tancar la qüestió, té la pa
raula el Sr. Gilet. 

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

Gracies, Sr. President. RenunciY a explicar-li els arti
eles 3, 4, 5, 6 i 7 d'aquest decret, Sr. Moragues, hi renuncíl. 
Pel que veig, la meya professionalitat, com voste ha mani
festat aquí, és insuficient per fer-li entendre el que diu l'ar
tiele 3 i la resta del decret. Per tant, li deman disculpes hu
milment perqué no he estat capac,: de fer-li entendre el que 
diu la norma. 

EL SR. PRESIDENT: 
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Gracies, Sr. Gilet. Hi ha intervencions dins el tom de 
contrar~plica? No. En conseqü~ncia, passarem a la votació. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen po
sar drets, per favor. Gracies, es poden asseure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

El resultat ha estat: 23 vots a favor, 30 en contra, 3 
abstencions. En conseqü~ncia, queda rebutjada la proposi
ció no de lIei. 

IV.2) PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
1454192, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
PSM 1 EEM, RELATIVA A NORMALITZACIÓ LlNGÜ 
fSTICA EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la proposició no de Hei núm. 1454, presenta
da pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a normalit
zació lingü"istica en esdeveniments esportius. Té la paraula 
en nom del grup proposant del Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

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

Referent als temes esportius normalment parlam de 
moltes qüestions, pero molt poques vegades parlam de la 
pres~ncia de la nostra llengua en el terreny deis esports i és 
per aixó que plantejam la realitat de la 110rmalització lin
güística en els esdeveniments esportius, pero ho feim amb 
tres objectius que el nostre grup parlamentari entén que 
són evidents i clars. 

El primer objectiu és que la nostra llengua es norma
litzi en condicions logiques en totes aquelles activitats es
portives que el Govern, consells insulars, ajuntaments i fe
deracions esportives organitzen a les Illes Balears. És a par
tir de la constatació que moIts de pies la nostra lIengua no 
s'utilitza en les activitats esportives i, sobretot, en tota la 
documentació que s'utilitza, que plantejam aquest primer 
objectiu, aquest primer problema. 

En segon Hoc, volem fer constar i constatar a totes les 
diputades i diputatS que dins les llIes Balea.rs, quan el Con
sejo Superior de Deportes organitza activitats pel feu comp
te o en col.laboració amb entitats de Balea.rs, la veritat és 
que la nostra llengua no és reconeguda com a Ilengua ofi
cial i, de fet, pensam que es contradiu l'ordenament juridic 
que estableixen l'EstaLUt i la Constitució. Com a conse
qüencia d'aquest fel constatat en nombroses proves en les 
quals participa el Consejo Superior de Deportes, la veritat és 
que creim que ni el Govern ni lampoc altres institucions de 
Balears no han fe! saber, no han treballa! en el sentit que la 
nostra llengua també es normalitzi en tates aquelles proves 
i activitats que organitza a Balears el Consejo Superior de 
D~portes O en les quals participa d'una manera directa. 

Després hi ha un tercer apartat, un tercer aspecte de la 
normalització lingüística en el terreny esportiu, que també 
ens preocupa molt i que de fet ja necessita un pronuncia
ment polític molt ferm, d'una actuació política decidida en 
el terreny de les relacions internacionals, en el terreny del 
que és l'Europa actualment en marxa, que camina i que es 
reconeix amb molta lentitud el fet lingüístic i cullural del 
nostre poble. De fel, l'objectiu és que aquests organismes 
internacionals com és ara la Federació Internacional d'Es
port Universitari o el Comit~ Olímpic Internacional reco
neguin la nostra Ilengua com a Ilengua propia de Balears i, 
en conseqü~ncia, com a !lengua oficial per a totes aque!les 
activitats esportives internacionals que se celebrin a Bale
ars, aixo sempre d'acord amb l'Estatut, amb la Llei de nor
malització lingüística i ambo els mateixos preceptes consti
tucionals. 

Per ventura vost~ diran: A que ve en aquests mo
ments aquest plantejament de política internacional, aquest 
plantejament que supera el marc estatal i que sol.licita que 
ens dirigim directament a la Federació Internacional d'Es
port Universitari i al Comite Olímpic Internacional? Ha 
feim per raons bastant clares i obvies. Per una banda, enca
ra no ha fet tres mesos es realitzaven a les Illes Balears un 
conjunt de proves de nata ció organitzades pel Comite olím
pic internacional d'acord amb I'Ajuntament i el Govern de 
la Comunitat. La veritat és que en nombrosa documenta
ció, en gairebé tota la documenta ció i fins i tot a la saluta
ció de les autoritats de les nostres illes s'utilitzava el bilin
güisme caste!la-angl~s, cosa que no ens sembla normal ni 
tampoc preceptiva, d'acord amb la nostra Llei de normalit
zació lingüística i fins i tot d'acord amb els preceptes esta
tutaris i constitucionals. 

Per altra banda, tothom sap que es preparen a les Illes 
Balears - sobretot a Mallorca, pero també amb extensió a 
les altres illes - activitats d'esport universitari en la vessant 
internacional, és a dir, que la Federació Internacional d'Es
port Universitari organitzara, d'acord amb les institucions 
d'autogovern i amb els ajuntaments, tot un conjunt de pro
ves i activitats molt importants aquests anys que s'acosten. 
Aleshores, és a partir de la realitat de fa poes mesos i del 
que preparen tant la Federació Internacional d'Esport Uni
versitari com el mateix Comit~ Olímpic Internacional que 
es necessari que les nostres institucions d'autogovern - el 
Parlament, en aquest cas, i també el Govern, per que no? -
es dirigeixin a aquests organismes per tal que sigui recone
guda la nostra llengua com a llengua oficial per a les activi
tats d'aquests organismes. 

De fet, abans de presentar aquesta proposta - dia 27 de 
mare; - el nostre grup va constatar la realitat dins la docu
mentació del FISU i dins la documentació del Comite 
Olímpic Internacional i la veritat és que no hi havia cap 
pronunciament, cap petició del nostre Govern, del nostre 
Parlament o deIs nostres ajuntaments i, per altra banda, 
també és cert que el nostre grup va fer consultes als orga
nismes de la Federació Internacional d'Esport Universitari, 
del Comit~ Olímpic Internacional i del Consejo Superior de 
Deportes de Madrid a veure si es recIamava o no la utilitza
ció de la nostra llengua com a llengua oficial en les seves 
activitats a les Illes BaIears i cap deIs tres organismes no 
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ens va donar resposta satisfactoria. 

Aleshores, és a partir d'aquesta constatació i a partir 
d'aquestes consultes que pareix que el millor, el més clar i 
la nostra obligació és que el Parlament de Balears sol.liciti 
als organismes esportius internacionals que la nostra llen
gua sigui oficial en les activilalS que organilzen a Balears, 
també que el Parlamenl de Balears ho sol.liciti del Consejo 
Superior de Deportes i a la vegada instar el Govern, ajunta
ments i federacions esponives perqué la nostra llengua si
gui absolutament normalitzada en les activitats esportives 
que organitzen, perque magra seria la nostra postura si de
manam als organismes internacionals o estatals el reconei
xement de la nostra llengua en les activitats esportives 
quan les nos tres institucions locals o d'autogovern no l'uti
Iitzen adequadament o almanco amb la intensitat que cre
im que ho haurien de fer. 

El Grup Parlamentari PSM i EEM espera d'aquest 
Parlament que aquesta proposta sigui acollida amb la di
mensió que pertoca i només voldríem recordar-los, Sres. i 
Srs. Diputats, que el Parlament de Balears va ser el primer 
que va sol.licitar que la llengua catalana fos llengua oficial 
a les institucions europees. Després d'aque!la proposta que 
presentarem fa molt de temps, ens adonarem que, a partir 
també de la iniciativa del Parlament de Catalunya, les insti
tucions europees reconegueren la nostra !lengua com a 
llengua oficial comunitaria, si bé un reconeixement que en
cara ens pareix insuficient i magre,_ pero aquella proposta 
que va fer riure a qualcú, amb una actitud molt provincia
na, aquella proposta humil, senzilla, de ja fa uns anys, va 
ser reconeguda al cap de dos o tres i pensam que aquestes 
propostes als organismes internacionals esportius i al Con
sejo Superior de Deportes també seran reconegudes i accep
tades. Gracies. 

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

EL SR.'PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR VIDAL 1 JUAN: 

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

Ens trobam davant una proposició no de llei molt si
milar, quant al plantejament, a una moció que s'ha debatut 
avui al mati davant comissió i per a aquesta el grup propo
sant, que era el mateix PSM i EEM, ha utilitzat un símil es
portiu perqué tots els grups han trobat que aquella moció 
era més que justificada i perque volien pronunciar-s'hi fa
vorablement, pero el grup majoritari ha dit, senzillament, 
que no li podien donar suport per una qüestió de principis, 
i s'ha referit al fet que d'alguna forma la moció es remetia a 
la Generalitat de Catalunya o a la política lingüística de la 
Generalitat de Catalunya davant les olimpíades, s'ha dit 
que a causa d'aquesta qüestiÓ de principis no ti podien do
nar suport. Com he dit abans, el proposant ha utilitzat un 
símil esportiu i ha dit que el seu xut o que1com paregut, la 

seva tirada a gol, havia fet pegar l'esferica contra el pal de 
la porteria i per aixo no s'havia pogut materialitzar el gol. 
Jo he matisat i he dit que no, que ell havia ficat el gol, pero 
que l'arbitre - en aquest cas el que en feia les funcions, na
turalment, perqué qui decideix és el grup majoritari - li ha
via anul.lat el gol, la jugada. M'ha faltat dir per un tal vega
da inexistent fora de joc, perque era aquest que el remetia a 
la Generalitat de Catalunya quant al plantejament de la 
moció. 

Com que ara aquesta proposició no de !lei s'orienta 
mirant uns esdeveniments de tipus esportiu que s'atraquen 
i que tindran lloc en aquesta Comunitat Autónoma, cree 
que I'arbitre - en aquest cas el grup majoritari - si de cas li 
haura d'anul.lar el gol per al tres motius, perque la Univer
síada - crec que es diu així - tindra lloc a Balears i, per tant, 
a causa d'aquests motius ens pareix més que justificada la 
presentació d'aquesta proposiciÓ no de llei. Nosaltres, igual 
com he fet avui al matí amb la moció, donarem suport a 
tots i cada un deIs seus punts, primer perque creim que s'ha 
de fer així, la normalització linguIstica en els esdeveniments 
esportius, i també pel que hem dit el matí: Perque tenim 
bastant de curiositat - no preocupació, pero sí curiositat -
quant als lingüistes catalans, que així mateix hauran de fer 
un esfore; d'imaginació per trobar les denominacions cor
responcnts en aquesta serie d'esport que en ca tellil tenen 
una correspondencia, acceplada o no, com per exemple el 
futbol, que a pesar que lOthom diu futbol m'han fel notar 
que es pOI dir balompié; el l1andbol es pOl dir balonmano i 
el bélsquet es por dit baloncesto. 

Sempre, en tots els informatius que hem tengut opor
tunitat de llegir o d'escoltar en els mitjans audio-visuals 
hem vist que s'utililzaven exclusivament els anglicismes, 
que al handbollLdiuen handbol, al baLoncesto ti diuen bas
quel, en calala, etc. Per tant, dit lot aixo en pla anecdotie i 
precisament perque creirn que els lingüistes són els qui han 
de marcar la pauta, encara que Uavors decideixi el poble, 
com hem dit en el cas de l'equivalencia del futbol per ba
lompié, al qual tothom continuara dient futbo!. Per totes 
aquestes raons, pero sobretot perque creim convenient 
aquesta normalització lingüística davant uns esdeveniments 
tants nos tres , tant d'aquesta comunitat autonoma com se
ran els que s'atraquen, la Universiada, creim que aquesta 
nova jugada del Grup Parlamentari PSM i EEM pot ser 
culminada i que es pOI donar valides a a aquest gol que es 
marca, repetesc, amb aquesta proposiciÓ no de llei, que tin
drá tot el suport del nostre grupo Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

És evident que si la llengua catalana no es troba dins 
els ambits de mIDdma penetració social, als grans mitjans 
de comunicaciÓ ni en eIs grans esdeveniments de masses, és 
-un procés de marginació. QlJe I'esfore; sigui un element de 
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la cultura de masses, no sigui simplement un joc, com ho 
era en les societats tradicionals, és un factor del segle XX 
que ha tengut un gran impacte lingüistic. Hi ha una termi
nologia lingüística esportiva encunyada - reconeguem-ho, 
en el cas del futbol -, d'origen anglo-saxó. Per aixó es diu 
futbol, per aixó es diu basquet i altres esports tenen aques
ta denominació que indica d'on procedeixen, que s'ha po
pularitzada, que la trobam en els cafes, en aquestes tertú
lies apassionades del cafes de Mallorca o de les rambles de 
Barcelona, etc., que demostren que l'esport, com a element 
lingüístic, té un pes que no s'ha de menysprear en absolut. 

La tragedia de les Illes Balears és que l'esport, com a 
element de masses, durant l'epoca de la dictadura franquis
ta es va transmetre únicament i exclusivament a través de la 
rMio, la premsa i finalment la televisió pnlcticament no
més en castella. Lógicament, tenim una terminologia caste
llanitzada que a l'hora de la veritat no es sap traslladar a un 
catala correcte, que no saben fer la reconversió lingüística a 
nivell general, i que per tant, el catala continua marginat de 
la conversa popular sobre esport, en primera, i també bas
tant marginat - i aixó ja és més lamentable - quant a la par
ticipació de les institucions en materies esportives. Quants 
cartells no hem vist fets per un consell insular o amb el su
port de la Comunitat Autónoma, on la Llei de normalitza
ció lingüística era infringida d'una forma clara i rotunda? 

És evident, per tant, que aquesta situació s'ha d'acabar. 
S'ha d'entrar en una normalitat en la vida esportiva pel que 
fa a la seva dimensió lingüística, perque la vida esportiva és 
purament i simplement una de tantes arees de la vida de les 
Illes Balears i l'aspiració de normalitat és que la nostra 
llengua funcioni a tots els nivells, que no sigui una llengua 
institucional, ni una llengua emblematica, ni una llengua de 
minories, ni una llengua de cultura, ni una llengua popular, 
sino que sigui cada una d'aquestes coses i totes a la vegada. 
Per tant, la tasca és realment immensa dins l'ambit espor
tiu. S'ha d'impulsar la retolació, s'ha d'impulsar la normali
tat en els anuncis de premsa, radio i televisió, en els car
tells; s'ha de fer un esfor~ molt important en el camp deis 
locutors esportius, molts no dominen bé el catala i conti
nuen utilitzant castellanismes fins i tot quan transmeten 
partits, i la mateixa qüestió passa en el billetatge, quan 
anam a un estadi observam que moltes vegades l'entrada 
continua en castella; la denomina ció deIs clubs, per exem
pIe, encara continua castellanitzada, etc., etc. 

Cenyim-nos, pero, estrictament a la proposició no de 
llei del PSM i EEM, que dóna ocasió de parlar d'aquest te
ma, en la seva formulació concreta. En primer lloc, el Sr. 
Serra ha manifestat que hi ha una preocupació p<ll"que els 
esdeveniments fets en col.laboració o impulsats per orga
nismes internacionals, quan es fan a les Illes Balears no es 
respecta el fet que la llengua catalana sigui la llengua pro
pia i oficial d'aquestes illes. En aquest sentit, voldria dir al 
grup parlamentari proposant que la formulació no és del 
tot feli<;:. No crec que el Parlament de les Illes Balears hagi 
de demanar que aquests organismes reconeguin la llengua 
catalana própia de les Illes Balears com a oficial per a les 
activitats internacionals que se celebrin aquí, aquesta llen
gua és oficial i propia, no hem d'esperar cap reconeixement 
ni de federacions internacionals d'esports universitaris ni 

de comites olímpics. 

El que hem de procurar és que aquesta llei es complei
xi quan se celebrin esdeveniments esportius aquí, tant si hi 
participen elements internacionals, de l'Estat espanyol o de 
qualsevol altra comunitat autónoma, i l'exemple que ha po
sat el Sr. Serra crec que em dóna tota la raó: Si es fa un es
deveniment esportiu aquí, amb el Comite Olímpic Interna
cional amb l'ajuntament i amb el Govern de la Comunitat 
Autónoma, i resulta que funciona en castena i en angles, és 
evident que la responsabilitat és de les institucions locals 
que no han plantejat aquest tema d'una manera adient i, 
per tant, no han sabut mantenir la presencia del catala com 
a llengua oficial i própia. 

En segon lloc - davallam de nivell, primer ens dirigim a 
aquests organismes de nivell internacional i després ens si
tuam a nivell estatal - instam el Consell Superior de l'Es
port. Seria el mateix plantejament, simplement traslladat al 
nivell de l'Estat espanyol, i aquí voldria fer un petit prec al 
Grup Parlamentari PSM i EEM, perque crec que amb els 
seus escrits fa una practica lingüística que no és correcta. 
No podem utilitzar el castella ni cap altre idioma com un 
element per fer una certa burla, de la denominació en cas
tena. Si, per exemple, deim Federació Internacional d'Es
port Universitari, no creguin que la denominació oficial 
d'aquest organisme sigui en catala; en tot cas es deu dir In
ternational Federation of University Sport o una cosa així, 
peró segur que no_ és en catala i vostes ho diuen; en canvi, 
quan anam a organismes estatals, utilitzen - crec que ho fan 
en pla de burla - Consejo Superior de Deportes, encastat en
tre cometes en un escrit en catala. Crec que aixo és una 
practica que s'hauria d'acabar, perque si deim les coses en 
catala qua n són de denominació anglesa, també s'hi ha de 
dir quan són de denominació castellana perque tenen la se
va seu a Madrid. 

Finalment, una altra puntualització que crec impor
tant. Darrerament, també, el Grup Parlamentari PSM i 
EEM insta moltes instancies i em pareix correcte, peró vol
dria matisar una cosa: Quan el Parlament de les Illes Bale
ars insta el Govern de la Comunitat Autónonoma, els con
sells insulars, ajuntaments i federacions esportives, fa tot 
un revolutum i ho situa al mateix nivell, i aixó no és correc
te, i aixó vos tes ha saben. D'acord amb l'Estatut, el Parla
ment controla l'acció del Govern; per tant, el President del 
Govern va sortir d'una elecció d'aquest Parlament, el Presi
dent va nomenar el Govern, respon davant aquest Parla
ment, etc., tot aixó vostes ho saben perfectament. Per tant, 
el Parlament es troba en condicions d'instar, de fer una 
pressió sobre el Govern de les Illes Balears que no es troba 
en condicions de fer sobre els altres organismes. 

Per tant, pel que fa als elements de control quant al 
compliment de la normalització lingüística referent a acti
vitats esportives mai no ens podem situar al mateix nivel!. 
El Parlament ha d'exigir responsabilitats al Govern per 
l'incompliment que fa - també hi té la seva part de respon
sabilitat - en materia de la falta de normalització lingüística 
quant a activitats esportives. En relació amb els consells in
sulars, amb els ajuntaments i amb les federacions esporti
ves, el nivell és completament diferent. No és correcte que 
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una cambra legislativa es dirigeixi instant igualment el Go
vern que té la responsabilitat de controlar, que un ajunta
ment, que un organisme de regim local que esta sotmes a la 
LIei de normalització lingüística, pero no sotmes al control 
del Parlament de les Illes Balears. Afortunadament, en 
aquesta Cambra encara no hem rehu t escrits d'allres comu
nitats autonomes ni d'altres instancies que ens ins tin afer 
determinades coses perque crec que seria abso lutament im
procedent. 

De totes maneres, en aquest cas, quant a la votació, 
anirem més a la idea que a la forma que li han donat. El 
Grup Parlamentari SOCIALISTA vol la normalització a 
tots els nivells; vol també que un element tan important 
com els esdeveniments esportius, que tenen un impacte so
bre una gran part, practicament la totalitat de la població 
d'una manera o altra segueix qualque esport i, per tant, la 
normalització del catala és fonamental en vista a aconsegu
ir que la nostra llengua arribi a l'estadi que mai no havia -
d'haver perdut: Ser la llengua de tots els ciutadans d'aques
tes i també de 10ts els esports que es practiquin a les nos
tres illes. Per aixo, amb les matisacions que he dit abans, 
donarem suport a cada un deis punts d'aquesta moció. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té la 
paraula el Sr. Riera Bennasar. 

EL SR. RIERA 1 BENNASAR: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Referent 
a aquesta proposició no de lIei, hem de dir que tots els es-

• deveniments esportius que ha organitzat la Direcció Gene
ral d'Esports s'han fet en la nostra llengua. Tata la norma
tiva, la reglamentació, tots els acords del Comite de compe
tició, tot s'ha fet sempre en la nostra llengua. Quant a l'es
port escolar, tates les competencies del qual en aquest mo
ment són de la nostra comunitat, també s'ha fel sempre 
tots en la nostra llengua. 

Quant a aquests tres punts que propasen, nosaltres de
manaríem votació separada del primer i conjunta del segon 
i el tercer. Al primer nosaltres li donarem suport, ja que 
creim que si tenim preparat un esdeveniment esportiu com 
la Universfada per a rany 1999, creim que la FISU, la Fe
deració Internacional d'Esport Universitari - en angles no 
sé com es diu - i el Comite Olfmpic Internacional l'han de 
reconeixer en la nostra llengua, pero sempre tenint en 
compte aquesta llengua catalana propia de les nos tres illes. 
En aquest moment, el Comite Olímpic Internacional té la 
llengua catalana oficial per a l'olimpfada de Barcelona, no
més per a l'olimpíada, una vegada acabada aquesta s'obli
daran per complet del catala. Nosaltres esperam que si el 
Comite Olfmpic Internacional organitza algun esdeveni
ment esportiu en aquestes illes - cosa que creim que no 
succeinl mai, per desgracia - també emprin el catala. 

Quant al segon punt, direm que no, perque el Consell 
Superior d'Esports - aquí diu Consejo Superior de Deportes 
no ha organitzat mai res en aquestes illes; l'únic que han 

fet ha estat una col.laboració en un esdeveniment esportiu, 
el que VoS [(~ ha di!, la Copa del Món de Natació, no n'hi ha 
haguda d'alLra. Per desgracia no ens han envía! cap du ro 
mai per poder Cer res, pero no es preocupi que si mai arriba 
el cas nosallres ja mir8 rem que tal es Caci en ca lala, pero 
per desgracia aquest moment no arribara. 

Quanl al tercer punl, nosallres també direro que no 
perque en aqueslS momenlS la Direcció General d'Esports 
fa unes negociacions amb l'UFEB, la Unió de Federacion 
Esportives de Balears, per signar un conveni generic per 
donar suport al procés de normalització lingüíS tica en el 
món de I'esport, un conveni que, entre altres accions. pre
vell I'organilzació de cursets de formació per a dirigents es
ponius, a més de fomentar j'ús del cataIa com a liengua ve
hicular en el rnón de ¡'esport. També hem de dir que en 
aques t moment, tant els consells insulars com els ajunta
mems, normalment fan en ca lala lOts els seus csdeveni
ments esponius, de manera que creim que aixó tamhé és 
una cosa que ja s'ha dll l a lerme i per aquesl maliu dircm 
que no en aquests dos darrers punts. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Riera. Per al tom de replica, té la paraula 
el Sr. Sena. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí; grades, Sr. President. Bé, grácies als suports gene
rals, pero entrarem en unes precisions absolutament neces
saries, de les quals n'lli ha una que és molt de fons, la plan
tejada pe) Sr. Pons. Els organismes internacionals, Sr. 
Pons, ha han de recone.ixer; si no la reconeixen a través de 
les seves directives, després no es pot utilitzar la llengua de 
Balears. El nostre grup parlamentari va fer aquesta consul
ta abans de presentar la proposta amb motiu de la Copa 
del Món de Natació, és a dir, que vArem fer el seguiment i, 
en conseqüencia, varem demanar estrfctament als seus tec
nics que calia perque s'utilitz<\s la llengua catalana en un 
acte a Balears que organitzava una federació internacional, 
que calia perque es pogués utilitzar la llengua de Balears; 
és ciar que nosaltres havíem fet saber que hi havia un Esta
tut, una Constitució, una LIei de Normalització Lingüísti
ca, etc., pero va quedar ben cIar que el mecanisme era exac
tament el mateix que el del Parlament europeu, és a dir, 
que hi ha d'haver un reconeixement previ per part de I'or
ganisme internacional. Si a aquest organisme internacional 
ningú no li ho proposa, aleshores no ho té en compte, 
aquesta va ser estríctament la resposta, en un 10 més o 
manco normal, col.loquial i previa reunió que férem en 
aquest respecte, on nosaltres parlarem estríctament de la 
Copa Mundial de Natació, és a dir, d'un esdeveníment cla
rament organitzat amb aquestes perspectives. 

El mateix val pel Consen Superior d'Esports o Consejo 
Superior de Deportes. Nosaltres deim el nom oficial, els an
glesos mai no ens havien dit que no els traduíssim, pero 
qualque vegada que hem tradui't una cosa a un paper que 
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hem enviat a Madrid, qualque pic ens han contestat que els 
ho enviem en castelliL Per tant, la veritat és que utilitzam 
la mateixa via que ens han suggerit; fins i tot qualque pic 
ens han dit: "traduzcan el documento que nos habían envia
do con anterioridad". Aleshores, és per aixo que tenim un 
poc aquesta mica de ... En fi, voste ho comprendnl perfecta
ment a aixo, Sr. Pons 

Quant a la intervenció del Grup PP-UM del Consell 
Superior d'Esports o Consejo Superior de Deportes - en 
aquest és igual - nosaltres ja sabem que han organitzat po
ques coses, és ver. Han participat en qualcuna de ciclisme, 
li ho vul recordar - sí, Sr. Andreu, sí -, pero és igual, de to
tes maneres nosaltres ho proposam en aquelles que s'orga
nitzin a les Illes Balears, no deim que s'hi han organitzat, 
sinó que s'hi organitzin. Per tant, no és de més fer saber a 
aquest organisme estatal que aquí hi ha unes Beis, unes 
normes que han de respectar. Senzillament és perque ven
gui en condicions d'acceptar-ho i no d'una altra manera. 

Respecte del darrer punt, és ver que en terreny de la 
Direcció General d'Esports del Govern s'ha avanc;at en 
qüestions de normaJització lingüística, és cert, pero també 
és ver que en qualque activitat que ha col.laborat hi ha ha
gut documentació on no s'ha utilizat la nostra llengua. No 
die publicitat, dic documentació utilitzada i en activitats de 
col.laboració. Per altra banda, un _exemple que hi ha con
sells insulars o ajuntaments que no utilitzen la nostra llen
gua en practiques esportives habituals és l'acte de cloenda 
que vos te, Sr. Mesquida, presidia en el futbol benjamf orga
nitzat pel Consell Insular de Mallorca, en el qual única
ment es va utlitzar la llengua castellana. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. Hi ha intervencions en torn de con
trarreplica? Té la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

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

Més que replicar, després de les darreres explicacions 
que ha donat el representant del grup parlamentari propo
sant, voJia reiterar que nosaltres donarem suport a tots i a 
cada un deIs punts als quals ha fet referencia, perque el Sr. 
Serra crec que ha explicat bé el que feia referencia al punt 
2 i als dubtes que hi podia haver. Si és una qüestió previa, 
ha dit vos te, que ha de coneixer el Consell Superior d'Es
ports per fer una petició, millor dir, si s'ha de fer una peti
ció previa perque s'utilitzi la nostra llengua, aquesf punt 2 
no sobra, i quant al tercer, també amb les matisacions que 
li havien fet - tema en el qual voste no ha entrat - sobre els 
organismes o institucions que insten, tenint en compte l'es
perit d'aquest punt i l'explicació que ha donat, també li do
narem suporto Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Hi ha més intervencions en tom de 
contrareplica? Sí, Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Sí, Sr. President. Voldria fer una petita rectificació. He 
esmentat el Sr. Andreu Mesquida quan volia dir Andreu 
Riera. Sr. Mesquida, disculpes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. Dins el torn de contrareplica, té la 
paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Referent al tema de reconeixement internacional de 
llengües d'ambit no direm minoritari, pero si d'escassa di
fusió, és evident que és important plantejar als organismes 
internacionals que a l'hora de funcionar dins les Illes Bale
ars ho facin en la Ilengua propia d'aquÍ; aixo és evident per 
una raó molt senzilla, perque un organisme que es mou 
dins un planeta on es parlen milers d'idiomes, a l'hora de 
funcionar dins un ambit territorial determinat, difícilment 
pot tenir en compte més llengües que les que té reconegu
des com apropies dins el seu ambit global, aixo és evident 
que s'ha de plantejar. 

El que em preocupava a mi - i crec que li he he mani
festat d'una manera clara - és que la desídia no es produeix 
per part d'aquests organismes, sinó per part del organismes 
d'aquí, per que quan preparen una celebració esportiva 
amb aquest altre organisme no tenen prou esment de plan
tejar com a element previ la presencia del catala en aques
tes activitats i al final del procés es troben que aquest altre 
organisme planifica logicament en una de les llengües ofi
cials - en aquest cas el castella - i ens trobam amb un fet 
lingüístie consumat, per que quan ja tenim el vehiele en 
marxa és molt difícil d'aturar, posar la marxa enrera i tor
nar a arrencar tot el procés lingüístico Per tant, més que di
rigir-se als organismes internacionals que només tendran 
en compte aixó cada vegada que venguin, si són objecte de 
requeriment, cada vegada que hi hagi l'esdeveniment s'ha 
de cridar l'atenció sobre aquest tema als organismes de les 
Illes Balears. 

Quant a les denominacions, em permetra que faci un 
poc de broma, perque és clar, si vos tes envien escrits en ca
tala a Madrid, el cata la encara no és idioma oficial aHa. Em 
referia a aquesta practica que cree que és una mica infantil 
d'utilitzar el catala quan són organismes que no són caste
Hans, pero quan són organismes francesos, anglesos o nord
americans, etc., automaticament són catalanitzats puntual
ment; cree que aquesta practica infantil ja ha durat un poc 
massa i que seria hora que la broma s'acabas. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Acabat el debat, passarem en conse
qüencia a la votació. Votarem separadament el punt pri
mer, i a continuació els punts segons i tercer. Votam, ido, 
el punt primer de la proposició no de llei. 

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

Queda aprovat el punt primer per unanimitat. 

Passam a la votació deIs punts segon i tercer. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 28 en contra. En conseqüencia, queden 
rebutjats els punts segon i tercer. 

I1I) INTERPEL.LACrÓ R.G.E. NÚM. 1713/92, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALIS
TA, RELATIVA AL PLA GENERAL DE CARRETE
RES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al punt següent de l'Ordre del Dia, que és la 
Interpel.lació núm. 1713, presentada pel Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA, relativa al Pla General de Carreteres. Pel 
grup interpel.lant, té la paraul~ la piputada Sra. Barceló. 

LASRABARCELÓIMARTI: 

Sr. President. Sres. Diputades. Srs. Diputats. 

No és per casualitat que el títol de la interpel.lació si
gui el Pla de carreteres. "Sempre, encara que no hi hagi pla, 
hi programes d'inversions, hi ha idees, hi ha una filosofia 
d'actuació, pero no tenen per que estar indefectiblement 
plasmades, reflectides en un pla". Aquestes eren paraules 
del Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació Territorial 
de ja fa anys, quan a partir d'una altra interpeLIació del 
Grup SOCIALISTA s'aprova una moció en la qual s'insta
va el Govern perque elaboras amb can\cter d'urgencia un 
Pla director sectorial de carreteres. A0 era devers el 1987; 
després han víngut la Llei de carreteres i els criteris per a 
la'elaboració del pla aprova15 el juny del 1990. 

Molts són els problemes que només a nivell de gestió 
ocasiona encara avui aquesta mancan~. Si feim un breu 
\listat, podem trabar: Primer, deficients i insuficients estu
dis i correccions d'impactes ambientals traduldes en acabar 
el projecte, a vegades, en protestes velnals, com el cas de 
l'obertura al transit del darrer tram de la via de cintura. Els 
renous, les vibracions s'han multiplicat i els velns demanen 
la instal.lació urgent de panells absorbents de renous, i hi 
ha altres exemples, com la manca de projectes alternatius 
per part del Govern al tra~t de la carretera Deia-Sóller i 
tants altres. 

Segon, embats polítics entre ajuntaments, projectes al
ternatius d'ajuntaments a propostes del Govern. En una 
petita enumeració d'exemples nom~ a nivell de prernsa, .hi 

podem trobar: dia 11 de febrer del 1992, "El Govern balear 
cerca una nova solució a la rotonda de Puig d'en Valls"; 5 
d'abril del 1992, "El Govern no escolta les propostes de Na
gera a la via de Peguera"; 19 d'abril del 1992, "L'autoria de 
la discordia. Una vía rapida comunicara Palma amb Mana
cor. Tra~t actual o modificació pel Sud?", i l'obra és tota 
de declaracions i propostes, exigencies de compensacions i 
altres histOries, i aquí hi participen to15: Manacor, Campos, 
Vilafranca, Montuiri, etc. 2 d'abril del 1992, "Modificació 
del prajecte de prolongació de l'autopista Consell-Inca"; 
desdoblament actual, mal tra~t; en definitiva manca d'in
formació generalitzada, i així no és estrany trobar titulars 
com el de dia 15 d'abril, que assenyalaven: "EIs afectats per 
la construcció de l'autopista exigeixen més informació al 
Govern". 

Tercer, insuficients condicions de seguretat. Molts 
exemples, des de rotondes obertes, mancances en iLIumina
ció, perills en els creuers d'intersecció. Quart, demandes de 
canvis de titularitat de les competencies per tal de fer més 
efectiva i responsable la gestió en la conservació i manteni
ment de les carreteres i camins rurals. Aquí s'han manifes
tat reiteradament grups poHtics i també des de les Illes, de 
de Menorca i, recentment, fins i tot des del Consell Insular 
de Mallorca, qua n el seu Vice-president assenyalava que és 
necessari que les carreteres de l'illa estiguin sota la respon
sabílitat d'un sol organisme, encara que no estiguem d'a
cord amb quin ha de ser aquest organisme. 

Cinque, la necessitat de justificar moltes vegades els a1-
ts costos per la realització d'infrastructures com les carrete
res. Creim que a0 sempre s'ha de'explicar i s'ha de justifi
car, creim que el valor economic de cada projecte ha de 
respondre al mínim cost economic i a la maxima rendibili
tat social, .com són la seguretat i l'accés, pero hi ha altres 
aspectes més importants que els de la gestió i de les actua
cions concretes. Són els que incideixen i justifiquen la filo
sofia de l'exigencia de redactar un pla de carreteres. La ma
teixa quantia de les inversions amb el nou acord de finan~
ment parla per si sol, per la sola racionalitat de realitzar 
unes tradicions i quantificacions de despeses, exigeixen un 
pla, pero un pla mai no pot ser només una suma d'inver
sions. Cada inversió du implícita, com deia el Sr. Conseller, 
una filosofia d'actuaci6 que no és només comoditat i rapi
desa. L'espai és un producte social, va sempre en funció 
d'uns determinats interessos que el configuren. L'existencia 
d'un pla no és important en si mateixa, són importants els 
compliments deIs crileris eslablerLS, els objeclius socials i 
economics que es pre tenen i només hi podem participar o 
els podem coneixer, en definitiva, si es reflecteixen en un 
pla. 

Podre m coneixer, així, quina és la filosofia d'actuaci6 
del Govern en la xarxa de carreteres, no només en projec
tes concrets; també, com hem dit, en els seus objectius so
cials i economics. Coneixer els objectius polítics del Go
vern en carreteres pot ser més important del que pot sem
blar a primer cop de vista. Ningú no pOl negar la capacitat 
de la xarxa viaria, d'estructurar un model territorial, de de
finir-lo, i en la seva assignació de recursos establir priori-
1ats que incidiran sempre en l'economia deIs pobles i tam
bé en l'ordenació t~rritorial. Les comunicacions juguen 
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avui un paper fonamental, permeten una amplia dispersió 
de la població, permeten reduir distancies reals que facili
ten eIs despla~ments, pot provocar la perdua o augment 
del monopoli que un centre urba exerceix en certes fun
cions i a la vega da, el camp, es pot veure compensat amb 
certs desavantatges tradicionals i es pot mantenir com a 
lloc adequat de localització de persones i activitats. 

Es pot modificar, també, la seva activitat, pero no dis
cutim ni actuam sobre un espai en blanc o buit; partim d'u
na realitat amb unes caracteristiques economiques i territo
riaIs determinades; la insularitat, amb unes estructures vials 
diferents per a cada una de les illes, peró sotmeses, encara 
que en molt diferent grau, a unes mateixes tendencies, vin
culades al paper predominant del turisme dins les mateixes 
economies; que ocasionen, entre d'altres aspectes, desigual
tats de condicions d'accessibilitat, desigual presencia d'in
frastructures, alt nivell d'urbanització als litaraIs, alt pes 
económic i poblacional de les capitals, com exemple de 
gran magnitud no podem fer més assenyalar Palma. 

Tot aro, juntament amb el descens de l'agricultura i la 
indústria, ha prodult canvis en les funcions deIs nuclis de 
població - actualment, en l'activitat de la població - que es 
tradueixen en darrer terme en una forta urbanització del 
territori i terciarització de la població, augment de la cen
tralitat i majors despla~ments, a la vegada que, ben sovint, 
abandonament deis anties camins ruraIs. Aquesta realitat 
tan just dibuixada té la seva traducció, a nivell de tnlnsit, en 
augments d'intensitat, en congestions. A Mallorca, per 
exemple, el transit és important sobretot a les arees forta
ment influ'ides per Palma; a les zones industrials que, per 
altra banda, com manco industriaIs siguin, més necessitaran 
de la comunicació amb Palma i amb els centres turísties do
tats de gran capacitat hotelera. 

Potser hem arribat al punt que la mateixa desfeta de 
l'economia tradicional de les nos tres illes faci que la super
vivencia deIs nuclis de la població, que abans per la seva 
mateixa funcionalitat els permetia una certa autonomia 
tant ocupacional com económica, avui es plantegin la su
pervivencia només pel seu facil accés a les capitaIs o als nu
clis turisties. La urbanització del territori sera, així, un fet 
cIar i lligat a la necessitat d'establir fortes infrastructures 
viaries. La justificació política aquí seria facil: les conges
tions actuals i la demanda social. Així i tot, la Comissió eu
ropea acaba d'adoptar fa poc temps - el mar~ del 1992 - en 
el seu Llibre verd d'impacte deis transports en el medi am
bient, una estrategia comunitaria per al desenvolupament 
del transports que sigui respectuós amb el medi ambient, 
assenyalant que la planificació de la infrastructlra no ha de 
centrar-se necessariament o exclusivament en un augment 
de les capacitats. S'han de preveure formes de transport al
ternatives; disminució de les necessitats de despla~ment 
que, com he dit, implica planificació económica; aplicació 
de procediments estrictes d'avaluació d'impacte ambiental 
sobre el medi, del projectes i de les actuacions alternatives, 
i ens agradaría, per tot a0, coneixer el que pensa el Go
vern. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. En nom del Govern, té la parau
la el Conseller Sr. Saiz per un temps de deu minuts. 

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

Gracies, Sr. Presidente. Sras y Sres Diputados. 

Sinceramente, Sra. Barceló, no he entendido su inter
vención de hace unos instantes, porque parece que la ha re
ducido a exponer una serie de puntos que justifican la ne
cesidad de redactar un Plan director de carreteras. Ese es 
un tema que no vamos a debatir; desde el momento que lo 
estamos haciendo no vamos a discutir sobre su necesidad. 
La necesidad la planteó el Gobierno, pensó incluso que era 
urgente hacerlo; por eso sometió al Parlamento, de acuer
do con lo que prevé la Ley de Ordenación Territorial, la a
probación de unos criterios generales para poder tramitar 
la redacción del Plan de carreteras antes que las propias di
rectrices. Estamos trabajando en ello, luego no acabo de 
entender a qué viene el tratar de justificar en una falta de 
seguridad de carreteras, en unos problemas de titularidad, 
en un cambio de servicio de las carretetas, en una modifica
ción de la importancia de los núcleos urbanos tradiciona
les, etc. 

Todas estas cosas fueron las que ya expuse en su mo
mento precisamente para justificar la necesidad de redactar 
un plan director sectorial y la situación y la estructura ac
tual - la que yo expuse - que justificaba la propuesta de cri
terios generales, Si usted quiere saber cuál es la filosofia 
que tiene que imperar en la redacción del Plan general, le 
diré que son los criterios que en su momento aprobó el 
Parlamento, donde hay criterios relativos al estudio de im
pacto ambiental, sobre los elementos que habrán' de tener
se en cuenta cuando se redacte el plan, en qué sentido con
dicionará a los planeamientos municipales para evitar fal
tas de acuerdos, que habrá un programa específico de segu
ridad, una reestructuración de las carreteras, de la titulari
dad; una jerarquización de la red viaria, etc. 

Todo lo que usted ha dicho que tiene que contener el 
Plan general es precisamente lo que dicen los criterios que 
aprobó el Parlamento. No entiendo que quiere usted que 
debatamos aquí en estos momentos; el hecho de que usted 
no fuese diputada en aquel momento, cuando lo aprobó el 
Parlamento, no creo que sea motivo para que nuevamente 
tengamos que someter aquí a discusión los criterios. Los 
criterios fueron aprobados por el Parlamento y se esta re
dactando el plan de acuerdo con ellos. ¿Cual es la filosofía 
del Gobierno? La filosoffa que se contiene en aquellos cri
terios que fueron aprobados por el Parlamento, con las 
modificaciones que se introdujeron oportunamente.¿Qué 
tipo de red se va a hacer? La que que está prevista en los 
criterios, la que explican los criterios como base de esta 
red, yo creo que está claro. 

Ahora bien, si usted pretende que discutamos el conte
nido concreto del plan que se está redactando, permita que 
le diga que no es el momento oportuno, eso lo discutire
mos cuandQ el plan esté listo. Usted quiere saber 10 que va 
a ser el plan antes de que esté hecho, esto es difícil. Los cri- - . 
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terios del plan ya han sido discutidos y aprobados por el 
Parlamento; el desarrollo del plan usted y los demás po
drán contemplarlo, discutirlo y someterlo a todos los deba
tes que quieran, pero cuando esté terminado el plan. En 
ese momento yo no voy a traer el plan con los estudios a 
medio hacer para empezar a discutir aquí un plan que se 
está estudiando y redactando. ¿Qué le voy a explicar sobre 
esto? No entiendo exactamente el sentido profundo que 
tiene esto porque, de verdad, todo lo que usted ha estado 
diciendo sobre el Plan de carreteras, toda la justificaci6n 
s6n temas archisabidos en esta Cámara y fueron los que 
justificaron la redacci6n de plan, Consecuentemente, no sé 
en qué tiene que basarse este debate, sinceramente. Gra
cias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Saiz. Per fixar la posici6, pel Grup Parla
mentari MIXT té la paraula el Diputat Sr. Pascual i Amo
r6s. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Jo he de comen~r per dir que no he escoltat tat el que 
ha dit la Sra. Diputada, perque he entrat quan ja havia co
men~t el debat, pero si he d'abundar en els arguments que 
ha donat el Sr. Saiz, perque efectivament el que he sentit 
ha estat una serie de criteris de caracter general, molts 
d'ells contenguts en els criteris generals que va aprovar 
aquest Parlament dia 14 de juny de l'any 1990, o sigui fa 
dos anys, i francament no hi ha materia de discussi6. Nosal
tres no podem fixar cap posici6 en aquest moment sobre 
les paraules de la Sra. Diputada perque no sabem on es di
rigira aquesta interpel.laci6, per bé que hem de dir, perque 
hem de parlar amb propietat, que no és Pla general de car
reteres, sin6 que es Pla director de carreteres, és el nomo 
Aix6 és una anecdota, pero creim que cada cosa té el seu 
nom; es tracta d'un pla director sectorial amb el nom de 
Pla director de carreteres. 

Una cosa que no ha dit la Sra. Diputada i cree molt 
important és que aquests criteris que es varen aprovar dia 
14 de juny del 1990 diuen el següent: "El Pla tendra com a 
horitz6 I'any 2.000 i es preveu una revisi6 - fixin-s'hi bé -
I'any 1995". Evidentment, les revisions de plans se solen fer 
cada quatre anys. Aixo vol dir que pel juny del 1990 es pre
veia que l'aprovaci6 d'aquest Pla de carreteres es faria dins 
el 1991, i ens trobam en el 1992, un any després, i encara 
no s'ha exposat al público Per consegüent, jo cree que aixo 
és un aspecte importantíssim d'aquest Pla de carreteres, 
sobretat quan es fan quantioses inversions; aquests dies 
acaba d'entrar en el Parlament un projecte concret perque 
el Parlament informi sobre el mateix, en aplicaci6 de la dis
posici6 transitoria de la Llei d'Ordenaci6 Territorial, 
sobretot quan fem carreteres sense pla. Avui, l'assumpte 
c1au del Pla director de carreteres és quan el tendrem, 
aquest és l'assumpte. Després, quan surti a informaci6 pú
blica, tats nosaltres podrem estudiar-lo i podrem opinar so
bre aquest pla. Per tant, jo pens que avui hauríem de saber 
~ -si el Sr. Conseller vol respondre - a veure qua n té pensat 

exposar al públic el Pla director de carreteres i torn a dir 
que la revisi6 ja no sera l'any 1995, sin6 que sera, com a mí
nim, l'any 1996 i, probablement, l'any 1997. 

La segona cosa respecte d'aquest Pla de carreteres és 
que hem de esperar, com he dit, la seva exposici6 pública, 
pero aquí hi ha un criteri que és molt important voldria sa
ber a veure si es canvia o si es manté per part del Govern, 
perque hi ha una nova majoria en aquest Parlament i, per 
tant, és important. És el núm. 12 i diu el següent: "En 
igualtat de condicions tecniques, els programes optaran per 
l'habilitaci6 de carreteres existents enfront de l'execuci6 
d'altres de nou tra~t". La pregunta que jo cree que avui -
s'hauria de respondre en aquest Parlament és si aquest cri
teri es manté o no, perque va lligat amb les autopistes i les 
autovies i jo he de dir que - per part de UlM, en aquest cas; 
aixo ho haurien de discutir els altres membres del Grup 
Mixt - estam plenament d'acord amb aquest criteri, que no 
estam en contra de les autopistes ni de les autovies, les ne
cessaries s'han de fer, pero només les necessaries. Hi ha un 
nivell de serveis, que s'han d'explicar quins s6n, i uns tran
sits que corresponen a aquest nivell de serveis, que han de 
fer que des del punt de vista més objectiu possible es de
cantin per una soluci6 o l'aItra. 

_No em vull estendre més, sin6 repetir el que he dit al 
principi; de moment estam despistats amb aquesta interpel. 
laci6 perque, francament, s'ha dut una exposici6 de carac
ter generic i general, en certa manera profusa i difusa; en
cara que jo no vull posar en dubte totes les bones inten
cions de la Sra. Diputada, pero no ens ha donat llum per 
veure que hem de fer amb aquesta interpel.laci6. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup PSM 1 EEM, té la pa
raula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gnkies, Sr. President. D'entrada, a nosaltres ens agra
daria agafar la interpel.laci6 en un sentit positiu, no en un 
sentit negatiu, si bé també és cert que el conselIer ha entrar 
a concretar al maxim i, per tant, suposam que la Sra. Barce
ló haura de concretar una mica més algunes intencionali
tats respecte de la interpel.laci6. 

Agafant en positiu els temes plantejats per la Sra. Bar
ce16, el nostre grup manifesta un parelI de preocupacions 
clares, al marge de les ja exposades en el debat, fins ara, 
tant pel Sr. Pascual com pel Sr. Saiz. Les preocupacions en 
positiu s6n, en primer lIoc, que nosaltres creim que, com a 
qüesti6 prioritaria, s'hauria d'insistir moItíssim en tots els 
estudis d'impacte ambiental i, sobretot, a tenir molt en 
compte no ja només les directrius de l'Europa comunitaria, 
sin6 unes directrius especifiques d'impacte ambiental pro
pies d'unes espais tan petits com s6n aquestes illes, en defi
nitiva petites, en territori fragil i molt utilitzat. En aquest 
sentit, nosaltres ens abonaríem a anar encara més enna del 
que marquen les directrius de l'Europa comunitaria, per
que de fet ho marquen des d'una perspectiva no massa de 
tenir en comptes illes petites, sinó més bé d'un espai'moIt 
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més gros. 

Per altra banda, és més que evident que tenim un pro
blema de falta de directrius d'ordenaci6 territorial, és a dir, 
aquest sí que és un tema que duim a remole fa molts d'anys 
i que pareix que ja s'ha abandonat, perque creim que un pla 
o una actuaci6 en tema de carreteres haurian d'anar rela
cionada amb un aspecte d'ordenaci6 territorial molt més 
general i ens pareix que en aquests moments es cobreixen o 
hi ha projectes d'aspectes parcials. En aquest sentit creim 
que reclamar, a part d'aquesta anAlisi i tenir malta atenci6 
als impactes ambíentals, el tema de les directrius terriro
rials. 

Després ens preocupa un tema que és molt més actual, 
potser molt més recent, i és, per una banda, la necessitat de 
millares puntuals de carreteres. És més que evident que hi 
ha nombroses carreteres que s'han de millorar, aixó és in
dubtable, peró també ens preocupa un altre punt i és que 
no és oportú ni creim nosaltres que sigui sa, democrAtica
ment parlant, el fet d'introduir certes polemiques dins 1'0-
pinió pública, a partir de certes informacions que surten 
normalment del Govern o de gent relacionada amb el Go
vern respecte, per exemple, de dir avui que arribarA una au
tovia fins a tal poble, dema dir que una autovia passara per 
tal altre poble, creant friccions, creant polemiques entre 
distints ajuntaments, entre distints sectors o segments de la 
població. -

En aquest sentit, és més que evident que nosaltres sí 
que reclamaríem d'aquesta interpel.lació un resultat positiu 
amb aquests aspectes ben clars: Impactes ambientals, millo
ra de carreteres que segueixin el model de xarxa histórica, 
tal com discutfem i aprovavem el mes de juny del 1990; 
menys improvisacions i menysjnformacions que puguin re
sultar polémiques i que, en definitiva, puguin significar una 
crispació dins la nostra societat, i actuar en una escala de 
resoldre els problemes quotidians. Nosaltres, Sra. Barceló, 
quasi quasi incidiríem a veure si pot ser actuar un poc en 
aquesta Hnía. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Serra. Pel Grup PP-UM, té la paraula el 
Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí; gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 

Tengo que empezar por decir que estoy un p~ desi
lusionado. A nadie se le oculta que me gusta hablar y que 
me gusta hablar de carreteras, pero me temo que esta inter
pelación da efectivamente para hablar poco. La verdad es 
cuando vi la interpelación sobre el Plan de carreteras me 
sorprendió la figura parlamentaria elegida por el Grupo 
SOCIALISTA, porque claro, si el Plan de carreteras toda
v!a no se ha publicado, no ha salido a información pública, 
no se ha finalizado, lógicamente era difícil interpelar sobre 
algo que no existe. Cabían, quizá, otras figuras parlamenta
rias, las preguntas, de las que podían desprenderse, por 
ejemplo, cosas como ¿cómo van los trabajos?, preguntar al 

conseller en ese sentido; proposiciones no de ley que fue
ran por el camino de los plazos, ¿cuándo se hara?, quere
mos que se haga antes de tantos meses, semanas, días o a
ños, o incluso una comparecencia del conseller responsable 
que pudiera hablar o extendenderse algo más sobre la mar
cha de los trabajos y, quizá, entrar en la discusión de los 
criterios que en su día se aprobaron por algunas razones 
que se expusieran como nuevas, por las que quizá valiera la 
pena revisar o matizar alguno de esos criterios. 

Hoy otros grupos han hablado sobre temas de horizon
tes del plan, de fechas de revisión, de problemas medioam
bientales; tal vez también se podría hablar de situaciones fi
nancieras o de nueva situación financiera en cuanto al tra
tamiento de carreteras; no lo sé, la verdad es que yo espera
ba que por alguno de estos caminos pudiéramos tener hoy 
un debate, que ya digo que no me parecía la figura más 
adecuada la de la interpelación sobre un plan que no existe, 
pero que sí, en definitiva, podía contener un poco lo de es
tas otras figuras parlamentarias de las preguntas, de la 
comparecencia o de la petición de explicaciones, en defini
tiva, al conseller responsable. 

La respuesta a la duda de por que una interpelación la 
tenemos todos a la vista. Yo no quiero incidir en lo que ya 
han dicho el conseller y otros portavoces. Generalmente, el 
planteamiento que se hace es un planteamiento de conven
cimiento a los grupos de algo de lo que los grupos estamos 
sumamente convencidos, que lo aprobamos, lo discutimos y 
lo discutimos mucho. Los criterios en que se ha incidido 
son criterios que en su momento se discutieron profunda
mente, como dijo antes el conseller, y quedan recogidos y 
plasmados los problemas a que también hizo alusión el Sr 
Serra, y por consiguiente nosotros nos quedamos ahí. Hay 
algunas preguntas: ¿Se cumplirá el criterio tal? ¿Se cumpli
ra el criterio cual? Yo creo que la respuesta del conseller 
ha sido tremendamente clara: La filosofía del Gobierno y 
las condiciones en que el Gobierno está elaborando el plan 
son las expresadas en los criterios, en su totalidad, y en ese 
aspecto, sin ninguna duda, comulgo con otro portavoz que 
habló de la prioridad de los acondicionamientos sobre las 
nuevas carreteras. 

Efectivamente, en la filosofía que se contenía en los 
criterios, creo que eso sigue siendo vivo, que eso deber es
tar presente en la redacción del plan y creo que el Gobier
no debe tenerlo así, no se que haya ninguna razón especial 
para haber cambiado, insisto, ni ése ni otros, o por lo me
nos nosotros no encontramos ninguna razón para cambiar
los y lamentamos, como digo, que hoy no hayan salido al
gunas otras interpretaciones o matices de los criterios que 
quizá nos hubieran permitido discutir sobre un tema tan 
apasionante, al menos para mí, permítanme ustedes repe
tirlo. Nada más. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. González i Ortea. Per al torn de replica, té 
la paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA BAR CELÓ lMARTÍ: 

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

Si la filosofia del Govern s6n els criteris, vertadera
ment ja es complica bastant més la cosa, perque hem inten
tat demostrar, i no hem tengut contesta per part del Go
vern, les greus deficiencies que s'estableixen des de fa anys 
respecte de no aplicar aquest criteri a les obres que es fan 
des de la conselleria. Hem fet un !listat d'errors de gesti6 -
aro els hem considerat - que surten reiteradament a la 
premsa, on l'aplicaci6 d'aquests criteris en el projecte, sen
se ni tan soIs haver-hi pla s'haguessin solucionat i no hi 
haurien incidit. Per tant, no és cert que els criteris siguin la 
filosofia del Govern, ha de ser una altra per la for<;:a, per
que si no, no ens trabaríem amb aquests problemes. 

Una altra cosa que he d'assenyalar al Sr. Conseller és 
la necessitat i la urgéncia del Pla. Jo no hi era, vertadera
ment, pero hi ha els butlletins, hi els diaris de sessions, i ai
x( s'assenyala que va ser per una moci6 del Grup SOCIA
LISTA, a partir d'una interpel.lació al Govern sobre políti
ca de carreteres, quan s'aprova la urgencia de fer un Pla di
rector sectorial de carreteres amb els vots en contra del 
Partit Popular i amb les reticencies totaIs del Sr. Conseller, 
les coses s6n aoo. A partir d'aquf, el Govern, complint la 
moció aprovada en aquest Parlament, va dur els criteris a 
aprovar al cap d'un parell d'anys, peró en fa dos que tenim 
els criteris aprovats i no encara no tenim Pla. 

Si vertaderament tenen_ tan cla~ que ara el Pla és el mi
llar, el duguin aquí i en rallarem, pero nosaltres - i ac;Q ha 
hem dit al principi - no només demanavem ac;Q. L'existen
cia o no existencia d'un pla implica ben igual que s'han fet i 
que es fan inversions que ni lan soIs no compleixen els cri
teris aprovats pel Parlamenl i que han de respondre d'algu
na manera a unes retxes mínimes, a uns criteris económies i 
socials mínims, i si no en valen rallar, que és el que els de
manam aquí, no en rallín. El que no pot ser és que un Go
vern digui aquí avui que la seva única filosofia en l'execució 
d'infrastructura són uns criteris tecnies aprovats. Hi ha 
d'haver uns objectius económies i socials, perque incideixen 
directament i més quan no tenim directrius aprovades. 

Ac;Q és el que els demanavem. Ac;Q i que en trobaven 
de l'adaptaci6 de la seva filosofía, de la seva política, alió 
que són els principis ara per ara establerts des de la Comu
nitat Económica Europea. Era ac;Q i no hi ha hagut respos
tao Seria molt fort dir que el Govern no té avui la seva ac
tuació confusa, confusa i difusa; no respon a objectius poll
ties i ac;Q sí que seria vertaderament una greu irresponsabi
litat, no nornés en la gestió viaria, que es fa amb alIó de qui 
dia passa, any empeny, no només ac;Q, sinó que a nivell de 
planificació, a nivell de llarg termini no es tenen en compte 
en absolut, no és diuen en aquest Parlament quins són 
aquests objectius económies que el Govern vol per al nos
tre poble; i es pot fer a través d'una xarxa viaria, a través 
d'un pla de carreteres. Ac;Q era senzillament el que dema
navem i que no s'ha volgut entendre, no ha puc interpretar 
d'una altra manera. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Per al tom de contrarepUca, té 

la paraula el Conseller Sr. Saiz. 

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

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

Creo que ahora empezamos a entendemos, Sra. Barce
ló. El problema no es el pequeño detalle que me parece 
que ha detectado el Sr. Pascual, que usted hablaba del Plan 
general de carreteras cuando quería hablar del Plan direc
tor, el problema es que usted no quería hablar del Plan de 
carreteras, quería hablar de política de carreteras, por lo 
visto; que es una cosa distinta. De haber sabido que quería 
una interpelación sobre política de carreteras habríamos 
hablado. 

El Plan se está haciendo; yo admito que digan que era 
más urgente, que tendría que haberse acabado antes. Efec
tivamente ese es un tema en el cual no hemos entrado en el 
debate porque usted no ha querido, podríamos haberlo 
hecho, pero en definitiva no vale decir, traiga usted el plan 
aquí. El Plan no lo vamos a traer aquí porque en principio 
el plan no se discute en el Parlamento; en el Parlamento se 
discuten los criterios generales, el Plan es un documento 
del Gobierno, es su responsabilidad, aunque ello no obsta 
para que durante la información pública puedan participar 
todos los grupos políticos y, naturalmente, este conseller, 
como cualquier otro a petición de cualquier diputado, ven
dra a dar toda cuanta explicación se le pida ante el Parla
mento, lógicamente; pero el Plan no viene al Parlamento 
como tal plan. Vendremos a dar explicaciones, si se desean, 
encantados y con mucho gusto. 

Us!ed dice que no aplicamos los criterios del Plan en 
nuestra política de carreteras de cada dia. Oiga, es que los 
criterios són criterios para redactar un plan, no son crite
rios para actuar cada día, son dos cosas absolutamente dis
tintas; hay algunas cosas de la política de carreteras que 
responden al Plan y entonces tienen que tomarse medidas, 
aunque no exista este plan. En todas las comunidades autó
nomas de España se han hecho cuantiosísimas inversiones 
en materia de carreteras y de cualquier otra infraestructura 
sin que existiese un plan y no pasa nada, se pueden hacer. 
Mejor si se dispone de un plan para algunas cosas; algunas 
están contempladas en el plan, otras no lo estarán, siempre 
hay una cierta actuación del cada día de las carreteras que 
no tienen por qué estar contenida en un plan. 

Ello no obstante, los criterios són para redactar el 
Plan. Si el Plan dice que se va a hacer todo un programa de 
supresión de travesías de poblaciones y que tendra que es
tudiar cuales son las prioridades en la supresión de esas 
travesías en función del tráfico que soportan, de la condi
ción de los habitantes de la población, etc., evidentemente 
tiene que hacer ese programa. En tanto no se haga este 
plan no existe esta relación de travesías, que es prioridad 
de supresión. Por ejemplo, en materia de seguridad, que es 
uno de los puntos que usted ha tocado, si el plan dice que 
se van a haver variantes en lo que sea, tendrá que hacerse 
un programa específico de mejoras en la seguridad vial y en 
aquel momento lo tendrá que hacer. Este criterio de que el 
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Plan tendrá que contener un programa de actuaciones en 
materia de eguridad, nO da ninguna ninguna indicación so
bre]o que debe ser I.a actuación de cada día, en la que, lógi
camente, todas las actuaciones que hacemos en materia de 
carreteras tienden - o lo intentan, dentro de los conoci
mientos de nuestros tecnicos, por cierto bastante cualifica
dos - a aumentar la seguridad de nuestras carreteras, pero 
eso no es cumplimiento ni incumplimiento. Que siga ha
biendo puntos negros en nuestras carreteras, que siga ha
biendo puntos que necesitan una mejor actuación no quie
re decir que incumplamos el Plan. Si se hicieran de golpe 
Lodas las mejoras que son necesaria, no haria falta Plan ni 
que yo estuviera aqut contando esto, ya estada todo hecho. 
Tendrán que hacerse. 

¿Incumplimientos del Plan? La carretera Sóller-Deia 
tuvo un estudio de impactO ambi.entaL No se ha redactado 
el incumplimiento del Plan; ha tenido el estudio, ha sa lido 
a información pública, como consecuencia de las a legacio
nes se han introducido modificaciones, se siguen introdu
ciendo modificaciones como conse<:uencia de las alegacio
nes hechas por los ayuntamientos y estamos en lo que es la 
tramitación de una carrelera. No hemo incumplido el 
Plan; al contra do, hemos cumplido preCisamente lo que di
ee el Plan y por eso todavía estamos trabajando en la adap
tación de esta carretera. 1..0 que pasa es que no hay ningún 
crirerio aprobado por el Parlamento - repáselo usted, por 
favor - que diga qué tenemos que hacer en cada munjcipio, 
lo que que quiere el ayuntamiento correspondiente. Batan
ees no eXÍSlir[an carreteras autonómicas, sino que sólo eXÍS
tirían caminos vecinales en los cuajes los ayuntamientos 
hacen lo que quieren. 

¿Ha habido discrepancias con el Ayuntamiento de Cal
vio en la variante de Peguera? Efectivamente han habido 
discrepancias, pero la responsabilidad es nuestra, no es del 
ayuntamiento, y hacemos la carrelera como nos parece en 
lemas que probablemente no estarán contemplados en el 
Plan de carreteras. ¿ Cuajes tienen que ser las característi
cas? no estará contemplado? ¿Cuales tienen que ser las ca
racterísticas de la intersección del camino del Puig d'en 
Valls con el segundo cinturón de Eivissa? No estará con
templado en el Plan de carreteras, no llega al detalle de de
finir cuales deben ser las condiciones técnicas de una inter
sección concreta. Por favor, hasta aquí hemos llegado! No 
me diga que esto es un incumplimiento del plan, no lo es. 
¿Que hay que cambiar la titularidad? Naturalmente que ha 
de hacerse, se hará como consecuencia del plan. 

Hemos presemado una modificación del trazado de la 
autopis[a de Inca, es cierto, precisamente en cumplimiento 
de un acuerdO parlamentario, en un pleito voluntario de un 
acuerdo que ni siquiera es obligatorio para el Gobierno, se
gún quedÓ perfectamente claro en su momento y que sin 
embargo hemos querido Llevarlo a debate al Parlamento 
porque pensamos que las circunstancias han cambiado y 
que el acuerdo que en Su día tomó el Parlamento debe 
cambiarse. En 10 demás, en el resto de loS criterios - eso no 
era un criterio aprobado por el Parlamento, era otro tipo 
de acuerdo -, naturalmente, estamos respetando escrupulo
samente en la redacci60 del plan lo que dicen los acuerdos. 
En lo que es de acción inmediata sí que se está reservando, 

pero usted no ha dicho nada en absoluto más que ha habi
do desacuerdo en tres puntos con el ayuntamiento y que se 
está modificando el trazado de una carretera por culpa del 
estudio de impacto ambiental. Si esto es un flagrante in
cumplimiento del plan y significa que el Gobierno no tiene 
política de carreteras, Sra. Barceló, francamente, no entien
do qué quiere usted decir. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Saiz. 

v.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ DE 
LA PROPOSICIÓ DE LLEI R.G.E. NÚM. 1213/911PRE
SENTADA PEL GRUP INICIATIVA POPULÁR, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 14/1991. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al punt següent de rOrdre del Dia, que és el 
debat de presa en consideració de la Proposició de Llei 
núm. 1213, presentada per un grup d'iniciariva popular, de 
modificació de la Llei 14/1991. 

Abans d'entrar en aquest debar de presa en considera
ció, vull fer constar als portaveus deIs distints grups que el 
debat anira de la manera següent: En primer l!oc, hi haurá 
una presentació de la proposició de llei per part del Sr. An
tOBi Ginard i Torrelló, per un temps mAxim de 15 minuts, i 
a continuació tots els grups parlamentaris que vulguin fer 
ús de la paraula la tendran en torn de fixació de posicions, 
també per un temps mrudm de 15 minuts. Conelos aquesl 
tom de fixació de posicions, es procedira a la votació de si 
es pren o no en consideració. 

Comenc;am el debato Té la paraula el Sr. Antoni Gi
nard i Torrelló per fer la presentació de la proposició. 

EL SR. GINARD 1 TORRELL6: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Pel fet d'haver assumit la responsabilitat de defensar a 
petició deIs meus companys de la comissió promotora la 
proposta de modificació de la Llei de 14/1991, de 29 d'abril, 
del Congrés de Diputats, per la qual es crea el Parc Nacio
nal de Cabrera, tenc rhonor de dirigir-me respectuosament 
a aquesta Cambra per expressar els motius que em dugue
ren a promoure aquesta iniciativa popular, rúnica que jo 
record que hagi prosperat fins avui, dins el territori nacio
nal. 

Són més de 12.000 signatures les computades que ava
len aquesta iniciativa popular i són molts els mallorquins, 
menorquins, eivissencs i formenterencs que en aquests mo
ments continuen donant suport a aquesta iniciativa. He de 
reconeixer que m'ha sorpres profundament el procés que 
ha seguit aquesta iniciativa. Tot va comenc;ar quan un petit 
grup format per persones afiliades a diferents associacions -
sempre són eIs mateixos - comenc;aren a posar en evidencia 
la presencia militar, causant, segons ells, de tots els mals de 
cabrera; una campanya absolutament falsa de contengut.s i 
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Plan tendrá que contener un programa de actuaciones en 
materia de seguridad, no da ninguna ninguna indicación so
bre lo que debe ser la actuación de cada día, en la que, lógi
camente, todas las actuaciones que hacemos en materia de 
carreteras tienden - o lo intentan, dentro de los conoci
mientos de nuestros tecnicos, por cierto bastante cualifica
dos - a aumentar la seguridad de nuestras carreteras, pero 
eso no es cumplimiento ni incumplimiento. Que siga ha
biendo puntos negros en nuestras carreteras, que siga ha
biendo puntos que necesitan una mejor actuación no quie
re decir que incumplamos el Plan. Si se hicieran de golpe 
ladas las mejoras que son necesarias, no haria falta Plan ni 
que yo estuviera aquí contando esto, ya estaría todo hecho. 
Tendrán que hacerse. 

¿Incumplimientos del Plan? La carretera Sóller-Deia 
tuvo un estudio de impacto ambiental. No se ha redactado 
el incumplimiento del Plan; ha tenido el estudio, ha salido 
a información pública, como consecuencia de las alegacio
nes se han introducido modificaciones, se siguen introdu
ciendo modificaciones como consecuencia de las alegacio
nes hechas por los ayuntamientos y estamos en lo que es la 
tramitación de una carretera. No hemos incumplido el 
Plan; al contrario, hemos cumplido precisamente lo que di
ce el Plan y por eso todavía estamos trabajando en la adap
tación de esta carretera. Lo que pasa es que no hay ningún 
criterio aprobado por el Parlamento - repáselo usted, por 
favor - que diga qué fenemos que hacer en cada municipio, 
lo que que quiere el ayuntamiento correspondiente. Enton
ces no existirían carreteras autonómicas, sino que sólo exis
tirían caminos vecinales en los cuales los ayuntamientos 
hacen lo que quieren. 

¿Ha habido discrepancias con el Ayuntamiento de Ca/
VÜl en la variante de. Peguera? Efectivamente han habido 
discrepancias, pero la responsabilidad es nuestra, no es del 
ayuntamiento, y hacemos la carretera como nos parece en 
temas que probablemente no estarán contemplados en el 
Plan de carreteras. ¿ Cuales tienen que ser las característi
cas? no estará contemplado? ¿Cuales tienen que ser las ca
racterísticas de la intersección del camino del Puig d'en 
Va//s con el segundo cinturón de Eivissa? No estará con
templado en el Plan de carreteras, no llega al detalle de de
finir cuales deben ser las condiciones técnicas de una inter
sección concreta. Por favor, hasta aquí hemos llegado! No 
me diga que esto es un incumplimiento del plan, no lo es. 
¿Que hay que cambiar la titularidad? Naturalmente que ha 
de hacerse, se hará como consecuencia del plan. 

Hemos presentado una modificación del trazado de la 
autopista de Inca, es cierto, precisamente en c1.1jllplimiento 
de un acuerdo parlamentario, en un pleito voluntario de un 
acuerdo que ni siquiera es obligatorio para el Gobierno, se
gún quedó perfectamente claro en su momento, y que sin 
embargo hemos querido llevarlo a debate al Parlamento 
porque pensamos que las circunstancias han cambiado y 
que el acuerdo que en su día tomó el Parlamento debe 
cambiarse. En lo demás, en el resto de los criterios - eso no 
era un criterio aprobado por el Parlamento, era otro tipo 
de acuerdo -, naturalmente, estamos respetando escrupulo
samente en la redacción del plan lo que dicen los acuerdos. 
En lo que es de acción inmediata .sí que se está reservando, 

pero usted no ha dicho nada en absoluto más que ha habi
do desacuerdo en tres puntos con el ayuntamiento y que se 
está modificando el trazado de una carretera por culpa del 
estudio de impacto ambiental. Si esto es un flagrante in
cumplimiento del plan y significa que el Gobierno no tiene 
política de carreteras, Sra. Barceló, francamente, no entien
do qué quiere usted decir. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Saiz. 

V.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ DE 
LA PROPOSICIÓ DE LLEI R.G.E. NÚM. 1213/9l1'PRE
SENTADA PEL GRUP INICIATIVA POPULÁR, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 14/1991. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al punt següent de l'Ordre del Dia, que és el 
debat de presa en consideració de la Proposició de LIei 
núm. 1213, presentada per un grup d'iniciativa popular, de 
modificació de la LIei 14/1991. 

Abans d'entrar en aquest debat de presa en considera
ció, vulI fer constar als portaveus deis distints grups que el 
debat anira de la manera següent: En primer lloc, hi haurá 
una presentació de la proposició de llei per part del Sr. An
toni Ginard i Torrelló, per un temps manm de 15 minuts, i 
a continuació tots els grups parlamentaris que vulguin fer 
ús de la paraula la tendran en torn de fixació de posicions, 
també per un temps manm de 15 minuts. Conclos aquest 
torn de fixació de posicions, es procedira a la votació de si 
es pren o no en consideració. 

Comen~m el debato Té la paraula el Sr. Antoni Gi
nard i TorrelIó per fer la presentació de la proposició. 

EL SR. GINARD 1 TORRELLÓ: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Pel fet d'haver assumit la responsabilitat de defensar a 
petició deIs meus companys de la comissió promotora la 
pro posta de modificació de la LIei de 14/1991, de 29 d'abril, 
del Congrés de Diputats, per la qual es crea el Pare Nacio
nal de Cabrera, tenc l'honor de dirigir-me respectuosament 
a aquesta Cambra per expressar els motius que em dugue
ren a promoure aquesta iniciativa popular, l'única que jo 
record que hagi prosperat fins avui, dins el territori nacio
nal. 

Són més de 12.000 signatures les computades que ava
len aquesta iniciativa popular i són molts els mallorquins, 
menorquins, eivissencs i formenterencs que en aquests mo
ments continuen donant suport a aquesta iniciativa. He de 
reconeixer que m'ha sorpres profundament el procés que 
ha seguit aquesta iniciativa. Tot va comen~r quan un petit 
grup format per persones afiliades a diferents associacions -
sempre són els mateixos - comen~ren a posar en evidencia 
la presencia militar, causant, segons elIs, de tots els mal s de 
Cabrera; una campanya absolutament falsa de contenguts i 
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d'intencions incomprensiblement suportada per certs mit
jans d'informació va dur els parlamentaris de Balears a 
plantejar-se el tema de la seva protecció i en sessió celebra
da per aquesta Cambra dia 6 d'octubre del 1988 s'aprovava 
per unanimitat la Proposició de Llei de Dedaració de Parc 
Nacional i Reserva Integral de Cabrera, proposició que va 
ser enviada a les Corts Generals i que després de dos anys i 
mig és aprovada la Llei 14/1991, de dia 29 d'abril, una llei 
de la qual es mostraren contraris la majoria deis grups par
lamentaris de l'oposició per haver-se variat la proposició de 
!lei originaria aprovada per representants d'aquesta Cam
bra. 

La Llei 14/1991 de les Corts Generals declarava l'arxi
pelag de Cabrera, juntament amb les aigües i fons marins 
que l'envolten, pare nacional marítimo-terrestre a proposta 
d'aquesta comunitat autonoma i de conformitat amb la Llei 
4/1989, de 27 de mare;, de Conservació deis Espais Naturals 
i de la Flora i Fauna Silvestre. Aquesta llei va fixar un re
gim jurídic de protecció del pare i a l'artide 3 prohibeix to
tes les activitats que suposen una explotació directa deIs re
cursos naturals, excepte la pesca artesanal tradicional de 
caracter professional que s'haura de subjectar al Pla rector 
d'ús i gestió que s'aprovi en el futuro 

El mateix artide estableix al núm. 2 que la navegació a 
l'interior de les aigües del pare de Cabrera es limitara a la 
necessaria per al compliment de les activitats d'instrucció 
militar a les quals es refereix l'artide 1.3 de la mateixa llei, 
a la necessaria per als fins de la pesca artesanal ja al.ludida 
i a la derivada de I'ús públic i de la gestió del pare, així com 
al compliment deis convenis de seguretat i deIs salvaments 
a la mar. Finalment, l'esmentat artide 3 prohibeix en el seu 
núm. 3 la practica del submarinisme, llevat que es tengui 
autorització expressa en els termes i condicions i que esta
bleixi el Pla rector d'ús i gestió amb finalitat d'investigació, 
conservació i, en el seu cas, d'ús público 

Quant al regim sancionador, l'esmentada llei es remet 
a Llei 4/1989, de 27 de mar~, de Conservació d'Espais Na
turals de la Flora i Fauna Silvestres, pero, a més, tipifica 
com a infraccions administratives la navegació i practica 
del submarinisme a les aigües del parc, aixo com el fet de 
fondejar a l'arxipelag, mancant l'autorització corresponent. 

Com a conseqüencia del que he exposat anteriorment, 
s'ha creat una situació de descontentament popular genera
litzada pel fet de considerar que les visites que durant mol-
18 anys s'han realitzat a l'arxipelag de Cabrera no han afec
tat per res la conservació de I'ecosistema ni del seu entorn 
natural fins al punt que en l'exposició de motius de la Pro
posieió de Llei de Declaració de Pare Nacional i Reserva 
Integral de Cabrera aprovada per aquesta Cambra - per 
unanimitat, repetesc - dia 6 d'octubre del 1988, es reeonei
xia que un deis motius que dugueren els grups políties d'a
questa Comunitat a protegir la creació del parc era el seu 
alt estat de conservació, tenint en compte que el conjunt -
deien - d'illes Cabrera, Conillera, n'Ardona, na Plana, la 
Pobra, la Imperial, na Foradada, n'Estel, l'Illa de les Rates 
i la resta d'illes petites del conjunt constitueixin un cas únic 
dins el Mediterrani perque els seus ecosistemes s'han con
servat en condicions naturals i les agressions que han sofen 

són parcials i reversibles. 

Destaquen igualment els valors ecológies, científies i 
histories, tant per les restes arqueologiques terrestes i sub
marines com per construccions o episodis com el castell i el 
trist captiveri deIs francesos cap al 1800. Per altra pan, és 
de coneixement general que els navegants són persones res
pectuoses amb la natura i, d'aixo, en dóna fe l'estat de con
servació de I'arxipelag a pesar deis molts anys de visites de 
les embarcacions que s'han realitzat lIiurement. L'opinió 
popular és que durant tot el temps que s'ha degradat el me
di ambient no s'ha advertit la necessitat perque ara es pro
hibeixi la navegació i el fondeig. Per aixo, recollint el sentil 
popular, es formula la present proposició de modificació de 
la Llei de 14/1991, de 29 d'abril, per la qual es crea el Parc 
nacional marítimo-terrestre de les illes de Cabrera. La co
missió promotora per a la modificació d'aquesta llei, reco
!lint el sentit popular i referint-se a I'exposició de motius, 
pro posa a aquest Parlament de les Illes Balears l'aprovació 
de la modificació de l'articulat de l'esmentada llei i la seva 
posterior remissió, com a proposició de lIei, al Congrés 
deis Diputats. 

L'article 1 queda suprimit a l'apartat 2, article 3, de 
l'esmentada llei; l'anicle 2, a l'apartat l.c) de l'article 6, 
queda redactat així: "Normes de regulació del submarinis
me i la pesca artesanal en les aigües del parc, conformes a 
-l'article 3.3 de la present llei"; artide 3. A l'article 7 de la 
!lei queda així: "Sera d'aplicació d'aquest parc nacional el 
regim d'infraccions i sancions de la Llei 4/1989. ES conside
rara, arnés, infracció administrativa la practica del subma
rinisme en les aigües del parc". La present !lei entrara en 
vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletf Oficial de 
l'Estat, segons disposició final. 

Tot queda resumit, Srs. Diputats, a l'eliminació de la 
prohibició de la navegació en aigües de Cabrera, que en la 
proposta de la lIei originaria d'aquesta Cambra no s'havia 
ni plantejat. Una vegada exposats els motius i els termes 
d'aquesta modificació de !lei, permetin, Sres. i Srs. Dipu
tats, que els faci respectuosament unes breus reflexions. 
Molts han estat els desgavells que s'han abocat sobre els 
navegants, moltes han estat les incongruencies que ens han 
imputat; la realitat dels fets, la vertadera i crua realitats 
deis fets és que primer varen ser els soferts militars els cau
sants deis mals de Cabrera i ara, els interessos economies 
que no sabem molt bé de qui, si no de les drassanes, clubs 
nauties o navegan18. 

No importa que es pretengui anar a Cabrera en un lla
üt o una modesta embarcació, el que es pretén és transme
tre una assimilació del navegant depredador amb els inte
ressos economies devastadors; únicament importa transme
tre un missatge negatiu de la navegació esportiva. En res 
no s'han tengut en compte els diversos factors que influei
xen en la contaminació marina, no ens han dit que la mar 
no té capacitat il.limitada per rebre les deixalles, tampoc no 
ens han dir que les vies contaminants més importants no 
són per la navegació esportiva, sino els emissaris costers, 
els abocamen18 deIs rius i torrents, els vessaments deis 
combustibles i que el major perill és l'abocament de plom a 
través de r~tmosfera, segons comentava un prestigiós pe-
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riodic nacional en un estudi recent. Vol dir aixó que aques
ts abocaments directes des de les nos tres costes no amena
cen el nostre mar? Es clar que no, i per la incid~ncia de la 
navegació esportiva, la contaminació del medi ambient és 
quasi insignificant. 

Per aixo no volem justificar el que no és justificable. 
Som els primers interessats en el fet que la mar sigui ben 
conservada, tots volem el parc nacional de Cabrera, ens 
sentim tan ecologistes com aquells que s'ho posen per ban
dera, pero no podem renunciar a una navegació responsa
ble perqu~ no som ni ens poden considerar els culpables 
del deteriorament de l'ecosistema marítimo-terrestre, com 
algun col.lectiu ha volgut insinuar. Em permetin que convi
di els Srs. Diputats que un dia venguin amb nosaltres i ob
servaran la navegació responsable deIs navegants mallor
quins. Al mateix temps, aprofit aquesta tribuna per convi
dar els mAxirns responsables del parc a usar la for<;a del dia
Ieg; que tots cerquem un equilibri del dialeg, utilizem el 
sentit comú i eliminem el pragmatisme. 

Cabrera només sofreix problemes d'excés d'embarca
cions en dates comptades i els caps de setmana en pie estiu. 
Creim que no resulta difícil harmonitzar la protecció inte
gral de les illes amb la concessió de freqüents llirencies i 
permissos per navegar i fondejar dins aquestes aigües amb 
uns controls pertinents i reglamentaris. Adeqüem-nos a les 
pretensions del poble balear dintre d'un marc de respecte 
mutu i estarem disposats a col.laborar en la consolidació 
del parc nacional de Cabrera i a retirar, si fas precis, aques-
ta proposta de llei de la iniciativa popular. Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ginard. Passam al tom de fixació de posi
dons. Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Dipu
tat Sr. Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Día 6 d'octubre del 1988, aquesta Cambra va aprovar 
per unanímítat de tots els grups una proposició de llei de 
creació del Parc nacional i reserva integral de Cabrera, que 
posteriorment es va remetre a les Corts Generals per a la 
seva trarnitació. En aquest projecte que, com he dit, es va 
aprovar per unanimitat, no es permetien les maniobres mi
litars i sí es permetia la navegació. En efecte, l'article 3 fa 
refer~ncia, en el paragraf b), que queden proscrites totes 
les activitats que suposin una explotació directa deIs orga
nismes o jaciments del parc natural, amb la soll excepció 
de la pesca artesanal, pero evidentment la navegació no su
posa una explotació directa ni d'organismes ni de jaci
ments. Per consegüent, la navegació era permesa; el que 
permetia, com he dit abans, eren les maniobres militars, co
sa que tampoc no volia dir que propugnassim que I'ex~rcit 
hagués d'abandonar Cabrera, sinó senzillament que s'ha
vien de fer activitats compatibles amb la conservació del 
pare. 

Aquella proposició de llei va arribar al Congrés deIs 

Diputats i va ser rebutjada en la seva totalitat i substituIda 
per una altra proposició que va sortir del Govern i diuen 
les males Uengües que amb una rel dins el Ministeri de De
fensa. Per consegüent, ja va canviar la situació: el que es va 
aprovar per Llei 14/1991, de 29 d'abril, ja va ser una altra 
cosa; va ser la creació del Pare nacional marítimo-terrestre. 
Es varen suprimir les reserves integrals i es va fer una pro
posició de llei que permet les maniobres militars i que pro
hibeix la navegació, just al revés del que valía aquesta Cam
bra per unanimitat, cosa que per tant és la voluntat deIs po
bIes de les Illes Balears i del poble de Mallorca. 

Avui ens trobam davant una iniciatica legislativa popu
lar, la primera que veu aquesta Cambra. la hi ha hagut qui 
ha dit aquí que si la iniciativa legislativa popular prevista a 
l'Estatut d'Autonornia només serveix per a aquestes Beis 
que s'aproven aquí i no serveix, en canvi, segons aquestes 
opinions, per a les proposicions de llei que s'envien a les 
Corts Generals com a iniciativa d'aquest Parlament. Afor
tunadament, en aquest cas, hi ha un dictamen jurídic fet 
pels serveis de la Cambra que diu el contrari i, per tant, no 
tractarem més aquest tema, sinó que donarem per bo que 
jurídicament aquesta Cambra esta capacitada per veure la 
iniciativa legislativa popular objecte de debat. 

Anem al contingut. En primer 11oc, es bo o no el que 
es propugna sobre permetre la navegació? NosaItres pen
sam que si aquesta Cambra va dir per unanimitat que es 
podia navegar en el sub-arxip~lag de Cabrera, logicament 
nosaltres avui hem de dir que sí. També hem de parlar una 
mica deIs navegants, perqué no tots han de voler tenir tata 
la raó. El Sr. Ginard ha parlat de navegació responsable. 
Molt bé, la majoria dels navegants són responsables, pero 
no tots els navegants són responsables, perque tots hem 
vist com, no record si era el Green Peace o el GOB, que ha 
comen<;at a treure deis fons de Cabrera una serie de tones 
de deixalles que havien tirat els navegants. 

També hi ha hagut pesca amb barca esportiva. Evi
dentment, no demanen que aixo es pugui fer, pero vu11 po
sar en relleu que hi ha hagut pesca en barca pirata, per dir
ha de qualque manera. Alguns n'han feta i també hi ha ha
gut espolis de restes arqueologies o histories, també n'hi ha 
hagut. Per consegüent, navegació responsable sí, pero hem 
de vigilar que tota la navegació sigui responsable i aixo és 
una tasca del patronat i de les autoritats que regeixin el 
Parc nacional de Cabrera. 

Per acabar, la iniciativa legislativa popular, ¿és un bon 
procediment, en aquest cas, amb independencia i una vega
da que hem vist que no hi ha problemes jurídies? Rotunda
ment, sí. Si el Parlament de les Illes Balears aprova per 
unanimitat una proposició de llei en un sentit determinat, 
pensam que es bo que es dugui una altra proposició de llei 
a través del poble, en aquest cas a través de 12.000 firmes, 
per rectificar el que han fet des de Madrid en contra de la 
voluntat de la societat balear. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM 
EEM, té la paraula el Sr. López i Casasnovas. 
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EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr. President. Sres. i Srs. de la comissió promotora de 
la iniciativa legislativa popular. Sres. i Srs. Diputats. 

Dia 3 de novembre del 1988, efectivament, hi ha la 
presa en consideració de la proposició de lIei d'iniciativa le
gislativa popular en aquesta Cambra i en transcurs del de
bat deiem: "Vivim un moment de reflux de la política, del 
desinteres per la política actualment constatat dins amplies 
mas ses de la població i hi ha el perill - jo crec que és un pe
rill - de passar a la renúncia a la política, i de la renúncia a 
la política al rebuig de la política hi ha una lleugera passa i 
a~ és preocupant". Per avalar la bondat d'uns mecanismes 
que permeten als mateixos ciutadans de presentar proposi
cions de llei per ser debatudes en el Parlament, el nostre 
grup reafirmava la convicció que la participació poUtica és 
un bé intrfnsecament valuós i advenfem que scgons quins 
tipus d'iniciativa arribas al Parlament podria sacsejar les 
nostres mateixes posicions, pero afegíem: "Pensam que la 
generosilal maxima d'una institució és arribar a permetre 
fins i LOl que aquestes iniciatives puguin arribar a debatre's. 
La democraci ,obviament, no parteix d'un vet sistematic". 

1 vet aquí que avui arriba la primera proposició de !lei 
sorgida de la voluntat directament manifestada per una co
missió promotora i pel nombre de signatures - 12.000 - que 
estableix la Llei 4/1991, de 13 de mar<;, i el Grup PSM i 
EEM, que oportunament, via esmenes, vam procurar que 
la iniciativa legislativa popular fos una via facilment practi
cable, més encara que el que n'ha resultat, el nostre grup, 
die, a la vista d'aquesta primer concreció d'un dret demo
cnltic, l'exercici del qual hem impulsat, experimenta m ara 
un cert regust agredol<;. La mel ve de tastar que les institu
cions funcionen; el vinagre o la fel vé de comprovar que 
som absolutament contraris a l'aprovació del text tal com 
es presenta. 

D'entrada, anuncii' que no voldrfem haver de votar en 
contra de la presa en consideració de la proposició de lIei, 
pero de cap manera no podem votar a favor perque si pros
perava aquesta proposició de llei se'n podrien esdevenir 
greus problemes per a la riquf sima situació ecologica de 
I'arxipelag i, en definitiva, per als proposits de la maleixa 
declaraci6 de Cabrera com a parc naciOnal marltimo-terres
treo Sembla que el merit d'aquesta iniciativa legislativa se -
l'haurien de repartir comunament - potser no a parts i
guals, pero sí de comú acord - el Grup Socialista PSOE i el 
Grup Popular. Per que cal felicitar-los?, i ho dic entre co
metes. El PSOE, perque amb els canvis introdults en el 
Parlament a la llei sobre Cabrera, amb una restricció exces
siva i desproporcionada de l'ús públic - recordem que la llei 
diu "queda prohibida la navegación" -, amb aquesta actitud 
ha donat peu al fet que la primera iniciativa legislativa po
pular de tota la historia de I'Estat que arriba a considerar
se d'una cambra - crec que ho hem de dir aro - és una ini
ciativa que esdevé contraria a la lletra i a l'esperit d'una llei 
aprovada en aquesta Cambra d'una manera absolutament 
democratica. 

Quant a la participació del Partit Popular és obvia. 
Qui presenta la llei, entre altres, és un alt carrec del partit, 

assessor del President, batle d'una vila important i presi
dent d'IFEBAL, on per cert es recollien firmes en contra 
de la llei, Fira NAutica. No tenim sort, és ver, els naciona
listes i d'esquerres. Voliem autonomia a les Balears i gover
nen, pel que sembla, persones que no estan massa per l'au
tonomia, que fan pactes autonomics; volíem el Parc nacio
nal de Cabrera i tenim una llei restrictiva que s'ha fet anti
popular en certs sectors; volíem iniciatives populars i la 
primera que surt és antiecologista i anticonservacionista. 

En el moment oportú, el Partit Popular no va voler 
donar suport al PSM i EEM, quan hi érem a temps, perque 
volien pressionar Madrid a reconsiderar l'esmena a la tota
litat que havien presentat a aquella lIei aprovada unanime
ment en aquesta Cambra. En aquell moment es parlava 
d'imposar una llei de Cabrera a mida del Ministeri de De
fensa; es parlava que al tema de la Llei de Cabrera la nova 
proposta no preveia cap reserva dins el parc nacional; es 
parlava d'un director adjunt nomenat per Defensa; es par
lava també, com una gran preocupació, que Cabrera acabés 
sent un parc militaritzat. Potser era exagerada aquella posi
ció, pero el temps va donant raó a moltes coses i si en 
aquell moment ens vam quedar sois en aquesta Cambra de
fensant una posició contraria a l'esmena a la totalitat, no 
vOldríem, malgrat a<;o, que el temps ens donas la raó. 

Nosaltres també volem substituir - i dic substituir, i no 
suprimir o eliminar - l'apartat 2 de l'article 3 d'aquesta L1ei 
de Cabrera. Així ha va dir a Madrid el senador d'Iniciativa 
per Catalunya Roc Fuentes, a instAncies del nostre grup, 
dia 13 de mar~ del 1991. Aquell punt, precisament, que es 
refereix a la navega ció per les aigües interiors del parc i 
que diu "es limitara a la necessAria per al compliment d'alla 
exposat a l'article 1.3", pera casualment l'apartat 3 de l'arti
ele 1 és el que parla de les activitats d'ensinistrament mili
tar, és a dir, que se situen en termes d'absoluta preeminen
cia les activitats de la marina de guerra, sens cap dubte, 
perque ho assenyala taxalivamenl. Per lant, no és que ima
ginem una cosa, ha diu el lext. Paradoxalmenl, pero nO és 
permet ni tan soIs la pres~ncia d'un Uaüt recrealiu, en 
aquesta aigües, és a dir, queda vetada aquesta presencia per 
llei. Nosaltres creim que seria molt més raonable aquesta 
presencia amb limitacions adequades, deixant que s'esta
bleixin mitj an~nl el pla rector d'ús i de gestió, pero que 
allo que s'hauria d'eliminar sense cap dubte seria la presen
cia d'aquests vaixelIs de guerra. 

En aquell moment, quan presentavem aquesta esmena, 
érem conscients que la supressió de la navegació privada 
no té justificació tecnica per motius de conservació, ja que 
es tracta d'una activitat absolutament innocua per si matei
xa; la prova és que cap parc nacional del m6n no ha prohi
bit aquesta activitat amb carActer general. D'altra banda, 
aquesla prohibició seria greument impopular a les Illes Ba
lears, ja s'ba demostrat que ha ha estal, atesa la tradició de 
navegació familiar que hi ha fins a Cabrera i que crearia un 
problema d'opinió pública enfrontada al parc que resulta
ría molt lesiu al futur desenvolupament. Probablement si
gui molt més lesiva, a la llarga, l'extracció de pesca profes
sional que la visita limitada de navegació privada dins 
aquestes aigües interiors. 
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Precisament perque som conscients de tot ac;ó, voHem 
demanar als qui proposen aquesta inicitiva legislativa: Es 
pot anar, avui, a Cabrera? Sí, decididament si. Ho proven 
el nombre d'autoritzacions que hi ha hagut; per exemple, 
l'estiu de l'any passat, durant 3 mesos, 1.099 autoritzacions 
de fondeig, 315 de navegació, 289 de busseig i 27 transports 
turístics. S'hi pot anar, pero, d'una manera incontrolada, 
indiscriminada? Rotundament, no. 1 rotundament no no 
vol dir que dins el 1992 no hi hagi continuat havent visites 
al Pare nacional de Cabrera. Tenim prou informació per 
detectar i dir que fins dia 31 de desembre del 1991 van ser 
1.215 els fondejos autoritzats, 349 els de navegació, 310 els 
de busseig, etc., i fins dia 5 de maig del 1992 ha continuat 
havent-hi visites autoritzades. 

Llavors, quin és el problema, quina és la preocupació? 
Quan a l'exposició de motius se'ns diu que s'ha creat una 

situació de descontent popular generalitzat, no sé si gene
ralitzat, pero hem de dir ug sí, que hi ha hagut aquest des
content per una mesura que no era dins la lIeí inicialment 
aprovada per unanimitat en aquest Parlament, pero consi
derar que no s'ha vengut afectant per part de la conservació 
de l'ecosistema i l'entorn natural, que tots els navegants 
són persones respeetuoses amb la natura, he dir el mateix 
que ha dit el Sr. Pascual: Probablement molts navegants ho 
són, segurament els qui estimen la mar ho són, pero evi
dentment no ho són tots. 

Aquí tene les dades de Green Peace, que ha extret deIs 
fons de Cabrera 270 quilos de vidre, una cinquantena de 
metall, 750 objeetes de vidre - la major part botelles -, 585 
volum de litres també de vid re, per no esmentar plAstics, 
metall, cautxú i altres. Mirin per on. avui mateix Green Pea
ce reitera que aquest impacte a les aigües del Cabrera, del 
fondeig, no pot ser qualificat de lleu o de poc transcendent. 
És greu aquest impacte, és greu com ha demostrat la seva 
campanya de neteja i també assenyala Green Peace les pos
sibilitats recomanables de delimitar una zona de fondeig 
que coincideixi amb la part de badia ocupada per arena o 
arena fangosa, pero mai per les praderes de posidonia. 

Nosaltres, senyors del Govern, no voldríem allargar 
més aquest debat. La pregunta és clara: Sr. President, en 
aquests moments, en aquesta hora, ja hi ha un pre-acord, 
un pacte entre el Govern central i el Govern de la Comuni
tat Autonoma perque amb una normativa dins el Pla rector 
d'usos i de gestió sigui possible un tipus d'accés que sense 
modificar la llei ... 

EL SR. PRESIDENT: 
8 

Sr. López, li record que es troba en torn de fixació de 
posicions en relació amb aquesta proposició. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sí; gnlcies, Sr. President. Preeisament per aixo volem 
deixar clar en aquesta proposició de llei que, si hi ha un 
acord deis dos governs, és inútil, és improcedent, no per
dem temps en retorica, contestin aquesta aquesta qüestió i 
després, si vostes valen, entrarem a debatre punt per punt 
cadascun deis articles que propasa la lIeí i també veurem 

com d'alguna manera - no sé si s'ha fet a posta, esper que 
no - pero la iniciativa legislativa popular en algun aspecte 
encara incentivaria més, provocaria més malestar, eoncreta
ment quan prohibeix d'una manera absoluta les practiques 
de submarinisme sense ni tan sois referir-se a la possibilitat 
de tenir autorització per a aquesta activitat. 

Gnlcies, Sr. President. Nosaltres farem un vot contrari, 
i que consti que ens dol molt que la primera iniciativa le
gislativa popular no pugui comptar amb el nostre vot de 
presa en consideració. GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. López i Casasnovas. Pel Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Triay i Llopis. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

És molt encoratjador per a aquest cos legislatiu veure 
que les institucions previstes a l'Estatut d'Autonomia i le
gislades per aquest Parlament funcionen . Ens ha d'alegrar 
necessariament, ens hem de congratular tots que la Llei d'I
niciativa Legislativa Popular, que prové d'una proposició 
de llei del Grup Parlamentari SOCIALISTA, sigui operati
va, sigui viable i que avui Mgim pogut seguir la presenta ció 
que un representant de la Comissió promotora de la modi
fificació de la llei de declaració del parc nacional marítimo
terrestre de Cabrera ha fet des d'aquesta tribuna. 

Hem estudiat detingudament la pro posta, hem posat la 
mAxima atenció en l'exposició feta pel portaveu deis pro
motors de la recollida de signatures i hem d'expressar, com 
més prest millor, la nostra disconformitat amb la proposta. 
No podem coincidir amb les motivacions; diu el text remes 
i publicat en el But/Led Oficial del Parlament, si bé corregit 
a l'exposició oral que aquí s'ha fet, que )'article 3 de la lIei 
estableix en el seu núm. 2 que "la navegació per l'interior 
del les aigües del pare es limitara a la necessaria per al 
compliment de les aetivitats d'instrucció militar a que es re
fereix l'article 1.3 de la mateixa llei, a la necessaria per als 
fins de la pesca artesanal ja al.ludida, a la derivada del com
pliment deis convenis de seguretat i salvament a la mar". Hi 
ha greus omissions en aquesta cita. Se silencia, precisa
ment, a110 que és avui és objecte de debat, la navega ció de
rivada de l'ús públic i de la gestió del pare, que no esta pro
hibida, és sotmesa a autorització. 

Tota la proposició avui objecte de debat pretén la des
regulació de la navegació, eliminar tota possibilitat que la 
navegació privada sigui ordenada, impedir que el Pla rector 
d'ús i gestió pugui establir cap tipus de Iimitació, i per ava
lar aquesta posició omet a l'exposició de motius que la na
vega ció derivada de l'ús públic, per tant, és sotmesa a auto
rització, pero permesa. Diu també I'exposieió de motius 
que les visites que durant molts s'han realitzat a l'arxipelag 
de Cabrera no han afectat per a res la conservació de l'eco
sistema i de I'entorn natural. 

La nostra informació - i en conseqüencia, la nostra po-

T 
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sició - és en sentit contrari: Si sense declaració de parc na
cional marítimo-terrestre, si sense difusió a escala nacional 
i internacional, en ambient nautics, turístics, medio-am
bientals, deIs seus valors, del nom de Cabrera, s'ha prodult 
una important degradació del medi mad, és cIar que en la 
nova situació, amb un nombre creixent d'embarcacions re
creatives, amb una política balear de foment de la construc
ció de ports esporlius, amb un públic coneixement deIs va
lors del parc, és imprescindible una regulació, una restríe
ció de la navegació, del fondeig, del submarinisme a les ai
gües del Parc nacional marítimo-terrestre de Cabrera. 

S'han produIt mals, hi ha hagut actuacions molt noci
ves, degradació deIs valors. Ho va dir el mateix Parlament 
de les IlIes Balears a la tan esmentada proposició aprovada 
per unaminitat, a la tan poc llegida exposíeió de motius: 
"Esludis cientifics recents han demostrat la incompatibilitat 
entre la conservació del patrimoni natural de Cabrera i els 
usos actuals de les illes. L'increment de la presencia d'em
barcacions esportives amb un control més que deficient de 
la seva activitat su posa també un risc important per al lito
ral i els fons de Cabrera", paraules d'aquest Parlament. 

Creen Peace, ja esmentat pel Diputat que m'ha prece
dit en I'ús de la paraula, va fer una investigació per dimen
sionar exactament la magnitud de I'acumulació de residus a 
Cabrera. Lamentablement, la massificació produida els dar
rers anys, unida a l'actitud en molts casos illCfvica d'alguns 
navegants, demostrada per la tendencia a tirar per la borda 
lOltipus de deixalles, ha causal I'acumulació de grans quan
titals de fems sobre els fans marins de diverses cales de I'ar
xipelag, ¡ lambé ho va dir l'estudi del Consell Superior d'In
vesligacions Cientifiques quan va fer constar: "Es sorpren
dente eL grado de deterioro en que se hallan algunos refugios 
de la isla por efeclo, aparentemente, del turismo náutico; sirva 
como ejemplo cala la Olla, cuyo fondo se halla materialmen
te cubierto de plt}sticos i desperdicios diversos", i ho confir
men aquestes valoracions fetes d'una manera sislemalica i 
seriosa per Green Peace quau estableix, després d'haver fet 
unes moslTes perfeClament documentades, que en el pon 
natural de Cabrera 'hi acumulen entre 75 ¡lOO tones de 
fems, de deixalles la major part procedents d'embarcacions: 
vidres, pHlstics, pneumatics, piles, bateries, etc. 

"Els resultats de la campanya d'investigació - diu Gre
en Peace - demos tren que els darrers anys s'ha produit una 
important acurnulaci6 de residus solids al fons del port na
tural de Cabrera causada pel fondeig massiu i incontrolat 
d'embarcacions, sobretot durant els mesas d'estiu, i espe
cialment a causa de la falta de ciVÍSme de molts navegants", 
i tot aixó en una sitauci6 de prohibició total de tirar deixa
!les a la mar des de l'any 1973, quan s'aprova - i Espanya -
s'hi adhereix - el conveni internacional Marc Polo. 

Quin efectes té, aquesta acumulació de residus? Qui
nes conseqMncies té? Ho dju l'Informe de I'Tnstitut d'Eco
logia liloral ¡del Depanament de Ciencies ambienlals de la 
Universitat d'Alacant, al qual hem lengul accés avui ma
teix. Diu que a les praderes de posidonia s'observen símp
tomes de regressió per efecte de l'ancoratge d'embarca
cions. Aquests s[mptomes es concreten en una important 
superficie de posidonia -morta i en gran nombre de feixos 

arrabassats. Aquesl seClor coincideix amb la zona més freo 
qüentada per les embarcacions. Aquests resuItals indiquen 
que la sobrefreqüenlaci6 pOI constituir un deis principals 
problemes del Pare nacional de Cabrera, com 'ha posal de 
manifes! en allres arees marines protcgides del Medi terra
ni, com el Pare nacional de Port Gros, a Fran<?l. 

El Pla d'ordenació deis recursos naturals recentment 
aproval, informal favorablement pel conjunt del falronal 
del Pare nacional per consens, lambé fa unes referencies 
expHciles a aquests problemes. Primer, en relació amb la 
importancia de les praderes de posidonia, que mereixen 
una especial menció perque les [tilles i rizomes d'aquesl3 
planta eviten el sediment i ajuden a la instauració d'uo cco
sis tema sumament complex que sense aquesL element de ti
xació, prolecció i capacitat de captació de recursos no po
dria prosperar. Més de 60 especies d'algues així com nom
brosos invenebrats es fLXen sobre les tulles i rizomes de la 
posidonia oceanica, el paper de la qual és imporlantíssim 
des del punt de vista ecologíe, com ho testimonien els estu
dis científics i ho avalen els convenis internacionals que ad
voquen per la seva protecció j que ja han (inguI rruil en le
gislacions d'alguns paIso del no lre enLOrn que els prote
geixen especfficament. Aquesta comunital presell( a les 
principals badies i entre els illots de Cabrera, fins a una 
pro[undilal de 35 meu·e.s constitueix una importanl area de 

Jefon;ament i alimentaci6 per a gran quantilal d'esp~cies 
de peixos, crustacis, moLluscs i equinoderms. 

Aquest documenl també recent i que trob que recuU 
diverses opinions sobre aquestes qüeslions diu també que 
"la pradera de posidonia és una de les comunitats benloni· 
ques mediterr~nies més diverses i complexes, amb un paper 
fonamentaJ en la fixació de sediments blancs i a la vegada 

-la més necessitada de protecció, atesa la seva situació su
perficial i, per tant, les múltiples agressions a que es troba 
exposada: poUució, pesca d'arrossegament iUegal, retroce
diment d'ancores i ancoratge", i, per acabar: "A gran par! 
de les cales de l'arxipelag els fons de posidonia ocenanica 
es troben seriosament danyals pel retrocediment de les an
cores i en alguns casos s'han acumulat grans quantitats de 
plastics, vidres i altres residus solids". 

Per tam, Sres. j Srs. Diputats, es cIar que les canse
qüencies d'una navegació incontrolada i excessiva, d'un 
fondeig sense restriccions, són negalius. Per aixO creim que 
les dcterminacions de la Uei 4/1991, de 29 d'abri l, són cor
rectes. Estableix un regim d'autoritzacions per a la navega
ció derivada de l'ús públic del parc, aro com per al subma
rinisme; estableix una regulació d'aquest ús mitjan<?lnt el 
Pla rector d'ús i gestió; amplia el regim sancionador gene
ral de la Llei de conservació d'espais naturals i de la fiora i 
fauna silvestres amb la tipificació, com a falta administrati
va, de la navegació i de la practica del submarinisme sense 
autorització. 

La normativa actual, que és l'Ordre ministerial del Mi
nisteri d'Agricultura, Pesca i Alimentació de dia 5 d'agost 
del 1991, que regula provisionalmenl I'ús públic en el parc 
nacional, estableix els permisos per navegar, la forma d'ac
cedir als 50 punts de fondeig del port natural de Cabrera, 
que proximament seran punts d'amarrament per a boies 

ji 
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classificades per tonatge, per assegurar precisament el gau
di per a titulars de tot tipus d'embarcacions. Aixo ha per
m~, ja ho ha dit molt bé el Sr. López i Casasnovas, el gau
di de les aigües del pare nacional a més de 20.000 persones, 
entre embarcacions privades i golondrines turístiques, que -
s'ha incrementat en més de 5.000 persones, la major part 
escolars, que han gaudit del pare nacional durant l'hivern. 
S'han concedit més 1.800 autoritzacions de fondeig per ro
mandre a Cabrera, pnkticament la totalitat de les peti
cions, i innombrables permisos de navegació. 

Per tant, la regulació es positiva i tampoc no es pot 
considerar excessivament restrictiva. La regulació més defi
nitiva, pero no rígidament inalterable, formara part del Pla 
rector d'ús i gestió que, en nom d'un coneert desitjable, es 
pretén que suposi una certa flexibilització de les normes 
provisionaIs. agilitaDl la concessió de permissos i creant al
gún pu.nt més de fondeig dWrn fora del pon natural de Ca
brera, en zona arenosa, i fora de les praderes de posidonia. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats, l'objectiu deis socialistes 
és fer realitat, dins un marc de discussió i participació com 
el Patronat, el principi de foment de l'ús públic en tot allo 
que siguJ compatible amb I'objectiu primad de la preserva
ció. Esperam que la participació activa de tots els membres 
del Patronat permeti que el Pla rector d'ús i gestió elimini 
gran parl de les friccions que han existit entre una voluntat 
de preservació expressada peIs diputats d'aquest Parlament 
i peIs represenlants de la sobirania nacional - i aixo és la 
Llei del Pare nacional de Cabrera -, i el desig de navegació, 
del gaudi de la mar de Cabrera, manifestat pel col.lectiu de 
navegants. 

En resum, la modificació de la Llei del Parc nacional 
de Cabrera en els termes que ens propasen seria tan negati
va que suposaria també la derogació del Parc marftim de 
Cabrera, i la incorporació del medi marí al parc nacional és 
una necessitat científica, medio-ambiental, i la gran innova
ció dins el conjunl, dins la xarxa deis pares nacionals espa
nyoIs, a més d'una gran aportació, un gran exemple per a la 
conservació de la naturalesa per a tata la Mediternlnia. Per 
tant, el nostre vot sera negatiu a la presa en consideració i, 
coherentment, procurarem que aquesta proposició hiverni 
dins aquesta casa ben amarrada per evitar un naufragi can
tat en aItres aigües més profundes. Moltes grAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. Triay. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té 
la paraula el Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

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

Debo comenzar por felicitar al grupo promotor de esta 
iniciativa popular yen particular a quien hoy ha represen
tado a ese grupo en esta Cámara y en esta tribuna, y debo 
felicitarles por varias razones. La primera, por la sensibili
dad demostrada en la puesta en marcha de una iniciativa 
realmente sentida por un sector importante de la población 
afectada por la ley. En segundo lugar, por el éxito en alcan-

zar el apoyo documentado requerido para conseguir un nú
mero más que suficiente de firmas de una ley necesaria
mente exigente, como es la de iniciativa popular, que han 
permitido que ella llegara hoy hasta aquí, y eso con un lra
bajo constante y tenaz, pero - y ello nos con la también -
por medios lícitos y transparentes. Tercera razón, por la 
mesura, la prudencia, el respeto a la naturaleza y a la opi
niÓn de esta Cámara com que se ha propuesto la modifica
ción de esta Ley de declaración de Cabrera como parque 
nacional marítimo- terrestre, y también por la mesura co
mo se ha expuesto desde esa tribuna. Solamente por esas 
razones, parece obligado que hoy, esta Célmara, recoja el 
guante y tome en consideración la propuesta de modifica
ción. 

No quiero, sin embargo, que se interprete únicamente 
en esas claves el apoyo que ya puedo anunciar en nombre 
de nuestro grupo parlamentario que prestaremos a la ini
ciativa. De hecho, es forzoso que, haciendo historia - creo 
que lodos los portavoces que me han preccdid en el uso 
de la palabra la han hecbo de una forma u Ira - recuerde 
que durante la pasada legislatura yen la elaboraciÓn de la 
proposición de ley que el Parlamento de la Isla Baleares, 
una vez aprobado por unanimidad, remitió a las Cortes es
pañOlas, nadie, absolutamente nadie en esta Cámara sostu
vo la prohibición de la navegación ni de ouas actividades 
recreativas o de ocio, salvo en una pequeña zona concreta, 
en la que por sus especiales características · y as! se define y 
detalla en la Ley - se designada como reserva integral, de 
acuerdo con lo preceptuado en la enlonces vigente Ley de 
Espacios naturales y protegidos, de mayo de 1975, y que 
después, durante la tramitación de la proposición de ley de 
Madrid, fué substituida por una nueva. 

Cuesta trabajo entender como el texto de la ley defini
tivamente aprobado en Madrid fué tan extraordinariamen
te duro en el tratamiento de la navegación y fondeo en las 
aguas del archipiélago, y en ese sentido hay quien entonces 
quiso ver una especje de castigo a los navegantes de las is
las por no se sabe qué pecados. Tanto los grupos parlamen
tarioen entonces de Unió Mallorquina com del Partido Po
pular estuvieron de acuerdo en no impedir esa navegación 
de la flota de recreo con las cautelas contenidas en la pro
posición de ley, que son muchas, en cuanto a la protección 
de las islas, de su entorno yen el cuidado de la flora y fau
na lerreste y marítima. Eso 10 plasma claramente el aparta
do i) del artículo 3 de la proposición entonces remitida, 
cuando entre las cosas que exigen actuaciones pública y 
privadas en el parque propone el facilitar tarea de investi 
gación, educación yacio siempre que no entren en contra
dicción con la conservación del parque y se refiere exclusi
vamente al tema de la prohibición a la navegación en el 
apartado 5 de ese mismo artículo, cuando dice: "El acceso a 
la reserva imegral queda limitado a tareas de vigilancia o 
de investigación previamente autorizadas por la dirección 
de parque". 

El Grupo Parlamentario Popular nacional, en Madrid, 
presentó en su día en el Congreso de Diputados un conjun
to de enmiendas al texto alternativo con que el Grupo So
cialista en aquella Cámara substituyó nuestra proposición 

-de ley. La primera de ellas pretendía, por cierto, -una redac-
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;ión del apartado corespondiente al artículo 1, que decía 
textualmente: "Esta declaración - la de parque nacional ma
rítimo terrestre - no impedirá otros usos como los militares 
o los recreativos, siempre que sean compatibles con los ob
jetivos de protección y conservación definidos en el aparta
do anterior y contenidos en la Ley 4/1989, de conservación 
de espacios naturales y de la flora y fauna ilvestre". Asi
mismo, en otra enmienda, al articulo 3, se pr ponIa la su
presión de los apartados 2 y 3. Se iba, pues, más lejos que 
en la modificación que hoy nos proponen en directa rela
ción con el asunto que hoy tratamos. 

Finalmente, señalar que pese a la taxativa prohibición 
de la ley en relación con estos usos de navegación y de fon
deo, en es tO de laxariva quiero hacer una nueva lectura del 
artículo 3, aparrado 2, de la Ley hoy vigente, que dice: "La 
navegación por el interior de las aguas del parque se limita
rá a la necesaria para el cumplimienlo de lo expuesto en el 
artículo 1.3 (se refiere a necesidades militares), la pesca ar
tesanal señalada en el apartado anterior, la derivada del 
uso público y de la gestión del parque, así como del cumpli
miento de los convenios de seguridad y salvamento en el 
mar", nada más, punto. Si se limita a eso, es evidente que o
tro tipo de navegación está taxativa y claramente prohibida, 
a nuestro juicio. 

A pesar de ello, el órgano gestor del parque - con el 
visto bueno, por cierto, del Patronato - se ha visto obligado 
a interpretar ese apartado 2 del artIculo 3 - hace un mo
mento hemos oído aquí también una interpretación de ese 
articulo - y ofrecer peticiÓn de permiso mediante unas au
torizaciones a la navegación deportiva que probablemente -
y hoy también se anuncia aquí - se amplíen claramente al 
fondeo en determinados puntos con la instalación de ele
mentos que hagan innecesario el empleo de anclas y sus 
efectos sobre los fondos, y ello porque es claro que el hec
ho cierto de que haya algún irresponsable a bordo de un 
barco deportivo no puede, a nuestro juicio, justificar la 
prohibición generalizada. Eso 10 ha enlendido el organis
mo gestor, lo ha entendido el Patronato y creo que lo en
tendemos todos; sería tanto como prohibir la circulación 
de carreteras porque haya determinados conductores ebrios 
que la utilicen o el simple tránsito peatonal por las calles 
porque haya una serie de indeseables que estén en ellas 
cuchillo en mano. No entiendo, pues, que alguien pueda te
ner alguna duda, alguna reserva en relación con la necesi
dad de modificar la ley, cuando menos en el sentido que 
hoy se nos propone. 

Nos consta, nO ob taDte, que el Gobierno de la Comu
nidad está haciendO un esCuerzo para negociar con el Go
bierno español la posibilidad de dar una rápida solución a 
la petición que se contiene en el fondo de la modificación 
que hoy se nos propone, a la que quizá pueda llegarse por 
una camino reglamentario, vía interpretación de esta res
tricción contenida en el artículo 3 apartado 2, de la ley vi
gente. Tenemos serias dudas al respecto, no obstante lo 
cual anunciamos nuestro apoyo a cualquier solución legal 
que consiga los resultados apetecidos por una tan substan
cial representación de los ciudadanos de Baleares. Con esto 
y reiterando nuestro apoyo a la modificación que se nos 
presenta, gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

GrAcies, Sr. González i Ortea. Té la paraula el Sr. Pre
sident de la Comunitat. Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTO 
NOMA (Gabriel Cañellas i Fans): 

Gracies, Sr. President. La reiterada qualificació per 
pan del representam del Grup PSM i EEM del Govem 
d'aquesta ComUllÍlal com a antiautonomista i anlieeologis
ta tal vegada faria que fas més prudenl ignorar la seva in
lervenció, peró la veritat és que ha deixal enlaire una pre
gunta que jo cree que és importanl que s'aclareixi amb una 
resposta adequada. Tal vegada per saber si el Govern és 
no és conseq üenl en les seves aCluacions valdría la pena re
cordar algunes actuacions que ha lengul en aquesta Cam
bra la passada legislatura i que tal vegada alguns diputats i 
alguos membres de la cornissió que avui són aquí present 
no tenen suñcientment fresc pel lemps que ha passalo per 
la seva no pres~ncia en aquesta Cambra. 

El Govern d'aquesta Comunitat, el d'abans i el d'aJa, 
sempre és conseqüent amb La mateixa postura, Recordin, si 
no, quan en el moment de prendre's en consideració la lIei 
que bavia de fer la protecció de Cabrera, el Presiden! d'a
quesl Govern, jo mateix, es va aixccar amb un prec un poe 
estrany, peró acceptal per la Presidencia del Parlament, 
que demanava que aquesta Uei s'ajornlb duram 8 dies, du
ram el temps que fes [atta perque es poguessin dur a lenne 
amb el Govern ce.nlral i el Ministen -de Defensa - que havia 
manifestat la seva voluntat d.e fer-ho - tates les discussions 
necessaries per aconseguir una protecció de Cabrera sufí
cientmenl important per a la presa en consideracíó i, al ma
teix Lemps, obviar la necessital d'una llei que la que s'inten
tava obtenir. 

El prec del President del Govern va rebre en aquell 
moment el suport majoritari d'aquesta Cambra, perque 
tant els grups que donaven supon al Govem coro el del 
PSOE aixi ho trobaren. Vuit dies després, el Partit PSM i 
EEM, reiterant drets que li corresponien, demana el retorn 
a l'Ordre del Dia d'aquella presa en consideració i el Grup 
SOCIALISTA va canviar de postura, deixa sol el Govern, 
que reiterA la seva petició a aquesta Cambra sense impor
tar-li el fet de quedar sol i defensar un sistema i una mane
ra, i aquest President va tornar a soLlicitar la retirada pro
visional fins a veure si progressaven o no aquelles conver
ses. No hi va haver vots a baslament que donassin supon al 
Govern i la llei tirA endavant, peró va quedar clara la vo
luntat negociadora del Govern d'aquesta Comunilal d'a
quest Govern antiautonomista i antiecologista, com e'ns 
tatxa reiteradament. Qualcú arribara a creure-ho i tal. 

Bé, passen unes eleccions, torna a constituir-se un nou 
govern i el President d'aquest Govern, a la primera oportu
nitat que té de negociar aquest tema amb el Govern central 
el torna a treure a la llum, perqu~ precisament en aquells 
moments s'havia constitult la comissió que ha duit en 
aquesta Cambra les firmes que hi ha duit, i aprofitant l'en
trevista amb el Sr. President del Govern de la nació, li treu 
el tema, li exposa la postura que defensen aquests membres 
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de la comissió que han fet pública la seva opinió i que re
capten firmes, quina era aquesta actuació del Govern de la 
Comunitat d'acord amb el Ministeri de Defensa i, amb una 
acceptació deIs arguments per part del Sr. President del 
Govern, es donen ordres als ministres corresponents per
que estudiln si hi ha cap fórmula que permeti - una vegada 
aprovada aquella llei, que es trobava aixf com es trobava -
entendre quins eren els sentiments d'un poble i transme
tre'ls de qualque manera una formulació que permetés 
exactament el que se sol.licitava des del Govern d'aquesta 
comunitat i des deIs sentiments d'un poble expressats a tra
vés d'una comissió. 

La segona entrevista, conseqüencia de la primera, ja es 
va tenir amb l'actual Ministre d' Agricultura, el Sr. Pedro 
Solbes, que coneixent la voluntat de les instancies més altes 
del Govern i la del Govern d'aquesta comunitat, va comen
<;ar a repartir les instruccions necessaries perque s'entras en 
aquest dialeg que reclamava ara i aquí la comissió que ha 
presentat aquesta defensa de la lIei, perque ningú no es vol 
tancar en postures no cedibles, sinó que tothom vol instau
rar alió que sigui tan conecte com sigui possible, alió que 
doni satisfacció a la protecció de Cabrera, per una banda, 
sense perjudicar en absolut una de les reclamacions del 
nostre poble, com és la lliure navegació, entre altres coses. 

Els plantejaments que en aquell moment va fer el Go
vern de la Comunitat al ministre i, posteriorment, per or
dre seva, al Sr. Secretari General d'Estructures Agraries, 
Sr. Luís Atienza, son les següents (crec que s'hi podra arri
bar; per tant, voste demana i li contest): Primera, la consti
tu ció d'una comissió mixta de gestió, una comissió que és 
un organ paral.lel als que existeixen ara, un lloc on es fo
menti la voluntat en comú de la Comunitat Autónoma, que 
de qualque manera vol tenir qualque cosa a dir a l'hora de 
gestionar un parc nacional situat dins el nostre territori, i 
el ministeri corresponent, en aquest cas el d'Agricultura, 
que és el que duu la gestió d'aquest parc; una representació 
més amplia del Govern de la Comunitat dins el Patronat, 
tan amplia com sigui possible; que es trobi la fórmula ne
cessaria per agilitar els permissos de navegació fins al punt 
que aquests puguin ser trets anualment, i que el Pla d'ús i 
gestió racionalitzi de qualque manera el fondeig, perque tot 
el cúmul de mals que ha manifestat el Sr. Triay i hem de re
coneixer que en part té raó, es puguin solventar mitjanc;;ant 
altres fórmules tecniques com el fondeig a través de morts 
que se situarien en els lloes més adequats, més conformes i 
més conectes. 

Jo crec que aixó també són actuacions que alllarg d'a
quests dies s'han vist sol.licitades igualment des ~ls órgans 
de gestió del Partit Socialista de Balears, i s'han tractat d'a
gilitar els usos tant com faci falta. Es veu que les pressions 
que en un moment determinat aquesta llei va provocar dins 
el Partit Socialista continuen vigents, perque a pesar que hi 
va haver dimissions, es veu que no hi va haver totes les que 
hi havia d'haver i encara es produeixen estires i arronses, 
peró no per part del Govern, certament. Cree que amb aixó 
he contestat la pregunta de si hi ha acord o no n'hi ha. Jo 
diria que desgraciadament encara no hi ha acord, peró que 
l'esperam amb íl.lusió, que ens ompliria de satisfacció i que 

. molt possiblement, si fos aixf després de produir-se aquest 

dialeg que avui ha demanat des d'aquesta tribuna la repre
sentació més fidedigna del poble d'aquestes illes, possible
ment no faria falta votar mai aquesta llei que avui es duu a 
aquest Parlament. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gn\cies, Sr. Cafiellas. Grups que volen intervenir dins 
la qüestió incidental? En primer lloc, té la paraula el Sr. 
Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

El Molt Honorable Sr. President del Govern ha recor
dat que va intentar fer una negociació amb el Ministeri de 
Defensa poes dies abans de l'aprovació de la Llei del Pare 
nacional de Cabrera, que el Partit Socialista va tornar enre
ra i que el Govern i el grups que li donaren suport es varen 
trobar soIs, peró el que no ha quedat clar és a veure si 
aquesta negociació volia dir que no havíem de tenir pare 
nacional a Cabrera, aixó no ha acabat de quedar clar. Hi va 
qualque editorial de qualque diari que parlava de "Cabrera, 
moneda de canvi" i, per consegüent, jo només vulJ fer una 
mica de referencia a aquest fet, peró dir que el Parc nacio
nal de Cabrera és un bon parc nacional, a pesar que efeeti
vament ens agradaria que, tot i sent un parc nacional, l'ad
ministrassin la Comunitat Autónoma, el consell insular i 
els ajuntaments corresponents, és a dir, la societat balear. 

Respecte de totes les gestions que ha fet el nou 00-
vern, efeetivament, molt bé, n'ha parlat amb el Sr. Gonzá
lez, el President del Govern de l'Estat, amb el Ministre 
d'Agricultura. Es creara una comissió de gestió, jo celebro 
que aixó es faci i que s'augmenti la participació de la Co
munitat Autónoma en el Patronat, que hi hagi una fórmula 
per als permissos de navegació i per a la racionalitzaeió del 
fondeig, peró tot aixó, si pot ser, ho hem de posar damunt 
la llei que avui prendrem en consideraeió. És la meya opi
nió. 

Hi ha un altre tema que no s'ha tocat i que jo cree que 
és molt important, perque només parlam de navegació i jo 
vull recordar, com he dit a la primera intervenció, que la 
proposició de llei que va sortir d'aquesta Cambra deia que 
no a les maniobres militars i precisament una de possibili
tats que tenim una vegada presa en consideraeió aquesta 
proposició de llei que pareix que avui s'hi prendnl és que es 
revisi l'article 1.3, que diu, parlant de la Defensa nacional, 
que "las actuaciones de adiestramiento que se derivan de dic
ha afectación tendrán lugar en las modalidades y con las li
mitaciones que se establezcan en el Plan especial". Alesho
res, aquí es podria ser més clar i, sense propugnar que I'E
xercit hagi d'abandonar l'arxipelag de Cabrera, es podrien 
limitar per llei les activitats de les forces armades, perque 
pensam que les maniobres militars no són bones per a l'e
cologia del pare nacional i, per tant, es podrien limitar a ae
tivitats que fossin totalment compatibles amb la seva con
serva ció. 

EL SR. PRESIDENT: 
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Moltes gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari 
PSM i EEM, té la paraula el Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

GrAcies, Sr. President, i gracies, Sr. Presidem de la Co
muni'lal AulonOma per llaver donat resposla a una qüeslió 
que per a nosaltres era tan important com el fet de la ma
leíxa iniciativa legislativa. Si repassa bé el Diari de Sessiolls, 
observara que no he acusat des d'aquesta tribuna d'antieco
logista - almenys no em referia al Govern de Les Illes Bale
ars, tal ¡que ho podfem fer per múltiples raons, pero no 
per aquesta, avui no era el tema - ni d'anliaulOmisla. He 
parlaL de poc autonomista en funció deL5 pactes 3ulono
filics, pero lampoc no era el lema, és una qtiestió de mesura 
i és anecdotica. 

El que sí volem ponderar és la voluntat negociadora i 
ho volem fer des de la confian<;a i des de la certesa que ava
len un grup parlamenlari i uns partits que li donen suport, 
que es van presentar a les eleccions i que van haver de sen
tir coses tan peregrines, conerelamem en mítings eleetorals 
a La zona de Santanyí, L1ucmajor i Campos, que venien a 
diI que si els mallorquins no podien anar a Cabrera era cul
pa del PSM i deis ecologisles. Jo crec que hem derel'rescar 
els debats, la memoria hi torica del que ja ha succe1L en 
aquesta llarga lramilaci6 i veure, efectivamenl, que si el 
Grup Nacionalisla i d'Esquerres, com es deia Uavors, va ce
dir en el moment oportú - va cedir molt, eh? - en 110m d'u
na unanimitai que es va produir 'sorlosamem en aquesl 
Parlament i que després es va lrencar, no la unanimitat, si 
nó els grups corresponenls en el Parlamenl de Madrid en 
relació amb la iniciativa legislativa aprovada aqu!. 

Em vull referir al que vaig dir en aquesta Cambra dia 6 
d'octubre del 1988, perque el Presidenl s'hi ha referil, per 
demanar que no s'ajornas més el debal sobre la iniciativa 
legislativa a Cabrera, perque (eía dos anys i mig que el 
Grup PSM i EEM - Llavors també es deia aixf, abans de dir
se Nacionalista i d'Esquerres - bavia presentat aquesllema. 
MiIi per on, convé lenir les coses fTesques i que quedin es
crites. 

El que vull que quedi ben ciar davant aquest Parla
ment és que nosaltres, emprant paraules del Conseller 
d'Ordenació Territorial, no volem sacralitzar espais natu
rals. Que quedi dar: Nosaltres voldríem que el Pare nacio
nal marítimo-terrestre de Cabrera fos acceptat amb orgull 
per tots eLs ciutadans de les Illes Balears, sense rebuig, 
igual que també voldríem que el Cataleg d'Árees nalurals 
fos acceplar amb orgull pel poble de les Dles Balears, sense 
bubotes, sense fantasmes, i quan vOSte, Sr. Presiden!, parla 
de volumat negociadora nosaltres l'animam perquc la ten
gui, que la cominul, que lransmeli els sentiments del poble, 
efectivamenl, no en faltaria d'a ltra, pero que ningú no es 
tanqui en postures irreductibles, nosaltres lampoc no ha 
hem fet. 

Comissió mixta de gesti6. J a sabem, per on van els 
trets de la negociació. Una comissió de gestió, un organ pa
raLlel d'allo que existeix ara. Per tant, les postures que no
saltres hem defensat en aquesta Cambra eren correctes. 

Deiem que la !lei, tal com havia sonil definitivament del 
Congrés de Diputats, tenia un organ de participació insufi
cient, amb insuficient presencia de la Comunitat Autóno
ma i deis poders públics de les Illes Balears. Enhorabona. 
Agilitar els permissos de navegació? Ves si no! La burocra
cia ha de ser superada per una administració agil, peró, 
efectivament, sempre que l'agilitat no vagi en detriment de 
la necessaria protecció. Fondeig amb fórmules teeniques? 
Molt bé, pero per a<;ó no cal en absolut fer una iniciativa 
legislativa que elimini, per les raons que es diuen, el punt 2 
de l'anicIe 3. 

Finalment, en lloc d'un castig als navegants de les Illes, 
nosaltres voldrfem donar un alerta, navegants! Perque si 
som conscients que a partir del sentiment popular de la ini
ciativa legislativa popular o deis mecanismes que reglamen
tariament animen aquesta Cambra es poden presentar pro
postes raonables, sense crispacions, pero raonables des del 
punt de vista de la pratecció, podrem arribar a solueions 
satisfactories, i aquestes solucions, en aquests moments, 
passen - al nostre entendre, Sr. President, i amb tots els res
pectes - per no modificar la L1ei de Cabrera en el sentit que 
es pro posa a la iniciativa legislativa popular. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. López i Casasnovas. Té la paraula el Sr. 
Triay i L1opis. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Sr. President del Govern, efeeti
vament el Sr. Pascual tenia bastant de raó quan, rememo
ran! situacions que es van produir la passada legislatura en 
aquesta Cambra, feía referencia a si el Parc de Cabrera 
s'havia convenit en moneda de canvi i que s'estava disposat 
afer concessions substancials, inclosa la seva mateixa de
claració, cercant aItIes compensacions. LOgicamen! no vam 
passar per aquí, estam molt satisfets de no haver-hí passa!, 
perqua avui tenim una L1ei de Pare nacional de Cabrera, 
cosa que en aquell momen! anava en globus; estava en el 
alero, com diuen en castella, pero a punt de caure cap a 
l'altra banda. 

No obstant aixo, no cree que ara sigui el moment de 
fer arqueología ni historia, encara que sigui historia recent, 
perque de fel hi ha una lIei aprovada, una llei aprovada per 
iniciativa d'aquest Parlament, pero aprovada amb la volun
tal deis qui la podien fer, deis quí padien declarar el pare 
nacional, que són els dipumts i eJs senadors. Des del nostre 
punt de vista, és una una bona lIei, aquesta del pare nacio
nal; j té una bona geslió, una geslió dialoganl, una geslió 
que dia a dia desactiva els COnfliCles que va prov car la se
va posada en marxa, que ha aconseguit du! una l(nia de di~
leg i no una linia de c nfromació, d'acord amb les seves 
manifestacions públiques a una organització imponam, 
com ANA VE, representativa del navegants esportius, que 
han optat clarament i públicament pel düUeg, pel consens i 
no per la modificació de la llei i que, per lant, lé aquesla 
gestió, a més d'una bona acollida en ampLis sectOr socials, 
una boDa acollida fins i tOl en els tan dillcils ector eco)o
gistes. 
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Tot aixo, aquesta bona gestió, és possible precisament 
perque la lIei diu - per molt que qualcú es vulgui tancar a 
llegir-la en sentit contrari - que és permesa la navegació de
rivada de l'ús públic, i la navegació derivada de l'ús públic 
té una lectura directa. Si un carrer és d'ús públic, no tenim 
perque inventar que és d'ús públic només per als autobusos 
i prohibida per als vianants i per als cotxes particulars; si és 
d'ús públic, és d'ús públic, i tant d'ús públic són les embar
cacions d'excursions turístiques com les embarcacions pri
vades d'esplai. Per tant, aixo entra perfectamem dins la re
gulació que la lIei assigna al Pla d'ús i gestio, al Pla rector 
d'ús i gestió i per aixo és possible aquest desig que té el 
President de la Comunitat Autónoma, que nosaltres com
partim i, a més, fomentam, impulsam, i en certa manera jo 
he parlat en aquesta línia d'arribar a un acord sense modifi
car la llei. 

Per tant, jo no em sent en absolut contradit pel Presi
dent de la Comunitat Autónoma, compartesc les valora
cions que ha fet vers el futur, no les que ha fet sobre el pas
sat, i crec que, a més, en pura logica, el plantejament que 
ha fet aquí el President de la Comunitat Autónoma hauria 
conduir a la seva darrera conseqüencia, que seria no accep
tar la presa en consideració d'aquesta llei, que va en sentit 
absolutament contrari d'allo que ell pro posa. Per tant, Sr. 
President, nosaltres estam per donar suport, per donar el 
mrua.m impuls, per esfor~r-nos perque aquests acords que 
ha anunciat en la seva intervenció puguin ser possibles, 
potser no en els termes tan extremadament qe lliyre nave
gació que ell ha plantejat i que ens tornarien a dur a un ús 
abusiu i a uns problemes irreversibles sobre els ecosistemes 
que la declaració de parc nacional vol protegir, pero sí a 
una certa flexibilització i a una certa ampliació que doni sa
tisfacció a una demanda real, a la qual pnkticament s'ha 
pogut donar satisfacció l'estiu passat amb les normes provi
sionals vigents. Moltes gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Té la paraula el Sr. González i Or
tea. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA: 

Sí; gracias, Sr. Presidente. Para agradecer las explica
ciones que ha dado a toda la Cámara el Presidente de la 
Comunidad y, en definitiva, para considerar o someter a la 
consideración general lo curioso que es que las negociacio
nes vayan por el camino y en el sentido preciso y concreto 
en que iba la proposición de ley que aquí se aprobó por 
unanimidad en su día. Aunque algunos quieran ~lvidar la 
reciente historia, creo que la historia contiene enseñanzas 
para el futuro, que no debemos olvidarla y que vale la pe
na traerla a colación. Es curioso que justamente la modifi
cación que se propone en la negociación vaya en el sentido 
que recogía la proposición de ley. La proposición de ley 
que nosotros enviamos a Madrid recogía, efectivamente, 
una comisión mixta Gobierno español-Comunidad Autó
noma; recogía una más amplia representación del Gobier
no de la Comunidad Autónoma en el Patronato, una am
plia representación, y, desde luego, permitía la navegación 
en fondeo con claridad. En cuanto a unas alusiones al uso 

público que se han hecho aquí, a mí me han hecho gracia. 
Se ha puesto incluso el ejemplo de una calle; yo no conoz
co ninguna en la que para su uso público haya que pedir 
permiso a nadie en ninguna circunstancia. 

Por consiguiente veo perfectamente claro que lo que sí 
demuestra esta negociación es que el Gobierno Socialista 
cree ahora que efectivamente nuestro texto era un buen 
texto; ése sí era un buen texto y ése contaba entonces Con 
la unanimidad de todos. Desgraciadamente, hoy no puede 
ser así. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González i Ortea. Per tancar la qüestió in
cidental, té la paraula el Sr. President de la Comunitat. 

EL SR. PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTO 
NOMA (Gabriel Cañellas i Fans): 

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

Efectivament és cert: Tothom, inclosos els científies, 
estan d'acord que la llei aprovada a Madrid era una mica 
excessiva i quasi quasi més fruit d'una visió molt fonamen
talista de l'ecologisme que de l'ecologia, i que del que es 
tracta, a poc a poc i cercant tots els sistemes, és de tornar a 
la Llei del Parlament balear. -

Jo voldria que quedas ben cIar que jo no he recordat 
aquí que el Govern d'aquesta Comunitat hagués volgut en
trar en negociacions amb el Ministeri de Defensa, sinó que, 
més aviat al contrari - una mica tard, és cert, perque va re
accionar 24 hores abans de venir la llei a aquest Parlament 
- va ser el Ministeri de Defensa el que va tenir tota casta 
d'interes d'entrar en negociacions amb el Govern d'aquesta 
Comunitat. El Sr. Triay ha tengut raó, ha dit que aquest 
Govern havia demanat contrapartides i és cert. Aquest Go
vern va demanar al Ministeri a veure si feia el favor d'atu
rar el seu grup parlamentari, que ens feia blaus amb la Llei 
de Cabrera mentre els ministeris socialistes ens demananen 
que féssim de palanca per treure endavant el foc que ells 
tenien dins les sabates i, efectivament, no varen ser capa<;os 
de donar aquestes contrapartides i com que el Grup SO
CIALISTA va insistir en la seva postura, dones mira: si no 
vols brou, tassa i mitja. 

Volíem protegir el pare, no entrarem en si pare nacio
nalo no parc nacional perque no ens donaren temps d'arri
bar més lluny. Es va aprovar la llei aquí i punt i amb bones; 
no sabem ni sabrem mai fins on haurien pogut arribar 
aquelles negociaciones. VoHem una protecció i un ús rao
nable; dir més seria aventurar coses que no estan en la me
va ma ni puc dir perque ni tan sois no varem tenir ocasió 
de negociar-les, ni tan soIs arribaren a mencionar-nos-les. 

No és anecdotic, poc o res. Entre poc i massa, la mesu
ra passa. Per tant, les expressions així mateix tenen raó de 
ser, i no faci referencia als mítings. En les meves interven
cions de campanya electoral quasi mai no feia referencia al 
seu grup, quasi sempre l'enemic o l'adversari polític era un 
altre; recordr de qui treia els diaris i de qui feia referencia, 
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voste té bona memoria. 

La insuficiencia de la participació de la Comunitat Au
tonoma, aixo sí que pica. Ha ha dit vos te: "la insuficiencia 
de la participació de la Comunitat Autonoma". Efectiva
ment, és tornar a la comissió mixta, és tornar al text de la 
llei anterior, és tornar a la petició d'aquest Parlament pre
sentada per unanimitat i, per tant, nosaltres creim que seria 
bo que fos així, encara que sigui un organisme paral.lel i 
encara que sigui només un lloc per trobar la manera de po
sar-nos d'acord sobre els principis més fonamentals. La res
ta ja vendra per afegitó. 

El que és cea i seguI és que, qualitaLlvamem, el diAleg 
d'aq uesta legislatura és moll d isLm t del de I'anterior i que, 
qualitaLlvament, e l diáleg Lambé és mole dis lint amb el Mi
nistre Solbes que amb I'anterior. Amb l'anlerior no exis tia i 
amb aquesl existeix d' una manera mo ll positiva. E n aquesl 
momen l lal vegada seria una vanagloria dir que es deu a 
l'amabüi tal del Conseller o realment a una reclificació de 
pos tura per pan del Govern central. Com que jo vull ser 
equanime, pens que és en funció de les dues voluntals que 
s'han tra ba l i de les dues actuacions, ja que aquesta és la 
gran manera d'arribar a un acord, perO és possible que amb 
totcs aquestes negociacion , qualque dia, la llej presentada 
aqur per aqucsta cOrniss ió, per la iniciaLlva popular, no faci 
falta, pero gat escaldat d'aigua freda temo Jo negociaré molt 
més tranquil, en nom del Govero, amb aquesta lIei presen
tada aquf, que si ara si m'ocorria demanar a aquesls senyors 
que la retirin, com han fets vos tes. perque lIavors em lroba
ria com aquell que, a les peLlicules de l'Oesl, anava per en
mig del camí sense pisloles i sense possibilitats de defensar
se. Sense possibilitats de defensar-me, perillaria d.e ser ho
me morl. Moltes grAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. President. Conelos el debat, passarem a la 
votació. Aquesta Presidencia demana a la Cambra si pren o 
no en consideració la proposició de la lIei en qüestió. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la presa en 
consideració, es valen posar drets, per favor? Gracies, es 
poden asseure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten em contra, es volen po
sar drets, per favor? Gracies, es poden asseure. 

Abstencions? No n'hi ha. 

31 vots a favor, 23 en contra. En conseqüencia, queda 
presa en consideració la Proposició de Llei número 1213 
de modificació de la Llei 14/1991. Esgotat l'Ordre del Dia, 
conc1ou aquesta sessió. 
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