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SUMARI 

1.- PREGUNTES: 

1) RG.E. núm. 2082/1992, presentada pel Diputat Sr. loan F. López í Casasnovas, del Grup Parlamentan 
PSM i EEM, amb la formuladó segl1ent: 
"En la conveniencia d'aplicar !'artiele 3.2.b de la LJei d'espais naturals í de regim urbanístic de les arees d'es
pedal protecció de les Illes Balears i en tant que la delimitació de les arees d 'alzinar no s 'hagi aprovat dejiniti
vament, pensa el Govem establir una moratoria en la tala d 'alzines?" 

2) RG.E. núm. 2083/1992, presentada pel Diputat Sr. loan F. López i Casasnovas, del Grup Parlamentari 
PSM i EEM, amb la formulació segaent: 
"Quan remetra el Govem de les llles Balears al Parlament una comunicació en relació amb la memoria anual 
deis consells insuZars sobre la gestió de les competencies a eUs atribufdes per llei en materia d'urbanisme i ha-
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bitabilitat, en com pliment de l'aniele 24 de la Llei de conseLLs insulars?" 

3) RG.E. núm. 2128/1992, presentada pel Diputat Sr. loan F. López i Casasnovas, del Grup Parlamentari 
PSM i EEM, amb la formulació següent: 
"Que pensa fer el Govem de les Illes Balears perque la se va Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del 
Territori compleixi d 'una vegada la Llei de normalització lingüística i el decret d 'ús?" 

Il.- DEBAT SOBRE LA PROCEDENCIA O NO QUE EL PARLAMENT INTERPOSI RECURS 
D'INCONSTITUCIONALITAT CONTRA LA LLEI 1/1992 DE DEFENSA DE LA SEGURETAT CIU
TADANA. 

1/1.- INTERPEL'LACIÓ: 

1).- RG.E. núm. 1520/1992, presentada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a compliment de la Llei 
16/1985 en relació amb conjunts historico-artístics. 

W.-MOCIÓ: 

1) RG.E. núm.2117/1992, presentada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a política en materia d'aigües 
(derivada de la Interpe[.[ació RG.E. núm. 1359/1992). 

v.- PROPOSICIONS NO DE LLEI: 

1) R.G.E. núm. 1709/1992, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa ponencia sobre finanqa
ment dels consells insulars i municipis. 

2) RG.E. núm. 3135/1991, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa regulació d 'activitats de 
turisme de vehicles tot terreny. 

3) R.G.E. núm. 753/1992, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a Programa d'acció comu
nitaria Helios II. 

I.1) - PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2082/1992, PRE
SENTADA PEL DIPUTAT SR. JOAN F. LÓPEZ 1 CA
SASNOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1 
EEM. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, comen~m la sessió del plenari d'a
vui amb el primer punt de l'Ordre del Dia, que són les pre
guntes. PregunLa número 2082/1992, que formula el Dipu
tat Sr. Joan Francesc López i Casasnovas, del Grup Parla
mentari PSM i EEM, sobre moratoria en la tala d'alzines; 
té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gnkies, Sra. Presidenta. Amb la convenien1:ia d'apli
car l'article 3.2, apartat b, de la Llei d'Espais Naturals i de 
Regim Urbanístic de les Arees d'Especial Protecció de les 
Illes Balears, article que diu en aquest punt que es declaren 
igualmenl arees naturals d'especial inleres els espais fores
tals poblats de manera dominant significativa per alzina i 
en tant que la delimitació de les arees d'alzinar no s'hagi a
provat definitivament, pensa el Govern establir una mora
toria en la tala d'alzines? 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula per respondre el representant del Go
yerno 

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

Gracies, Sra. Presidenta. Bé, si per moratoria s'entén 
que no es pugui tallar una sola alzina, no; per una raó molt 
senzilla, perque l'alzinar, diguin el que diguin les lleis, és 
un ecosistema viu i, per consegüent, es fa necessari talar els 
peus vells o els peus malalts; en definitiva, aclarir, en deter
minats moments, l'alzinar, precisament perque puguin crei-
xer amb suficient forc;a la resta d'arbres sanso . 

Per consegüent, la nostra postura respecte d'aquest te
ma és una postura únicament de deixar tallar els peus ma
lalts i fer l'aclariment en aquells casos que tecnicament si
gui necessari. Si es pOL entendre per moratoria aixo, la res
posta seria afirmativa, menlre no ho tenguem aprovat defi
nitivament no deixaríem fer la saca de la resta de les alzi
nes, pero sí marcar aquells peus que s'haurien de tallar per 
millorar l'alzinar. Gracies, Sra. Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula el Sr. 
López i Casasnovas? 

d 
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EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Si, Sr. Conseller. És evidenl que l'alzinar, com a ecosis
tema viu permet podes, pero una cosa és una poda i, evi
dentmenl, una altea és talar trenla alzioes o un nombre im
portanl com ha eslal una de les concessions que s'han fet 
recentmenl a 1'¡lla de Menorca. 

EDlenem. pe!' tant, que s'hauria de vi/:,rjJar i estic con
lem que v ste lambé ho reconegui o que estigui en aquesta 
Ifnia perquc moratoria nO significa, en un sentil radical, 
que no es pugui tocar una branca pero s1 evitar que entre 
tant no s'elabora definitivament i s'aprova el calaleg d'are
es d'alzinar, hi hagi actuacions que puguin ser interpreta
des com a depredadores. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnl.cies, Sr. Diputat. 

1.2) - PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2083/1992, PRE
SENTADA PEL DIPUTAR SR. JOAN F. LÓPEZ I CA
SASNOVAS DEL GRUP PARLAMENTARI PSM I 
EEM. 

Passam a la Pregunta número 2083. que formula el Di
putat Sr. loan Francesc López j C3sasnovas, del Grup Par
lamentari PSM i EEM, sobre compliment de l'anicle 24 de 
la Llei de consells insulars. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sra. Presidenta. L'article 24 de la Llei de con
sells insulars diu textualment que els consells insulars ela
boraran anualment una memoria sobre la gestió de les 
compelencies que els hagin estat atribu'ides per llei del Par
lament que inclogui els nivells i la qualitat de les funcions i 
deIs serveis exercits; aquesta memoria es presentara al 00-
vern dins el primer lTimestre de cada any. El Govem de la 
Comunilal, un cop examinades les memories anuals deis 
consells insulars remelra al Parlamcm una comuoicació per 
tal que es debatí. L'única competencia que tenen atribUIda 
els consells insulars com a propia en virtud de la Llei de 
consells ínsulars, resulta que han passat ja dos exercicis 
anuals sense que s'hagi complit aquest article 24. 

Per tant, nosaltres demanam al Govern de les Illes Ba
lears quan remetra una comunicació en relació amb aquest 
tema. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Diputat. Té la paraula per res podre el 
Conseller Sr. Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'URBANISME 1 ORDENA
CIÓ DEL TERRITORI (leroni Saiz i Gomila): 

Moltes gracies, Sra. Presidenta. Sr. López, la remetrem 
al Parlament totd'una que ens hagi estat enviada pels res
pectius consells insulars; de moment únicament l'hem re
buda del Consell Insular de Mallorca referida a I'any 

1990-1991, exactament dia 6 de maig, és a dir, fa escassa
ment deu o dotze dies; hem oficiat als altres dos consells 
insulars per tal de recordar-los l'obligació que tenen i, una 
vegada que siguin rebudes, seran examinades pel Govern i 
remeses al Parlament per al seu debato 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sr. Di
putat? 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sí, gracies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, efectivament, 
perque el Govern pugui remetre, primer ha d'haver rebut 
deIs consells insulars aquestes memories pero també és cert 
que en el debat sobre l'estat de l'autonomia que vam cele
brar dia 28 de novembre del 1991, en el punt 14 es compro
metía el Govern a presentar dins el primer qua trimestre 
del 1992 aquestes memories; és evídent que hi ha hagut un 
incompliment d'una resolució del debat i consells insulars, 
Govern balear, Govern, consells insulars i viceversa, uns 
amb els altres, les institucíons donen una mala imatge de 
compliment d'acords parlamentaris i de lleis que són en 
plena vigencia dins l'ordenament jurídic de la Comunitat 
Autonoma. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vol fer ús de la paraula el Sr. Conseller? 

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

Sí, moltes gracies, Sra. Presidenta. Sr. López, jo he de 
lamentar una vegada més que vos te, la crítica de l'actuació 
deIs consells insulars la vuIgui fer sempre a través del Go
vern; em sap molt de greu pero voste sap que són dues ins
titucions totalment independents una de l'altra i, en conse
qüencia, si voste té res a dir deIs consells insulars, els ho di
gui a ells directament pero no al Govern. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.3) - PREGUNTA R.G.E NÚM. 2128/1992, PRE
SENTADA PEL DIPUTAT SR. lOAN F. LÓPEZ 1 CA
SASNOV AS, DEL GRUP P ARLAMENT ARI PSM 1 
EEM. 

Pregunta número 2128, que formula el Diputat Sr. Jo
an Francesc López i Casasnovas del Grup Parlamentari 
PSM i EEM sobre compliment de la Llei de normalització 
lingüística. Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sra. Presidenta. No sé realment a qui dirigir 
aquesta pregunta, la dirigiré al Govern en el seu conjunt i 
que em respongui qui ho cregui oportú, perque parlam de 
normalització lingüística peró en relació amb la conselleria 
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que més incompleix, segons el seguiment que ha fet el nos
tre grup, no només la Llei de normalització lingüística sinó 
el Deeret 100/1990, de 29 de novembre, que regula l'ús de 
les llengües oficials de l' Administració. 

Demanam si n'és conscient el Govern i si pensa, d'una 
vega da ja, dos anys després d'haver-se publicat aquest de
cret i quatre llargs o sis, exactament, de 1'aprovació de la 
Llei de normalització lingüística l'incompliment es notable. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Moltes gracies, Sra. Presidenta. Sr. López, la Canselle
ria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori és perfecta
ment conscient de les seves obligacions, en relació amb el 
tema que vost~ ha duit a col'lació, i el que li puc dir és que 
fa tot el possible i tot el necessarí dins la complexitat buro
cnHica, espeeialment t~cnica a una consellería on les seves 
feines són eminentment tecniques, per utilitzar elllenguat
ge, tal com vost~ demana i reconec que té obligaeió de fer 
la conselleria. Feim tot el possible, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gn\cies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula, Sr. Di
putat? 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sf, grades, Sra. Presidenta. A vegades,.Sr. Canseller, el 
possible no és el que realment es realitza; jo cree que voste 
serA plenament conscient que publicar els anuneis deIs di
versos serveis que té la conselleria en eIs mitjans de comu
nicació és perfeetament possible que es faci en la nostra 
llengua igualment que es fa en castella, i veure també que, 
segons resposta que tenim aquí, per part de la Cansellería 
Adjunta a Presidencia en relació amb el compliment del 
decret en el BOCAIB, resulta que la Consellería d'Obres 
Públiques és la que s'enduu un 58'3% d'incompliments 
front a un 15% la Funció Pública, un 13% Comer,! i Indús
tria i les altres, praeticament, no incompleixen. És evident, 
ido, que dins el Govern de les Illes Balears caldria que hi 
hagués una homogeneHat molt més gran en mat~ria deIs 
decrets que ella mateixa, el mateix Govern, el mateix Can
seU de Govern es dota. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller per 
respondre. 

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

Moltes gracies, Sra. Presidenta. Sr. López, el dia que 
tots eIs funcionaris de la conselleria, després deIs cursos de 

reeielatge que fan, estiguin amb la possibilitat real de poder 
utilitzar el catala en els seus escrits, tots sortiran en aquest 
idioma; mentrestant tengui en compte que la feina princi
pal, ja ha he dit diverses vegades, deIs nostres tecnics no és 
precisament normalitzar l'ús del catala sinó que és complir 
la seva funció com a tecnics. Graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. 

I1.- DEBAT SOBRE LA PROCEDENCIA O NO 
QUE EL P ARLAMENT INTERPOSI RECURS D'IN
CONSTlTUCIONALITAT CONTRA LA LLEI 1/1992 
DE DEFENSA DE LA SEGURETAT CIUTADANA. 

Passam al segon punt de I'Ordre del Dia que és el de
bat sobre la procedencia o no que el Parlament interposí 
recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 1/1992, de defen
sa de la seguretat ciutadana. 

(L 'Honorable Sr. Vicepresident Segon substitueix l'Ho
norable Sra. Vicepresidenta Primera en la direcció del debal). 

Grups que vulguin intervenir a favor o en contra? 

EL SR. OBRADOR 1 MORA TINOS: 

Sr. President, per una qüestió d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Obrador, té la paraula. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El nostre grup con
sidera que aquest punt no pot anar a 1'Ordre del Dia per
que incompleix el Reglament. Entenem que nosaItres no 
volem lliurar a aquesta Cambra del debat i entendríem que 
es podria fer perfectament d'aquÍ a quaranta-vuit hores 
aquest debat, com hem manifestat a la Junta de Portaveus. 

En aquests moments -entenem- hi ha un greu agravi a 
les minories quant que no es respecta el Reglament, en 
eoneret en aquest tema i, per aixo, en cas que s'hagi de de
batre, nos al tres sortiríem de la sala. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Obrador, portaveu del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, vost~ sap que avui la Mesa, d'acord amb la Junta 
de Portaveus, per majoría ha rebutjat el recurs plantejat 
pel seu grup en aquest sentil; per tant, correspon passar al 
punt segon de 1'Ordre del Dia. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sr. President. Jo el que mantindré en aquest cas és que 
abandonaríem la sala. 

EL SR. PRESIDENT: 
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Se suspen la sessió per cinc minuts. 

(L 'Honorable Sra. Vicepresidenta Primera repren la di
recció del debat). 

... continua la sesión. Esta Presidencia lamenta la acti
tud antidemocrática del Grupo SOCIALISTA que, prevale
ciéndose de la ausencia del Presidente y del hecho de que 
yo tuviera que bajar de la Mesa para defender la postura 
del grupo, intenta evitar el debate dejando a esta Cámara 
sin presidencia por ausentarse el Vicepresidente Segundo 
en solidaridad, entre comillas, con su grupo. 

Estas actitudes antidemocráticas no callaran esta Cá
mara ni nos impediran el ejercicio alto que tenemos de de
fender las libertades; por tanto, ¿grupos que desean inter
venir? Por el Grupo Parlamentario MIXTO, té la paraula 
el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Demana
ria si per part del Secretari es pogués fer lectura de les con
clusions, del dictamen jurídic sobre la constitucionalitat de 
la Llei Organica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la 
seguretat ciutadana, que ha estat elaborat pel Departament 
de Dret Públic de la Universitat de les Illes Balears a peti
ció de la Mesa d'aquest Parlament. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Secretari, pot fer lectura. 

EL SR. SECRET ARI PRIMER: 

Conclusions: 

Primera, el Parlament de les Illes Balears té la sufi
cient legitimació per imposar, si n'és el cas, el recurs d'in
constitucionalitat corresponent enfront de la Llei Organica 
1/1992, de 21 de febrer, de seguretat ciutadana. 

Segona: els articles 1 al 19 ens semblen plenament 
constitucionals. 

Tercera: l'article 20 planteja molts seriosos dubtes de 
constitucionalitat. Només podria considerar-se respectu6s 
amb el text fonamental si s'entengués que tan soIs pot ser 
aplicat a persones sospitoses d'haver comes una infracci6 
penal i amb les garanlies previstes a I'article 17 de la Cons
tituci6. Tal interpretaci6 seria, pero, contraria al principi 
de vigencia ja que suposaria, de fet, una desnaturalització 
de la "retenció", que quedaria sotmesa al regim general pre
vist a la Llei d'enjudiciament criminal. Només el Tribunal 
Constitucional pot, per tant, fer una interpretaci6 com la 
que aquí es pro posa. Aconsellam, per tot aixo, la interposi
ci6 del recurs d'inconstitucionalitat contra l'article 20 de la 
Llei Organica 1/1992. 

Quart: l'article 21.2 és inconstitucional en la mesura 
que estableix un concepte de flagrancia excessivament am
pli i només per a un grup de delictes: el Eelacionats amb 

drogues toxiques, estupefaents i substancies psicotropiques. 
En sotmetre's aquests delictes a un regim especial d'entra
da i registre domiciliari, en resulta afectat el contingut es
sencial d'aquest dret proclamat a l'article 18.2 de la Consti
tuci6 . 

Cinquena: l'article 25.1 no respecta el principi de lega
litat previst a l'article 25.1 de la Constitució ja que no defi
neix clarament la conducta que ha de constituir motiu d'in
fracci6 administrativa. Concretament, no es defineix que ha 
d'entendre's per tenencia il·licita de drogues. Tal opini6 la 
feim extensiva a l'article 26.1 que no defineix claramenl 
quines s6n les infraccions administratives lleus, fent remis
sions a normes de rang inferior. 

Sisena: L'article 25.2 requereix d'un aclariment entorn 
al regim de suspensió de l'execuci6 de la sanció administra
tiva. Aconsellam la interposici6 del recurs per tal d'obtenir 
una interpretació conforme a la Constituci6. 

Setena: els articles 31 i 32 s6n adequats a la Constitu
ció. 

Vuitena: l'article 37 és inconstitucional, en la mesura 
que no respecta el dret fonamental a la presumpció d'inno
cencia reconegut a l'article 24.2 de la Constituci6, atorgant 
a les informacions aportades pels agents de l'autoritat el 
valor de prova cQIlcloent. Aconsellam, doncs, la interposi
ció del recurs d'inconstitucionalitat per aguest motiu. 

És tot el que hem de dir, a petici6 del Parlament de les 
Illes Balears, i constitueix la nostra opini6 que mantenim, a 
no ser d'altre millar en dret. Palma, a 11 de maig del 1992. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Secretario Té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA IAPARICIO: 

Gracies, Sr. President. Escoltada la lectura d'aguest 
dictamen entenc que el que correspon a aquesta Cambra, ja 
que el mateix és molt clar, és la interposici6 d'aquest rccurs 
d'inconstitucionalitat que es proposa. Per tant, en aquest 
sentit no em queda res més que demanar a0 a la Cambra. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM 
EEM, té la paraula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. VOlem, 
en aquests moments, llegir i recordar l'article 28, paragraf 
número 4 de l'Estatut d'Autonomia de les IlIes Balears que 
diu que correspon al Parlament interposar recurs d'incons
titucionalitat davant el Tribunal Constitucional en els casos 
prevists dins la legislació vigent i volem recordar també el 
que preveu l'article 179.1 del Reglament d'aq uesta Cambra 
9ue diu textualment: "a iniciativa deIs grups parlamentaris 
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o d'una cinquena part deIs diputats o per decisió de la Me
sa, d'acord amb la Junta de Portaveus, el President podnl 
convocar el Pie als efectes de determinar la procedencia 
d'interposar recurs d'inconstitucionalitat a que es refereix 
l'article 28.4 de l'Estatut d'Autonomia". 

Aclarides les qüestions reglamentaries i jurídiques res
pecte del nostre Estatut d'Autonomia, el Grup Parlamenta
ri PSM i EEM pensa que el dictamen que ha elaborat el 
Departament de Dret públic de la Universitat de les Illes 
Balears és explícit, és cIar, és contundent i parteix de tots 
els procediments prevists per tal que aquest Parlament pu
gui exercir una funció que li és propia. 

Nosaltres pensam, en conseqüencia, que des d'un punt 
de vista d'ordre i justicia, de normes i potestats jurídiques, 
del que és la teoria de la societat i volent la validesa, l'efica
cia i justificació del dret pero també, en defensa deIs indivi
dus, del pluralisme ideologic i de la racionalitat etica, el 
primer és la llibertat i a partir d'aquesta !libertat la legimi
tat democratica, i és en aquest sentit que donam suport 
completament a aquest dictamen i demanam la seva apro
vació íntegra. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari PP
UM, té la paraula el Sr. González i Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sra. Presidenta. Escuchados los portavoces, 
Sr. Peralta por el Grupo MIXTO i Sr. Serra por el PSM i 
EEM, el uno que parece que ha dejado claro con la peti
ción de lectura de las conclusiones del informe de la uni
versidad y el otro leyendo los artículos pertinentes de nues
ro Estatuto de Autonomía y del Reglamento de esta Cáma
ra, poco más me queda por decir sino lamentar la oportuni
dad que todos hemos perdido de que algunos ilustres juris
tas hubieran hoy tenido un debate seguramente sumamente 
enriquecedor de este informe de la universidad; no puede 
ser así, en virtud de la actitud de algunos que nos tememos 
que no han defendido hoy como esperabamos la libertad. 
Nada más y muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. González Ortea. ¿Turno de réplica? No 
hay. En consecuencia vamos a proceder a la votación. 

Sras. y Sres. Diputados que voten la procedeneia de la 
interposición del recurso de inconstitucionalidad contra los 
artículos de la Ley de seguridad ciudadana, por favor que se 
pongan de pie. 

El resultado de la votación es 37 votos. En consecuen
cia queda aprobada la interposición por parte de este Par
lamento del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 
Orgánica de seguridad ciudadana. 

lIU) - INTERPEL·LACIÓ RG.E. NÚM. 1520/1992, 
PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI MIXT, 

RELATIVA A COMPLIMENT DE LA LLEI 16/1985 EN 
RELACIÓ AMB CONJUNTS HISTORICO-ARTÍSTICS. 

Pasamos a continuación al siguiente punto del Orden 
del Día, a la Interpelación número 1520, presentada pel 
Grup Parlamentan MIXT relativa al compliment de la Llei 
16/1985 en relació amb conjunts hislonco-arlístics. Té la pa
raula el Sr. Peralta. 

ELSR PERALTA 1 APARICIO: 

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

(Pausa). 

A la premsa de Menorca de dia 26 d'octubre de I'any 
1991 apareixia la notícia que la Conselleria de Cultura es 
comprometía a la declaració definitiva del conjunt histori
co-artístic del pon de Maó dins el primer qua trimestre de 
l'any 1992; és a dir, abans del mes de maig d'enguany. 
Aquesta dada, en aquests moments, entenem que es troba 
superada i és per a<;o que es presenta aquesta interpel·laci6 
a l'efecte de poder debatre i fixar una posici6 al respecte 
d'un tema de tan vital importancia com és el futur del nos
tre patrimoni historico-artístic i per intentar poder arribar 
a tenir una adaptació definitiva a la legalilat vigent que 
contempla la Llei 16/1985, de 25 de juny, i el Reial Decret 
111/1986, de 10 de gener, així com el 620/1987, de 10 d'a
bril, que desenvolupen l'esmentada !leí. 

Hi ha una qüestió que és un objectiu fonamental d'a
questa llei que era la defensa, precisament, del patrimoni 
historico-artístic, pero no la defensa d'aquest patrimoni 
historico-artístic per la vía que ha escollit la Conselleria de 
Cultura del Govern de la nostra comunitat autonoma. No
saltres entenem que la Conselleria de Cultura ha quedat a 
mitjan camí amb l'aplicació d'aquesta !lei i que ha quedat 
només amb la part que comporta la incoació, alguns d'elIs 
són anteriors a l'existencia de la propia conselleria i del 
propi Govern actual, la incoació d'uns expedients per arri
bar a I'aprovació de conjunts historico-artístics, per una 
banda, i per una altra al haver creat les consegüents comis
sions que se' n deriven, anomenades de patrimoni historico
artístic que, davant de qualsevol actuació dins l'area on s'ha 
incoat aquest expedient, actuin aquestes comissions. 

Entenem que l'esperit de la !leí i la !letra de la lleino 
anava en aquesta direcció, de quedar-se en aquest escaló, 
de tenir aquestes comissions de patrimoni historico-artístic 
sinó que anava més enfora, que els conjunts deis quals s'in
coa expedient quedin aprovats definitivament i, conse
qüentment amb a0 se'n derivi la corresponent figura de 
protecció d'aquests conjunts historico-artístics. 

Hi ha conjunts historico-artístics que estan declarats, 
en la nostra comunitat, SOla una llei anterior, sota la \lei de 
l'any 1933; tenim a l'illa de Mallorca els conjunts d' Alcú
dia, Binissalem, Muro i tres declaracions que s'han fet al 
municipi de Palma en diferentes dades; així mateix a Me
norca, concretament a Ciutadella, i la ciutat d'Eivissa a l'i
lIa d'Eivissa. 

c 
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Era necessari que una vega da s'aprovava la Llei 
16/1985, aquests conjunts histories declarats sota la llei de 
l'any 1933 s'hagués fet la consegüent convalidació a la nova 
llei, i a<;:ó requería que s'hagués ratificat la declaració de 
conjunt historico-artístic i s'hagués seguit la consegüent 
tramÍtació, cosa que segons les informacions que tenim o 
segons la documentació que tenim no s'ha fet així. Per una 
altra banda hi ha una série d'expedients que es van incoar a 
partir de la Llei 16/1985, concretament aquí, a l'iBa de Ma
llorca, es va declarar -si no vaig equivocat- concretament 
Algaida, Escorca, Deia, Estallenes, una altra declaració d'u
na altra zona del municipi de Palma i el del port de Maó, 
concretament aquest dia 7 de desembre de l'any 1981. 

Qu~ succeeix amb aquesta situació? Tenim una série 
de conjunts histórico-artfsties amb expedient incoat que no 
han seguit endavant amb aquesta tramitació encara que hi 
ha hagut promeses, com he !legit al principi, que a~o esta
ria fet en un termini que es va determinar fins i tot per la 
Conselleria de Cultura, a~o no s'ha fet. Per una altra banda 
tenim aquestes comissions de patrimoni que s'han convertit 
al meu entendre en uns organs més de representació políti
ca i de tutela d'altres institucions, com són en aquest cas els 
ajuntaments j també com un pas previ perque els particu
lars que necessiten actuar dins aquestes zones, alla on s'han 
declarat conjunts histórico-artísties hagin de passar neces
sari~ment pel dictamen d'aquestes comissions. 

Ens trobam que, d'aquestes _ comissions de patrimoni 
historico-art!stic, algunes d'elles tenen una determinada 
normativa aprovada per la propia comissió, n'hi ha d'altres 
que apliquen normatives de caracter més general i fins i tot 
tenim el cas de comissions de conjunts histórico-artísties 
que fan o actuen d'una forma totalment aleatória segons 
els Gasas i per criteris purament personals deis membres 
que formen aquestes comissions de patrimoni histórico-ar
tístic. 

Es fa, per tant, necessari que a la major brevetat possi
ble s'ultimi la declaració d'aquests conjunts histórico-artís
ties i en els casos que se'n derivi la necessitat que els matei
xos comportin la declaració com explica la propia llei en el 
seu article 20, la corresponent declaració en alguns casos 
de bé d'inter~s cultural i a d'altres es determini quin és el 
grau de protecció, quina és la normativa protectora d'a
quests conjunts i s'incorpori als planejaments deIs corres
ponents municipis, als efectes que hi hagi una normativa 
clara i concreta per aplicar en cada moment quan es dema
nin actuacions dins aquests conjunts o dins aquests béns 
d'inter~s cultural que s'hauran de derivar en alguns casos. 

Evidentment és cert que en conjunt de I'Estat espanyol 
hi ha molts poes conjunts que tenguin ultimada la seva con
secució pero a~ó no és el que ens afecta en el cas de la nos
tra comunitat. 

En definitiva, el que volem és que es compleixi en pri
mer lloc la !lei amb tots els seus preceptes, amb tots els 
seus articles i que s'arribi a ultimar el que és I'aprovació del 
conjunt historico-artístic; a<;:ó per una banda i per una altra 
el que volem evitar de la forma més nlpida possible és que 
es continui act-uant en alguns casos com es fa, d'una forma 

totalment aleatoria, per no dir arbitraria, per part d'aques
tes comissions que -com ja he dit anteriorment- s'han co
vertit en molts casos en órgans de representació política 
encara que hi ha t~cnies peró com que el nombre de perso
nes que les formen normalment són elegid es en molts casos 
per la propia conselleria, es posen les persones que es con
sideren -supos- des del seu punt de vista que puguin ser mi
llors per defensar uns determinats interessos, i creim que 
a~ó no és just, creim que precisament la llei es va fer per
qué s'uItimas i que a<;:ó fos només un període transitori en 
tant es fes la tramitació d'aquests conjunts. 

Hi ha d'haver normatives clares, normatives concretes 
i normatives que permetin que tots els ciutadans, i en 
aquest cas totes les institucions, com són els municipis que 
es veuen afectats, tenguin una igualtat davant el que com
porta la propia lIei. 

Evidentment són algunes, també, les associacions que 
ens parlen i que s'han manifestat a favor que a<;:ó es faci 
d'aquesta forma, concretament els col·Jegis d'arquitectes 
s'han manifestat en aquest sentit en diferents ocasions, 
s'han dirigit a la propia conselleria en aquest sentit amb es
crits, fins i tol amb informes que demos tren que a~o -
s'hauria d'haver fet i que s'hauria de fer d'aqucsta forma 
-vaig acabant, Sr. President- j també tenim, i crec que ens 
dóna una certa alegria que, coincidint amb aquesta sol·lici
tud d'aquesta interpeHació que es veu avui aquí, hi ha ha
gut entitats, com és el cas concret d'ARCA conjuntament 
amb el GOB que han soHicitat que la vila de Pollen~ sigui 
declarada bé d'inter~s cultural; evidentment, aquesta decla
ració comportaria un determinat i important grau de pro
teceió deIs seus eIements históries, deis seus elements ar
quitectonies que són de vital importancia per al seu mante
niment. 

En definitiva, el que interpeHam avui, aquí, és el fel 
que no s'hagi desenvolupat la llei amb tots els seus extrems 
i creim que així s'hauria d'haver fet. Gracies. 

(L'Honorable Sr. Vicepresident Segon substitueix l'Ho
norable Sra. Vicepresidenta Primera en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gnlcies, Sr. Peralta. Per part del Govern té la 
paraula la Sra. Consellera de Cultura, Educació i Esports. 

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

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Abans de tot valdría 
fer constar que en relació amb la redaceió deis motius pels 
quaIs s'interpeHa el Govern en materia del compliment de 
la Llei 16/1985, en relació amb la declaració de conjunts 
historico-artísties, ens va fer, de qualque manera, pensar 
molt atesa la redaceió que -enteníem- era una mica confusa 
perque se'ns parlava de "Convalidació de planejament de 
proteceió. Provisionalitat de declaracions de conjunts i 
béns d'interes cultural". Vam tenir una certa dificultat per 
saber exactament que es volia d'aquesta interpeHació i qui
na resposta podíem donar. 
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No obstant aixo hem arribat a la conclusió -esper que 
no equivocada- que el Sr. Jaume Peralta i Aparicio, del 
Grup Parlamentari MIXT, a a110 que feía referencia era, en 
primer lloc, a la paralització en la tramitació deIs expe
dients d'incoació de conjunts historico-artísties sense haver 
arribat a la seva declaració com a BIC, i segon, els plans es
pecials de protecció que es preveuen en I'article 20 de la 
Llei 16/1985, de 25 de juny, de patrimoni historie espanyol. 

Cree, per la seva interven ció, que hem encertat en 
orientar la resposta. Pel que fa a la primera qüestió he de 
dir que la paralització en la tramitació deIs expedients d'in
coaci6 deIs conjunts historico-artísties és, en principi, clara. 
Promulgada la Llei de patrimoni histOrie espanyol el juny 
del 1985, el Consell Executiu de la Generalitat de Catalu
nya, la Junta de Galícia, el Govern base i també el Parla
ment catala varen interposar, respectivament, en el mateix 
any 1985, recursos d'inconstitucionalitat contra determi
nats preceptes de l'esmentada lIei, tot entenent que aquesta 
invadia competencies que estatutariament havien estat ja 
assumides per les comunitats autOnomes. 

Així dones, es qüestionava la competencia de l'Estat 
per tal de declarar BIC, entre els quals es troben aquell al 
qual voste fa referencia avui, que són els conjullts histori
co-artísties. Per tant, es qüestionaven les disposicions de la 
lJei que am ho determinava. A partir d'aquest moment els 
expedi.ents d'incoació de conjunts histories i deIs BIC, en 
general, es varen paralitz.ar; suposam, per entendre l'ante
fior Conseller de Cultura i Educaci6, que era millor espe
rar la sentencia del Tribunal Constitucional; aixi mateix he 
de dir i confessar que aixi ho entenguérem nosaltres l'any 
1987 quan, després de les eleccions autonOmiques, varem 
assumir la responsabilitat del departament de Cultura, 
Educació i Esports. . ~ 

Era evident que la declaració deIs BIC corresponia, 
per a nosaltres, als governs de les diverses comunitats autO
nomes, on es trobaven aquests béns, sempre que les esmen
tades comunitats haguessin assumit en el seu moment 
aquestes competencies en el respectius estatuts i aquest era 
el cas de la nostra comunitat, la qual tenia plena assumpci6 
d'aquesla competencia palesa en l'arucIe 10.20 del nos trc 
estatut; pero la 'entencia del Tribunal Constitucional es va 
fer esperar uns anys, concrelame nl no es va aprovar fin 
I'any 1991, exactamem el 31 de gencr del 1991; va determi
nar, entre altres co es, que, realmenl, les declaracions de 
BIC corresponien als executius autonomies si les diferents 
comunitats, a través deis respectius estatuts, havien assumit 
aquesta competencia en aquesta materia i -com he dit-, 
aquest era el nostre caso 

Tot seguit ens varem posar en marxa per reglamentar 
un precepte constitucional, l'estudi del tema i els contactes 
amb altres comunitats autonomes, que varen culminar en 
un moment determinat amb un decret, el 94/1991, de 31 
d'octubre. Amb aquest es regula la declara ció de bens d'in
teres cultural de la Comunitat Autonoma de les Illes Bale
ars, d'acord amb aquesta Llei 16/1985, de 25 de juny i atesa 
la sentencia que s'havia fet a principi d'any; aquest decret 
esta publicat en el BQCAlB número 147 de 23 de novem-
bre del 1991. -

En aquests moments, tengui en compte que estam en 
el 1992, no ha passat massa temps, eIs expedients d'incoa
ció deIs conjunts historico-artístics d'aquesta comunitat es 
tramiten de manera jo cree que rapida i d'acord amb una 
nova normativa per intentar que siguin declarats el més 
aviat possible. 

Cal dir, per acabar aquesta qüestió, que la paralitzaci6 
deis expedients es va decidir perque no anava en detriment 
de cap bé d'interes cultural incoat per tal de ser declarat 
BIC; no hem d'oblidar tampoc que l'article 11 de la Llei 
16/1985 estableix que la incoaci6 d'un expedient per a la 
deelaraci6 d'un BlC determinara en relació amb el bé afec
tal l'aplicació provisional del mateix regim de protecció 
previst per als béns declarats d'interes cultural. 

Pel que fa a la segona qüestió, és a dir, els plans espe
cials de protecció, vull fer constar que l'article 20 de la Llei 
16/1985 determina la declaraci6 d'un conjunt historico-ar
tístic, indret historic o zona arqueologica eom a BIC, i aixo 
implica la redacció d'un pla especial de protecció de l'area 
afectada; pero també diu, aquest article, que la redaeció 
d'aquests plans especials de protecci6 constitueix una obli
gaeió deis ajumamcnrs; malgraL aixo se'ns pOL argumentar 
que elmeu depanament hauria d'haver instat amb més rei
teradó, ¡die amb més reiteració perque ho hem fet en di
verses ocasions, els ajuntaments perque complissin amb la 
seva obligació legal. 

Pero el fet és que a I'entrada en vigor de la Llei 
16/1985 s'acabaven d'assumir les competencies en materia 
de patrimoni historie i no existía cap instrument de conei
xement detallat d'aquest patrimonio A l'entrada d'aquest 
equip que vare m comen~r el 1987, vare m intentar dur a 
terme una extensa campanya de catalogació que va des de 
les restes arqueologiques fins els testimonis de valor etno
logie passant per manifestacions de tipus de patrimoni his
torie visual. 

En aquests moments podem dir que comptam amb ca
lalegs fina litzal's d'alguna zona, és hora de dissenyar una 
política coherent de declaració i de redacció d'aquests 
plans especials de prolecció i, en definitiva, de materialitzar 
e l verilable nivel! de prolecció que pretenia assolir un mo
ment la Llei 16/1985, i també afegir que, en aquest sentit, 
aquel t decret 17/1992, de 27 de febrer, es va establir un 
marc jUIÍdic per a la creació d'una xarxa de tecnies de patri
moni a la CAlB, la qua1 s'estructurara mitjan~ant els con
venis que se signin entre la conselleria i els diferents ajun
taments, bé de tipus individual o bé de tipus mancomunat, 
que puguin estar interessats i, entre altres coses, la contrac
taeió deIs esmentats tecnies anira a carrec de la conselleria 
i de les corporacions locals en els termes que es fixin. 

Entre les competencies d'aquests tecnies, tal com esti
pula l'article 3 del reglament de referencia, es troba contri
buir amb els seus coneixements a l'elaboraciÓ deIs plans es
pecials de protecció prevists en l'article 20 de la Llei 
16/1985, de patrimoni espanyol, i que per part de la conse
Heria -com he dit- es fara el possibIe per colaborar amb els 
diferents ajuntaments amb 10ts els nostres mitjans perque 
els puguin dur endavant. 
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EL SR. PRESlDENT: 

Moltes gnlcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari 
PSM i EEM, té la paraula el Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gnlcies, Sr. Presidenl. Realmcnt aquesta inLerpel·lació 
que el Grup MIXT ens presenta d6na molt de si si analil
zam la complexiLaL i el camp d'actuaci6 poHtico-adminiS
tratiu que Lé la ComulüLal Autonoma de les Ules BaJears 
en vinut de les competencies exclusive i dins el marc de la 
Llei 16/1985. 

És evidenl 4uC el Oovern de les lllers Balears no es va 
prcocupar de defensar en el seu momenL les competcncies 
lesj nades din o a panir de la Llei 16/1985, de 25 de juny, 
de palrimonio histórico e.\paiiol, pero sí per sorL ho van fer 
allres comonitats aulonomes, c ls goveros de Cata lunya, del 
País Basc i de Galícia i, a la ti, una sentencia del Tribunal 
Constitucional, sentencia publicada en el BOE el 25 de fe
brer del 1991, sentencia 17/1991, de 31 de gener, establia 
definitivament quines eren les compclencies, reLOrnava, en 
definitiva, unes competencies que corresporuen evident
ment, a la Comunitat Autonoma en materia de béns d'inte
teres cultural. 

Bé, a partir d'aquí l'actitud de la con elJeria ha estat la 
de publicar, com se'ns acaba d'anuncjar per paJl de la con
sellera, un seguit de normatives, uns quanls decrels, i la 
creati6 d'una xarxa de lecnics de pauimoui que esta en fase 
d'execuci6, d'elaboració i que esperam que els ajuntaments 
-i és esperar molt, Sra. Consellera- siguin sensibles a aques
tes qüestions i tenguin una actitud positiva. 

Jo, en aquest tram d'interpel·lació li recomanaria, si 
em vol fer cas, que a través de les encomanes de gestió que 
tenen els consells d'Eivissa i Formentera i de Menorca, i a 
través també del Consell de Mallorca es faci una labor de 
sensibilització o d'instancia als ajuntaments perque actu'in 
amb les compet~ncies que els sOn prOpies; competencies 
que s6n, basicamenl urbanísLiques, i en aguesl sentil vu ll 
recordar que en el seu moment vam saludar, no Ilomé el 
Dostre grup sinO en general l'opini6 pública, un projecle de 
Ilei que va elab ral' la onseLlerja de Cul tura en relació 
amb l'elíminació de cables externs, Jinies aeries deIs vo la
dissos, etc., deIs eoojunts de les poblacions, sobretot deIs 
conjunts histOrico-artrslícs; que se n'ha fel, d'aquest projec
te?, en quin es tal es troba lOl aixo'? No ha arribat mai a pu
blicar -se en el Bwllelí Oficial de la Comunicat Autónoma en 
forma de llei, ni tan soIs en el Butlletí Oficial del Parlament 
de les Illes Balears. 

Nosaltres hem d'insistir precisament sobre aquests te
mes, no sera un projecte de llei concret el que solueioni 
aquestes qüestions pero sí que sera una labor coordinada 
d'actuació que permeti envestir aquestes problematiques. 
Nosaltres tenim aquí les conclusions de les jornades que es 
va celebrar a Andalusia la tardor de l'any passat d'un grup 
de defensa del patrimoni arquitectonic; diversos especialis
les d'aquesta materia de tota Europa assenyalaven la neces
sital imperiosa de coordinació deIs organismes administra-

Lius; cap aquí apuntam una possibilitat de la moció que pu
gui elaborar posteriorment, no sé quan, perque el període 
de sessions acaba aquesta setmana pero podríem trabar en 
el proper període de sessions. 

Després, tot el referent a la carta europea i a les direc
tives europees en aquesta materia, que dóna molt de si, i 
sobretot, Sra. ConseIlera, i amb a0 acap, la recomanaci6, 
la instancia d'un grup parlamentari molt preocupat per 
aquestes problemAtiques, perque sabem que darrera el pa
trimoní historic ens jugam també la identitat deIs nostres 
pobles, la identitat nacional deIs nostres pobles, -repetesc
la necessitat de desenvolupar tot el Títol VIII de la Llei de 
patrimonio histórico español, les mesures de foment, de les 
quals li record, per cert, que a les Illes Balears en tenim 
una, de \lei que fomenta la conservació i enriquiment del 
patrimoni, que obliga a invertir un 1% deIs fons que siguin 
destínats a determinades obres que superin les 500.000 pes
setes i bé, que ha passat amb tat a¡;o? Cada any havien 
d'enviar a aquest Parlament una informaci6, una memoria 
de I'estat d'execució, de les inversions que s'havien fet, deIs 
criteris que s'aplicaven per fer aquestes inversions i, de tot 
a0, en aquests moments, enguany, no en sabem res. 

Tot a<;o dóna per a un seguiL de punts a una moeió 
subsegüent i animam al grup interpel·lant perque la prepari 
prox::imament. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Marí i Serra. 

EL SR. MARf 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputat . La L1ei 
16/1985 va ser promulgada pel Govem socialista perque va 
enlendre la importancia que té el patrimoni hi torico-anís
Lie lant per a les generacion actual com a per a les veni
dores. Com tots els diputats saben no és que no hj hagués 
cap lJei sinO que n'hi havia ma sa ja que la L1eí 16/1985 va 
derogar cinc lleis idos decrets i millorava claramentla si
luaci6 i as egurava la conservaci6 del nostre patrimoni his
torico-artístic i arqueologic amb vista a les futures genera
cions; I'únic que fa falta és que aque L Govern la compleix::i 
i faci les comissions que marca la llei; és cert que aquest 
Govern no la va assumi r fins el 31 d'octubre del 1991 pero 
no per aixo li hem d'ex::igir menys responsabilitats. 

El Partit socialista no sera qui dira que aquesta inter
pel·laci6 reLa aqur avu i pel Grup MIXT no sigui oportuna i 
que no sigui necessarí recordar a aquest Govern els lcmes 
que planleja, pero -com he dit abans- Sres. i Sr . Diputals 
és bo que es reeordi a aq uest Govern que ha de complir í 
ter complir la L1ei 16/1985 cosa que no empre fa cgon el 
nostre enlendre. 

El primer ineompliment es dóna en el primer punt de 
la !Iei on parla de protecció del patrimoni historie ja que 
avui encara hi ha diversos monuments i jaciments arqueo
logics a !'abast de qualsevol desaprensiu i amb perill de 

. destrucci6; per tant, primer punt que incompleix. 
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El segon incompliment el trobam en el tercer punt de 
l'anicle 1 de la mateixa llei i és no haver fet un inventari de 
tot el nostre patrimoni historico-artístic i arqueologic; sa
bem que hi ha alguna cosa feta pero que és totalment insu
ficient i avui per avui queden diverses coses per inventariar, 
el senyor interpel'lant ja n'ha dit algunes peró tots sabem 
que n'hi ha més. 

També podem veure com aquest Govern tampoc no 
compleix amb l'anicle 4 de la llei abans mencionada on 
parla d'omissió per part deIs poders públics que posin en 
perill de perdua o destrucció el patrimoni histórico-artístic 
i arqueologic; com he dit abans, a la nostra comunitat es 
donen alguns casos, en podríem -per suposat- dir-ne més, 
peró jo crec que com amostra ja n'hi ha prou. 

Quant a la provisionalitat de la declaració de conjunts 
i béns d'interes cultural, entenem que aixó ha d'anar acom
panyat d'una acció continuada per pan deIs responsables 
de la Conselleria de Cultura per preservar i millorar aquei
xos béns; tot sigui dit, sabem que s'han fet i que es fan co
ses peró també en sabem d'altres, com aquí hem denunciat, 
que no es fan i són aqueixes les que, des d'una oposició 
constructiva, hem de denunciar. 

Finalment, hem de dir que si el Sr. Diputat interpel
lant presenta una moció sobre aquest tema, li desitjam més 
sort que la que hem tingut nosaltres amb les mocions que 
hem presentat fins ara, pero, donad es les bones relacions 
entre el Sr. Diputat i el grup que dóna suport a aquest Go
vern, potser tengui més sort que nosaltres. Moltes gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PP
UM, té la paraula la Diputada Sra. Ferrer i Bascuñana. 

LA SRA FERRER 1 BASCUÑANA: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El nostre 
grup, el PP-UM, després d'haver escoltat les intervencions 
deis diferents grups parlamentaris dóna el total suport a la 
Consellera de Cultura, Educació i Esports al mateix temps 
que la felicita per la seva línia d'actuació. 

Entenem que la interpeHació que presenta el Grup 
MIXT qua n parla de l'incompliment de la Llei 16/1985 en 
relació amb la declaració del conjunt histórico-artistic és 
refereix a la paralització de la tramitació deIs expedients de 
declaració deis conjunts histórico-anístics, a l'espera de la 
sentencia del Tribunal Constitucional que, a la fi,"'a arribar 
el gener del 1991 i que va determinar entre altres coses que 
les declaracions deIs béns d'interes cultural corresponien 
als executius autonomics. 

Com molt bé ha dit la consellera, en aquests moments 
la incoació deIs expedients del conjunt histórico-artístic de 
la nostra comunitat es tramiten d'una manera rapida i d'a
cord amb la nova normativa per tal de ser declarats el més 
aviat possible. Pensam que, en aquest sentit, s'avan0 bas
tant a través de l'extensa campanya de catalogació d'aquests 

elements fonamentals per a la nostra cultura. MoItes gra
cies. 

(L 'Honorable Sra. Vicepresidenta Primera repren la di
recció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Diputada, pel torn de replica té la 
paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gnlcies, Sra. Presidenta. Bé, s'han fixat les posicions 
per part deis diferents grups; jo crec que en línies generals 
ha quedat clar que en aquests moments no hi ha un compli
ment total i absolut de la Llei 16/1985, crec que l'objectiu 
de les lleis es que es compleixin, aquest és el seu objectiu 
fonamentaL 

Evidentment, estic d'acord amb la representant del 
Govern que corres pon als ajuntaments una part important 
del que seria la declaració o la sol·licitud de declaració i 
tramitació d'aquests conjunts, una vega da declarats, perque 
es converteixin en béns d'interes cultural; amb a<;:ó podem 
estar d'acord i, evidentment, encara que aquesta Cambra 
no és el lloc més adequat per fer crítiques a altres institu
cions sí que a causa que tots els grups que estan repres¡,;n
tats en aquesta Cambra tenen també representants dins els 
diferents ajuntaments, seria necessari recordar als diferents 
grups que recordassin, a la vegada, als seus representants 
en els ajuntaments que tenen incoat expedient per a la de
claració de conjunt historico-artístic que s'exigís i que es fes 
una feina des d'aquestes institucions per arribar a la seva 
aprovació definitiva. 

Peró no ens hem de confondre amb les coses; no ens 
hem de confondre amb les coses perq ue una cosa és la de
claració de conjunt historico-artístic i una altra és la decla
ració de bé d'interes cultural, són dues coses no totalment 
diferents, que estan relacionades en alguns casos, no en 
tots necessariament i crec que, sense que es declarin de for
ma definitiva tots els conjunts historico-artístics, fins que 
no estiguin declarats de forma definitiva tots, difícilment es 
pot arribar a la següent tramitació de la declaració de bé 
d'interes cultural tal com es despren de l'article 17 i d'altres 
d'aquesta Llei 16/1985. 

Per tant, una vegada dit a<;:ó pel que fa als ajuntaments, 
hem de dir que la responsabilitat final, i tot entenent que 
es podia estar a l'espera d'aquesta sentencia del Tribunal 
Constitucional pero que a<;:ó -crec- no ha de ser una excusa 
perque els expedients, una vega da tenguem aquesta senten
cia, una vegada sapiguem com s'ha d'actuar i una vegada la 
propia conselleria ha dicta t una serie de decrets per poder 
comen¡;:ar afer feina en aquesta direcció que es faci fcina 
en aquesta direcció, que es faci feina i crec que hi ha hagut 
per part d'un ponaveu una proposta que és altament inte
ressant, la qual es podria fer a través de les comandes de 
gestió, evidentment amb la moció que s'esdevindra d'aques
ta interpeHació es tractara de recollir totes les suggeren
cies i propostes que crec que són molt interessants i que, en 

- . 
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el seu moment debatrem perque aquesta Cambra les pugui 
dur endavant i realment posem un poc d'ordre dins aquest 
desgavell que és el control del nostre patrimoni historico
artístico Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Grups que vulguin intervenir en el 
tom de contrarreplica? 

IY.1) - MOCIÓ RG.E. NÚM. 2117/92, PRESENTA
DA PEL GRUP PARLAMENTARI MIXT, RELATIVA 
A POLÍTICA EN MATERIA D'AIGÜES (DERIVADA 
DE LA INTERPEL·LACIÓ RG.E. NÚM. 1359/92). 

Passam a continuaci6 a la Moci6 número 2117 presen
tada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a política en 
materia d'aigües. No s'ha presentat cap esmena; té la pa
raula, en nom del grup proposant, el Diputat Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sra. Presidenta, per una qüesti6 d'ordre, ens voldríem 
repartir el temps, de comú acord, el Sr. Vidal i jo; quin és 
el total? 

EL SR PRESIDENT: 

Són deu minuts. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Deu; dones, cinc i cinc. 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. En la interpeHa
ció que es va veure, que es va debatre fa quinze dies vaig 
posar de manifest que en materia d'aigua potable, xarxa en 
alta, o sigui, cap tació , no s'havia fet pnlcticament res du
rant deu anys. Es bastant ciar que avui el problema de les 
aigües a les Illes Balears és un problema molt superior al 
de l'any 1982 o 1983, quan es va fer el P ASIM i si una de 
les conclusions d'aquell estudi de fa deu anys era que el fet 
més important era posar dins una sola mll les aigües per 
distribuir-les equitativament entre tots, avui aixo és moltís
sim més necessari. 

A posta jo comenr;aré per la proposta número 7 d'a
questa moeió que diu que el Parlament de les Illes Balears 
recomana als consells insulars de Mallorca i de Menorca, 
així com als ajuntaments de cadascuna d'aquestes illes, la 
constituci6 de consoreis; per que aquests consorcis? Per 
distribuir entre els municipis 1'aigua que hi ha dins tota una 
illa. 

En segon lloc, per a la conservació i explotació de les 
obres de captació i de distribució en alta d'embassaments i 
de diposits reguladors, i també perque les estacions depura
dores també pass in a mans del consorci; tres coses. 

Entremig queda la xarxa en baixa de distribució d'ai
gua potable, la xarxa en baixa de clavegueram que, evident
men.t~ aixo és propi de cada ajuntamenl. 

La pregunta és, per que un consorci i per que no la 
Junta d'Aigües que és la que actualment té la competencia? 
Molt senzill; qui son els usuaris? Els usuaris són els ajunta
ments; qui és que té la competencia per a la captaci6 i dis
tribució d'aigua potable o de depuració segons la LIei de 
regim local? Els ajuntaments, aquestes s6n competencies 
municipals. Per tant, es tracta de crear un organisme on la 
figura deis ajuntaments sigui la que tengui més protagonis
me, i aixo es fa a base de consorcis. 

El Sr. Vidal, que intervendra a continuació, ja ens ex
plicara com es va fer el consorci d'Eivissa, precisament amb 
aquesta finalitat fa deu anys i que després, per les circums
tancies que sigui, ha quedat mon en el sentit que no s'ha 
posat en marxa, consorci creal. 

Una vega da dit aixo, que jo pens que és el punt més 
important, el punt més important d'aquesta moció; després 
hi ha punts concrets que són els 1, 2, 3 i 4 que fan referen
cia a aprofitaments concrets d'aigües. 

El punt número 1 fa referencia a la Costera; la Costera 
és, des del 1984 i per Reial Decret Llei 15/1984, de 26 
de desembre, es va declarar d'interes general la regulació 
del sistema Almadra-Solleric-Massanella; han hagut de 
passar set anys, quasi quasi vuit perque ara es redacti el 
projecte; s'ha de fer un projecte, després s'ha de subhastar, 
s'ha de fer 1'0bra; l'únic que es diu en aquest punt és que al
manco es posin en servei aquestes obres abans de l'estiu del 
1995, que és un termini raonable perque tot aixo pu.gui es
tar acabat. 

Després també aquest Reial Decret 15/1984, de 26 de 
desembre, també diu que és d'interes general i queden in
corporades al Pla general d'obres públiques la regulaci6 del 
sistema LIuc-Sant Miquel, o sigui les Ufanes de Campanet. 
No s'ha fer absolutament res al respecte, ha quedat mort, 
des de finals de desembre del 1984 es tracta de fer qualque 
cosa i no s'ha fet res. És cIar, la pregunta que es pot fer 
aquí és la següent: es pot posar en perill per a la regulació 
de les Ufanes l'aqüífer del torrent de Sant Miquel de l'albu
fera de Muro? No ho sé, pero el que es demana en aquest 
punt d'aquesta moció és que es facin estudis, que els faci 
l'Estat, que els pagui I'Estat perque així ho va declarar 
aquest decret llei, que 1'Estat ha de posar els doblers pero 
que siguin de dues classes, els més convenients, o bé un es
tu di d'altematives o bé o simultllniament estudis hidro 10-
gies de detall, perque estudis hidrologies de caracter gene
ral ja n'hi ha pero aixó no basta si hem de saber amb exacti
tud la quantitat d'hectometres eúbies que es poden treure 
d'aquí fa falta fer estudis de detall. 

Com també -i així ho demanam en el punt número 4-
fan falta estudis hidrogeologies de detall, repetesc, die de 
detall i no generals, en el sistema LIubí-Muro perque hi ha, 
i no és un tot sol qui m'ho ha dit sinó diversos experts en la 
materia, que m'han dit que no es pot garantir que es pu
guin treure els 7 hectometres cúbies que tenia prevists la 
Conselleria d'Agricultura per dur cap a Palma, que aquests 
7 hectometres cúbics potser es poden reduir i les fonts de 
Sant Joan i les fonts d'alimentaeió deis sistemes d'abasta
ment d'aigua potable en distints pobles poden patir seg0I!,s 
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l'aigua que es tregui d'aquest sistema. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pascual, si vol fer repartiment de temps, passa de la 
meitat. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Gnlcies, a posta ha duim així, i finalment demanam 
que el Pla hidrologic de les Illes Balears (segona fase) es 
contracti ja que es va acabar [a primera fase l'any 1987. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pascual. Per consumir la segona 
meitat del torn té la paraula el Sr. Cosme Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gnlcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Llastima 
que de vega des circumstancies, cops d'efecte, etc. i no em 
referesc a avui, precisament, sinó que en recordar l'última 
sessió plenaria, facin que temes vertaderament importants 
perse -per dir-ho d'alguna manera- quedin diluHs i no se'ls 
presti I'atenció que mereixen. 

. 
L'aigua, Sres. i Srs., és el tema, avui, més important 

per a les nostres illes; a causa d'aquest tema de l'aigua a Ei
vissa i a la seva escassesa, naturalment, que l'ha comen~da 
a sofrir abans que les altres bandes, crec que em puc referir 
a eH amb bastant coneixement de causa i dir -pel que deia 
abans- que li hem de prestar atenció tates i cadascuna de 
les nostres illes perque en aquest cas quan vegin les barbes 
del ve! pelar, diuen que s'han de possr les seves en remull i, 
en aquest cas, l'afaitat seria en sec per falta d'aigua. 

Per tant, Sres. i Srs., pel que fa a Eivissa i Formentera 
es demanen dues coses concretes, dues coses que, en reali
tat, estan en marxa, o sigui, que qua n s'ha escrit aixo ja s'ha 
escrit conscientment que es demana una potabilitzadora 
per a l'illa d'Eivissa i es demana que el Parlament de les 1-
Hes Balears insti el Govern de 1'Estat a aquesta potabilitza
dora de les característiques que es diuen pero precisament, 
la veritat, és que hi ha els estudis previs, fins i tot l'estudi 
d'impacte ambiental, la ubicació, etc. 

Ara bé, no s'ha d'oblidar que la ciutat d'Eivissa té en 
construcció, ja també, una potabilitzadora i que en dir de 
malta gent es va cometre un error per fer-ho de forma uni
laterall'Ajuntament d'Eivissa i que redundara en UJl perju
dici económic i sobretot en un cost per als usuaris excessiu 
de I'aigua. No entrarem en aquesta qüestió pero la deim 
per una raó: perque aixo que demanam aquí, si s'oblida el 
que fa referencia al Consorci d'Aigües ( ... ) no tendria cap 
relevancia ni cap raó de presentar-s'hi. 

Pero en aquest cas, del que es tracta és del que sempre 
s'ha pretes respecte d'Eivissa sobretot, perque no s'ha d'o
blidar que Eivissa i Formentera s'han de comptar apart 
quant a la gestió d'aigua. Jo record que en temps del Go
vern de la UCD ja s'havia aconseguit que es financias per 

part de I'Estat una potabilitzadora d'aigua per a Eivissa, 
pero es posava sempre com a condició que hi hagués un 
gestor únic de I'aigua per a l'illa d'Eivissa i, per tant, un in
terlocutor davant I'Administració per dur a terme aquesta 
obra necessaria. 

Per tant, d'aquí ve que incidim, endemés d'aixo, que es 
faci, que s'actualitzi i es demani i recomani, naturaIment, al 
ConseH Insular d'Eivissa i Formentera una actualització 
deIs estatuts del Consorci d'Aigües ja constituH -que prou 
va costar constituir-lo- perque es pugui obtenir aquesta 
gestió única de l'aigua a I'illa d'Eivissa. Que farem amb ai
xo? Que si es parla ara d'administraci6 única, dones sí, si es 
fa una potabilitzadora finan~da per I'Estat, una per l'A
juntament d'Eivissa pero s'aconsegueix un consorci, que ja 
hi és, a Eivissa, perque es pugui fer aixo conjuntament, per
que es pugui dur la gestió d'aigües conjuntament, dones, 
crec que haurem encertat en aquest caso 

Pero aixo no és suficient -perdoni Sr. President, acap 
de seguida- perque el que no s'ha d'oblidar mai, i aquesta 
sera una de les tasques del Consorci, és que no és suficient 
produir aigua per mitjans alternatius; és necessari sobretot 
que mitjanc;ant aquesta producció d'aigua per mitjans alter
natius es puguin preservar els escassos recursos naturaIs 
que tenim. 

No em queda temps per referir-me a Formentera, el 
que demanam per a Formentera, pero així mateix i si m'ho 
permet el Sr. President, vull dir que aquí només es tracta 
d'ajudar també l'Ajuntament de Formentera perque a cau
sa de les necessitats puntuals que va tenir en un moment va 
haver de sotmetre's o d'acceptar un conveni o un compro
mís amb una empresa privada o, si es vol dir clarament, 
amb GESA pero que surt caríssima aquesta aigua potabitit
zada als usuaris i a I'Ajuntament de Formentera. Per tant, 
si s'aconsegueix una altra, com pareix ser que esta en pro
jecte, dones, també s'haura donat una passa endavant per
que a Formentera tenguin aigua, que la necessiten, i la ten
guin a uns preus assequibles. Moltes grades, Sr. President i 
perdó per haver-me passat. 

EL SR. PRESIDENT: 

MoItes gracies, Sr. Vida!. En representació del Govern 
té la paraula el Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordena
ció del Territori. 

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados, 
Sres. Portavoces del Grupo Parlamentari MIXTO yespe
cialmente Sr. Vida!. El Gobierno sí concede al tema del 
agua toda la importancia que se merece, coincidimos con 
usted y por esto, aunque habitualmente se presentan esas 
mociones, consecuencia de una interpelación, se sobreen
tiende que el Gobierno, todo lo que tenía que decir lo dijo 
en la interpelación, y ese es un debate que se centra entre 
los distintos grupos parlamentarios, yo quisiera en nombre 
del Gobierno hacer algunos comentarios porque creo, efec
tivamente, que todo el tiempo que dediquemos en esta Cá-
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mara y en otras posibles cámaras de representación a discu
tir y a intentar resolver los problemas del agua en nuestras 
islas es tiempo bien aprovechado. 

Como decía, prácticamente lo que tenia que decir so
bre el tema de aguas se dijo en la interpelación pero en las 
propuestas que ustedes hacen creo que merece la pena re
calcar alguna. porque en el intermedio en tre la interpela
ciÓn y este debate se ha producido la visita del Secretario 
de EstadO para la. PoHticas de Aguas y Medio Ambiente y 
el Director de Obras Hidráulicas. que ha mantenido unas 
reuniones de trabajo con nosotros, con el Presidente, Vice
presidente y Director de la Junta de Aguas, unas y otras 
además con la AdministraciÓn periférica, y representantes 
de ayuntamientos y Consell Insular de Ibiza y Forrnentera. 
de una manera especial. lo euaJ quiere decir que también 
por parte de la Admini.stración del Estado se concede espe
cial importancia al Lema tiel agua en Ibiza y Formclltera 
más que en el resto de las islas. porque efectivamenl e e así. 

Entonces, habiéndose producido estas reuniones de 
trabajo, hemos podido cambiar impresiones, llegar a acuer
dos, a conclusiones que es interesante ponerlas de mani
fiesto y, bien, la primera conclusión que pondda de mani
fiesto -y me perdonarán ustedes que lo diga así- es que la 
moción presentada adolece de un cierto oportunismo por
que, como el Sr. Vidal decla hace un momemo, están pi
diendo cosas a las que ya se habían comprometido con no
sotros, concretamente a recoger nuevamente el tema de la 
potabilizadora de Ibiza, que parece que el ministerio había 
renunciado a ella una vez que el Ayuntamiento de Ibiza de
cidió construirla y, a base de reuniones y más reuniones 
conseguimos que retomara el tema y aceptase seguir cons
lruyendo és ta, igualmente la de Forrnentera y, por supues
to, la construcción de las obras necesarias para el aprovec
hamiento de sá Costera que, ya desde hacía más tiempo se 
habian comprometido. 

Pero esas no habrían pasado de ser reuniones refleja
das en actas de la Comisión Mixta de Colaboración pero di
riamos que fue la ratificación oficial pública y solemne por 
parte del ministerio de que estaba dispuesto a construir es
ta planta potabilizadora de Ibiza, es ta planta potabiJizadora 
de Pormentera y, por supuesto, a poner en marcha el Plan 
hidrológico, que lambién sirvió para que una vez más ratifi
casen lo que yo ya habla expuesto muchas veces en esta Cá
mara cuando se me pedía; el Plan hidrológico es competen
cia todavía de la Administración del Estado y se compro
metió a sacar ya este mismo año a concurso la contrataciÓn 
de una fase más de la redacción de este Plan hidrológico, la 
misma que ustedes piden que se contrate. 

Por eso digo yo que pedir que se apruebe como mo
ción, pedir al Estado que haga lo que ya ha dicho que va a 
hacer, me parece que de alguna forma es un cierto oportu
nismo; yo no entro ni salgo del tema porque no me corres
ponde, posiblemente ea bueno en cualquier caso que esa 
postura [enga el respaldo unánime de la Cámara, en eso no 
emro porque es un lema estrictamente parlamentario; sr 
que como miembro del Gobierno me parece muy bien que 
se inste al aprovechamiento, a la realización de las obras de 
aprovechamiento de las aguas de sa_ Costera poniendo u!l 

plazo porque en este caso concreto el Estado no se ha com
prometido a plazo para la ejecución de las obras, única
mente para la contratación del proyecto, mientras que en 
lo de las potabilizadoras sí que se comprometió pública
mente a plazos. 

En cuanto a los estudios para el aprovechamiento del 
sistema Lluc-Sanl Miquel, la verdad es que estudios se tli
cieron y el Estado, después de estOS estudios, decidió, por 
lo menos, dejar aparcado el rema porque entendió que no 
procedía profundizar más en él y preflriÓ profundizar en el 
si tema Almadra-Solleric-Massanella que, p r extensión, 
llega a sa Coslera que ya es mucho entender que 'ea el mis
mo sistema pero administrativamente hablando necesitaba 
un apoyo legal y ese es el apoyo que se va a aprovechar; no 
obstante, me parece bien que se pida al Estado que siga 
profundizando en estos estudios. 

Quizás yo pondrra una cierta retincencia en cl es tudio 
que se pide referido al aprovechamiento del sistema Llubf
Muro, y no retincencia a que se haga un estudio de dctalle, 
ya dije el otro cIJa que se comparLía la necesidad, que de 
hecho se está haciendo efectivamente hay unos estudios 
amplios de carácter hidrogeológico hechos cuando se in
tentaba el aprovechamiento para usos agrfcolas en los qu 
se llegó a asignar al IR YDA no 7 sinó 25 millones de me
tros cúbicos anuales y que nosotros, en principio, hemos 
rebajadO y8_a 7 el ap rovechamiento de los 25 inicialmente 
previstos pero que, en cualquier caso, no deja de ser una ci
fra que, por más estudios de detalle que se hagan, todav(a 
tendrá que establecerse definitivamente a la vista del com
portamiento que se puede estudiar sobre modelo pero que, 
en la práctica, hasta que no se explota no se comprueba y 
que se realizarán las pertinentes comprobaciones, segui
mientos periódicos de la explotación -si es que llega a ha
cerse- precisamente para poder garantizar cuál es el caudal 
que se puede extraer. ----Quizás yo entiendo que la expresión garantizar que no 
se afecte a ningün pozo o fuente que sirva para abastecer a 
pueblos de la zona según cómo se interprete ería un poco 
fuerte garantizar que no va a afectar; la Ley de aguas per
mite que haya afección lo que pasa es que tienen que ser 
compensadas, en algún caso es admisible que un nuevo po
zo afecte y se compensa porque es mejor explotar éste y 
compensar con el caudal que deja de extraerse de otro. Di
ría yo que se tuviesen en cuenta las afecciones que puedan 
crearse y se obre en consecuencia, pero garantizar que no 
se va a afectar es un poco fuerte y esto es salirse de Jos tér
mino estríctos que la legislación de agua prevée en defen
sa de los derechos adquiridos por otros usuarios. 

En cuanto a los ú1!imo punlos, referidos a los consor
oios, en especial al ConsOl;cio de Ibiza; liene razón el Sr. 
Vidal cuandO dice que la creación de es te Consorcio vino 
forzada porque el Estad quería tener un imerloculOr úni
co en el mOmento de construir una potabilizadora que de
bía ser aprovechada por todos los municipios de la isla de 
Ibiza. Lo que pasa es que este interlocutor único existe en 
estos momentos en forma de la Junta de Aguas con una 
ventaja sobre el Consorcio y es que en la Junta de Aguas 
hay representación no sólo de los ayuntamientos sino que 
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hay representación del resto de los usuarios y del resto de 
las instituciones que no están en el Consorcio. 

Claro, si usted lo limita a gestionar el agua potable pa
ra abastecimiento de poblaciones, evidentemente no tiene 
por qué salirse del Consorcio, aunque como ya dije el otro 
día no es la figura más utilizada en la administración hidrá
ulica en España, es más utilizado exclusivamente para ser
vicios de distribución de los ayuntamientos en baja, no en 
alta, que es lo que usted propone aquí, precisamente para 
los servicios supramunicipales a los que tiene que atender 
otro organismo. 

Decía que si se limitase -como piden- exclusivamente 
al agua potable para abastecimiento de poblaciones no hay 
ningún inconveniente, lo que pasa es que este agua repre
senta del orden de un 30% del total del agua potable que 
se utiliza en las islas; luego lógicamente, dentro de una po
lítica integral de estas aguas en la que tiene que entrar en 
juego, y aquí sí que es importante y lo puso claramente de 
manifiesto la Administración del Estado delante del Con
sell Insular y de los ayuntamientos, no se puede seguir in
definidamente construyendo potabilizadoras sin plantearse 
seriamente una reutilización del agua residual depurada 
aunque se exija una tercera fase de depuración, costosa, pe
ro siempre más económica que la potabilización; eso exige, 
lógicamente, una política integral en la que tanto es una 
fuente de abastecimiento las potabilizadoras como es una 
fuente de abastecimiento del recurso agua las estaciones 
depuradoras con un tratamiento que garantice la posible 
reutilización como alternativa a estas aguas. 

Eso nos lleva a conducir a la necesidad existente siem
pre y con carácter general contemplada en la Ley de Aguas 
pero de una manera muy especial a la política integral del 
recurso agua sin hacer una pequeña capilla cerrada de lo 
que es el recurso agua para poblaciones; si en general debe 
tratarse conjuntamente el agua, de una manera muy espe
cial en la isla de Ibiza i en la isla de Formentera el agua de
be tratarse conjuntamente sea cual sea su utilidad y tiene 
que poderse intercambiar esta utilidad. 

Por eso entenemos nosotros que es más adecuado que 
actue la Junta de Aguas y no el Consorcio en lo que se tra
ta de la distribución y regulación del recurso, y sin perjuicio 
de que la Junta de Aguas, al constituir las juntas insulares 
de explotación, les dé a éstas cuanta autonomía sea necesa
ria o conveniente para que mejor cumplan su función; eso 
no elimina la figura del Consorcio para lo que es propio de 
un consorcio, pero entendemos que son dos actuaciones 
distintas: la administración, la regulación del recurso agua, 
en general, con la explotación de unas instalacione~en con
creto que, a lo mejor, podrían ser explotadas conjuntamen
te si así lo creen conveniente los ayuntamientos a través del 
Consorcio. 

Otra cosa es -yen esto no entro- en si es procedente 
que sea el Parlamento quien diga al consell insular y a los 
ayuntamientos como deben organizarse administrativamen
te para prestar sus servicios, es un tema que -repito- no me 
corresponde a mí sino a los grupos parlamentarios; yo me 
refería exclusivamente a lo que podría tener de relación 

con la política de aguas que -pensamos- debe llevarse a ca
bo, que llevar la Junta de Aguas cuando tenga la transfe
rencia definitiva a la cual se comprometió la Administra
ción central a dar prioridad pero que, en definitiva, todavía, 
tenemos que hablar de un futuro y no de un presente. Gra
cias, Sr. Presidente. 

(L 'Honorable Sra. Presidenta en funcions repren la di
recció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Dins el tom incidental té la pa
raula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Moltes gracies, Sra. Presidenta. Gracies, també, al Sr. 
Conseller per la seva intervenció, perque, efectivament, ha 
demostrat la seva preocupació per un tema i que compar
teix el pareixer d'aquest portaveu que, avui per avui, és un 
deIs temes més importants per a les nostres illes. 

Jo Ji voldria dir, no obstant aixo, -i no és que m'hagi 
ofes que ho digués- quant a oportunisme del que presen
tam que si se'm permet jo diria que és insistencia oportuna 
perque -com recordaran- d'aquest tema, no és la primera 
vega da que en parlam i ha sortit allo de les potabilitzado
res, que ja havia sortit en termes generics pero, si ha recor
da, en la meva interven ció he dit que fer menció a allo de la 
potabilitzadora sense parlar d'actualitzar el Consorci no 
tendria massa sentit, aixo amb vista que hi hagi un gestor 
-tom a repetir- únic per a l'aigua, a Eivissa. 

Jo, perque vegi que no es tracta d'oportunisme sinó 
que es tracta precisament d'insistir sobre un tema qué ens 
preocupa a tots i a aquest portaveu particularment, en 
aquest cas jo li dic que no he volgut parlar precisament de 
les juntes d'aigües perque, aleshores, hagués estat també 
una insistencia en un tema que ja es va debatre aquí pero 
que jo no el don per tancat i li agaf la paraula i sé que la 
complira, naturalment, que quan tenguin la competencia 
total en el tema de les aigües es donara l'enfoc que necessi
ten les juntes insulars d'aigües quant a autonomia i sobre
tot quant a tenir competencies executives. 

No obstant aixo, i sent que a Eivissa ja esta constituH 
aquest Consorci, i el Sr. Conseller sap el que va costar 
aconseguir-lo, cree jo que, almenys per les coses que ell 
mateix ha dit i que cree que queden expressades aquí, jo 
amb aixo som molt respectuós per les raons obvies que 
aquí no es tracta que el Parlament insti el Consell Insular 
d'Eivissa sinó que, com poden veure en la nostra moció, 
que recomani al Consell Insular d'Eivissa que, ja que té un 
consorci, que actualitzi el seus estatuts perque pugui com
plir aquesta missió, perque creguin que es un tema -torn a 
repetir- tan important que si es fan potabilitzadores, a pe
sar que és una passa que s'ha de donar, i no es té aquest 
gestor per a aquests temes, si vol, i llavors ja vendran els al
tres, que els assumiran la Junta d'Aigües, les altres compe
tencies, s'enten, cree que s'haunl perdut bastant el temps 
perque no es tra~ta -tom a repetir- n.omés de produir ai-
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gua per sistemes alternatius, s'ha de gestionar de forma 
única per a una illa de 572 quilómetres quadrats com és la 
d'Eivissa, i no parlem de Formentera, on hi ha d'haver un 
gestor único 

1 amb aquests aspectes que presentam en la moció crec 
que seria molt important que s'actualitzassin els estatuts 
del Consorci d'Aigües, i que se Ji donas vida, naturalment, 
en col·laboraci6, com és lógic, ja que es tracta d'un consorci 
deis ajuntaments amb el consell insular. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM 
EEM, té la paraula el Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. La moció que 
avui ens aporta el Grup Parlamentari MIXT en relació 
amb un tema de vital importancia per a les Illes Balears, a 
priori ens ha semblat realment decebedora; des d'un punt 
de vista que lligui desenvolupament amb territori i amb ne
cessitats concretes de la població nosaltres entenem que, si 
bé els sistemes que ens proposa aquesta moció d'entrada 
podrien semblar que, a la lIarga, són necessaris per al con
sum de la població, també és cert que són absolutament re
butjables des d'un punt de vista d'una ecologia sana i d'un 
sistema de desenvolupament equilibrat. 

El Llibre blane de turisme, que la conselleria va publi
car just fa uns anys, l'any 1987, fet amb la Universitat de les 
IIles Balears, recordara perfectament el Sr. Vid al que deia 
que tres són els principals factors limitants del desenvolu
pament de les Illes: el territori, l'aigua i l'energia. Dones, la 
mala gestió d'un recurs escas i fonamental com és l'aigua 
ha conduH les nos tres illes a una situació crítica, especial
ment intensa a les Pitiüses peró també ja viscuda dramati
cament a zones de Mallorca i també a l'illa de Menorca; 
/'Ajuntament de Formentera reclama de l'Administració 
central la construcció d'una segona planta potabilitzadora. 
Els responsables del Ministeri d'Obres Públiques i Trans
port s'han compromes a finan~r amb diners públies una 
planta potabilitzadora a Eivissa. 

El Sr. Cosme Vid al ens indica que hem d'instar el mi
nisteri perque compleixi alló que ja esta en fase de realitza
ció. Peró bé, totes aquestes inversions són fruit d'una mala 
planificació i d'un mal desenvolupament, un desenvolupa
ment cancerigen que ha conduH a aquestes greus desecono
mies. Avui, traslladar o fer el projecte de canalització de 
l'aigua de sa Costera suposa una inversió de més de 5.000 
milions de pessetes i, es evident també que, mentre que els 
embassaments a l'illa de Mallorca es troben en un 17% de 
la seva capacitat i s'anuncien restriccions importants per a 
aquest estiu, ja canalitzar l'aigua de sa Costera, construir 
plantes potabilitzadores, suposa fugir, evidentment, cap en
davant, perilloses fugides que ignoren, com diu el Llibre 
blane del turisme, que l'aigua és un factor Iimitant per 
al desenvolupament de les 111 es. 

.. Hem notat a mancar en aquesta moció punts que facin 

referencia a l'estalvi, a les polítiques de foment de l'estalvi, 
a polítiques de declaració d'aqüífers sobreexplotats que li
miten el creixement urbanístic a zones turístiques; hem no
tat a mancar, en definitiva, una visió molt més restrictiva 
del consum que una bona campanya d'estalvi potser faria 
innecessaria aquesta gran inversió que suposaria la canalit
zació de l'aigua de sa Costera. Peró també hem d'evitar po
lítiques contradictóries, a vegades es fa una campanya de 
foment de l'estalvi d'aigua -EMA YA en va fer una- i des
prés es deia que l'aigua havia de pujar perque havia baixat 
el consum, aquesta és també una greu deseconomia. 

Nosaltres voldríem recordar que l' Ajuntament de SÓ
ller, per exemple, esta en contra del projecte de sa Costera 
peró a<;ó deIs ajuntaments lambé ho posarem entre paren
tesi perque entra dins la contingencia. El que hauríem d'a
nalitzar és l'impacte ambiental altíssim que tenen aquests 
projectes i quina relació tenen després amb desenvolupa
ments energeties que impliquen noves inversions de GESA, 
per exemple s'Estalella, per exemple com la producció d'c
lectricitat contribueix, a la vegada, a l'efecte hivernacle i a 
cfectes contaminadors damunt les iIles. En definitiva, és 
una dinamica que ecológicament ja ens ha duit a situacions 
irreversibles com la de les Pitiüses i que hauríem d'evitar. 

Nosaltres, en definitiva, i per fixar posicionament so
bre la moció, no donarem suport ni al punt primer ni al se
gon, ens abstendrem quant al punt quart i també ho farem 
en tot alIó que faci referencia a les plantes potabilitzadores. 
En canvi hem de dir que és important que el Pla hidrológic 
de les Illes Balears acabi de ser redactat definitivament i 
entri en vigor. Per tant, donarem suport al punt número -
tres. Amb la necessitat d'una política d'aigües que junti a 
través d'un consorci de junta d'aigües o d'altres fórmules 
com podria ser l'organisme de conques, si tinguéssim defi
nitivament les competencies en materia hidrológica a la 
Comunitat Autónoma, nosaltres hi estam d'acord. 

No sé si la fórmula és la més sana des del punt de vista 
administratiu; el que sabem és que la Junta d'Aigües, tal 
com esta plantejada actualment no funciona, no s'han des
envolupat les juntes insulars i, a més a més, no tenen com
petencies executives i, per tant, aquesta visió de donar par
ticipació als usuaris esdevé en aquests moments encara fa 
lac;, és una participació molt centralitzada a nivell de pro
víncia, entre cometes, d'lIles Balears i no a partir de la rea
litat de conques hidrológiques díferenciades a cadascuna de 
les illes. 

És obvi, per tant, que al punt nove tampoc no Ji po
drem donar suport perque no estam d'acord amb totes les 
mesures aquí plantejades i lamentam que, una vegada més, 
una interpeJ.lació tan important com la que es va debatre 
fa unes sessions acabi amb una moció que és, tanmateix, 
encara molt insatisfactória al nostre entendre. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. López i Casasnovas. Pel Grup Par
lamentari SOCIALISTA té la paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA BAR CELÓ I MARTÍ: 
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Gnlcies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Respecte 
de la moció que es presenta avui, després del debat d'inter
peHació sobre política en materia d'aigües per part del 
Grup MIXT al Govern d'aquesta Comunitat Autónoma, 
hem d'assenyalar la postura del Grup SOCIALISTA a dos 
nivells: primer i a nivell general, llegit detingudamente el 
contingut de la moció hem de constatar la claretat en la 
descripció del treball, competencies que feim correspondre 
sois a I'Estat, als ajuntaments o als consells insulars. 

Potser segurament aquesta claretat té alguna cosa a 
veure amb la recent vinguda a les nos tres illes del Sr. Vi
cente Alberó, Secretari d'Estat per a les Polítiques d'Aigua 
i Medi Ambient, i així, després de concretar certs projectes, 
descripció puntual claríssima, se n'oblida de concretar, en 
el mateix nivell, les tasques encomanades al Govern d'a
questa comunitat autónoma, als quals precisament el seu 
grup realitza la interpeJ.lació per la seva política d'aigües; 
ha oblidat, per tant, la part de la responsabilitat del Govern 
de la Comunitat Autónoma, tant just ho assenyala en el seu 
darrer punt: "El Parlament de les Illes Balears insta el Go
vern de la Comunitat Autonoma perque faci les accions ne
cessaries perque pugui dur-se a terme el que s'estableix en 
els punts anteriors d'aquesta moció". 

Aixó, segurament, no és suficient per tirar endavant 
una política d'aigües clara i suficient, tanta generalització 
per a un govern que ha oblidat fins i tot o que encara no ha 
complert amb l'aplicació i desenvolupament d'un decret fet 
seu, el 106/1990, de 13 de desembre, en que es regula I'or
ganització i el regim jurídic de la Junta d'Aigües de Bale
ars; oblida que avui encara no estan constitUldes les juntes 
insulars d'explotació a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a 
Formentera. No tenim to15 els órgans de participació i de 
planificació de la Junta d'Aigües que el propi decret que el 
Govern fa en funcions, per altra banda, coincidents amb els 
objectius deis consorcis insulars que es recomanen en la 
mateixa moció. 

Hem de recordar que són molles les competencies 
compartides, fins i tot les que el mateix Reial Decret sobre 
traspas de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a 
la Comunitat Autónoma en materia d'obres hidrauliques 
dóna com a exclusives a I'Estat són compartides, i hi ha 
d'incidir la Comunitat Autonoma des de I'ordenació i la 
concessió de recursos i aprofitaments hidraulics i també 
amb els punts que assenyala voste en la seva moció, en les 
obres hidrauliques amb qualificació legal d'interes general. 
Perque per al conveni de col·laboració entre el Ministeri 
d'Obres Públiques i Urbanisme i la Comunitat Autónoma 
de les l11es Balears s'assenyala que els estudis previs, avant
projectes i projectes corresponents a les obres decl§rades o 
que es declaren d'interes general es realitzaran conjunta
ment amb la Direcció General d'Obres Hidrauliques i la 
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. 

A la vega da també el Reial Decret esmentat assenyala 
que la Comunitat Autónoma col:laboranl en I'elaboració 
de la planificació hidrologica. Pero aquí tenim un govern 
qU f' :", .. . la seva política d'aigües, no devia ser 
.H .. .. . .. .... _ " <",AJ.lllClt , vist el contingut de la moció que 
avui el Grup MIXT presenta. 

No és per desanimar-lo, Sr. Pascual, pero no es corres
ponen les concrecions d'un, les generalitzacions d'un altre; 
és clar que les actuacions d'una determinada política mol
tes vegades són fets concrets, accions de govern i altres po
lítiques, quan es tracta de béns comuns o de recursos esca
sos -o planificació de despeses- són tan generals que obli
den actuacions i obliden responsabilitats del Govern. 

Pero si passam a la segona part de la nostra interven
ció, al posicionament del nostre grup respecte deis punts 
concrets de la seva moció, hem de dir que pel que fa a les 
soHicituds al Govern de I'Estat votarero a favor; com sap 
voste, són soHicituds que, no ho dubtam, seran compli
ments entre altres coses perque és el que es fa ara ja des del 
Govern de I'Estat. L'aprofitament de les aigües de sa Cos
tera, les potabilitzadores de l'illa d'Eivissa o de Formentc
ra, aixÍ com la necessitat de realització d'estudis hidrologics 
de detall; potser, a voltes, els projectes són més complicats. 

Les propostes que a l'Estat avui fa el Sr. Pascual no 
són tals propostes; son ja fets, fets que oportunament o 
amb oportunisme -vull repetir- es presenten avui, aquí en 
forma de moció i les votarem a favor; i també ho farem 
amb la resta de punts, a les recomanacions del Parlament 
als consells insulars de Mallorca, de Menorca i en un altre 
sentit al d'Eivissa i Formentera; i ho farem pel sol fet que 
creim en els principis establerts per la propia consideració 
que l'aigua és un recurs escas i indispensable, que és neces
saria la seva disponibilitat, tant en la qualitat com en la 
quantitat precisa i, per tant, s'ha d'actuar a partir de la uni
tat de gestió que el Govern de la Comunitat Autonoma ha 
d'assumir i desenvolupar, tractament integral, economia de 
I'aigua, desconcentració, descentralització, coordinació, efi
cacia i participació deIs usuaris. 

L'aprovació deis punts que es presenten avui potser no 
arriben a completar lOt el que hauria de ser la política d'un 
govern en materia d'aigües i amb competencies comparti
des; així i tot continuarem demanant que la política del 
Govern d'aquesta comunitat auto noma sigui capa'r d'enten
dre i d'aplicar els principis assenyalats en la própia Llei 
d'aigües. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentari PP-UM, 
té la paraula el Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sra. Presidenta. Fijaré la posición de nuestro 
grupo en relación con la moción del Grupo MIXTO. En 
cuanto al primer punto vamos a votarlo a favor, la acelera
ción de los trámites administrativos que, en concreto, para 
aprovechamiento de las aguas de sa Costera y en concreto 
la fijación de una fecha tope, parece bastante razonable 
que sea el verano del año 1995 y que, como antes había di
cho el conseller, no estaba contenida en el compromiso del 
Ministerio de Obras Públicas pero que bueno es que pon
gamos este límite o este año horizonte para ir fijando las 
cosas. 
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El punto segundo es un punto dudoso, el conseller se 
había teferido a él y había dicho que en realidad los estu
dios están hechos ya, los estudios de regulación del Sistema 
Lluc-Sant Miquel y, en principio, parecía que no se justifi
caban las obras pertinentes; no parece, por consiguiente, 
razonable pedirle al Gobierno del Estado que se comien
cen los estudios pertinentes porque, realmente, esos estu
dios están hechos, en todo caso; podría pedirse que se pro
fundizaran los estudios o que se reconsideraran los estu
dios, eso quizá pudiera ser aceptable. En principio, noso
tros, por la redacción que tiene este punto, nos vamos a 
abstener. 

El punto tercero vamos a apoyarlo; es uno de los com
promisos, según nos anunciaba el conseller, ya aceptado 
por el secretario de estado y, en definitiva, por el Ministe
rio de Obras Publicas; por consiguiente, no tiene ninguna 
dificultad el apoyar ese punto tercero. 

En el punto cuarto tenemos también problemas; el 
conseller ha explicado -yo creo que con bastante claridad
el tema; aquí no se trata de que no se afecte a determinadas 
fuentes o pozos sino que, en definitiva, lo que no se ponga 
es el riesgo de suministro que de esas fuentes o pozos se 
pueda hacer a determinadas poblaciones contenidas en el 
área. Por eso propondríamos y vamos a proponer una re
dacción, estábamos preparando una redacción alternativa, 
yo creo que es muy sencillo conservar la misma redacción y 
añadir un párrafo y decir, en definitiva: "el caudal previsto 
en los sondeos del Sistema Llubí-Muro no afecte a la fuen
te de Sant loan ni a ningún otro pozo o fuente que se utili
ce para proveer de agua potable a los pueblos de la zona o, 
si las afectase, contemplara las compensaciones necesarias 
para el mantenimiento de los caudales precisos". Propone
mos incluir esa frase con lo cual creo que queda fuera de 
toda duda que la intencionalidad del punto cuarto de la 
moción queda salvada; sin embargo cabe la posibilidad de 
que se afecten determinados caudales pero que se compen
sen con los producidos por otras fuentes o por otros pozos, 
que haya ese compromiso por parte del Gobierno de la Co
munidad. 

El punto quinto, construcción de las obras de la pota
bilizadora; en esto se ha extendido mucho igual que en el 
sexto, el conseller, en lo de la potabilizadora de Ibiza y de 
Formentera. Nosotros vamos a apoyar esta propuesta que 
también responde a un compromiso ya hecho, si bien hay 
una pequeña discordancia en cuanto a los volúmenes que 
se proponen pero yo creo que, en la inteligencia de lo que 
se trata es de resolver los problemas en la forma que aquí 
ya se ha expuesto, no tenemos ningún inconveniente en 
apoyar los puntos cinco y seis. 

Respecto al siete y al ocho, no vamos a apoyarlos y yo 
quisiera aquí hacer un inciso aparte de las explicaciones 
que se han dado por parte del conseller, fundamentalmente 
centradas en la conveniencia de que estas competencias se
an llevadas a cabo por las juntas insulares de aguas, inde
pendientemente de eso creemos que salvo en casos excep
cionales, sumamente excepcionales, no parece procedente 
que esta Cámara haga recomendaciones a los consells insu
lares y mucho menos en cuestiones que son de competencia 

~ . 

de cada uno de esos consells insulares, cuestiones que se 
pueden sustanciar en cada uno de los consells insulares y 
que, además, se pueden sustanciar de forma diferente por
que, no necesariamente, la problematica tiene por qué ser 
la misma. Por consiguiente, yo quisiera aquí romper una 
lanza a favor de que este tipo de recomendaciones o sobre 
todo, este tipo de discusiones, se lleven a cada uno de los 
consells insulares y sean los consells insulares los que to
men las decisiones. 

Igualmente, el punto nueve, en definitiva, no hace más 
que glosar el siete y el ocho y, por consiguiente, en esos 
tres útimos votaremos que no. Nada más, muchas gracias 
Sra. Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Pel torn de replica té la paraula 
el Sr. Pascual. 

ELSR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo entenc que quan 
el Sr. López i Casasnovas diu que en aquesta moció falten 
coses supos que es referia a l'estalvi i té raó. Passa que jo 
en la interpel·lació ja em vaig centrar en el tema de l'apro
fitament de l'aigua en alta i vaig dir que no tocaría tots els 
temes d~ l'aigua, o sigui, només em concentraria sobre uns 
aspectes concrets; ara, el que hauguessim pogut fer és una 
esmena, també; o sigui, que quant a mostrar-se decebuts he 
de dir que si vos tes haguessin fet una es mena potser no es
tarien tant decebuts. 

Respecte d'evitar la inversió a sa Costera, a mi em pa
reix que aquest és un tema tan utopic com si diguéssim als 
ciutadans de ciutat i d'altres pobles, els de ciutat continuau 
bevent aigua salada i a altres continua u sense aigua. És a 
dir, jo entene que sa Costera s'ha d'aprofitar, una altra cosa 
és com i amb aixo vull incidir sobre el tema deIs consorcí
sorcis. 

Són molt importants dues coses, en el nostre mode 
d'entendre: una és separar l'explotació de la policia, com he 
dit ja amb altres materies; separar la producció del control 
de qualitat i la Junta d'Aigües, en el meu mode d'entendre, 
ha de fer de policía d'aigües i ha de dur el control de quali
tat, i ha de controlar al qui produeix que és qui distribueíx 
l'aigua, a qui la treu i a qui la distribueíx; i és bo que qui la 
produeíx sigui distint de qui l'ha de controlar. 

A posta aquesta és una de les raons i la segona raó és 
-repetesc- la participació deis usuaris, en aquest cas deIs 
ajuntaments que, en el cas de la Junta d'Aigües, jo no vull 
dir que sigui inexistent pero practicament no hi té influen
cia perque només esta en el consell i les juntes d'explota
ció, pel que diu el Decret 106, he de dir que les facultats 
que tenen les juntes d'explotació són bastant limitades, em 
pareíx que diu coordinar, no sé si alguna cosa més, la distri
bució, no me'n record ara exactament, no he duit el decret i 
no ha puc llegir, pero el que sí esta ciar és que problemes 
com els que en aquests moments es plantegen a Llubí, 
quan ja el batle ha sortit i ha dit amb aixo de dur-se'n l'ai-
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gua del Sistema Llubí-Muro cap a Palma nosaltres no hi es
tam d'acord. 

Si tot aixo es plantejas amb una organització on la dis
tribució de l'aigua la fessin els mateixos ajuntaments a par
tir d'uns determinats principis com pot ser que per donar 
aigua al velnat primer has de tenir tú la teya, pero que ha 
fessin els mateixos ajuntaments, el clima de dialeg seria 
molt més favorable que no que es faci des d'una Junta d'Ai
gües centralitzada a Palma on la participació deis ajunta
ments és petitíssima, i ja no en parlem de Menorca i d'Ei
vissa i Formen tera. 

Aleshores, nosaltres pensam que la fórmula del Con
sorci és una fórmula bona, no vol dir que no pugui funcio
nar la Junta, és ciar que pot funcionar la Junta també, pero 
és molt més logic, per exemple, que si ara, en aquests mo
ments, hi ha uns embassaments explotats per EMAYA, que 
és una empresa municipal i que Palma en necessita més, el 
fet logic és que aquest Ajuntament de Palma, igual que el 
de Calvia, que el de Campos, parlo deis que no en tenen i 
deis que els en sobra, dones que es juntin tots amb el con
sell insular i facin un organisme amb participació de tots 
que la distribueixi. 

Per aqueixes dues raons nosaltres som partidaris de 
consorcis, o sigui, per separar el control de la producció i 
per donar participació als ajuntaments que són els verta
ders prolagonistes de la distribució d'aigua potable, i aixo 
es pot coordinar, naturalment, amb el regadiu, o sigui, amb 
el 70% que es destina a regadiu perque jo he dit, al princi
pi, que del que es tracta és de distribuir les concessions que 
s'han fet, que ha hauria de fer la Junta d'Aigües, conces
sions ja fetes per la Junta d'Aigües; una vegada que un té la 
concessió, després es tracta de distribuir entre els diferents 
punts de consum aquesta aigua la concessió de la quall'ha 
donada la Junta d'Aigües o l'organisme competent. 

Respecte de la Sra. Barceló jo he de dir que no estic 
d'acord quant a la claredat pel que fa a I'Estat i no claredat 
pel que fa al Govern; hi ha els punts u, dos, tres, cinc i sis 
que afecten I'Estat, i per que? Perque hi ha hagut un decret 
llei que ha declarat, dins el Pla general d'aigües i que el van 
fer a Madrid l'any 1984, diverses obres perque no tenim 
competencies per al Pla hidrologic pero el punt número 
quatre, per exemple, que és el del Sistema Llubf-Muro és 
un punt tan concret com els altres i, per consegüent, jo no 
veig la diferencia; passa que en aquests moments les com
petencies que té I'Estat -desgraciadament- són molt supe
riors a les que té el Govern i jo esper que aixo aviat es can
vil; passa que ens convé que aqueixes obres es comencin i 
es tras pass in els doblers amb la competencia. ' 

Després, al final, respecte de les juntes d'explotació, jo 
ja li he explicat que és una figura que, reglamentariament, 
potser Ji poden donar més competencia, no crec que hi esti
gui prevista en el decret; jo agraesc el vot que ha dit favora
ble, Ji die també a voste que la figura del Cansorci ens pa
reix més indicada. 

Respecte de la intervenció del Partit Popular volia dir 
que, bé, que pel que fa a l'esmena que proposen en el punt 

número quatre nosaltres no tenim cap inconvenient. No 
s'ha presentat vint-i-quatre hores abans, aixo requereix que 
els portaveus deIs altres grups parlamentaris ho acceptin 
pero, per part nostra, vull dir que la presentí la presidencia 
i que s'incorpori com a una esmena d'addició al punt nú
mero qualre. 

Respecte del punt número cinc, quan diu que es refe
ria als 15.000 metres cúbies per dia, que pareixia que hi po
dria haver divergencies quant a les necessitats, que no fos 
concret; jo li vull dir que parla de capacital mínima horitzó 
i es pot fer per mOduls de 3.000, de 4.000, de 5.000, ies, els 
que siguin; die que amb aixo es dóna una flexibilitat, només 
parlarn d'un horitzó perque no ens diguin que si no posa
vem cap horitzó ara el fan un modul i et deixen, i ja esta. A 
posta nosaltres sabem que els 15.000 metres cúbies fan falta 
perque de les consultes tetes així ha hem deduH i a posta 
hem dit 15.000 metres cúbies mínims de capacitat horitzó; 
en quants d'anys? No ho sabem. Quants moduls? No ha sa
bem, ja ha diran els qui ho han de dir que són els recnics i 
el Govern prendra les decisions oportunes. 

Respecte deIs consorcis, Ji diré que nosaltres entenem 
que hi ha una postura divergent pero que aquesta postura 
és una postura certament centralista de la Junta d'Aigües i 
que nosaltres no podem compartir per les raons que he ex
posat abans, som parlidaris deis consorcis i vull agrair el 
vot favorable a tots els que votaran a favor i bé, ens hauria 
agradat que allo deis consorcis hagués estat impulsat des 
d'aquest Parlament i, evidentment, prendrem nota per dur 
una moció al Cansell Insular de Mallorca a veure si el con
sell ha vol fer. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Pascual. Grups que vulguin intervenir en 
els torns de contrarreplica? Ningú. Procedim, dones, a la 
votació pero abans convé que els portaveus deIs grups ha
gan saber a esta presidencia si se acepta la propuesta que, pa
rece ser, ha aceptado el Sr. Pascual. 

EL SR. VICEPRESIDENT SEGON: 

El punt quatre de la moció quedaria aix:í: 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la 
Comunitat Autonoma perque ordeni la realització deIs es
tudis hidrologics de detall per tal d'assegurar que l'extrac
ció de cabal previst en el sondeig del Sistema Llubí-Muro 
no afecti la font de Sant Joan ni cap altre pou o font que 
s'utilitzi per produir aigua potable per als pobles de la zona 
o si els afectas contempli les compensacions necessaries per 
al manleniment deis cabals precisos. 

EL SR. PRESIDENT: 

¿Puede entender que se acepta la modificación de la 
propuesta? Esta presidencia entiende que sí y procedemos, 
pues, a la votación. ¿Quiere algún grupo político que la vo
tación se haga por puntos concretos? ¿Me quiere decir por 
favor, Sr. López i Casasnovas, cómo quiere que se efectue 
la votación? 
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EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Per part nostra tots els punts. 

EL SR. PRESIDENT: 

¿Todos los puntos por separado? De acuerdo. 

Sras. y Sres. Diputados que voten a favor del punto 
o de la moción, ¿quieren ponerse de pie? 

Sras. y Sres. Diputados que voten en contra. 

Sras. y Sres. Diputados que se abstengan. 

El resultado de la votación es: 36 votos a favor, 4 en 
mtra, ninguna abstención. Queda pues aprobado el punto 
ímero uno. 

¿Para qué me pide la palabra, Sr. Pascual? 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Per una qüestió d'ordre, Sra. Presidenta. Em pareix 
ue 36 són poes vots a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

De 2cuerdo, son 46 votos a favor. 

Procedemos a la votación del punto número dos. 

Sras. y Sres. Diputados que voten a favor. 

Sras. y Sres. Diputados que voten en contra. 

Sras. y Sres. Diputados que se abstengan. 

El resultado de la votación es: 21 votos a favor, 4 en 
contra, 28 abstenciones. 

Pasemos, pues, a la votación del punto número tres. 

Sras. y Sres. Diputados que voten a favor. 

Entiendo que queda aprobado por unanimidad. 

Punto número cuatro con la modificación que se ha le
ido. 

Sras. y Sres. Diputados que voten a favor. 

Sras. y Sres. Diputados que voten en contra. 

Sras. y Sres. Diputados que se abstengan. 

El resultado de la votación es: 49 votos a favor, 4 en 
contra. 

Pasamos a continuación a la votación ... , perdón, cuatro 
abstenciones. 

Pasemos a la votación del punto número cinco. 

Sras. y Sres. Diputados que voten a favor. 

Sras. y Sres. Diputados que voten en contra. 

Sras. y Sres. Diputados que se abstengan. 

El resultado de la votación es: 49 votos a favor, ningu
no en contra, 4 abstenciones. 

Punto número seis. 

Sras. y Sres. Diputados que voten a favor. 

Sras. y Sres. Diputados que voten en contra. 

Sras. y Sres. Diputados que se abstengan. 

El resultado de la votación es: 49 votos a favor, ningu
no en contra, 4 abstenciones. 

Punto número siete. 

Sras. y Sres. Diputados que voten a favor. 

Sras. y Sres. Diputados que voten en contra. 

Sras. y Sres. Diputados que se abstengan. 

El resultado de la votación es: 23 votos a favor, 28 en 
contra, ninguna abstención. 

Punto número ocho. 

Sras. y Sres. Diputados que voten a favor. 

Sras. y Sres. Diputados que voten en contra. 

Sras. y Sres. Diputados que se abstengan. 

El resultado de la votación es: 25 votos a favor, 28 en 
contra, ninguna abstención. 

Punto número nueve. 

Sras. y Sres. Diputados que voten a favor. 

Sras. y Sres. Diputados que voten en contra. 

Sras. y Sres. Diputados que se abstengan. 

El resultado de la votación es: 21 votos a favor, 28 en 
contra, 4 abstenciones. 

V.1) - PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
1709/1992, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTA
RI SOCIALISTA, RELATIVA A PONENCIA SOBRE 
FINAN<;AMENT DELS CONSELLS INSULARS 1 MU
NICIPALS. 

Pasemos a continuación al siguiente punto del Orden 
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Día, Proposición no de ley número 1709, presentada por el 
Grupo Parlamentario SOCIALISTA, relativa a ponencia 
sobre el financiamiento de los consells insulares y munici
pios. No se ha presentado ninguna enmienda. Tiene la pa
labra en nombre del grupo proponente el Sr. Tur. 

EL SR. TUR 1 TORRES: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. La Constitució 
Espanyola de 1978 en definir Espanya com un estat social i 
democriHic de dret i en establir les bases del nou model ad
ministratiu de l'Estat acaba amb una prolongada situació 
historica i penosa del nostre regim local plena d'actuacions 
de devastadora frustració. 

El nou estat democriHic i autonomic permet i exigeix, 
a la vegada, consolidar de forma definitiva les corporacions 
locals com a les institucions capaces de responsabilitzar-se 
deIs seus propis interessos i d'impulsar tot el teixit del nou 
estat democratic. No de bades s'han definit els municipis 
com els pilars basics de l'Administració. 

O'aquesta forma es pass a d'un estat centralitzat en el 
qual els municipis i diputacions -avui consells insulars a les 
nostres illes- no eren més que un simple instrument al ser
vei deIs interessos de l'Estat central; es passa -dic- a un mo
del de descentralització política fonamentat en una admi
nistració autonoma i descentralitzada. 

Aquesta situació plantejava la necessitat de tenir una 
administra ció local forta dotada de les competencies i els 
instruments adequats que permetessin desenvolupar les 
funcions que la propia Constitució els encomanava. Es 
tractava, ido, de consolidar els principis generals basics, pi
lars deis estats locals de les entitats locals i que s6n el d'au
tonomia per a la gesti6 deis seils respectius interessos i el 
de suficiencia financera; dos conceptes, Sres. i Srs. Dipu
tats, encardinats entre ells de forma que no tendrien sentit 
per ells mateixos i així ho fa el desenvolupament legislatiu 
posterior, i és la Llei de bases de regim local la que desen
volupa el concepte d'autonomia propia i fixa el marc com
petencial de les corporacions locals. 

És a través de la Llei d'hisendes locals que s'instru
menta basicament el segon deIs conceptes, el de suficiencia 
financera. Actualment els tres grans grups en que s'articu
len els fons de finan~ment de les entitats locals, i que s6n: 
participaci6 en els tributs de l'Estat, recursos tributaris 
propis i els recursos no tributaris també propis de l'Admi
nistraci6 local es plantegen les següents qüestions: 

Primer; pel que fa a la participació en els trftJuts de 
l'Estat, l'aplicació de la política descentralitzadora de les 
competencies envers les comunitats autonomes fruir de l'a
plicació del pacte autonomic requerira una nova reestruc
turació pressupostaria que modificara l'actual status finan
cer de les corporacions 10caIs. 

Per altra banda, en segon lloc, en el camp deis recursos 
tributaris propis, el fet que el recurs impositiu es basi en 
tres grans grups on destaca l'Impost sobre béns immobles 
crea una situa~ió desigual entre aquells municipis que per 

una raó o altra no han tengut o no tendran un mateix crei
xement urba donant per fet, així mateix, que la necessitat 
en la prestaci6 de serveis i la crea ció d'infrastructures no és 
la mateixa pero s'ha de recordar també que partim de la ne
cessitat de garantir la prestació d'aquells serveis mínims i 
que es consideren basics. 

D'altra banda, la situació heretada per la majoria de 
municipis de les nos tres i!les i el deficit d'infrastructures 
fruit d'una inadequada o inexistent planificació ha requerit 
un esfore; inversor aquests darrers anys que ha posat encara 
en més dificultats moltes de les hisendes deIs nostres muni
cipis o consells. 

Tot aixo unit a una crisi economica del sector de la 
construcció el qual reclama de l'Administració una major 
agilitat per afrontar els deutes acumulats als quals, moltes 
vegades, les corporacions locals ten en dificuItal per afron
tar. 

Aquesta situació demostra, Sres. i Srs. Oiputats, que el 
finan<;ament de les corporacions locals no és un tema tan
eat, que és una qüestió oberta sobre la qual és necessari ge
nerar un debat que permeti aportar solucions a allo que 
avui és una necessitat: millorar el finan<;ament deIs nostres 
ajuntaments i deIs consells insulars. 

Aquesta és, Sres. i Srs. Diputats, la nostra proposta, 
una proposta oberta de debat que permeti, des del consens 
si és possible, aportar les solucions més adequades a la 
qüestió plantejada. Així de simple pero igualment d'inte
ressant, entenem nosaltres, és la nostra proposla: que es 
cre! en el si de la Comissi6 d'Assumptes Institucionals una 
ponencia que s'encarregui d'elaborar un estudi sobre el fi
nan~ment deIs consells insulars i deIs municipis i que sigui 
a partir d'aquest estudi que s'elaborin propostes de resolu
cions més adequades i que es creguin pertinents perque si
guin portades i debatudes en el si d'aquesta cambra. Mol
tes gracies, Sres. i Srs. Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Oiputats. Seré 
molt breu pero he volgut pujar a aquesta tribuna perque el 
tema és suficientment important i per dir, ja d'entrada, que 
tot el que redundi en un estudi i si pot ser en una mi llora 
del finan~ment deIs consells insulars i deIs municipis, mc
reix -endemés de la nostra atenció- el nostre suport. No en
trarem en la forma i en l'exposició que ha [et el portaveu, 
el Sr. Vicent Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA pe
ro no hi ha eap dubte que el Parlament de les IIles Balears, 
endemés de la seva tasca legislativa en aspectes generals i 
també en altres de concrets, ha de dur una feina de suport a 
les institucions que estan més properes als ciutadans. 

Per tant, a pesar que, tal vegada, crear ponencies, co
missions, etc., fora de les que ja hi ha permanents en agues-
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la Cambra pOI ser, per part deIs grups majoritaris i, uns i 
lOl, per al mateix Parlament, una cosa dublosa per poder-la 
acceplar, sr que he de dir que com que aquesta ponéncia es 
crea sega n ' la pro posta del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA dins la Co miss ió d'A"sumples [nstiluci nals no cree 
que es pugui aplicar, no vull dir excusa sinó un argument 
que, moltes vegades, s'ha tret aquí per rebutjar propostes 
similars. 

Per tant, nosaltres, ja sense més consideracions, dona
rem suport als dos punts d'aquesta proposició no de lIei del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molles gracies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari PSM 
i EEM, té la paraula el Sr. Sampo\. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Grades, Sra. Presiden ta. E ns trobam amb una proposi
ció no de !leí carregada de bones inlencions; és veritat que 
creim que sur! dins un CO lllexl, que han soniL a la lIum pú
blica els greu prob lemes financers que tenen bastanls 
ajuntaments i els consells insula rs i va dins la )fnia d'inlcn 
tar donar-los solucions. 

El problema, per a nosaltres, és que no estam massa 
d'acord amb el tema de crear noves comissions o noves po
nencies per elaborar un esludis que, en el nostre entendre, 
e ls lécnics ja eonei:xen perfeclamem, és a dir, uns tecnies 
adcquats ens podrien fer en poes djes un dictamen de qui
nes són les causes del deficiem finan98ment o de la insufi
ciencia de recursos que actualment tener) els ajuntaments i 
els eonsells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i For
mentera. 

La pregunta és: quants ajuntarnents esgoten la seva ca
pacitat recaptatoria sense augmentar els imposLS, sense 
augmenlar la pressió fiscal? Particulannent, excepte e l de 
calvia i desconee el de Palma, cree que poes i aquf hi ha 
tres funcions importants que els ajuntarnents lenen com
pletaments descurades i que són la fom principal de la cap
tació de recursos al marge de la panicipació del ingressos 
de l'Estat o de les s ubvencions de consells insulars i comu
nitats autonomes. 

Ens referim a la g ·tió lributaria, a la inspeeció i a la 
recaptació. Quant a l primer, poes ajulltaments tcnen un de
partament de geslió tributaria efical1; és a dir, sabem que a 
partir de la promulgació de la Llei de finan98mcnL de les 
hisendes local le fonts de finan98menL de recursos propis 
deIs ajuntaments són l'impost de béns immobles, l'impost 
d'activitats economiques, l'impost sobre l'increment del va
lor del terreny i l'impost sobre circulació de vehicles. 
Dones, quants ajuntaments estan en condicions o han posat 
en funcionament un departament de gestió tributaria que 
funcioni d'una forma efica~? Ens referim, per exemple, que 
a partir de l'entrada dins l'ajuntament d'una Ilicencia d'o
bres i de la concessió de final d'obres es practiqui la corres
ponent liquidació sobre l'increment del valor deIs terrenys, 
es practiqui la incorporació din~ el padró de béns i~mo-

bIes, la liquidaci6 del primer any que ha de tributar per 
aquest concepte; és a dir, el manteniment deIs padrons. 

Quant a la inspecció veiem quants ajuntaments han re
nunciat a la gestió de l'IAE i l'han delegada en les adminis
tracions o en la dclegació d'hisenda i així deixen de perce
bre uns recursos importants i també deixcn de poder actua
litzar i mantenir al día els seus padrons delegant aquest te
ma en les administracions d'hisenda. Quant al tema d'ins
peccions, quants ajuntaments fan una ínspecció adequada 
d'obres i actualitzen els pressuposts?, quants duen un con
trol de les obres realitzades fora llicencia?, quants ajunta
ments practiquen una depuració dels seus padrons? Oip o 
molt poes excepte els que he esmentat al principi i no par
lem ja d'una recaptació efica~; és a dir, fins i tot bastants 
ajuntaments no disposen de recaptador en via executiva í la 
majoria han delegat la recaptació en la Comunitat Autono
ma; per cert, vare m rebre el compte de recaptació de I'any 
1990, és a dir, que el proper període de sessions en parla
rem i el percentatge de recaptació en via executiva, la mit
jana de tots els municipis només és d'un 20%, bastant baixa. 

Quant a la gestió d'impost de béns immobles, que és la 
font principal de finan98ment de recursos propis deis ajun
taments, sobre el qual pengen tots els a!Lres padrons de ta
xes, ens referim a recollida de fems, padrons per contribu
cions especials, etc., hem de fer una crítica fortís sima al 
Centre ele Gestió Cadastral. A final del 1989 tots els cadas
tres de les llles Balears havien d'estar acabats i, a hores d'a
ra, encara hi ha bastants ajuntaments que no tenen la revi
sió del seu cadastre feta; als cadastres realitzats s'han detec
tat errors importantíssims: parlem d'A1cúdia, em pareix 
que va denunciar el cadastre, no el va acceptar; parlem de 
Manacor amb més de 2.000 recursos presentats i encara no 
resolts pel Centre de Gestió Cadastral; cree recordar -en 
<!questmoment parlo de memoria- que Bunyola va tenir 
problemes gravíssims per a l'acceptació del Centre de Ges
tió Cadastral. 

En definitiva, la tonica és recursos pendents de resolu
ció, és a dir, que no es contesten, errors gravíssims. Parlam 
de la no inclusió de disseminats en el padró de béns immo
bIes, etc. Quant a la Conselleria d'Economia i Hisenda, que 
l'any passat ja va adequar un programa que enguany es 
manté, un programa dotat amb 65.272.055 pessetes, era el 
Programa 6.313 que, entre la descripció de les seves activi
tats esta l'assumpció de les delegacions en materia de ges
tió tributaria local, és a dir, suplir les deficiencies que tenen 
els ajuntaments més petits en gestió tributaria local; no co
neixem, encara, l'aplicació d'aquest programa, nosaltres 
hem presentat unes preguntes, unes soHicituds de docu
mentacions; per exemple, quants convenis s'han signat amb 
els ajuntaments? Desconeixem que se n'hagi firmat cap fins 
aleshores; és a dir, una mostra indicativa de quantes liquí
dacions d'imposts béns immobles s'han practicades deis 
ajuntaments que tenen conveni de recaptació amb la Co
munitat Autonoma. Esperam la resposta pero ens pareix 
que aquest programa encara no s'ha posat en funcionament. 

La Consellería d'Economía i Hisenda, a través d'a
quests convenís, ha d'assumir la resolució deIs recursos, re
clamacions, etc. És a dir, nosaltres creim que, més que una 
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ponencia o una comissió, el que s'hauria de realitzar és una 
petita auditoria a cada ajuntament i a cada consell insular, 
que estudi11s cada un deIs temes que hem assenyalat: és a 
dir, inventari de possibilitats recaptatories fora augmentar 
la pressió fiscal. Tal vegada seria útil fer una comparanc;a 
de la pressió fiscal a cada municipi; a l'hora de determinar 
les subvencions seria molt útil aixó. Tal vegada els consells 
insulars o la propia Comunitat Autónoma a l'hora de do
nar subvencions a aquests ajuntaments hauria de tenir en 
compte la pressió fiscal que cada un ha posat en practica. 
L1avors, una qüestió política ja és la utilització correcta d'a
quests recursos pero aquesta ja és una interpretació políti
ca. 

Un altre niveIl que ha esmentat el portaveu del Grup 
SOCIALISTA és la participació a dins els ingressos de I'Es
tat; és a dir, la Federació de Municipis i a Mallorca o a Ba
lears la Federació d'Entitats Locals ha reclamat insistent
ment un major percentatge a dins els ingressos de l'Estat i 
ja no hi insistirem, jo cree que hi coincidim. 

Quant als consells el que s'ha de valorar i s'ha de recla
mar és que es tranfereixin les competencies pero dotades 
adequadament, perque el que observam és que la mateixa 
crítica que feim qua n una transferencia estatal és passada 
als consells insulars sense una dotació suficient deIs recur
sos provoca un desequilibri i, a la vegada, aix6 es produeix 
amb els traspassos de competencies deIs consells insulars 
als ajuntaments. Nosaltres entenem que el diagnostic esta 
fet, és f11ci! i el tractament medic que hauríem de posar a 
les institucions creim que és de formació política i tecnica i 
de voluntat deIs representants politics. 

Aquest dictamen que ara demanam a una ponencia 
que, en definitiva, és política, nosaltres creim que hauría de 
ser un dictament tecnic, que el podria fer perfectament 
qualque cap de gestió tributAria de municipis governats per 
vostes; és a dir, tenen personal preparat adequadament, 
funcionaris que duen una bona gestió dins aquest campo A 
la vega da el que haurien de reclamar és la millora del fi
nanc;ament, la millora de la participació en els ingressos de 
l'Estat i demanar al Govern de les Illes Balears que accele
r11s la realització d'aquest programa que hem esmentat, el 
6.313, i posar en funcionament des d'ara el Departament de 
gestió tributAria quant a la coHaboració amb els ajunta
ments. 

Apart d'aix6, i nosaltres pensam fer qualque iniciativa 
si d'aquf a uns mesos no millora el funcionament del Cente 
de Gestió Cadastral, creím que hem d'emprar tots els nos
tres mecanismes, tots els que tenguem per den~ciar el 
funcionament deficient d'aquest Centre de Gestió Cadas
tral bAsic per al financ;ament deIs ajuntaments, és a dir, la 
gestió de I'Impost de Béns Immobles. 

Nosaltres sabem que hi ha ajuntaments que han inten
tat firmar convenis i que s'han trobat amb molts proble
mes; pareix que hi ha una negativa a establir mecanismes 
de coHaboració i aixo tendria una justificació si el Centre 
de Gestió Cadastral funcionAs, si realment fos agB en la re
solució deIs recursos, si mantingués els padrons actualitzats 
pero, realment, l'experiencia, vos tes facin un mostreig dins 

els seus ajuntaments i comprovaran que no pot ser més ne
gativa a pesar que darrerament hi ha intents de solucionar
ho. 

Quant a les relacions Comunitat Autonoma-conseIls 
insulars, accelerar que els traspassos de competencies es fa
cin d'una manera clara evitant la duplicitat d'administra
cions. 

Altres temes -ja fora de temps només els es mentaré
serien corregir els desequilibris entre els distints ajunta
ments mitjanc;ant un fons de compensació intermunicipal 
que nosaltres hem plantejat diverses vegades aquí i que en
guany, per primera vegada, hi ha una dotació, si bé simbOli
ca, dins els pressuposts de 20 mílions de pessetes. Si no hi 
ha res de nou possiblement el proxim perfode de sessions 
durem una proposta en aquest sentit i, per tot aixo, a pesar 
que no votem en contra d'aques ta proposició no de llei car
regada de bones intencions, ens abstendrem perque creim 
que una ponencia política realment poc podria aportar res
pecte de la millora del finan~ment de consells insulars i 
ajuntaments. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sampo!. Pel Grup Parlamentari PP
UM, té la paraula el Sr. Martínez de Dios. 

- EL SR. MARTíNEZ DE DIOS: 

Sra. Presidenta. Sras. y Sres. Diputados. El objeto de 
nuestra intervención esta tarde, en este Parlament, tiene 
por finalidad debatir -después de haberla estudiado- la pro
posición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario 
SOCIALISTA en relación con el financiamiento de los 
consells insulares y de los municipios. 

Por el grupo proponente, su portavoz nos ha hecho 
una serie de referencias a situaciones de la financiación de 
las entidades locales haciendo invocaciones a una situación 
penosa de las mismas por efecto de un centralismo que, pa
rece ser, según ha dado a entender, desaparece con el pacto 
autonómico y, al mismo tiempo, poniendo en evidencia que 
la participación, como consecuencia de la reestructuración 
de estas relaciones por el pacto autonómico puede determi
nar que se suplan situaciones heredadas de falta de infraes
tructura y ha hecho referencia también a una cuestión rela
tiva a la deuda de los constructores como consecuencia, 
también, de una situació de déficit financiero por parte de 
las entidades locales. 

Lo que pasa es que tenemos que examinar detenida
mente la motivación de la proposición no de ley y las pro
puestas de resolución que en sus dos puntos se contienen. 
A este respecto, la primera cuestión que tenemos que for
mular es en qué consiste esa mejora de financiación de las 
corporaciones locales y de los consells insulares. Yo creo 
que esto no es cuestión que no esté resuelta, desde un pun
to de vista legal está perfectamente resuelta en la Ley de 
Administración Local que ha previsto procedimientos de 
financiación de las corporaciones locales, es decir, de los 
ayuntamientos, no así de los consells insulares, con unos 

n 
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mecanismos impositivos suficientes puesto que -como tam
bién se ha dicho aquí, porque ha hecho referencia el porta
voz del Grupo PSM i EEM, Sr. Sampol- ostentan los muni
cipios la gestión y la titularidad de tres grandes impuestos: 
los que recaen sobre los bienes inmuebles, en toda su ex
tensión (rústicos y urbanos, edificaciones y no edificacio
nes, servidumbres, concesiones administrativas, etc.), luego 
esto ya podría indicar que, según la naturaleza de los muni
cipios, se podrían producir esas situaciones de diferencia en 
su capacidad financiera de unos con respecto a otros; pero 
también son gestores de un impuesto relativo a la actividad 
profesional de actividades de todo tipo, incluso aquellas 
qu.e no aparezcan enumeradas en las relaciones que las re
glamentaciones particulares de las ordenanzas municipales 
puedan prever como uno de los medios de financiación; y 
el tercer y gran impuesto es aquel otro elemento patrimo
nial de uso infrecuente como son los vehículos de tracción 
mecánica cuya gestión e imposición corresponde a los 
ayuntamientos. 

Junto a ellos, con carácter facultativo, se le concede la 
facultad de que pueda acudir a un impuesto sobre las plus
valias, no plusvalías creadas o generadas en virtud de activi
dades de la Administración que hayan creado un beneficio 
añadido a la titularidad de la propiedad, sino por el simple 
hecho de la diferencia de precio que se produce en una 
transacción de enajenación de bienes o de atra índole, así 
como tod:}S aquellas otras cuestiones que están relaciona
das con ¡~ construcción cuyo impuesto también es facultati
vo. Lue¿o quiere decir que, desde un punto de vista legal, 
las posibilidades de financiación de los ayuntamientos por 
la materia tributaria sobre la que puede recaer su poHtica 
fiscal es amplísima. 

De aquí que este estudio sobre la financiación de los 
ayuntamientos y consells insulares tenga una clara ventaja 
a favor de los ayuntamientos puesto que éstos tienen toda 
la posibilidad de establecer estos impuestos de manera di
recta y no ocurre así con los consells insulares que no tie
nen ninguna atribución de imposición directa limitándose, 
pura y simplemente, en participar en aquéllos que la legis
lación de régimen local le reconocen. 

Por ello, el estudio sobre el déficit de financiación 
(también a eso se refería el Sr. Sampol) ofrece dificultades, 
y no es una cuestión política, és una cuestión técnica, de
penderá de las condiciones estructurales de cada municipio. 

Entonces, esta propuesta de mejora de los recursos 
económicos -también tengo que volver a hacer referencia al 
Sr. Sampol- ¿en qué se basa? Como él ha dicho, ¿en un au
mento de la presión fiscal o en una mejor gestión de los di
ferentes impuestos que tienen atribuidos las corporaciones 
locales? Yo me inclino, más bien, por esta útima solución; 
la presión fiscal no es ya algo que pueda asumirse por el 
contribuyente sin resistencia, por lo tanto hay que mejorar 
la gestión de los municipios y especialmente, esta gestión, 
hacerla bajo criterios de economicidad puesto que el desba
rate en los gastos municipales es excesivo. 

Por eso, hacer referencias a la circunstancia de la falta 
de financiación de los ayuntamientos cuando han llegado a 

situaciones de endeudamiento sumamente escandalosas, 
con una manipulación de los porcentajes permitidos por la 
ley que se han dedicado a gastos puramente corrientes y 
que no han sido empleados en la mejora de la infraestruc
tura, nos lleva a considerar que esta proposición de ley no 
es atendible en los términos en que se hace porque se olvi
da aquí, con una ignorancia que no es excusable, el hecho 
de que la propia Ley de régimen local, la Ley de bases <.le 
régimen local, me refiere a la Ley 7/1985, en su artfculo 117 
prevé la creación de la Comisión nacional de Administra
ción local, órgano permanente para la colaboración entre 
la Administración del Estado y la Administración local. 

A esta orientación le corresponden, según el artículo 
118, una serie de cometidos y así, en el apartado b) dice 
que corresponde a la comisión efectuar propuestas y suge
rencias al Gobierno en materia de Administración local y 
en especial sobre atribución y delegación de competencias 
en favor de las entidades locales, distribución de las sub
venciones, créditos y transferencias del Estado a la Admi
nistración local así como participación de las haciendas lo
cales en los tributos del Estado; luego quiere decir que por 
[os mecanismos de imposición directa, por los mecanismos 
de participación en aquellas posibilidades que, a través de 
los impuestos del Estado, se dan a las entidades locales de 
participar en estos recursos estatales (por ejemplo el Im
puesto sobre la renta), [os órganos de la Administración lo
cal cuentan con suficientes organismos de financiación, lo 
que ocurre es que la gestión puede ser deficiente; lo que 
ocurre también es que l!quí parece intuirs~ que, de este es
tudio -y éste tal vez sea un juicio un poco temerario y apre
surado- se quiera hacer recaer sobre la administración eco
nómica los recursos de la Comunidad Autónoma y, basán
donos en ese nuevo criterio de distribución de los recursos 
de la hacienda nacional en general entre los diferentes en
tes que constituyen la Administración del Estado, es decir, 
la Administración central, la local y, en este caso, la de los 
consells insulares, se quieran hacer recaer parte de estas 
obligaciones de financiación en las comunidades autóno
mas y concretamente en ésta, en la de las Islas Baleares. 

Como digo, si ésto es lo que late en esta proposición 
no de ley, si a través de esta comisión que se pretende tam
bién que aprobemos y que funcionaría dentro de la Comi
sión de Asuntos Institucionales, mejor dicho, la ponencia 
que dentro de la comisión se propone como adecuada para 
hacer estos estudios, consideramos que no es el camino ad
misible. 

En primer lugar porque ya la Ley de régimen local pre
vé la Comisión nacional de Administración local como ór
gano de colaboración, de participación, de discusión, de es
tudio y todo lo que ustedes quieran en materia financiera 
entre el Estado y las corporaciones locales. 

Por otra parte es ciertamente curioso que cuando esta 
comunidad ha pretendido conseguir algunos recursos para 
dotaciones de servicios de infraestructura como eran los de 
saneamiento, y se ha arbitrado el impuesto correspondien
te, además del rechazo que ha sufrido en esta Cámara, las 
descalificaciones y la propaganda negativa que se han he
cho con una demagogia verdaderamente execrable y que 
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ahora ha sido objeto nada más y nada menos que de un re
curso de inconstitucionalidad, uno de ellos el llamado Im
puesto ecológico y, en cuanto al otro, al del llamado Canon 
del agua, que sigue siendo objeto de la mayor repulsa, de la 
mayor obstrucción por parte de determinados ayuntamien
tos en su gestión, se nos pretenda plantear esta cuestión de 
la financiación de las corporaciones locales, cuando las úni
cas instituciones que están huerfanas de recurso, que no 
tienen medios, que la posibilidad de imponer recursos -va
mos, impuestos propios- se la condiciona y limita no sola
mente la ley sino a actuaciones de la propia Administra
ción central, se nos proponga aquí que aprobemos una co
misión para estudiar aquellas deficiencias en la finaciación 
de los entes de Administración local cuando realmente es
tán perfectamente dotados, en cuanto a medios legales. 

La cuestión de su inadecuada gestión es cuestión que 
también deben resolver ellos y que no corresponde a este 
Parlament puesto que -como ha dicho el portavoz del Gru
po SOCIALIST A- los municipios tienen autonomía total, 
administrativa y financiera. Por lo tanto, que cada palo 
aguante su vela y resuelvan sus problemas. 

No podemos dar apoyo a esta proposición no de ley 
por las razones apuntadas considerando, por otra parte, 
que toda esta ponencia no podría, en todo caso, formular 
propuestas de mejora que no tendrían una vehiculación o 
un medio de llegar a quien tiene que resolverlas, que es el 
Estado y -que, por otra parte, también rogamos a ustedes le 
invoquen para que cumpla con sus obligaciones aportando 
los recursos que debe a las corporaciones locales, pagando 
a los contratistas de las obras que contrata la Administra
ción central en esta comunidad autónoma y todas aquellas 
cuestiones que en orden a financiación o subvención de los 
servicios que atendemos son necesarias; y cuando llegue el 
momento. de la aplicación práctica de las ·transferencias que 
de acuerdo con el pacto suscrito nos corresponden, se 
acompañen de los recursos precisos para su atención. Gra
cias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes grAcies, Sr. Mart(nez de Dios. Pel tom de repli
ca té la paraula el Sr. Tur. 

EL SR. TUR I TORRES: 

GrAcies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Primera
ment vull agrair, com no pot ser d'altra manera, el suport 
del Grup MIXT a la nostra proposta i únicament, donat el 
sentit de la intervenció del Sr. Vidal, només li faré un acla
riment que, a la vegada, també pot servir per al pf>rtaveu 
del Grup PSM i EEM quant a per que proposam la creació 
d'una ponencia en el si de la Comissió institucional, preci
sament perque volem que sigui una proposta oberta, per
que entenem que les hisendes de les corporacions locals 
són millorables -i els fets ho demostren- i no hem volgut 
portar aquí una proposta tancada que pogués ser millora
ble i que, per tant, des d'aquest punt de vista, pogué ser re
butjable. Creim que l'interes -i cree que així ho ha recone
gut el Sr. Sampol- d'aquesta proposta és simplement posi
tiu, és una proposta oberta perque es debati quina és la si-

tuació que hi ha avui i quines són les possibles solucions a 
aportar que la millo ras in. 

Per tant, des d'aquest sentit, li diré, al Sr. Sampol, que 
estam absolutament d'acord o bllsicament d'acord amb ta
tes les aportacions que han fet ells i que esperava en un 
principi -cree que ara ja l'esperan~ és una altra- que a pe
sar de la seva abstenci6 hagués pogut participar en aquesta 
comissió i hauría pogut aportar totes aquestes aportacions 
o observacions que ha fet aquí perque crec que té raó bllsi
cament en totes elles i del que es tractava precisament era 
d'aixo, de constatar-les, de discutir-les, de debatre-les i d'e
levar a aquest Parlament aquelles propostes que s'hagues
sin cregut oportunes per millorar aquest finan~ment de les 
corporacions locals. 

En qualsevol cas la seva intervenció ha estat positiva i 
així ha he de fer notar. 

Pel que fa al portaveu del Partit Popular o del Grup 
PP-UM, d'entrada he de dir que m'ha sorpres que el Grup 
Popular tengui una teoria o un sentit en les seves interven
cions en el mes d'abril i que encara sense haver passat un 
mes, sense haver acabat el mes de maig, ja hagi canviat 
completament, i li llegiré exactament el Diari de Ses
sions del dia 9 d'abril del 1992 on, en una proposta del 
Grup PSM i EEM, el portaveu del Grup PP-UM, que era 
en aquell cas el Sr. Huguet, deia exactament, fent referen
cia a la seva proposta que he esmentat abans: "jo crec que 
farien un bon favor -i llegesc textualment- si a més hi ha
gués un altre punt en la seva proposició no de llei que és 
instar el Parlament perque es faci una comissió o una po
nencia perque estudi"i el finan~ment de les corporacions 
locals i deIs consells insulars a les Balears. Podria ser una 
iniciativa amb la qual faríem un bon favor a totes les corpo
racions locals perque és evident que amb tot aquest contin
gut es ratIla la simplificació administrativa". 

Bé, si aqueixa crítica es feia en aquell moment al partit 
proposant i que endemés la podíem compartir -jo crec- tots 
els membres d'aquesta Cambra, ara no ens poden dir sí, no
saltres, en aquell moment em sembla que ja la teníem pre
sentada pero, en tot cas, si la vam presentar dos dies des
prés dirien que ara no és positiva. Pero és que endemés no 
sé com algú pot sortir en aquesta tarima i dir que aquesta 
pro posta nostra no es pot acceptar o no és positiva perque 
precisament l'hem volguda fer light en aquest sentit; feim 
una proposta oberta perque la situació de les nostres cor
poracions locals i deIs consells insulars és un fet, és un fet 
que no és discutible. 

També compartesc la intervenció del Sr. Sampol quan 
deia que potser no faria falta fer comissions per analitzar 
quin és l'estat de les nostres corporacions; amb aixo estam 
d'acord pero sí que aquest estudi l'ha d'estudiar una comis
sió i volem nosaltres o pretenem nosaltres que sigui una 
comissió la que dugui les propostes que surtin d'aquest es
tu di tecnic, que sigui una comissi6 -repetesc- la que les du
gui a aquest Parlament perque siguin debatudes, i ha volem 
fer així perque surtin amb el mmm consens, perq ue si no 
no avan~ríem gaire en aquest sentit. Sé o record que el Sr. 
Martínez de Dios ha fet elogis de la Llei d'Hisendes locals 
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com una solució bona per al finan~ment de l'Administra
ció local i deIs consells insulars, i ho sabem que és aOO, si 
precisament va sortír suportada per unanimitat del Con
grés de Diputats; passa que s'ha demostrat insuficient per 
una s~rie de circumstancies que he analitzat jo i per moltes 
altres que han sortit en les intervencions que m'han succei:t. 

Per tant, creim que una proposta d'aquest tipus, que 
l'única intenció que té és positiva i que sobre el tema on 
vol incidir, que és el finan~ment de les corporacions 10-
cals, és tan palesa, és tan evident, no donar-Ji suport creim 
que és un error que, des d'aquí, hem de denunciar i que no 
podem aeceplar pero molL més quan aquesl grup matcix, e l 
grup majoritari d'aquesl8 C3 mbra enca ra no fa un mes -re
petese- ha proposava com una bona o lució. 

~ . 

Pel que fa a la LJci d'hisendes loca ls I a les vies de fí
nan~menl que lenen les corporaeions locals avu i per avui, 
parlam deis lres grans impOS1S que fixa aquesta legislaci6, 
el Sr. Marlfnez de Dios deia que era sulieienl , no és sufí
cient, ho constatam cada dia; o és que preten que encara 
des de les administracions locals s'augmenti la pressió fiscal 
als nos tres ciutadans? Creim que seria un gran error per
que ja se n'ha fet de més. 

Llavors diu, com a soluci6, millorar la gesti6. En mi
llorar la gestió recaptalÓria estam d'acord; per aixo dei a 
que comparU"em la inlervenció del Sr. Sampol en el senlil 
que aquesta és una arca, tan! la ges lió tributaria com la re
captació com la inspecció, que és una afea que Ií ve gros a 
a la majolia de munieipis de les nos tres illes ¡que, per lanl, 
des d'ac¡uest ParJamenl sf que ereim que es poctrien fer ae
tuacions per miUorar i per ajudar aquests ajuntaments a re
soldre aquesta problematica; ara, no ens digui que amb una 
millar geslió de la despesa es resoldria aquest problema i 
ens tregui un exemple d'un ajuntament que sap que no gas
tava adequadament els seus recursos, no generalitzi situa
cíons excepcionals i puntuals que creim que hi poden ser 
peró no les generalitzi o no les faci extensibles a tots els 
municipis d'aquestes illes. 

Participació en els tributs de I'Estat. Ha sabem, que és 
aixf i hi estam d'acord, i sabem que es poden millorar, i no 
ho deim nosaltres, ho diu la Federació de Municipis. Per 
tant, no basta amb predicar en el desert, nosaltres no par
lam, només feim una proposta perque a partir d'aquest Par
lament aquestes solucions -les que siguin propies d'aquest 
Parlament- es puguin debatre i les que no seran públiques i 
podran arribar aBa on hagin d'arribar, nosaltres no ens 
oposarem, a aixo; pero és que endemés s'oblida d'una cosa 
molt important.... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Diputado, le ruego que vaya acabando, ha agotado 
su tiempo. 

EL SR TUR 1 TORRES: 

Acap tot d'una, no m'havia adonat que se m'havia en
res el Bum, acap tot d'una. Sra. Presidenta. 

S'oblida quan diu que aquest no és un tema d'aquest 
Parlament, es veu que no ha llegit o que no ha volgut re
cordar en aquest moment I'article 39 de la Llei d'hisendes 
locals -ara l'he deixada en el meu escó- que diu exactament 
que els ajuntaments participaran deis tributs de l'Estat o 
des de les comunitats autonomes en la forma que així ho 
arbitrin els parlaments locals; per tant, aquest és un tema 
que és propi d'aquest Parlament, que és correcte que es de
batí en aquest Parlament i llavars, les postures que tengui 
cadascú, ja són una altra cosa. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Tur i Torres. Grups que vulguin in
tervenir en el torn de contrarreplica? Pel Grup Parlamen
tari MIXT, té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. Bé, re
plicanl la intervenci6 del Sr. Tur, seré moll breu i li diré 
que jo sí que li he entes perfectament aBo que m'ha volgut 
aclarir sobre el caracter de la ponencia. 

Jo ho entes perfectament i per aixo li he anuncial el 
nostre suport, perque jo entenc que després deIs eSludis 
tecnics que, efectívament, els podria fer qualsevol municipi 
o institució, perque no hem d'oblidar que la seva proposi
ció no de llei es refereix a una ponencia sobre finan~ment 
deIs consells insulars i municipis, no només deis municipis 
i, per tant, a mi em consten les dificultats de finan~ment 
deis consells insulars i cree que voste, d'alguna manera, no 
ha ha dit pero jo he volgut entendre que també es posaven 
en el mateix sac quan es referia a aquestes dmcultats i no 
em consta que Obeeixin, les seves dificullats de finan~
ment, a una mala gestió deis seus recursos, precisament. 

Per tanl, jo I'he emes perfeclament, no cree que la seva 
ponencia sigui light pero tampoc no cree que la seva ponen
cia oculti altres inlencions, llomés que a través de la Ca
missió d'Assumptes Institucionals d'aquesta Cambra es faci 
un estudi sobre el fínan~ment -torn a repetir- no només 
deIs municipis sinó també deIs consells insulars. Per aixo Ji 
repetesc que ha he ent~s perfectament i Ji donarem suport 
a aquesta proposició no de llei. Moltes gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Vol fer ús de la paraula el Sr. Mar
tÍnez de Dios? Té la paraula. 

EL SR MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sra. Presidenta, Sras. y Sres. Diputados. Vamos a tra
tar de precisar las cuestiones. 

En primer lugar, la financiación de las haciendas loca
les por disposición de la Ley de bases le corresponde en 
virtud de las normas legales que dicta el Es tado; las leyes 
de la comunidad autónoma, en segundo lugar, y por las or
denanzas fiscales; esto es lo que dice la ley. 
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Establecido que las corporaciones locales tienen sufi
cientes recursos tributarios para obtener los medios de fi
nanciación, que las comunidades autónomas han sido y es
pecialmente ésta ha sido maltratada cuando ha tratado de 
conseguir recursos para financiar aquellas necesidades de 
los municipios que forman parte de la misma, como se tra
ta del ya citado Impuesto o Canon del agua, quiero precisar 
con toda claridad que en la anterior intervención del porta
voz de este grupo se hizo referencia a la conveniencia de 
constituir esa comisión a la que usted se refiere pero, claro, 
en aquella sesión se dijo eso y muchísimas cosas más, y en 
ésta también se están diciendo otras cosas y se entreven 
también otras muchas a través de la proposición no de ley 
que se presenta y de las resoluciones que se pretenden. 

Como estimamos que lo que se vehicula a través de la 
misma es cargar en base a esa cuestión relacionada con los 
acuerdos suscritos por los partidos Socialista y Popular en 
relación con el desbloqueo de la atribución de competen
cias y, en consecuencia, de los recursos que eso lleva implí
cito, como consideramos que a través de esta proposición 
no de ley lo que seva buscando es también un compromiso 
financiero por parte de la Comunidad en materias que -di
go- estan perfectamente atendidas desde el punto de vista 
legal de los medios que le señala la ley, la gestión o la efica
cia de esa gestión, que ya es diferente, no negamos en abso
luto la conveniencia de una comisión; pero esa comisión 
-estimamos- no tiene que venir de mano de una propuesta 
del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, ya que aquí se ha 
señalado con toda claridad que los verdaderos huérfanos de 
dotación financiera son los consells insulares. 

Como dijo el Sr. Sampol, las cuestiones técnicas de ese 
problema financiero las conocen estas instituciones e inclu
so los propios ayuntamientos, 10 que nosotros señalamos y 
pretendemos, y señalamos para que sea recogido por las 
propias corporaciones es que por parte de cada uno de los 
consells insulares, en cada una de las islas que tienen com
petencia y que conocen todos aquellos problemas de sus di
ferentes municipios, se hagan los estudios pertinentes y se 
pueda, a través del procedimiento que corresponda, sea en 
comisión o sea cualquier otro de los procedimientos regla
mentarios establecidos, poder llegar a conocer estas defi
ciencias y estas limitaciones que -como he dicho anterior
mente- son de difícil determinación puesto que las condi
ciones económicas de cada municipio son diferentes por la 
propia naturaleza de los impuestos municipales que, según 
las condiciones socioeconómicas de los mismos darán ma
yor O menor rendimiento y darán mayor o menor posibili
dad. 

e 
Por lo tanto, nuestro apoyo a esta proposición no de 

ley que usted, portavoz del Grupo SOCIALISTA, conside
ra light, que el Grupo MIXTO ya no considera light y que 
nosotros consideramos que lleva también su carga de vene
no encerrada, para no pillarnos los dedos no podemos apo
yarla salvo cuando estas propuestas vengan de parte de 
aquellos órganos que nos merecen una verdadera garantía 
de seriedad en el planteamiento de los problemas, que son 
los consells insulares. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gnlcies, Sr. Martínez de Dios. Conelos el debat 
procedirem a la votació. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra. 

Srs. i Srs. Diputats que s'abstenen. 

El resulta! de la votació ha estat: 20 vots a favor, 28 en 
contra, 5 abstencions. 

Y.2) - PROPOSICIÓ NO DE LLEl R. G. E. NÚM. 
3135/1991, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTA
RI PSM 1 EEM, RELATIVA A REGULACIÓ D'ACfI
VITATS DE TURISME DE VEHICLES TOT TER
RENY. 

Passam al següent punt de l'Ordre del Dia que és la 
Proposició no de L1ei número 3135, presentada pel Grup 
Parlamentari PSM i EEM, relativa a regulació d'activitats 
de turisme de vehieles tO! terreny; no s'hi ha presentat cap 
esmena. Té la paraula, en nom del grup proposant, el Di
putat Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gracies, Sra. Presidenta. Ja el 28 d'agost del 1990 el 
Grup Parlamentari Nacionalista i d'Esquerres, mitjan~nt 
un escrit del diputat Sebastia Serra denunciava el tema que 
avui duim a la consideració d'aquest plenari; advertíem que 
a les dunes de sa Mesquida, en el terme municipal de Cap
depera es realitzaven rallyes í motocros, una zona que prest 
sería catalogada com a Área natural d'especial interes; els 
mateixos dies el PSM advertía l'Ajuntament de Capdepera 
i, per escrit, so¡'¡icitava que els infractors fossin sancionats i 
que es controlas de manera efectiva la preservació de la zo
na de sa Mesquida. 

Varem obtenir res posta al BOPIB de día 19 de desem
bre del 1990, en que el conseller d'Obres Públiques i Orde
nació del Territori ens deía que la Direcció General de Me
di Ambient no tenia coneixement abans de la recepció d'a
questa pregunta que es realitzassin raLlyes de vehicles to! 
terreny i motor a les dunes de sa Mesquida de Capdepera; 
afegia: "Posats en contacte amb l'ajuntament se'ns comuni
ca que per ordre del seu batle es va prohibir la practica d'a
quests rallyes i que, per tant, han cessat des del mes d'agost; 
aixo no obstant la vigilancia de la policia municipal va con
tinuar. Ates que la finca esta barrada sí que hi ha impossi
bilitat practicament per a l'accés". 

Pero lluny de minvar, aquestes activitats han prolife
rat: excursions organitzades en jeeps i altres vehicles tot ter
reny dins arees de gran valor paisatgístic, en especial la zo
na de llevant de Mallorca (Cala Torta, Aubarca, Cala Agu
lIa, sa Mesquida, etc.). Les excursions, de les quals hi ha 
fins ita! publicitat a revistes de Capdepera, s'organitzen 
des de Cala Millar i Cala Ratjada basicament, formant 
grups de sis a deu vehicles que entren en petits intervals als 
lIoes elegits i circulen entre els pinars, les platges i dunes; 
es formen autenties convoys, a vegad~~ de 50 vehicles, que 
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:::irculen pels camins de zones de gran interes ecológic; s'hi 
afegeix, encara, vehic1es tot terreny de lloguer o no. 

La degradació que provoquen aquestes expedicion éS 
imponam; J'impacte és e: pecialmen l gran a les zon du
nars d.e a M ljuida, una zona ja moJt afeclada per extrae
cions il.legaLs d'arena també denunciades en aquest Parla
menl. E ls efcclcs nocjus són eviden ts: erosió acceJerada 
destrucció de la vegetació, brutor, renou. Destorben i de
graden l'equilibri d'un sistema tan fnlgil com és el d'aques
tes zones i provoquen un veritable atemptat ecológico 

La situació de les zones en les quals es desenvolupen 
aquestes activitats és la següent (estan inventariades dins 
l'inventari d'espais naturals de l'INESE, de I'any 1985, com 
a arees de valor ambiental molt aH): la zona inclosa dins 
rarea número 8 (els penyassegats d'Arta), es tracta d'una 
de les zones més silvestres de Mallorca, amb gran interes 
geologic i és una important zona d'anidam ni d'au mari 
nes, un paisatge grandiós i d'una extraordinaria bel!esa; 
també esta inventariat dins I'inventari d'espais nalura ls de 
prOlccció especial d'lCONA de I'any 1984, ¡nclo a din l 'es
pai MA ]0 i catalogat com les munlanyes d'Arü\, s'hi troba 
una importanl localital bOlilnica, valors Oorí ties excepcio
nals, va lors ge morfolOgics, geologics, hidrologics, faunís
lies, paisatgíslics, etc.; esul catalogada dins la Llei d'Es pais 
Natural del Govern balear, inclosa dins l'~rea naLUral d'es
pecial interes número 10 de les munt¡myes d'Arta. 

HeUl requeríl informacions dels.ajumaments implica.ts 
de Capdepera i Arta; el primer ens dju que l'any passal 
aquests vebicles passaven per cala Mesquida, pujavcn du
nes, posaven obsfacles per superar-los i van er aturaLS per 
I'ajuntament., ens diuen que fa tres estius que es fa aquesta 
activitat i el problema que té l'ajunlament és que no pOI 
disposar de vigilancia perqu~ els municipals no lenen me
dís per Cicar-se díns aquestes rones. L'Ajunlament d'Arta 
ens diu que els itineraris no es fan per cap caro! municipal 
o almanco no figuren en cap cataleg, ens diuen que aques
les excursions arribaven [jns a Aubarca pel cam1 des Mat
zoc i tQrnaven pel cami d'Aubarca; hi va haver denúncies 
deis velnats, pagesos que es queixen perque dificulten la 
circulació deIs tractors i denúncies deis vei"naLS que diuen 
que els vehicles travessaven les seves parcel-les. 

Evidentment, aquestes excUIsiolls de vellicLes 10t ler
reuy, com hem visl, dins Arees prolegides, conLradiuen e l 
que la Llei d'espais naturals estableix en el eu arlicle ter
eer on s 'jndica que aquests espais no podJan ser dedicats a 
ulililzacions que impliquin transfonnació del seu destf o 
naLuralesa ni a aq ueUes que lesionin el seu s valors ecolo
gics o paísulgL<;lics. L'ilrLicle 19 es lab leix que només s'a uto
ritzara l'obertu ra de nous qtmins en casos de justificada ne
ccssitat i que, en qualsevol cas, el projecte corre ponenL 
haura d'inclou rc un esLUdi comparal iu de les allernalives 
possibles pcr tal de gara ntir el menor impacte ambiental i 
la preservació deIs elernent que donin especial caracler al 
paisatge. 

D'aquÍ aquesta proposició no de llei que avui presen
tam i que pretén que s'aturin aquestes activitats, almanco 
tal com es duen a terme i es canalitzin a través de camins 

asfaltats fora de zones de gran valor ecologic i per itineraris 
aprovats i controlats previament. Per aixo demanam a 
aquest plenari perque insti el Govern a regular l'activitat 
de turisme de vehicles tot terreny per tal d'evitar l'impacte 
ambien tal que provoca i prollibir-Ia expres HmenL din ' %0-

nes afectarles per la LLei d'Espais naturals. Al mateix tcmps 
proposam que la Direcció General de Medí Ambient pren
gui lOtes les mesures necessAries per lal d'impedir i sancio
nar aquestes in(raccions de la Llei. d 'Espais naLUrals coordi
nanl i donanl supon a l'actuació del ' municipis en aquesl 
sentit. 

Fins aquí la proposició no de llei i tampoc no és la 
nostra missió ni la nostra intenció dir a partir d'ara al Go
vern com ha d'actuar en aquest cas, pero sí que voldríem 
indicar que hj ha actuacions precedems a allres comunitats; 
per exemple, la Generalitat de Catalunya dicta el Dccret 
59/1989, de 1 <.le mar~, pel qual es regula la circulació 010-
IOritzada per a la protecció del medi natural ; regula per 
exemple, les compelicions motociclistes com m Locros, en
dUf(olO tal lerreny, lrial, regu la les co01pelicion aUlomobi
lfstiques com autocros, rallyes, compelicions de vehicles 
"quatrc per quatre" i regu la la circulació O1otoritzada \liure, 
6s a <.Iir, per exemple, pel que fa rus recorreguLS aquesLS 
hauran de transcórrer per caneteres i pi tes ja lransi tadcs i 
no s'aulOri tza que vagín camp a travéS, n es podran practi
car compcLici ns en L10cs que no estigu in cxpressamen ts 
destioaLS per la Federació Catalana en aquest ca , amb la 
intervenció deis ajuntaments en els municipis o que en les 
competicions sera oblilta(O~i )'ús de pneumatics anomen
lats ecologics i s'hauran de complir les ordenances de Tran
sil pel que fa a les emissions de sorol\. 

A1lres actuacions prohibeixen totaLment la circulació 
motontzada Uiure dins lerreny (orestals, e tc.; és a di.r, sc
gurament el Govern coneix sobradamenL aquest text i no ti 
hem de dir que el copil, evidelllment, aquí tenían una pro
blemlllica específica pero s[ que la aportam com un antece
denl per lal que comenci a regular en aquest sentil. 

Esperam que aquests arguments els faran considerar la 
necessital de regular aquesta activital i, en con eqüencia, 
votjn a favor d'aquesta propo ició no de Uei que s01s preten 
la protecció i consclvació de les zones priviLegiades de Ma
llorca que tenim el deure de preservar i llegar als nostres 
descendents; hi ha una gran preocupació, almanco aixi 
se'ns ha fet arribar, dins aquests municipis, preocupació 
que esta en les persones preocupades pel medi ambient i 
pel territori i I'hem volguda lransmelre a aquest Parlament 
i esperam que se'n facin ressó i instín e l Govem a prendre 
les mesures correctores adequades. M ltes grades, 

(L'Honorable Sr. Vicepresident Segon substitueix 
I'Honorable Sra. Presidenta en funcions). 

EL SR. PRESIDENT: 

Molles gracies, Sr. Sampol. Grups parlamentaris que 
vulguin intervenir? Pel Grup Parlamentari MIXT, té la pa
raula el Diputat Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 
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Gracies, Sr. President. El Grup Parlamentari MIXT 
donara suport a aquesta proposició no de lIei, crec que 
practicament hi ha una coincidencia total amb l'exposició 
que ha fet el portaveu del grup proposant, del Grup PSM i 
EEM i, fins i tot, com ha dit en la seva intervenció, la qües
tió no es limita únicament i esclusivament a les activitats de 
turisme amb vehicles tot terreny sinó a altres tipus d'activi
tats que es fan dins aquestes zones moltes de les quals es
tan protegides. 

Jo voldria dir que molt ens temem que si a~ no s'atu
ra no tan soIs es mantendran les activitats que es produei
xen actualment d'aquests tipus sinó que fins i tal s'incre
mentin; cada vegada hi ha un sector de l'oferta turística que 
vol anar en aquesta direcció, fins i tot tenc informacions 
que hi ha persones, en aquests moments, interessades en 
encetar una nova activitat dins aquestes arees, ha dic que 
sigui exactament dins arees protegides pero sí dins zones de 
les quals s'haurien de conservar els paratges, per la condi
ció de verges que tenen, que volen introduir una activitat 
que recentment s'ha introduH a Catalunya i que és la d'a
questes zones d'entrenament paramilitar amb totes les be
nediccions deIs organismes pertinents i sembla que hi ha 
un grup de persones, també aquí, a la nostra comunitat, 
que els agradaria muntar un parc d'aquest estil, com el que 
s'ha oben recentment a Sant Hilari Sacalm a Catalunya, i 
crec que a¡;o també seria molt greu. 

Per tant, és necessari que es regulin les actlvltats, 
sobretot dins els espais protegits, dins aquestes arees que 
estan en el cataleg i que, per tant, en aquest sentit estam, 
com he dit, totalment d'acord amb aquesta intervenció i 
que s'hagi presentat avui aquesta proposició no de llei i, 
per tant, Ji donarem el nostre suporto Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Pallicer. 

EL SR. P ALLICER 1 PUJOL: 

Sres. i Srs. Diputats. Hem escoltat i varem llegir, en el 
seu moment, la proposició no de !lei del Grup Parlamenta
ri PSM i EEM, amb molt d'interes i l'hem escoltada també 
amb tota atenció perque és una proposta que creim que 
mereix ser atesa a causa de la importancia que pot tenir i 
que ja té en certa manera, sense ser extremistes en aquest 
moment i de cara al futur. 

En aquests darrers anys s'ha donat un fel a les nostres 
illes, hi ha hagut una proposta d'oferta nova turístib que 
és aquesta de fer unes excursions amb un cert sentit d'aven
tura amb uns vehicles tot terreny, fent una caravana, que 
penetren per dins els boses i per dins les garrigues, sent una 
activitat economica que, fins ara, té un cen exit; és a dir, 
que una vega da més, malhauradament, el fet economic pe
netra dins el medi natural, aquesta vega da des d'un punt de 
vista bastant insolit. Pero hi ha més, dins els nostres bases i 
les nos tres garrigues també es dóna en aquests moments 
una activitat esportiva que va a més, que té uns simpatit
zants, que té uns esportistes, uns adeptes a aquestes compe-

ticions de les motos, del motocros, de l'enduro, del trial, 
que penetren una vega da més dins els nostres medis na tu
rals i, des deIs nostres pobles, practicament de tots, podem 
escoltar els caps de setmana, podem escoltar els horabaixes 
a l'estiu els renous estrepitosos de les seves maquines; pe-

netra, una vegada més, la maquina, dins aquest medi natu
ral de les nos tres garrigues i deIs nos tres boses. 

Té unes causes que poden arribar a ser greus -i deim 
que no volem ser extremistes ni exagerats- i és la degrada
ció lenta que fan tant els uns com els altres, tant els vehi
eles tot terreny com les motas de motocros, trial, etc., que 
penetren, fan tiranys, maltracten la nostra flora i la nostra 
fauna; atempten contra especies protegides en trepitjar-les, 
atempten contra els nostres arbusts mediterranis, que no 
anomenaré pero que tots els tenim presents -les mates, els 
ullastres, etc.- així com també espanten els nostres anímals, 
els nostres ocells, les nostres aus, els reptils í aixÍ els fan fu
gir del seu habitat; rompen amb el seu renou tot aquest 
món natural que tan important és per guardar els equilibris 
pertinents dins els medís naturals, dins el seu habitat natu
ral. 

No hi ha cap dubte, Sres. i Srs. Diputats, que l'home 
habita en dos mons. Habita en el món que va trobar, del 
medi físic, de l'aire, de l'aigua, deis vegetals, i habita en el 
món creat per ell de les institucions, deIs artefactes, deIs in
vents. Creim que és necessari que aquest darrer món de les 
institucions in ten ti regular, perque no s'espenyi més, el 
món que va trobar, el món natural. 

Pensam que es tracta, en definitiva, de fer una regula
ció d'aquest segon món, d'aquest primer món per part de 
les institucions. Creim que s'ha de prevenir el mal que hi 
pot haver de cara al futur amb aquestes modalitats i creim 
que hi ha d'haver un bon ús del nostre medi natural fent 
una bona gestió d'aquest ús, deis espais naturals, de les 
nostres garrigues i deIs nos tres boses i pensam que és una 
assignatura pendent fer aquesta gestió de l'ús que té, en de
finitiva, aquest Parlament i que, tard o prest, haura d'arri
bar afer. 

Es tracta de trobar sOlucions, de posar-hi remei ara 
que és hora, ara que encara el foc és molt petit i que és bo 
d'aturar a través de normes que reguJin les activitats co
mercials que ja hem dit abans i aquestes activitats esporti
ves, prohibint a segons quins indrets la practica i regulant a 
uns altres, també, la seva practica. Sabem -i ho han dit aquí 
els diputats que m'han precedit- que en segons quines co
munitats autonomes ja s'ha regulat, concretament a Catalu
nya amb tot un detall que ha donat el company Pere Sam
poI. 

L'hem de protegír d'aquestes actlvltats perque si no 
perillen en certa manera els ecosistemes que tenim a cada 
un deIs nostres indrets i deis lloes més privilegiats i més 
hermosos de la nostra comunitat autonoma. 

Tots tenim necessitat de la natura, de gaudir d'ella, no 
hi ha cap dubte i també tenim el deure de mantenir aquests 
equilibris de que ens parlava el company, aquests equilibris 
que són fragils, aquests equilibris ecologies; tenim el deure 
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de mantenir-Ios i jo record en aquest moment unes parau
les d'aqu e..s La escripLora belga, MargucriLe Yourcenar, que a 
un esborrany de la seva ob ra Memories d'Adritl va escdure 
"rien de plus fragile que L'equilibre des bolieres"; no hi ha res 
més Eragil que guardar i mantenir els equiübris dels lIoes 
hermosos, deis lIoes garriLs. Creim que no ens queda més 
remei, Sres. i Srs. Diputats, que preservar per mamenir la 
qua lilal de vida d'ara i de les gencracions futures el més e -
tim l que tenim i aquesl primer món de que parlava aban. 

Per aquestes coses donara suport el nostre grup a 
aquesta proposició no de lleL 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PP
UM, té la paraula el Diputat Sr. Palau. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Sampol, abans 
de fixl'lJ' la 1I0Slra p lura sobre aqucsta proposició no de 
Jlei que YO ' l~ han pr 'cnlal avui aquí m'agradaria d'algu 
na manera rer algunes con ideracions, explicar com varen 
néixer, d'alguna manera i per que val'en néixcr aq uesLs li
pus d'excursious -segon el coneixemenl que nosallres lc
nim- i també amb quines inlencions es fan i com es fa n. 

Aques tes excursions amb vehicles tal lerreny ja feía 
rnoll de temps que existien, o sigui,Jins I'any 1987 podrfem 
dir que es desenvolupaven d'una manera indiscriminada 
d'una manera alvalge i sense cap contrOl per cap organit
zació. A partir d'aquestes dades són dctermin3ts lour-ope
radors els qui, d'alguna manera, es preocupen per aquesta 
activitat i entre ells mateixos fan que la regulin i no lenen 
altra intenció que donar a conéixer una ofert~ complemen
taria a a110 que puguin ser les excursions tradicionals que 
es teien a les nos tres illes. 

Que busquen amb aquestes excursions? Dones, bus
quen diferents objectius com són: en primer lloc sensibilit
zar el "visitant de la bellesa del nostre paisatge; en segon 
lloc donar -li informació de les arees protegides; per una al
Ira banda motivar-lo a desenvolupar més l'interes pel medi 
ambien l propi de I ··s IlIes i, per altra banda, introduir-Io 
(Jin la nora, la fauna j la cultura rural de les nostres illes. 

Aquesta activitat que desenvolupen -com he dit abans
aquestes agencies, d'alguna manera, organitzades, la fan 
dins un ordre i un gran respecte -pensam nosaltres- per al 
propi medi ambient i per a la prOpia nawralesa i, per com
plir aquests objectius ten en els següents erileris: en primer 
lloc l'activitat té !loc dins camins que exisleixen en I'actllali
tat, no es creen ni s'afegeixen nous camins, ten en prohibi
ció total de la desviació deis camins tra~ts iniciaIment i eIs 
camins que S' lllilitzen no lravessen dunes; per alrra banda -í 
leninl en e mplc que els propis usuaris, en aquest cas els 
cJjen lS, lambé el. ho demaneo - lenen cura de I'emorn per 
on ells disco rren i per 00 fan aquests lipu d'excursioDs i 
retiren d'una manera regular els feros que s'acumulen des
prés, precisament, de moltes excursions de caps de setmana 
que no són les que organitzen ells; fan grans neteges a final 

de lemporada, en algun casos fan repoblacions forcs lals i 
vígíl;)ncia d'incendis; també cal assenya lar que cada una 
d'aquestes excursion s'acompanya -í com ha dit molt bé el 
Sr. Samp 1, lenen un limiL maxim de deu vehiclcs- almenys 
per dos monitors que eslan in lruH per a aques t Lreball i 
que, d'alguna manera, ensenyen al usuaris el conecte fun
cionament deIs vehicles i els donen, a la vegada, la informa
ció també pertinent i necessaria sobre el paisatge, els ani
mals i les plantes de les zones que reconeixen. 

Aque lS grups de vehicles -com he dil abans- regular
ment no poden uperar el númerO de deu í lenen inslfuc
cions quanl a la Jimilació ele vel cilal perqu~ maí no passin 
pels camins que no eS larl asfa lta entre 5 o 15 quilometres 
j per carretera enlTe 35 040 quilomctres. 

Tot aixo exposat fins ara fa que el nOSlrc grup no pu
gui 'ompanir lo talmenl el que és la pr p sició no de llei i 
sobret< I pel que fa referencia a la lran formac ió i destí fi 
nal de la naluralesa. No obstant som con cients que també 
en alguns casos es produeixen alguns danys en aquests ter
renys i, per tant, també la nostra postura sera en part un 
poc afirmativa. 

En con eqütncia, el que vull dir, jn fixantla posLUra, és 
qu e n saltres no es laro d acord en aqu t moment amb 
probibir absol'utament aq uesla aClivitat; creim, no ob tanL, 
q uc és inlponanL, in leres an l, una regulació de caracler ge
neral d'aqucsts Lipus d'excursions i -com ha dil molL bé vos
t~ Sr. Sampol- bj ha altres comunitat autOnome que h 
lenen regulal, ho lé regulal Calalunya i també la Comuni
lal AUlOnoma de Canaries i supo que altres que jo no co
nee en aquesls rnoments. Per altJa pan, que en el propis 
plans d'ordenació de cada un deis espais natural s'hi con
crelin -quan es racin aquests plans- les zones possibles de 
prohibició o zones de limitació més estricta d'aquesta aCli
vitat. 

Dit aixo, li fixaré la nostra postura respecte d'aquesta 
proposició no de llei i vull dir que quant al primer punt no
saltres oferim una transacció en el sentit que el primer 
apartat quedi redactat de la següent manera: "El Parlament 
de les Illes Balears insta el Govern a regular I'activitat de 
turisme de vehicles lot terreny per tal d'evitar l'impacte 
ambiental que podria provocar"; i en el segon punt -com 
hem dit anteriorment- en aquests moments no estam per 
una prol1ibició absoluta sinó més aviat estam per demanar 
que sigui la propia regulació que faci el Govem i els propi . 
pians generals d'ordenació que es facin, cada un per a les 
zones, els que ha prohibeixin o ho limitin no Ji donarern 
suporto Gracies. Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Sr. Sampol, vol fer ús de la parau-
la? 

EL SR SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Bé, vull agrair les paraules deIs 
Sr. Peralta i del Sr. Pallicer; encara ens ha preocupat més el 
Sr. Peralta quan ens ha informat que es prepara una mena 
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de jocs de guerra dins les nostres garrigues, només ens fal
tava aixo, encara!, que els excursionistes de a peu o de bici
cleta ens trobem amb "rambos" darrera qualsevol mata de 
muntanya, només ens faltaria aquesta. 

Sr. Palau, voste ens parla que aquestes excursions pre
tenen sensibilitzar sobre la bellesa de les nos tres illes, do
nar una informació de les are es protegides, fomentar l'a
preci al medi ambient, introduir la gent dins la flora i la 
fauna; ara, el meto de utilitzat no el podem compartir; tal 
vega da voste ho veu d'una manera un poc distorsionada o 
partidista, no partidista pel fet de la seva militancia, sinó 
perque m'han arribat informacions de practicament tots els 
grups manco el seu que voste té part implicada mitjan~nt 
la participació en una empresa que es dedica a aquestes ac
tivitats. Poden ser molt bones les seves intencions pero sen
sibilitzar, fer estimar les arees protegides es fa anant a peu 
o anant en bicicleta no amb fums, renous, amb pneumatics 
que trepitgen les mates, que trepitgen la flora, que trepit
gen la naturalesa. 

Jo aquí tene informes que els hi podria llegir; no sé 
vostes que fan per Eivissa pero per Cala Mesquida, real
ment, és desastr6s i aquí tenc fotografies de les trepitjades 
per dins dunes , camins oberts, camins per dins zones du
nars; efeetivament, les fotografies no són de molt bona qua
litat pero s6n recents i vos tes poden imposar una normati
va pero, evidentment, no es respecta. Ens proposa una 
transacció, és a dir, nosaltres parlavem_ de prohibir expres
sament dins zones afectades per la Llei d'espais naturals; 
per favor, si dins les zones afectades per la Llei d'espais na
turals hi podem anar amb motos, amb vehicles tot terreny, 
quins espais naturals són aquests? És totalment ilogic que 
se'ns plantegi una cosa amb aquests termes, i crec que els 
qui estan en contra que es modifiqui la Llei d'espais natu
rals haurien d'estar en contra que es permetin aquestes ac
tivitats dins les zones afectades per aquesta llei. Per tant, la 
transacció, evidentment, no ti podem acceptar perque aixo 
significaria un atemptat, i lamentam molt que ni els nos tres 
arguments ni les beBes paraules, les poetiques paraules del 
Sr. Pallicer que a mi, particularment, m'han arribat al cor, 
no els faci votar aquesta proposició no de llei logica i eco
logica i que no els permeti votar-la a favor; realment és una 
falta de sensibilitat cap a les nostres arees naturals preocu
pant; ens sap greu, pero no podem acceptar la seva transac
ció. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sampa!. Grups que vulguin interve
nir en el tom de contrarreplica? Pel Grup PP-UM,té la pa
raula el Sr. Palau i Torres. 

EL SR PALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Sam
poI, jo no sé si m'he sabut explicar bé amb la transacció 
que li he ofert perque d'alguna manera vos te em diu que 
amb la transacció que jo li oferesc deixam llibertat perque 
es pugui continuar anant a aquests espais naturals i perju
dicar-los, i jo cree que no; la transacció que li oferesc, pre
cisament, fa referencia que el Govern d'aquesta comunitat 

faci una regulació d'aquesta activitat de vehicles tot ter
reny; aquesta regula ció pot ser més dura o pot ser menys, 
pot prohibir -la, no la pot prohibir i hi POl posar tots els cri
teris que vulgui. Per tant, li parlo de regulació i per altra 
banda li he dit que havien de ser els propis plans general s 
d'ordenació de cada un d'aquests espais nalurals els que re
gulassin si s'haurien de prohibir expressament o si s'hau
rien de prohibir parcialment. 

Per altra part, en pla amistós, li vul! dir que per a una 
altra vegada es busqui millors assessors perque si jo ten e al
guna relació amb empreses que tenguin vehicles o que ten
guin rodes són d'una altra activitat pero jo, vehicles tot ter
rcny per a aquesta classe d'activitat, no l'he tenguda mai ni 
la tenc, per aixo li dic que els assessors li han fallal aquesta 
vegada. Gracies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. Procedirem a la votació. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor? 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra? 

El resultat de la votació ha estat: 25 vots a favor, 27 en 
contra, O abstencions. 

V.3) - PROPOSICIÓ NO DE LLEI RG.E. NÚM. 
753/1992, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTA
RI PSM 1 EEM, RELATIVA A PROGRAMA D'ACCIÓ 
COMUNITÁRIAHELIOS n. 

Passam al següent punt de l'Ordre del dia que és una 
proposició no de llei, la número 753, presentada pel Grup 
Parlamentari PSM i EEM, relativa a Programa d'acció co
munitaria Helios 1I; no s'hi ha presentat cap esmena. Té la 
paraula en nom del grup proposant el Diputat Sr. Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. A l'am
bit de l'Eurapa comunitaria es va fixar durant els debats i 
acords del mes de novembre de l'any 1991 que dins els pro
jectes d'actuació en el terreny d'acció social es donaria una 
prioritat a partir de l'any 1992 a la tematica deis minusva
lids, a la problematica de les minusvalues i entenia que 
aquesta prioritat entrava dins el que podem dir com a ac
tuació social quotidiana. L'objectiu, indubtablement, que 
es marca en el Programa Helios 1I, que va entrar en vigen
cia dia primer de gener del 1992, la vigencia del qual acaba 
dia 31 de desembre del 1996, la prioritat que es marca és el 
foment de la integració professional, social i de la vida au
tonoma deIs minusvalids, és a dir, que entrarfem dins el 
que nosaltres coneixem com a igualtat d'oportunitats per a 
les persones amb minusvalues. En aquest sentit el Progra
ma Helios II completa accions anteriors de l'Europa comu
nitaria en terreny social, els completa bastant i dins el que 
són els debats reprodults en el Diari Oficial de les Comuni
CaCs Europees ens trobam amb totes unes orientacions pero, 
més que orientacions en el sentit que ja són prau conegu
des, el que trobam és un cGnjunt d'accions puntuals de 
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nous objectius i, en definitiva, jo diria que un grau d'avan« 
tearic i pn\ctic en el terreny deis minusv:Hids per a la seva 
igualtat d'oportunitats. 

Per tant, jo eIs voldria explicar molt breument quines 
són les qüestions prioritaries en aquestes actuacions en el 
terreny deIs minusvalids del Programa Helios II europeu i 
que jo cree que per a les nostres illes aquest programa seria 
molt interessant, molt important que es posas en marxa, 
que es tenguessin recursos per a aquest programa, que se 
n'obtinguessin recursos; ajudarien les associacions, les fa
mflies, les entitats, etc., que treballen amb minusvalids i als 
mateixos minusvalids i estaríem dins el que és un d'aquests 
programes hermosos que l'Europa comunitaria intenta po
sar en marxa i que, de fet, seria una autentica llastima que, 
per falta de treball, d'esfon; i jo diría d'iHusió i d'un po
quet d'imaginació, no hi entrássim de pIe dret, perque en 
aquest programa és ben ciar que hi pot entrar tata dona, 
tot home, amb un problema de minusvalua, amb uns objec
tius o prioritats que, molt breument, són els següents: polí
tica de formació professional, foment de l'ocupació, educa
ció, readaptació funcional, integraci6 social i de la vida au
tónoma deIs minusviHids, participació deis minusvalids i de 
les entitals que treballen amb les minusvalues a tata la vida 
politica i tecnica que tracti de ternes de minusvalids a nivell 
comunitari, programa específic i, ens ha semblat molt nove
dós aquest programa específic de la iguaItat dona/home mi
nusvalids -en definitiva, hi ha accions programades per a la 
dona minusvalida, cosa poc freqüent en els programes ac
tualment en vigencia-, cooperació amb totes les organitza
cions no governamentals, intercanvi d'experiencies, banes 
de dades, programes d'investigació, accions innovadores en 
el terreny de la integració local i deIs intercanvis, actuació 
directa amb associacions, famílies, interlocutors socials, or
ganismes professionals i voluntariat, creació de xarxes co
munitaries d'accions innovadores d'integració local i d'in
tercanvis. 

És a dir, estam davant un conjunt d'objectius clars, 
amb un programa quatriennal i el fet més important, tal ve
gada; amb aportacions de les institucions comunitaries fins 
el 100% deIs programes que es vulguin posar en marxa i 
que -com ja he dit abans- van al terreny de l'educació, ocu
pació, partici pació, investigació, intercanvis, etc. 

Bé, fins aquí l'explicació del Programa Helios II molt 
telegraticament; els documents comunitaris són molts i 
molt amples. El nostre Grup Parlamentari PSM i EEM 
presenta aquesta proposta dia 27 de febrer del 1992 quan 
varem saber que ni a l'Assemblea de Regions Europees ni 
als organismes coordinadors de política regional ni tampoc 
a algunes conselleries del Govern se'ns donava notícia que 
el Govern hagués presentat iniciatives en aquella data res
pecte d'aquest Programa d'acció comunitaria Helios n. 

Aleshores, la nostra proposta és que el Govern, a tra
vés de les diverses conselleries, nosaltres entenem que Ac
ció Social és indubtable que ha de participar, entenem que 
Treball -el conseller és aquí- també, pot ser Economía per 
allo deIs programes que es duen en conjunt entre Treball í 
Economia pero, sobretot, el d'Acció Social perque en els 
programes d' Acció Social és on hi ha les competencies en 

minuvalids o, almenys, les actuacions més específiques, cre
im nosaltres que hi hauria d'haver una actuació rapída i a 
la vegada que es faciliti informa ció i mitjans d'aquests pro
grames als consells insulars i ajuntaments per tal d'arribar 
amb facilitat als organismes, a les associacions, famíJies, in
dividus, amb problema de minusvalua. 

Aquesta seria l'explicació, per ventura amb posteriori
tal a haver presentat nosaltres aquesta proposta s'ha actuat 
o hi ha més notícies; nosaltres no tenim més que les deIs 
diaris de les Comunitats Europees, que és alla on queden 
reflectides aquestes problema tiques i el que sí també és 
cert és que el Govern de Balears hauria de fer una gesti6 
també per tal que quan l'Estat espanyol participa en l'orga
nització i gestió del Programa Helios 11 hi hagués participa
ció de les comunitats autonomes; certament, si no hi ha 
participació de les comunitats autonomes aixo quedara 
molt bloquejat per la burocracia estatal, pero suposam que 
en el marc de la nova configuració de l'Europa de les re
gions aixó sera possible i previsible. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

MolLes gracies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamenlari 
MIXT, té la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sra. Presidenta. Bé, a mi m'ha tocat, en repre
sentació del Gmp MIXT, intervenir pel que fa a aquesta 
propo ició no de llei i Ji diré al Sr. Serra. que, a pesar que 
la companim, O sigui, compartim els 'eus objectius i estam 
disposats a donar-li supon, voldrfem dir, no obStanl, que 
lenim alguns dubtes, sobretot perque ens pareix un poc cs
[rany que no s'hagi tengut coneixement abans d'aquesl Pro
grama Helios n, que jo he de confessar que desconeixia a, 
pe ar de les meves vincuJacions al sector afectat, llavors no 
m'ho relreguin, di! sigui en broma i sense Anim d'ofendre 
ningú perque son obvies a pesar que les caracterfstiques 
de1s qul els parla són unes j tal vegada els afeetats són al
tres, peró genericament. 

Per [a m, el que vull dir és que l1i tene molt d'jnler~ i 
més que vineulació, interas i pl'eoeupació. Per 1am, jo cree 
que de l'única forma que no Ji donarfem suporl ería si hi 
hagués una con lancia fefaenl que el Govern, a través de 
les conselleries pertinents, hagués fel ja aquesta lasca; si no 
és aM, nalUralmenl, a nosaltres ens pareix mol! adient que 
el Govern faci aquesta ges tió perquc (otes les persones 
amb les minusvalues que aquf es diuen i que són lOles (les 
ffsiques, psíquiques i sensorials) puguin acollir-se a aques! 
programa d'acció comunitaria que nosalLres sens dubte, 
desconeixem, perO que ja es diu aquí que té com a Objccliu 
fac ililar la seva integració en la vida escolar, social, profcs
sional i económica. Per tanl, tanl en aques l pum com en el 
segon, on es demana que el Govern de les Illes Balears faci
liti -torn a repetir- si ja no l'ha facilitat, als consells insulars 
i ajuntaments aquesta informació referent a aquest progra
ma d'acció comunitaria, dones en aquest supost també Ji 
donaríem suporto Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
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Moltes gnlcies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Sr. Rus. 

EL SR. RUS I JAUME: 

Moltes gracies, Sra. Presidenta. Bé, anticiparé que do
narem 'upor! a aques ta proposició no d !le i que presenta 
e l G rup Parlamentari PSM i EEM pero diré que ja dia 24 
de juliol del ]986 una recomanaci6 del Consell de les 0-

munilat Economiques Europecs ja aeonscllava emprcndre 
tOt un upus de programes referents a la imegraeió dins e l 
m6n laboral deIs minusvalids, i recomanava als estats mern
bres que fessin extc nsiu , fins i. to t, a les administracions in
te rnes deis seus pa'isos, porque arbitras in tota una serie de 
mesures que tass in pr -parades pe rquc quan 'a provas 
concre lamenl o qua n comcn91s a caminar el Progra ma He
lios devers el 18 d'abriJ del J988, aqur o n van néixer I'He
lios 1 -per dir-ho de qualque rnanera- estassin preparats per 
a aquestes recomanacions. 

De tol aixó que e l Sr. Serra ha explicat i que seria re
dunda nl dCltl llar-ho pcn.¡uc cree que és una de les cose 
que més s'ha de traclar amb m6s nom1alital a s r possíble, 
em queda que a I'a pa rtat 5 del Diari Oficial de les Comuni
tals Europees, de día 12 de n vembre del 1991, pel que fa a 
inIonnació i ensibl.il7..ació de l'opinió públic.'1 ¡deis es tats 
membres. 

Emprc.ndre accians i ca mpanyes de sens i.bililza ió per
qu~ I'opinió pública i les administracions deis esta ts apren
guin a ampliar la divulgació i inIormació de problemes, etc. 
Cree que aixo és el fet fonamental que ha de quedar ciar 
aquí i cree que és el que dóna SUpOTt i aval de pe\' que 
aquests dos punts de la proposició no de lleí síguin accep
lats. 

El nostre grup, vídenlmenl , ha de fer una lectura deIs 
diari de se sion', cree que aixo estA molt clar i e.l que í II 
esta és que el G , vero d'aquesta comunitat autonoma posi 
en practica els dos punts de la proposició no de lleL Per 
tant. I.i donarem suporto Mo1Lfssímes grAcies, Sra. Presiden
ta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Rus. Pel Grup Parlamentari PP
UM, té la paraula la Sra. Vidal. 

LA SRA. VIDAL 1 BURGUERA: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats.'lJn ora
dor i estadista irlandés del segle XVIII escrivia "només exis
teix una lIei per a tots, la que regeix totes les lleis, la lIei de 
la humanitat, la justícia, i la iguaItat". Aquesta creen~ que 
la llei ha de ser el motor de la humanitat, la justícia i la 
igualtat entre tots e ls homes esta present dins la Conferen
cia Internacional d'Experts sobre LegisJació per a la [gual
tat d'Oponunitats de le. Persones Minusvalides, Les Na
cions Unides han definit la ¡gualtat d'oponunitats com un 
prorés mitjan<;ant el qual els sistemes generals de la socie
tat es fan accessibles a tothom; en el seu manual sobre 
igualtat cóntemplen aquests principis basics. 

És important que les persones minuvalides puguin es
tar dins les seves pro pies comunitats i compartir un estil de 
vida normal amb el suport necessari, lambé que puguin 
prendre pan en l'adopció de decisions a tots els nivelIs, 
tant en assumptes generals de la comunitat com en les 
qüestions que els afectin de manera particular en tant que 
són persones amb discapacitat. Les persones minusvalides 
han de rebre l'assitencia que necessitin en el mare de les es
tructures educatives, sanitaries i socials normals; és molt 
important que assumeixin una part activa en el desenvolu
pament económic i social general dins la societat. El mi- . 
nusvalid ha de tenir les oportunitats adequades per contri
buir a aquest desenvolupament abans esmentat. 

Fruit de tOlS aquests pla lejament · surten programes 
d'integració din la Comunila t E uro pea i -per que no dir
ho lambé- din ' 1<1 nostra co mun il<:Il allll noma. 

Res pecte de la propo ició n (le lIei prescmada pe l 
Grup Parlamenta ri PSM i EEM obre e l Progr ma Helios, 
jo li vlllI adelantar que el n O tre gru p PP-UM li donarA 1I 

po n perq ue es va re r una proposta 91/ 29 02 del Diari 
Oficial de la Comunirat Eu/"Opec/, del 12 de novembre de l 
199.1; s'clab fa un te rcer programa d acci6 co munila ri.a en 
favOr del ' rninuvalids (Helio ll) de l 1991 a l 1996 per a l 
foment de la integració escolar, professional, social i eco
nómica així com la vida autónoma deIs minusviUids; els ob
jecLÍus foname nlal. d'aquest programa s6n: fomentar una 
polftica glObal eomuniulria sobre experiencies i practiques 
innovadores eficaces, definició de plantejaments i mesureS 
innovadores per a major convergencia i coordinació d'ac
cions, de cnvohlpament d'activitats d'intercanvi d'informa
ció, reforc;ament de la cooperació amb organitzacions no 
governamentals. 

La Conselleria de TrebalI i Transports de la nostra co
munitat autonoma, des de la lectura d'aquest diari oficial es 
va posar en marxa a través de la ce¡'¡ula de upor! a progra
mes europeus per a la determinaci6 de les cOndicion a es
lab/ir per poder participar en aqucst programa. A [inal de 
mar~ després de diverses converses te lefonjques, lambé es 
va rebre per fax de la Coordinadora nacional al omílé 
consultill i Grup d'enUa~ Helios la indicacíó que la pro pos
ta, en aquests rnoments , eSla encara sen e la aprovació del 
Consel!. 

Es continua habitualment amb aquests contactes com 
es fa amb tots els programes europeus i, fins a la data, es
tam pendents de rebre aprovació d'aquest programa ¡la do
cumentació pertinent, que la Coordinadora nacional envia 
generalment totd'una que la té. Després, la Conselleria co
men<;a el seu període d'informació i animació perq ue la 
gent pugui presentar totes les propostes. 

Per tant, pendents de tot alió que jo abans els he expli
cat i tenint en compte també la línia de feina que la Conse
lIeria de Treball duu a terme, el nostre grup, també perque 
aquesta proposta és un fidel reflex del que feim, donara su
pon a les dues propostes fetes pel grup proposant de la 
proposició no de lIei. Molles gracies, Sra. Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT: 
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Moltes gn1cies, Sra. Vida!. Pel Grup Parlamentari 
)M i EEM, en 10m de replica, té la paraula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUEST: 

Gnlcies, Sra. Presidenta. Bé, el nostre grup esta molt 
ltisfet deIs suports que hi ha hagut per part de tots els 
rups parlamentaris i, de fet, estam contents perque el mes 
e mar~ es va presentar un programa de que ja ens avan
am a demanar si el podem coneixer; el Conseller de Tre
,a11 supos que no tendra inconvenient a passar-nos el pro
:rama que ha presentat a la Comissió estatal del Programa 
-Ielios II; pero ens interessaria recalcar al Grup MIXT que 
:ls dubtes que vostes tenien ón molt senzills; és clar, no
:altres mirarem a veure quins programes s'havien presentat 
anarem a la Conselleria d' Acció Social, ana no trobarem 

·es i com que dins la ConselJeria d'Acció Social hi ha el 
gruixa l de polflica de minusv~Uues, la veritat és que si se'ns 
!lagués dil: és Treball qui ho fa, hauríem acudít a Treball 
pero com que no varem trobar res ni se'ns va informar de 
res, aleshores varem pensar que havíem de presentar la 
proposta el mes de febrer i el mes de maig es veu. 

Estam satisfets, de totes maneres, que se li doni supon 
i, de rel, estic agraIL també al Sr. Rw¡ perque ha aFegil el 
pun! que Ilavia deixal; pero li diré per que l'llavia deixat. 
Apan que estA en els programes europeus i lOlhom ha pOl 
haver Ilegit, I'havfem dcixal per una raó molt simple: nosal
Ires creilT. que en el tema de minusvalids, a hores d'ara, el 

- que fa hila són accions de feina, d'es<;olarització, d'entilats 
de famUies, més que accions de divulgació pública i ja n'hi 
ha hagudes bastants, fins i tOl recordem que I'Bslat dicta 
una Ilei el 1986 d'integració deis minusvalids, llei que no 
s'acaba de complir i que en les administracions locals es 
compleix d'una manera molt irregular o almenys poc regu
lar. Per aixo les nostres prioritals, almenys, seríen aquesles 
que hem dit deis cinc programes primers, que per a nosal
tres són els més complexes i els que exigeixen una incerveD
ció i un lreball més direcle, és a d1r, deficients psíquics, trc
ball, tallers, treball amb suport més generaJitzat, etc. 

Sra. Vidal, Ji diré que estam contents que s'hagi actuat 
a partir del mes de man;, que l'acceptin i m'ha encantat que 
ens llegís la declaració que ens ha llegit. Grades. 

EL SR. PRESIOENT: 

Moltes gracies, Sr. Serra. Té la paraula el Conseller de 
Treball. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPOR
TS (L1oren~ Oliver i Quetglas): 

Grades, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Vull 
aclarir només una cosa i és que el programa, la Conselleria 
de Treball no el pOI reiniciar fins que el Consell de la Co
munitat Europea llagi aproval la proposta que s'ha fet; o si
gui, no hi ha cap programa fet, que quedi ben clar que no 
podem iniciar el programa mentre que el Consell no hagi 
aprovat la proposta de dia 12 de novembre del 1991. Gn1-
des. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. Hi ha algún grup que 
vulgui intervenir? Sr. Serra, té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, ha havíem entes bé, Sr. Oliver. Passa que ens 
agradaria coneixer la proposta. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vol fer ús de la paraula Sr. Conseller, per tancar la 
qüestió incidental? No. Té la paraula el Sr. Rus. 

EL SR. RUS IJAUME: 

Gnlcies, Sra. Presidenta. Jo el que li v ldría dir a l Sr. 
Sena és que cm pareix bé que Ilagi deixat per al final, pero 
és que la importancia del tema és que la informació ve do
nada perque ja directamenl lOtes les associacions ¡lIS els 
col· lectius es podcn dirigir dircclament alla. Passa qu' el 
fel 1I0ab le seria que el Govern fes I 'esfor~ de tramitar, COn

duir i fer circular 1 la aquesta documemació perque arriM 
a I'abasl de lota aqucsla gem, i aquesta era la infurmació 
que jo volia donar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Rus. Algun altre grup poLític que 
vulgui intervenir? Procedirem a la votació. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor? 

Consider que ha estat aprovat per unanimitat. Conelos 
l'Ordre del Dia de la sessió d'avui s'aixeca la sessió. Boua 
nit, Sres. i Srs. Oiputats. 
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