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1.- PREGUNTES:

1) RGE núm. 3373/92, presentada per la Diputada Sra. Encarna Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
amb la formulació següent:
liTé coneixem.ent el conseller de Cultura, Educació i Esports de l'incompliment per part del Consell Insular d'Eivissa i
Formenrera de la Llei de normalització lingüística?" (Ajonuula).
2) RGE núm. 3374/92, presentada pel Diputat Sr. Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, amb la formulació següent:
"Quines actuacions hafet el Govern de la Comunitat Autonoma o pensafer en relació amb els danys per inundació provocats
per les obres del segon cinturó de ronda d'Eivissa?"
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3) RGE núm. 3380/92, presentada pel Diputat Sr. Josep Mol! i Marques, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, amb la
formulació següent:
IIQuines circumstclncies sociolingüistiques d'especial transcedencia fan imprescindible que el Govern envii' al Parlament de
les Illes Balears les certificacions deis acords del Consell de Govern en versió bilingüe?1I

4) RGE núm. 3463/92, presentada pel Diputat Sr. Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, amb la formulació
següent:
liS 'adapten les platges i ports esponius que han obtingut bandera blava enguany a cadascun dels serveis indicats en el fullel
editat per /'IBATUR titulat IIBanderas azules en playas y puertos deportivos de las Islas Baleares?1I
5) RGE núm. 3376/92, presentada pel Diputat Sr. Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, amb la formulació següent:
IIQu ines obres bá iques de drenatge pensa el Govern de la Comunitat Autónoma escometre per tal d'evitar les periódiques
inundaclons que es produeixen a la ciUlat d'Eivissa, des de la interrupció per obres públiques i urbanització del sistema
tradicional de desguas?1I
6) RGE núm. 3464/92, presentada pel Diputat Sr. Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, amb laformulació
següent:
"S'ha editat el fullet de l'IBA TUR IIBanderas azules en playas y puertos deportivos de las Islas Baleares 11 en llengua catalana,
comuna de la nostra comunitat?1I
7) RGE núm. 3474/92, presentada pel Diputat Sr. Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, amb la formulació
se$üent:
"Es cen que el Govern, en la redacció del Projecle de Llei sobre organilzació ifuncionamem dels consells insulars, contempla
la possíbili/..at de crear uns nous organs on es preveu hi hagi representanrs de l executiu balear per gestionar, aquestes
instüucions les competencies que es cransfereixin d'acord amb ('anicle 39 de l'Estatue d'Autonomia? 11
8) RGE núm. 3465/92, presentada pel Diputat Sr. Jaume Peralta i Aparicio, el Grup Parlamentari M1XT, amb la formulació
següent:
IIPer que el fullet editat per 1'IBA TUR IIBanderas azules en playas y puertos deportivos de las Islas Baleares 11 no duu dipósit
legal?"
9) RGE núm. 3372/92, presentada pel Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, amb la formulació següent:
IIAmb quin eriteri són seleccionats els aUlOrs i obres a l'hora de situar grups escultorics a les zones ajardinades de les
autopistes i altres vials a carrec de la Comunicat Autonoma?1I (Ajornada).
10) RGE núm. 3375/92, presentada pel Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, amb la
formulació següent:
IIPer que la Conselleria de Cultura, Edu.cació i Esporcs, responsable de la norma{ització lingüística de la llengua catalana
a les Illes Balears admel que la Direcció General d'Obres Púbtiques de la Consellería d'Obres Públiques de la Comunitat
AUlonoma, anuncii' la inauguració de la denominada autOpisla PaLma-Inca tram 11, mitjant;ant anuncis als mitjans de
comunicació vehiculats exclusivamem en castella.?" (Ajornada).

11.- MOCIONS:
1) RGE núm. 3327/92, presentada pel Grup ParLamentari PSM i EEM, relativa a política deL Govern en materia de porrs
esportius, derivada de la InterpeUació RGE núm. 2593/92.
2) RGE núm. 3335/92, presentada pel Grup ParLamentari SOCIALISTA, reLativa a estrategia de desenvolupament i innovació
tecnologica per a les llles Balears, derivada de la Interpez.Lació núm. 2264/92.
111.- PROPOSICIONS NO DE LLEI:
I) RGE núm. 2392/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a desenvolupament de la Llei regulado~a de

la televisió privada.
2) RGE núm. 3201/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a caducitat en les declaracions d'interes

social.
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TV.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS sobre el Projecte de Llei RGE núm. 2130/92, relatiu
a credit extraordinari per a la transferencia de capital a la Universitat de les Illes Balears.

V.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ de la Proposició de Llei RGE núm. 3093/92, presentada pel Grup Parlamentari
pp-UM, relativa a modificació de determinats anicles de la Llei 1/91, de 30 de gener, d'espais naturals i de regim urbanístic
de les arees d'especial protecció de les Illes Balears.

EL SR PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats, comen¡;am la sessió d'avui, i el primer
punt de I'Ordre del Dia ... Sí, Sr. Obrador?
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Per una qüestió d'ordre, Sr. President.
EL SR PRESIDENT:
Voste dira.

m aterials no hi havia lloc a desestimar un punt que ja
s'havia aprovat per la Junta de Portaveus.
En conseqüencia, la Mesa, dia 20, va tornar, va resoldre
considerar-lo errors materials i, per tant, dur-Io a 1'0rdre del Dia d'avui. Nosaltres rebérem aquesta comunicació dia 21 i ja manifestarem en la Junta de Portaveus
que no estavem d'acord amb la indusió d'aquest punt
a 1'Ordre del Dia per considerar que la Mesa havia acordat una cosa amb la qual no estavem d'acord, i era
considerar-los merament. errors materials, nosaltres
demanavem que es requalificas en aquells moments i
que, per tant, significava una consideració diferent a la
que havia fet la Mesa. Advertirem que ...

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
EL SR. PRESIDENT:
És per fer, d'acord amb l'artide 68.1 el nostre grup vol proposar la modificació de l'Ordre del Dia de la sessió d'avui,
en concret la supressió del punt cinque.
EL SR. PRESIDENT:
D'acord. Exposi els seus arguments, hi haunl un tom de
fixació de posicions de cinc minuts per a cada grup, les intervencions ho sera n de major a menor després que vos te
hagi fet la proposta i, acte seguit, passarem a votació. Té la
paraula el Sr. Obrador.
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quan es va prendre l'acord de la Mesa dia 20 de setembre presentarem de cara al
punt de l'Ordre del Dia de presa en consideració de la llei
presentada pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa a modificació de determinats artides de la Llei 1/91, d'espais
natural s i de regim urbanístic de les arees d'especial protecció de les Illes Balears. Quan es va acordar posar en consideració aquest punt nosaltres férem un recurs i aquest recurs
es va desestimar, concretarnent per considerar que no hi
havia 1I0c, perque en tot cas eren -djríem- errors materials.
S~ bé en el moment en que va arribar a l'Ordre del Dia
d aquest plenari el propi president va proposar, en recoDsi~e rar la posició, que aguest punt es llevas de l'Ordre del Dja
1 suposam que aixó, en certa manera , era reafirmar que els
errors no eren purament errors materials perque per a errors

-

Sr. Obrador, li vull fer l'observació que contra les decisions de Mesa cap el recurs de reconsideració o escrit de
reconsideració i recurs d'empara davant el Constitucional; no hi caben aHegacions en pIe, entre aItres coses
perque la Mesa no pot entrar en debat, se susciten interpretacions distintes de les que ha fet la Mesa dins el
pIe. Per tant, li prec que no entrem en aquestes qüestions.
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Bé, aquests són els arguments, precisament, per afirmar
el que ara volem fer, és a dir, que la Mesa va prendre
una decisió de la qual nos al tres estam en termini per fer
recurs fins a dia 2 de novembre, aixo no s'ha complert
i, per tant, entenem que aquest punt no esta definitivament aprovat per la Mesa per tal de venir a l'Ordre del
Dia d'avui, i ho consideram perque així se'ns lleva la
possibilitat que aquest punt que trae tare m, com deia
abans, el nostre .recurs.
Per altre costat, entenem que els defectes que provocaren la retirada del punt de l'Ordre del Dia, aixÍ com el
primer recurs que presentarem, són de gravetat suficient
o són prou importants perque s'hagués reconsiderat la
presa en consideració d'aquest punt a l'Ordre del Dia.
Perque entenem que els planols que vénen estan sjgnats
per la Mesa del Parlament i no pel grup proposant, que
era el Grup PP-UM. Creim que existeixen encara
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aquests dos jocs, i no s'ha aclarit, de planols que han entrat
en el Parlament, no duen ni tan sois la data d'entrada els
planols que s'han publicat, no existeixen les llegendes reglamenta.ries i no s'aclareixen, fins i tot, les delimitacions i a
quins sois afecten.
Per tot aixo consideram que aquest punt s'ha de retirar de
1'0rdre del Dia si no es fes així entenem que són lesíonats
els nostres interessos parlamentaris, els nostres drets parlamentaris i que, per tant, com a Grup Parlamentari SOCIALISTA, es reservaría a altres instancies recórrer perque
siguin restituits aquests drets. Moltes gracies.

incorporat a I'Ordre del dia aquest punt. Entenem que
no es varen adobar els errors per la culpa deis quals es
varen suspendre o es va alterar l'Ordre del Dia la setmana passada referent a aquest mateix punt, practicament
no s'ha adobat cap deis errors que aquel! día motivaren
la decisió que es va prendre. Per tant, consideram que
aquest tema no esta en condicions de ser pres, la tramitació en consideració, pel Pie del Parlament i a la vegada, en vista que el nostre ( ... ) no ha estat resolt demanam que es retiri de l 'Ordre del Día.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Gracies, Sr. Sampo!. Sr. González Ortea, té la paraula.

Gracies, Sr. Obrador. Jo, abans de continuar i deixant clara
la postura que la Mesa o el president del Parlament no pot
entrar en debat sí que m 'agradaría deixar clar a tots els
diputats, membres d 'aquesta cambra, que la majoría de la
Mesa juntament amb la Junta de Portaveus, per majoria i
amb el suport deis serveis jurídics de la casa entenem que
aquest punt de I'Ordre del Dia esta en perfectes condicions
reglamentaries per ser objecte de debat avui capvespre en
aquesta sessió.

EL SR GONZÁLEZ ORTEA:

Continuam el tom d'intervencions. Té la paraula el Sr. Vidal
i Juan.
EL SR VIDAL I JUAN:
Gracies, Sr. President. Bé, sorprenentment, es presenta
aquesta qüestió, a pesar que pot estar justificada jo pens que
sera una reproducció de l'última Junta de Portaveus on ens
va escoltar la Mesa, coherentment amb aquella postura i
sempre dient que perque la institució, no vull dir per fer el
ridícul, sinó que la institudó pugui estar segura de qualsevol
contaminació d'aquesta mena, vaig pensar que no és que no
s'hagués detectat aquest tema sinó que un ajornament per
uns dies -si és que d'aixo es tractava- era procedent. Per
tant, no veure cIar tampoc com bavien estat presentats de
bel! nou els planols, en aquell moment jo no havia tingut
temps ni tan soIs per estudiar-los, pero havent-hi alguns dubtes em vaig solidaritzar amb l'oposició perque es veiés precisament avui. Per tant, coherentment amb aquella postura
que vaig mantenir a la Junta de Portaveus, naturalment em
solidaritzo amb aquesta posició, sense que sigui solidaritzarme amb el recurs del PSOE, que aixo quedi ben entes, sinó
senzillament perque no s'hagués incIos avui en l'Ordre del
Dia. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Vida!. Sr. Sampol, té la paraula.
EL SR SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. El nostre grup avui mati mateix ha
presentat escrit per tal de demanar la reconsideració de l'acord de la Mesa que fa possible precisament que avui s'hagi

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros no estamos de acuerdo
.con la propueta del portavoz socialista y pedimos que
continue la proposición como estaba prevista en el Orden del Día de hoy. Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González Ortea. Passarem a la votació, i en
aquest cas el que es vota es si es modifica l'Ordre del
Dia d'avui i s'elimina el punt número cinc, debat de
presa en consideració de la Proposició de Llei número
3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM. Passam a la
votació.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
24 vots a favor, 31 en contra, 1 abstenció. En conseqüencia queda rebutjada la proposta del portaveu del
Grup Parlamentari SOCIALISTA.
1.1).- PREGUNTA RGE NÚM. 3373/92, PRESENTADA

PER LA DIPUTADA SRA. ENCARNA MAGAÑA 1
ALAPONT, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA.
EL SR. PRESIDENT:
Comenc;am 1'Ordre del Dia i anam al primer punt, que
és el corresponent a les preguntes, la primera és la
3373, que formula la Diputada Sra. Encarna Magaña i
Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a incompliments per part del ConseJl Insular d'Eivissa
i Formentera de la LIei de normalització lingüística.
EL SR CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA
(Francesc Gilet i Girart):
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SJ.· president?
EL SR. PRESIDENT:
sí':'
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Gnkies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. ConseUer Saiz
per respondre.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila):

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Tur, según la información de que yo dispongo en estos momentos en la
Conselleria las obras de construcción del segundo cinturón de ronda no han provocado en absoluto ninguna
inundación, ésta ha sido debida a otras causas absolutamente distintas y en una zona que no tenía nada que
ver con las obras de construcción del segundo cinturón
de ronda.

podria concretar quines preguntes són?

EL SR. PRESIDENT:

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

Gnlcies, Sr. Saiz. Volt tornar afer ús de la paraula el
Sr. Diputat. Té la paraula.

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA
(FranCesc Gilet i Girart):
El conseller de Cultura no es troba aquí, a Mallorca, i demanaria que, d 'acord amb I'article 158.4, les preguntes dirigides
al conseller de Cultura es posposin per al següent pie.

Totes les que van dirigides al conseller de Cultura, és a dir,
la 3373, la 3372 i la 3375.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr Conseller. En conseqüencia, queden ajornades
per a la pro pera sessió.
I.2).- PREGUNTA RGE NÚM. 3374/92, PRESENTADA
PEL DIPUT AT SR. VICENT TUR I TORRES, DEL GRUP
PARLAMENTARI SOCIALISTA.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la Pregunta 3374, que formula el Diputat Sr. Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a actuacions que ha fet el Govern de la Comunitat o
pensa fer en relació als danys per inundació provocats per les
obres del segon cinturó de ronda d'Eivissa. Té la paraula el
Diputat Sr. Tur i Torres.
EL SR. TUR I TORRES:
Gracies, Sr. President. Sres. ¡Srs. Díputats, Sr. Conseller.
Amb les recents pluges torrencia!s caigudes a I'illa d'Eivissa
aquests darrers dies s'han posat de manifest una serie de
cleficiencies tecniques en e! projecte d'obres, ara en execució
o en Construcció, del segon cínturó de ronda de la ciutat
d'Eivissa, el qual recul! tata I aígua que cau en el seu vessant
nore! a uns poes punts , fíns i tot alguns d 'ells no són ni tan
SoIs causa natural, i fan que s'bi acumuli tal quantitat d'aigua
~lIe amb aqueixa darreres pluges van causar importants danys
a. alguns ciutadans. Per aixo la pregunta és molt concreta
slm.~lement pregunt si aquesta Conselleria ha fet alguna
acclo respecte a aixo o si la pensa fer. Grades.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. TUR I TORRES:
Gnhes, Sr. President. Sr. Conseller, aquest diputat, en
vista de les queixes que Ji havien arribat endemés del
que va sortir als mitjans de comunicació, es va prendre
la molestia de visitar aquestes obres, i vaig poder comprovar personalment que no només, que és a ( ... ) que és
d'on més s'ha parlat perque ha sortit en els mitjans de
comunieació pel que afecta al centre de salut de Can
Misses, que és un Uoc on ha fet uns danys importants
sinó a altres partieulars, en un nombre també considerable, ha provocat danys, i els ha provocat perque aquest
cinturó fa una barrera que travessa els Ilits naturals de
desguas de tota aquesta zona i concentra unes aigües
que, en principi, van repartides a punts molt concrets,
que són les clavegueres que s'han construit en aquesta
carretera. D'aquesta manera aqueixa quantitat d'aigua
quan s'acumula en un punt surt d'una manera molt més
forta i causa aquests danys. Pensi que, fins i tot algunes
d'aquestes clavegueres desemboquen a 1I0cs on, com die,
no hi ha ni tan sois un Hit natural, que és dins una feixa,
que fins i tot estan vallades; per tant, és evident que allí
mai no havia desembocat aigua i ara sí que ha fet danys
perque jo personalment ha he pogut comprovar.
Per tant, des del nostre grup pensam que, almanco,
s'hauria d'indemnitzar correctament aquestes persones,
coneixer quins han estat els danys que s'han produit i
que, com Ji comunic, són importants. També li puc dir
que sé que els tecnies de la Conselleria s'hi han personat i l' han visitat. Per tant, si demana aquesta informació segur que li traslladaran i, per suposat, endemés
d'indemnitzar adequadament les persones afectades li
demanarÍem que es preocupas de demanar un informe
tecnie i corregir aqueixes deficiencies, perque si no,
cada vegada que es produeixin, no una inundació tan
important com la d'aquests darrers dies sinó que plogui
d'una manera considerable es tornaran a repetir aquests
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danys j tornarem a estar una altra vegada amb els mateixos
problemes. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tur. Té la paraula el Conseller Sr. Saiz.
EL SR. CONSELLER D 'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Jera ni Saiz i Gomila):
Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Tur, evidentemente,
cuando le digo que de la información que dispongo es porque dispongo de información. Efectivamente, los técnicos de
la Conselleria me han expresado su opinión tan documentada
como pueda estar la información que da un ingeniero en
relación con una obra pública, en la que explican claramente
que se han realizado obras de fábrica para el paso de las
aguas en todos los que podríamos llamar cauces naturales,
aunque la verdad és que por aquellos terrenos, y usted, por
lo visto, los conoce muy bien, sabe que no existen prácticamente cauces naturales en el sentido exacto de la expresión
cauce, pero sí que hay puntos bajos del terreno por donde
discurren las aguas. En esos puntos concretamente es donde
se han realizado las obras de fábrica, y una de ellas, efectivamente, está aproximadamente a la altura del ambulatorio que
está junto al hospital de Can Misses que, curiosamente, parece ser -repito-, parece ser que está construído exactamente
en la prolongación de uno de estos cauces naturales que ha
sido sustituído, en su paso por el cinturón de ronda, por una
obra de fábrica de considerables dimensiones. Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Saiz.
1.3).- PREGUNTA RGE 3380/92, PRESENTADA PEL
DIPUTAT SR. JOSEP MOLL I MARQUES, DEL GRUP
P ARLAMENTARI SOCIALISTA.
EL SR. PRESIDENT:
La pregunta següent és la 3380, que formula el Diputat Sr.
Josep Moll i Marques, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a quines circumstancies socio-lingüístiques fan imprescindible que el Govern envil al Parlament certificacions
deIs acords del Consell de Govern en versió bilingüe. Té la
paraula el Diputat Sr. MolI.

Pero jo no vaig poder resistir la temptació d'emprar
aquesta nomeclatura tan solemne, a pesar de la qual Cosa
no li vull fer impossible la res posta a la meya Pregunta
que, en definitiva, el que demana és per quin motiu el
Govern incompleix sistematicament el Decret 100/90,
que en el seu article 9.1, relatiu a relacions institucionals, diu taxativament que la documentació que adreci
I'Administració de la CAIB a les restants administracions públiques dins l'ambit territorial de les Illes Balears
es redactara en catala, no ho podrien fer així i estalviar
d'aquesta manera paper i feina?
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moll. Té la paraula el Sr. Gilet per respondre.
EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA
(Francesc Gilet i Girart):

Gracies, Sr. President. És que, Sr. Moll, l'he sentit molt
poc pero m'ha fet la impressió que la Pregunta que
voste em fa per escrit amb resposta oral davant aquest
pIe, me l'ha can viada o almanco aquesta és la impressió
q\le m'ha fet o
Jo el q\le diria és que, com voste molt bé ha dit, no hi
ha cap circumstancia socio-lingüística que estableixi la
necessitat d'aquesta duplicitat quant a les certificacions.
El cert i segur és que s'ha fet sempre així, sobretot,
únicament i exclusivament, pel que fa referencia als
projectes de l1ei, tant és així que l'article primer del
Reglament d'aquest Parlament parla o estable ix el caracter de llengua oficial, tant el catala com el castella.
Conseqüentment, se suposa que les publicacions s'han
de fer en aquests dos conceptes o en aquestes dues llengües i, per aquest motiu, així entenc jo que es ve fent
des del comenc;ament o des del principi, no només amb
aquestes qüestions sinó també amb els possibles antecedents o amb determinats antecedents.
Conseqüentment, la pregunta només té una resposta i
és que no existeixen circumstancies socio-lingüístiques
sinó purament i simplement l'aplicació del Reglament.
Ara, aixo no lleva, de cap de les maneres, que sigui
forc;ós complir amb aquest aspecte de la remissió en les
dues llengües i només fer-ho en una. res més.

EL SR. MOLL I MARQUES:
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. President. Sr. Gilet, ja sé que aixo de les
circumstancies socio-lingüístiques d'especial transcendencia,
per altra banda, inexistents a les nostres illes, que justificarien
versions bilingües, fa referencia a la retolació pública, que
per aquesta via, resulta absolutament injustificable que ens
enviln al Parlament les certificacions del acords del Consell
de Govern en versió bilingüe, perque tant el Sr. Martínez de
Dios com la Sra. Cava de Llano entenen perfectament el
catala.

Gracies, Sr. Gilet. Vol tornar afer ús e la paraula el Sr.
Mol\? Té la paraula.
EL SR. MOLL 1 MARQUES:
Sí, Sr. President, moltes gracies. Jo em referia no als
antecedents ni al text de la lIei sinó als certificats deIs
acords del Consell de Govern, aixo és el que realment

....
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és necessarí que s'envil en vers ió bili ngüe. M agrada ria
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Palma; una censura extensible també a la Sra. Munar, gue va
fer exactament el mateix, en aguell mateix moment, pero a
la Sra. Munar voste ja no li pot fer els comptes ...
110
. erpretar

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Moll, se cenyeixi a la Pregunta, per favor.
EL SR. MOLL 1 MARQUES:

Sí, la prova és que ja no esta aquí la Sra. Munar, pero el
conseller sí. Jo li agrairia que donas els consells necessaris
al conseller perque no li passin aquestes quintades. Moltes
gnlcies.

Passam a la Pregunta 3463, que formula el Diputat Sr.
Jaume Peralta i Aparicio del Grup Parlamentari MIXT ,
relativa a normes sobre obtenció de banderes blaves. Té
la paraula el Sr. Peralta.
E L SR. PERALTA I APARICIO:
Gracies, Sr. President. Fa ja uns quants dies s'ha editat
un fullet, per l'IBATUR, amb l'anagrama del Govern i
de la Conselleria de Turisme, dins d 'ell hi ha una serie,
bé concretament diu: "Qué puede esperar de una playa
bandera azul?" Hi ha una serie d'anagrames de tot el
que es pot trobar a una platja amb bandera blava, i
concretament -jo ho desconec perque la veritat és que
en conec algunes del llistat que es presenta en aquest
fullet- , pero concretament a l'illa de Menorca puc assegurar que les tres darreres, les números 6,7 i 8, platja
Binibeca, cala Biniancolla i platja de Binisafulla no compleixen tot el que es diu en aquest anagrama. A mi m 'agradaria saber abans si una de dues, si hi ha una equivocació en aquest fullet i, en tot cas, jo demanaria que es
retirés -si és una equivocació, que es corregís- o si no
és que aquestes banderes blaves s'han donat al tun-tun.
Gnlcies.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moll. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr.
Gilet? Té la paraula.
EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA
(Francesc Gilet i Girart):
Sí, moltes gracies, i breument, si nosaltres enviam un acord
o un projecte de llei en llengua castellana i un projecte de llei
en llengua catalana el que s'ha de fer és, les certificacions
que donen suport a 1'aprovació d'aquests dos projectes, admetre-les i enviar-les en la mateixa llengua, tal com nosaltres
ho entenem, perque la publicació s'ha de produir en una
relació circumstancial de llengua identica.
Pel que fa referencia que voste considera que ha vulnerat els
articles i que es converteix en jutge i em dóna la potestat de
donar consells, Sr. Moll, ni una cosa ni 1'altra, ni cree que
VOste tengui la facultat de jutjar ningú ni considerar que vulnera cap article de cap decret ni a mi tampoc no em correspon donar consells als consellers del president del Govern.

Gracies, Sr. Peralta. Té la paraula el Sr. Conseller de
Turisme per respondre.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume CIad era
i Cladera):
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, Sr. Peralta. L'adjudicació de les banderes blaves no depen de la Comunitat Autonoma ni tan soIs del Govern espanyol. La tramitació es fa a iniciativa de I'ajuntament, aquest ajuntament la fa arribar a un organisme i aquest organisme la
tramita davant la Comunitat Economica Europea. La
Comunitat Economica Europea, si ve a bé, adjudica la
bandera blava o no. Per tant, nosaltres, l 'únic que feim
quan editam aquest fullet informatiu de banderes blaves
és dir que suposa que ha de ten ir una platja quan la
Comunitat Economica Europea li ha adjudicat la bandera blava, sense entrar a discutir si se la mereixen o no
perque aixo no és competencia del Govern autonomic.
Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Gr¡kies, Sr. Conseller.

1.4)._ PREGUNTA RGE NÚ M. 3463/92, PRESENTADA
PEL DIPUT AT SR. JAUME PE RALTA 1 APARICIO, DEL
GRU p PARLAMENTARI MIXT.
EL SR. PRESIDENT:

Gracies, Sr. Cladera. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Peralta? Té la paraula.
EL SR. PERALTA I APARICIO:
Sí, gracies, Sr. President. Bé, la veritat és que sent
dissentir d'a~o que diu voste, que pot ser cert, és cert
que les adjudica un organisme de la Comunitat Economica Europea, ara bé, jo cree que abans d'editar un
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fullet com aquest i de donar-lo a l'usuari d'aquestes platges
jo cree que se'ls enganya si els donam aquest fullet que es
reparteix i, quan van alla, a aquestes platges, troben que una
serie de qüestions que aquí es diuen no existeixen, crec que
ac;o és un engany i cree que, amb independencia de les actuacions que es puguin prendre en anys vinents, perque quan
es donin banderes blaves es donin adequadament, crec que
s'hauría de tenir un poc més de sensibilitat i ja és hora de
fer aquest tipus de documents que poden induir a errors als
qui ens visiten i fins i tot als habitants d'aquí, de les Balears.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr.
Conseller? .
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera
Cladera):

Sí, Sr. President. Sr. Peralta, hi ha un qüestionari que es
titula Cuestionario de playa candidata a la bandera azul de
Europa, 1992, en España. Aquest qüestionari explica clarament les condicions que s'han el 'enviar a Brussel'les per
poder accedir a la bandera blava. Per tant, ti repetesc que si
el Govern autonom tingués competencia sobre I'adjudicació
d'aquestes banderes seria lógíc que fos conseqüent amb el.
que editas informativament, pero el Govern autónom no
inspecciona les platges que tenen bandera blava, sinó que
simplement recuU la llista de platges que tenen b,mdera blava
j edita un fullet. Aixo no vol dir que no puguem escoltar el
seu suggeriment pero, evidentment, el que no farem de cap
forma sera denunciar davant la Comunitat Economica Europea que es donen banderes blaves sense reunir certes condicions, perque no creim que la Comunitat Economica Europea
ha faci. Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Cladera.
1.5).- PREGUNTA RGE NÚM. 3376/92, PRESENTADA
PEL DIPUTAT SR. VICENT TUR 1 TORRES, DEL GRUP
P ARLAMENT ARI SOCIALISTA.
EL SR. PRESIDENT:
La pregunta següent és la 3376, que formula el Diputat Sr.
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a quines obres basiques de drenatge pensa el Govern
de la Comunitat Autónoma escometre per tal d'evitar les
periódiques inundacions que es produeixen a la ciutat d'EiViSS3, des de la interrupció per obres públiques i d'urbanització del sistema traclicional de desguas.
EL SR. TUR 1 TORRES:

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. ConseI/er lambé fruíe el aquestes datTeres pluges, peró ja per
desgracia, en aquest cas, d'una manera més continuada,
els eivissencs venen patínt cada dos per tres inundacions
a la dutat cI'Eivissa. Entenem que, d una manera evidento es produeixen per les obres c\'Lnirastructura o
obre públiques que s'han fet entoro de la ciutat, que
han desviat o modificat els I/its naturals e1el que era el
desguas de les zones que es coneixen com les feixes o
com el pla de vila.
D'aquesta manera, entenem que es fa necessari qU{!
s'organitzin Ul1S nous ltits ele desguas perque, d'aquesta
manera, els dos cinturons ele ronda que s'acaben de
construir fan un mur de manera que les aigües no poden
anar dírectament a la mar i. en catwi, els carrers d'entrada a vila es constitueixen en autentics torrents que cana.litzen 1 aigua a dins la ciutat.
Per aixó la nostra Pregunta és en aquest sentit, demanar-li qulns estudis o que pensa fer el seu Govern per
evitar que cada vegada que hi ha unes pluges no massa
importants -la veritat és aquesta- acabi la ciutat inundada com acaba. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tur. Té la paraula el Conseller Sr. Saiz per
respondre.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDENACIÓ DE TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila):
Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Bien, Sr. Tur, aunque
el título de la Pregunta pOdl"ía llamar a confusión, que
era repetición de la anterior, creo que el tema es distinto y usted mismo lo acaba de decir.
Bien, desgraciadamente, las inundaciones que pueda
sufriT con mayor o menor periodicidad la ciudad de
Ibiz.a y sus alrededores 110 tiene nada que ver con nuestras obras publicas. Como le he dicho antes, las carreteras, precisamente, las únicas que podrían haber afectado que son los dos cinturones de ronda se han proyectado y consLruído con la suficiente permeabilidad
para que toda la escorrentía superficial que, de uria
manera natural, discurría por los terrenos donde se han
construído estas carreteras, atraviese las vías de ronda
y recupere en lo máximo posible el discurrir que tenían
primitivamente.
Consecuentement , como consecuencia de las obras
públicas, no debemos de hacel' nada, Lo que tenía que
hacerse se ha hecho que es dotar de estos pasos de agua
en todos los puntos bajos del terreno.
En cuanto a lo que pueda haber sido originado por
obras urbanísticas, es posible que tenga usted razón, en
este caso no me atrevo a discutÍrselo porque no tengo

p
DIARI DE SESSIONS / Núm.46 / 27 d'octubre del 1992

. formación suficiente y podría ser que, efecti va me nte, e l
la In rroll o urbano de la ci udad con la construcción de calles
a
cles
'
de
. etc. h u b'lese a) tera d o e I sistema
. e rrupción de acequIas,
¡nl
d
'
f'
.
I
h
b'
... naJ'e, el sistema eescorrentla super l Cla y no u lera
l.le
.
de d renaJe
. ad ecuad o; es POSI.
¡do susutuído por un lstema
ble. en cualquier cas~ se refiere a obras urbana en las que,
tIene
en absoluto
esta Conselleria, no
.
.
, nada que ve
. , r y. consecuentemente no tiene prevista ninguna actuac lon en este
sentido.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr.
Tur? Té la paraula.
EL SR. TUR 1 TORRES:
Gracies, Sr. President. Sr. ConseJler, és evident, ara m'acaba
de confirmar que les meves suposicions eren encertades,
quan em diu que la tecnica que s'ha emprat en el cinturó de
ronda és fer-los amb tal permeabilitat que les escorrenties
que es produeixin puguin travessar l'altra banda. És evident
que estam en una zona de pluges torrencials, que acorren de
tant en tant, pero que quan acorren són importants i els fets
ens demostren que aquesta tecnica que s'ha emprat allí no
funciona, que es desborden tates les previsions que s'hagin
tingut, i no fa falta descobrir res sinó veure que amb unes
plogudes, per petites siguin la ciutat s'inunda.
Per tant, és evident que aquestos cinturons han fet una barrera, que l'única sortida que Ji queda, a l'aigua, és a través
deis carrers que entren a la ciutat, que amb la construcció
d'aceres endemés ha fet que es canalitzi encara més fikilment l'aigua dins la ciutat i, per tant, crec que és el moment
que des del Govern es facin els estudis necessaris perque
s'elabori un pla alternatiu de desguas, donat que s'ha alterat
el que hi havia natural, perque a curt o a mig termini aixo
es pugui corregir i els eivisssencs no es vegin afectats cada
vega da que hi ha aquestes plogudes, que no necessiten ser
gaire importants perque s'inundi -com dic- d'una manera
considerable la ciutat. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tur. Vol tornar afer ús de la paraula el conseller? Té la paraula.
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mente, no es ingeniero y no tendría por qué saberlo ; yo
lamento tenerselo que decir pero es asÍ. Evidentmente
la técnica que se sigue, de hacer permeables las obras de
carreteras es la única que se puede hacer en todo el
mundo para no crear interrupciones al agua, si no se
sigue esta técnica actuaría como barrera la carretera,
pero si actuase como barrera lo que se inundaría sería
lo que está aguas arriba, no lo que está aguas abajo. Si
la inundación se produce aguas abajo y con carácter
generalizado en toda la zona que está aguas abajo, es
evidente, bajo un punto de vista técnico, que no tiene
nada que ver la carretera, lo que quiere decir es que toda
la zona que se inunda carece de drenaje y esta zona
tendría que tenerlo. Repito que es posible que este
drenaje que antiguamente tenía a base de aquellas acequias naturales que desaguaban en el puerto haya sido
interrumpido, haya sido destruído por toda la urbanización que ha habido entre la carretera, entre la vía de
ronda y el mar. Si estas acequias han sido destruídas,
cegadas o desviadas, evidentemente el drenaje no funciona, se inunda todo el terreno y no le queda más remedio
que desaguar por la vías superficiales que 00 están
interrumpidas, que son la calles, es la única vía que no
está interrumpida. Pero repito, si actuase como presa lo
que se inundaría sería lo que está aguas arriba. Si se
dice que se hace lo más permeable posible, esto quiere
decir que en lugar de concentrar las aguas en un solo
punto, que entonces crearía un cauce artificial que no
existe, se aprovechan todos los puntos bajos del terreno
para poner un paso de aguas.
Eso es lo que reproduce más o menos exactamente la
situación del terreno primitivo antes de construir la
carretera, que es ]0 único que tienen obligación de llevar
a cabo los constructores de la carretera. Lo siento, pero
técnicamente ésa es la explicación y no le puedo dar
otra.
EL SR. PRESIDENT
Gracies, Sr. Conseller.
1.6).- PREGUNTA RGE NÚM. 3464/92, PRESENTADA
PEL DIPUTAT SR. JAUME PERALTA 1 APARICIO,
DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT.
EL SR. PRESIDENT:

EL,SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDENACIO DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gamita):

S~, Sr. Presidente. Con sentimiento no me queda más remedI? que volver a hacer uso de la palabra, y digo con sentiITll e,nto porque ha y veces que resulta violento tener que decir
segun qué cosas, y yo quisiera que no se lo tomara a mal,
P~ro naturalment esto pasa cu:mdo los políticos de cualquer
nivel quieren explicaciones técnicas. Usted me ha dejado
~Iaramente explicado que no entiende en absoluto de técnica
~onstruccióo de carreteras y desagües, cosa por ]0 demás
oglca porque no tendria usted por qué saberlo, natural-

¡:

=--

Passam a la Pregunta 3464, que formula el Diputat Sr.
Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, relativa
a fullets editats pel Govern en llengua catalana. Té la
paraula el Diputat Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. President. Aquest fullet ha donat molt de si
per fer preguntes, i valdría demanar al Sr. Conseller si
s'ha editat en llengua catalana, que és la llengua oficial
de la nostra comunitat. Res més.
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EL SR. PRESIDENT:

í funcionament deIs consells insulars, contempla la possi-

Gra.cies, Sr. Peralta. Té la paraula el Sr. Conse!ler de Turisme per respondre.

bilitat de crear uns nous organs on es preveu hi hagi
representants de I'executiu balear, per gestionar, aquestes institucions, les competendes que es transfereixin
d'acord amb l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia?"

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera
Cladera):
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Peralta, no s'ha editat
en !lengua catalana perque va destinat als turistes que ens
visiten des deIs distints palsos. Grades.

EL SR. PRESIDENT:
Gra.cies, Sr. Vidal. Té la paraula el Conseller Sr. Gilet.
EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA
(Francesc GiIet i Girart):

EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Cladera. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr.
Peralta? Té la paraula.

Gracies, Sr. President. Sr. Vidal, la res posta a la seva
Pregunta només pot ser: no.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PERALTA 1 APARICIO:

Sí, mol tes gracies. Bé, un deIs volums turístics que visiten
la nostra comunitat, important, a part deIs paIsos estrangers
jo crec que són els propis de la Comunitat, que es traslladen
d un a altre punt i al mateix temps no bem d'oblidar que, de
la comunitat vema, de CataJunya, també ens visita un gran
nombre de persones. Per tant, tractant-se d'una comunitat
que té en el seu Estatut d'Autonomia que la nostra Ilengua
oficial juntament amb el casteUa sigui la catalana, crec que
no hauría estat de més haver fet també una edició, peró
evidentment ben feta, no amb els errol's que be dit abans.
Grades.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Peralta. Vol tornar afer ús de la paraula?
1.7).- PREGUNTA RGE NÚM. 3474/92, PRESENTADA
PEL DIPUTAT SR. COSME VIDAL 1 JUAN, DEL GRUP
PARLAMENTARI MIXT.
EL SR. PRESIDENT:

Gracies, Sr. Gilet. Vol tornar afer ús de la paraula el
Sr. Vidal? Té la paraula.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:

Gracies per aquest rotund no que ac1areix alguna cosa
que no m 'he inventat jo, perque esta continuament en
els mitjans de comunicació. Diumenge passat mateix en
un periodic, en un diari d 'Eivissa, i escrit pel seu director s'aHudeix a aixo i es diu c1arament aixo que li pregunt. De totes maneres, crec que en haver contestat amb
aquest rotund no ac1areix aixo i quan entri el Projecte de
Llei naturalment ho veurem clarament i sera una ombra
menys que, davant el desenvolupament de I'article 39 de
l'Estatut d'Autonomia, tenia aquest diputat. Moltes
grades.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Vol tornar afer ús de la paraula el
Sr. Conseller?

Passam en conseqi.1encia a la Pregunta 3474, que formula el
Diputat Sr. Cosme Vida! i Juan, del Grup Parlamentari
MIXT, relativa a Projecte deLUei d'organirzació i funcionament deIs consells insulars. Té la paraula el Diputat Sr. Vida 1.

1.8).- PREGUNTA RGE NÚM. 3465/92, PRESENTADA
PEL DIPUTAT SR. JAUME PERALTA 1 APARICIO,
DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT.

EL SR. VIDAL 1 JUAN:

Passam a la Pregunta 3465, que formula el Diputat Sr.
Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, relativa
a diposit legal a fuIlets editats pel Govern. Té la paraula
el Sr. Peralta.

Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller
Adjunt a Presidencia, aquest tema, aquesta Pregunta, en
realitat ja li he fet di verses vegades des d aquesta tribuna, no
ha estat contestada en el debat d acció política i de govern
de la Comunitat Autónoma, ja es va plantejar en anteriors
ocasions, puc dir que sempre que be pogut ¡'he treta, perque
és una evident preocupacíó que tene.
Per tant, la Pregunta concretament és: "És cert que el Govern, en la redacció del Projecte de Llei sobre organització

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. President. La Pregunta és molt senzilla,
també referida al mateix fullet, per que no duu diposit
legal?
EL SR. PRESIDENT:
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, l'es , Sr . Peralta. Té la paraula el Sr. Conseller per resGrac
pondre.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jau me Cladera
Cladera):
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Peralta, segons la
normativa vigent I'ob ligació de sol, licitar e l número de diposit legaJ com la de constituir p oste¡;orment e l c1 ipósit definitiu és responsabil itat de l'impressor. Per tant, aquest fu llet
que es va editar mo lt aviat i es veu que I' impressor no va
demanar el diposit lega l. En les próxímes edicions Ji diTem,
si el repetim, que hi posl el diposit legal. Grades.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Cladera. Vol tornar afer ús de la paraula? No.
11.1).- MOCIÓ RGE NÚM. 3327/92, PRESENTADA PEL
GRUP PARLAMENTARI PSM 1 EEM, RELATIVA A POLÍTICA DEL GOVERN EN MATERIA DE PORTS ESPORTIUS, DERIVADA DE LA INTERPEL'LACIÓ RGE
NÚM. 2593/92.
EL SR. PRESIDENT:
Passam al punt segon de 1'Ordre del Día, corresponent a
mocions, i la primera és la número 3327, presentada pel
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a política del Govern en materia de ports esportius. Aquesta Moció ve derivada de la InterpeHació número 2593, no s'hi ha presentat
cap esmena i té la paraula, en nom del grup proposant, la
Diputada Sra. Vadel1.
LA SRA. V ADELL 1 FERRER:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Avui hem de
debatre la Moció subsegüent a la InterpeHació presentada
pel PSM i EEM referida al Pla director de ports esportius i
instaHacions nautiques. Sembla que ja s'hagi dit tot sobre
aquest Pla i els arguments a favor i en contra ja s'han repetit
fíns a deixar clares les postures deis sectors polítics i socials.
No obstant aixo i encara que sembli que la majoria d'aquesta
cambra hi esta d'acord -o fa d'estar-hi- hem de tenir present
gue hi ha un fort rebuig social que el Govern no vol sentir.
La retirada del Pla que, com ja anunciarem el dia de la Int~rpe¡'¡ació proposant com a primer punt d'aquesta Moció,
Significa reflex del que volen milers de persones que així han
manifestat la seva disconformitat mitjan~ant les aHegacions
presentades. Tots vostes saben el difícil que és que la gent
es mogui, facilitant fíns i tot els tramits, i així i tot pass en
les onze mil aHegacions presentades a la Conselleria. Imaginin si s'haguessin donat facilitats, si el Pla s'hagués exposat
a, exposició pública a cada un deIs ajuntaments afectats, si
s ~aguessin pogut presentar a::¡uestes al'legacions en els matelxos llocs en comptes d haver-se de despla~ar a ciutat i
anar a la Conselleria, i més en període de vacan ces que és
guan tothom esta més a punt per fer feina.
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Crec que si s'haguessin donat aquestes circumstfmcies hi
hauria hagut un vertader allau d'aHegacions, moItes més
encara que les que s'han presentades, i no en són poqueso
Un altre aspecte que volia assenyalar és que la practica
totalitat d'ajuntaments afectats s'han manifestat en contra de les prescripcions del Pla, i han demanat més
protecció per al seu litoral, sigui quin sigui el signe
polític que governa en els municipis. De tots e1s ajuntaments de la costa n'hi ha un bon grapat que tenen batle
del PP-UM.
Senyors del Govern, ja no deman que facin cas al PSM
i EEM, sinó que escoltin els seus propis afiliats, la seva
propia gent, i així pot ser que els llevin una preocupaciÓ, com la que manifestava un batle en un gest de sinceritat incontrolada quan es mostrava contrari a la construcció d'un port a cala Galiota, i deia que estava molt
preocupat perque el partit pogués ten ir un important
retrocés a la vila a causa de la mala gestió del conseller
Saiz respecte del tema esmentat.
Unió Mallorquina també s'ha deixat sentir, no tan sois
per boca de la seva presidenta, sinó mitjan~ant altres
regidors dins ajuntaments, tant governats pel Partit
Popular com no. Si els primers ciutadans deis pobles
manifesten la seva preocupació crec que el Govern ha
de tenir en compte les seves opinions, que un batle esta
molt més a prop del sentir del poble que el que pugui
estar el Govern.
Com a segon punt de la Moció demanam que es faci un
nou Pla, no és que no en vulguem de ports ni de Pla, el
que no volem és el que s'ha presentat per manca de
rigor amb que esta fet. No és tan mal de fer actualitzar
els estudis de revisions. Creuen, sincerament, que fa falta
crear expectatives de construcció de 17.000 amarraments
més deis que ja hi ha ara d'aquí a l'any 2.000? És més
que dubtós que amb les condicions economiques actuals
i les perspectives de futur es facin viables aquestes previsions.
Sres. i Srs. Diputats. El Grup Parlamentari PSM i EEM
vol un Pla director de ports esportius i instaHacions
nautiques i vol un Pla que s'ajusti a la Llei d'ordenació
territorial. Volem un Pla que segueixi els criteris aprovats per aquest Parlament, que compleixi l'article 3.3 on
es parla deis límits de creixement de l'oferta. També
l'article on parla de la situació del port de nova creació.
Volem un Pla que tengui en compte els factors socio- .
economics actuals, que porti estudis imparcials i real s
d'oferta i demanda d 'amarraments. Volem un Pla que
garanteixi la voluntat deis ajuntaments en materia de
protecció deis seu s trams de costa, com ja manifestava
la setmana passada. Volem un Pla que tengui en compte
els criteris ambientals, que respecti zones fragils i susceptibles de degradació, com són les arees proximes a
platges o a zones humides .
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Estiguin ben segurs. senyors i senyores, que la majoria deIs
ciutadans de Balears veu¡-j a amb bons ulls que el Govern
rectificas i corregís ¡'error que suposaria I'aprovació definitiva del Pla presentat. Mo ltes gracies.
(L 'Hble. Sra. Vicepresidenta primera substilueix el Molt Hble.
Sr. President en la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari MIXT, té
la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sra. Presidenta, Sres. ¡ Srs. Diputats. La Moció que el1s dUl1
avui el GTUp Parlamentad PSM i EEM té d ues parts, i
aqueixes dues parts són, o sigui, la primera de les quals dem ana que el Parlament de les llIes Balears insta el Govern en
el sentit que anul'li, que retiri el Pla de ports esportius, i la
segona pan diu que presenti un altre Pla de ports esportius
que garanteixi la protecció efectiva de la costa, i corregeixj
les deficiencies tecniques documentals i legals de l actual
Pla.
Nosaltres varem fer en el debat de l'estat de la Comunitat,
hi varem dur una proposta de resolució en la qual demamlvem que el Pla d irector de ports esportius, a causa de les
11 .000 aHegacions a que ha fet referencia la Sra. Vadell, a
causa que la immensa majoria deis ajuntaments s hagin manifestat en contra, a causa que un estudi de la demanda, que fa
més de cinc anys que esta fet i no esta actualitzat, a causa
que no compleix la Llei d 'espais naturals a causa que no
compleix algun deis criteris generais aprovats per aquesta
carobra, a ca usa que no compleix tampoc la Llei d'ordenació
territorial en alguns aspectes, nosaltres varem deroanar que
es corregís tot aixo, que es fes el més cas possible a allo que
demanaven els ajuntaments i que es tornas a exposar al públic aquest P la per segona vegada.
El que demana el Grup Parlamentari PSM i EEM és molt
paregut a allo que demanavem nosaltres, tecnicament no és
exactament el mateix pero políticament pot tenir un significat roolt semblant, que és que s'han de corregir les deficiendes d'aquest Pla i han de tornar a exposició pública. Per
aixo i encara que des del punt de vista tecnic pllguem tenir
alguna discrepancia amb el sistema, perque nosaltres pensam
que no importa retirar sinó que basta corregir, peró aquest
és un problema tecnic, perqlle tant es pot fer d'una manera
com de I'altra a posta donarem suport a les dues parts de la
Moció presentada pe! Grup Parlamentari PSM i EEM.

Sra. Presidenta, Sres. Diputades, Srs. Diputats. Es tornar
a sol'licitar avui per grups de l'oposició en aquesta cambra del Govern de la Comunitat Autonoma en un quart
debat i per quarta vegada la retirada del Pla de ports
esportius i insta¡'¡acions nautiques, donades les deficit~n
cies tecniques, documentals i jurídiques que han estat
reiteradament exposades.
Tornam a demanar per quarta vegada que el Govern
elabori un nou Pla i que els seu s objectius -assenyala
avui el grup que ho sol·licita- siguin la protecció efectiva de la costa i es corregeixin tates aquestes deficiencies.
la han estat explícitament exposats cadascun deIs incompliments jurídics, tecnics i documentals, deIs incompliments de la Llei d'ordenació territorial i, per tant, la
invalidesa i la ineficacia del document que presenta el
Govern per aconseguir els objectius propis de qualsevol
pla d'ordenació territorial. La planificacló de les infrastructures a partir d'uns objectius previament definits, a
partir, també, de l'analisi deis aspectes sectorials a que
es refereix el Pla, de la formulació d 'un diagnosi sobre
la seva eficacia en relació amb el sistema general d'assentaments humans, en relació amb l'activitat económica,
al medi natural i a les inversions.
Hi ha tantes mancances, com l'estudi economico-financer, la valoració de les obres i actuacions, la relació de
recursos directes i indirectes amb els quals es pretén
finan<;ar, la relació i localització de les obres i actuacions que integren el Pla, la programació de les actuacions, els regims transitoris. Incompliments de la Llei
d 'ordenació territorial reconeguts pel Govern i peIs
partits que li donen suport, i que s'han negat aquí a
corregir, perque la iniciativa privada, les inversions que
sobre el territori fa la iniciativa privada no les poden
planificar -diuen- o no les volen planificar.
Així el document no és cap pla, ha diuen ells mateixos,
els qui governen, que no és exactament un pla director,
que res tan just un pla de mínimes condicions per al
maxim de possibilitats, que són tan just unes determinacions de caracter territorial que no preveuen -o diuenni quan ni on. Vertaderament a<;o és una altra cosa que
un pla, pero un altra cosa que el Parlament mai no va
autoritzar el Govern perque la fes, perque el que aquí
es va aprovar -en aquesta cambra- en el seu dia eren uns
criteris general s per a l'elaboració del Pla director de
ports esportius i instal'lacions nautiques, i només aquest
era el compromís del Govern, i no val dir avui que a<;o
no és possible, que no és possible complir la Llei d'ordenació territorial. Tenen la responsabilitat i el deure de
fer-ho, i de fer-ho bé.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentad SOCIALIST A, té la paraula la Sra. Barceló.
LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:

Pero no només són els incompliments, n'ha repetit
molts. N'hi ha més, d'incompliments, en els criteris
general s que va aprovar aquest Parlament, entre ells el
que vam debatre la setmana passada, la manca total de
garantia per als ajuntaments en allo que els criteris assenyalaven i els consellers prometien que sempre els ajun-
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ents podran augmentar el grau de protecció de les seves

~:es. Utopia o enganyen els ajuntaments? Desconsideració
j

manca de respecte a alIó que va aprovar la cambra.

hi ha més d'incompliments. Tncompliment de la voluntat
le protegir els nostres espais naturals, perque no ens cansa"em de denunciar que el-P¡a de referencia permet construcci~ns dins els espai natur~s amb justific~cio?~ qu~ no sabe!u
uines són i que el Pla, eVldentment, no Justifica; I no val dlr,
~o és admissible escoltar que aguest Pla suposa una limitació
de les zones de desenvolupament nautic, davant, contra, la
sobreexplotació del litoral per la pressió urbanística.

Nosaltres els hem de dir que la sobreexplotació del litoral i
aquesta pressió urbanística l'estan creant precisament amb
ag uest Pla -o amb el document que presenten.
Com poden dir que protegeixen i valoren la singularitat de
cada zona del litoral sense presentar cap estudi del medi
marí, sen se estudis de reserves submarines, d'arees de ( ... )
singulars, dese,mbocadures de torrents, sense estudis geológics
ni biológics? Es admissible la resposta del conseller d'Obres
públiques al batle de Muro, per exemple, quan demanava
estudis de dimimica del litoral per al conjunt de la badia
d'Alcúdia i el conseller respon que no té mitjans per realitzar aquest estudi. Són agusarats, massa agusarats amb el
patrimoni de tots per donar satisfacció a una demanda magnificada. Incompliment de les neis, deis criteris aprovats pel
Parlament, menyspreu, manca de garantia a alIó que demanen els ajuntaments sinó es recunen totes les al-legacions i
sol-licituds de majors graus de protecció per als seus litorals,
manca de rigorositat i de justificacions ecológiques per a la
distribució deIs diferents graus de protecció al llarg de tot el
litoral, manca de garanties económiques i financeres del que
realitzara i deIs seu s efectes sobre l'economia de les nostres
ilIes.
Manca saber quan, on, que, com, de totes les actuacions. Res
es justifica i tot pot canviar. És un pla o no és un pla? Nosaltres els deim que és l'aleatorietat, la discrecionalitat, la manca d'acció de govern, de decisió justificada i responsable. És
el desgovern elevat tot a la categoria de pla i, evidentment
demanam una altra vegada la retirada del document, la retirada d'aquest Pla j l'elaboració d'un de nou que doni resposta a totes les deficiencies denunciades i que tengui per objectiu la planificació deis ports esportius i instal'lacions nautiques, d'acord amb la nostra realitat económica, social i eco~ogica, d'acord amb les possibilitats deIs nostres recursos i
Justificar socialment quines són les actuacions necessiries i
Possibles, quíns beneficis duen implícits o de,"ivats per a la
nOStra economia aquests tipus d 'instal·lacions. quin sera,
exaCtament, el Iloc de cada una de les instal'lacions en funció
d~ls necessaris estudjs bjológics de dinamica del litora l i
d Impacte ambiental.
Tot és necessari i tot hi manc..!. Demanam la devolució del
document i donam suport als dos punts de la Moció que
presenta avui el Grup PSM i EEM. Gracies.

D

1873

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentari PPUM té la paraula el Sr. CristOfol Huguet.
EL SR. HUGUET 1 SINTES:
Gracies. Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. M'ha de
permetre la portaveu del Grup Parlamentari PSM i
EEM, que ha defensat la Moció del seu grup, que li
Ilegeixi els dos punts de la Moció. El primer diu: "El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autónoma a retirar el Pla director de ports
esportius i instal'lacions nautiques. donades les seves
nombroses deficiencies tecniques, documentals i legals" ,
i el segon punt: "El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de la Comunitat Autónoma a redactar un nou
Pla de ports esportius, on els seus objectius siguin la
protecció efectiva [... ]", i atenció ara "i que corregeixi
les deficiencies tecniques documentals i legal s de ¡'actual."
Primer ens demana que el retirem, després demana un
de nou i després demana que corregim el que haguem
retirat.
Bé, jo sé gue són altres grups els que es dediquen afer
"tebeos"peró tenc por que aquesta vegada hagin volgut
fer l'acudit per escrit al Sr. Vidal.
Primerament el que hauríem de fer és centrar si la
qüestió del Parlament amb els plans directors sectoríals,
que només intervé quan, com en aquestes circumstancies, no estan aprovades les directrius, quan elaborats els
criteris ha de fer res més. He dit en altres intervencions
que la nostra Llei d'ordenació del territori assenyala
molt clarament quins són els procediments per als plans
directors sectorials. L'article 24: "Un cop redactat es
remetnl a la Comissió de Coordinació de Política Territorial per a l'aprovació inicial. Una vegada feta l'aprovació inicial el pla se sotmetra, per part de la Conselleria,
a l'elaboració d'informació pública durant un període
de dos mesos" etc., que una vegada fet a~o la Comissió
de Política Territorial estudiara les aHegacions i, si fa
falta, per a les modificacions que s'hi hagin incorporat
ho sotmetra de ben nou a informació pública, i tot a~ó
esta d'acord amb la Carta Europea d'Ordenació del
Territori que s'assenyala en la Llei 8/87, d'ordenació del
territori d'aquesta comunitat, on diu que la política
territorial ha de ser democnhica, que garanteixi la participació de la població afectada. És a dir, quan nosaltres
ens trobam, precisament, entre l'aprovació inicial i l'aprovació provisional garantim la participació ciutadana,
ve un portaveu d'un grup polítíc de l'oposició i es permet dir que com que hi ha un fort rebuig social per
moltíssimes al'legacions es retiri el Pla.
Jo no sé com vostes saben que hi ha tantíssimes
al-legacions, jo som membre de la Comissió Balear de
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Política Territorial i encara no les he vistes. Jo supos que
yostes són un d 'aquests grups polítics que s'han dedicat a
fer al'legacions a cents i fer-les signar als ciutadans. A~o és
complir I 'acció democratica assenyalada en la Carta Europea
de Política Territorial? Com a membre del govern del Consell de Menorca he vist a prop de sis-centes aHegacions, sap
quants de textos? Nou textos, i d'aquests hi ha (oo.) deis fets,
hi ha judíci amollat i signatures, el que ve després d'allo de
logica menor, els raonaments pocs o cap.
És a dir, crec que el que han fet ha estat una campanya per
poder presentar aquí -o aquí on faci falta- mocions, interpel'lacions, proposícions no de llei, etc. per assenyalar la
disconformitat social amb un pla, quan el que pertoca, d 'acord amb el marc legal que tenim és que els ciutadans hi
participin, que les institucions diguin el que hagin de dir i
que, a partir d'aquestes aportacions positives es faci un pla
director d'acord amb el Govern, els criteris que ha aproyat
el Parlament i la participació ciutadana i de les institucions;
ac;o és el que pertoca amb el marc legal que tenim i que ens
han donat; al10 altre, el marc parlamentari, ha de ser respectuós amb les altres instancies i, per tant, presentar aquí
mocions com ho han fet, crec que no té per objectiu millorar
el Pla sinó més aviat fer política barata i proselitisme sense
justificació.
Entenc que el que han dit que els ajuntaments aHegants en
contra són d'un partit i deis altres no té res a veure. L'aportació de riquesa a la configuració d 'un marc urbanístic per
aplicació d'accions sobre el territori és una cosa que no té a
veure amb els grups polítics, és una actitud ciutadana, no té
a veure amb ser de dretes o d'esquerres; és ser, més o manco, direccionista o no deIs ciutadans, el que fa que la incorporació de la riquesa, de la participació, es reculli natural
com la sen ten les institucions i els ciutadans o s'intenti dirigir
des d'altres instancies.
Entenc que el Parlament va fer el que pertocava i que ara
pertoca al Govern i a la societat fer al10 que esta previst en
la nostra Llei d'ordenació del territori, i per ac;o no Ji votarem ni un ni l'altre punt a favor, perque no té cap sentit i
endemés conculca el que tenim ordenat en la nostra Llei
d'ordenadó del territori. Moltes gracies.

més imprecís que si es torna a fer un Pla nou en el qual
es podrien fer o es podria emprar una filosofia nova i,
de totes maneres, sobre un document defectuós, intentar
corregir esmenes, és facil que quedin errors de I'anterior.
Agraesc també a la Sra. Barceló el suport i, sobretot, el
Sr. Huguet ha fet una intervenció molt crispada, entenem que esta mOlt nerviós o no sé quin motiu l'ha
alterat tantissim. Aquesta Moció que estava molt anunciada, precisament he fet una intervenció molt curta
perque d'aquest tema s'ha parlat moltíssim i pensam
que del segon punt ha fet una lectura molt interessada
i tendenciosa, que no ha volgut entendre el que nosaltres
deiem pero no tenim cap ganes de fer cap acudit, sobretot amb aquests temes; vulI dir que no són graciosos,
endemés, jo particularment no els ho trob.
Si voste creu que el Pla garanteix la partícipació ciutadana té raó i la dutadania ha corres post, el que passa és
que no I'hem pressionada gens ni mica, si vos te creu que
els ciutadans han rebut pressions per signar un document que, simplement, se'ls han donat fadlitats, les
fadlitats que no tenien, donades per la Conselleria perque, com he dit abans, si s'haguessin pogut presentar les
aHegacions en els ajuntaments, si els ajuntaments haguessin tingut el Pla a disposidó pública, que els ciutadan s haguessin pogut anar a examinar-lo aBa i presentar-les aBa mateix n'hi hagués hagudes -pensammoltíssimes més, i li vull dir que el PSM i EEM no ha
fet cap impres model perque anassin a signar, hauran
estat altres organismes deis quals el PSM tenia coneixement, com és natural, pero si yoste creu que hem pressionat qualcú té uns mecanismes legals per poder-nos
denunciar, vul! dir que ho faci si troba que ho hem fet.
Nosaltres continuam mantenint aquesta proposició perque pensam que aquest Pla no correspon a les necessitats actuals de la demanda que hi ha a les Illes i pensam,
també, que les deficiendes tecniques són el suficientment greus -i les jurídiques també- com perque
s'hagi de comenc;ar la feina de beB nou. És per aixo que
ho demanam reiteradament en aquest Parlamento Moltes
gracies.

(El Molt Hble. Sr. President repren la direcGÍó del debat)o

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Huguet. En torn de replica té la paraula la Sra.
Vadell.

Gracies, Sra. Vadell. Intervencions en tom de contrareplica? Sr. Huguet, té la paraula.
EL SR. HUGUET 1 SINTES:

LA SRA. V ADELL 1 FERRER:
Grades, Sr. President. En primer lloc vul1 agrair el suport
deis grups MIXT i SOCIALISTA d'aquesta cambra. Efectivament, Sr. Pascual, la filosofia és molt semblant amb la se va
proposta de resaludó que va presentar en el dehat de política general encara que pensam que el Pla conté lantes deficiencies que corregir-les totes duu molta més feina i seria molt

Sra. Diputada, li prec disculpes si la meva forma no ha
estat el to amb el fons, pero sí que m'ha reconegut -jo
crec- que la qüestió de fons és molt important, la que jo
he defensat aquí, perque he estat defensant la participacíó ciutadana amb la confecció d'una figura de
planejament molt important per a tots els ciutadans. No
he dit de cap manera que vostes haguessin pressionat
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ciutacla. el que die és que h i ha hagut organi tzació i que,
cap artir eI'aquesta mu l tl. p l"¡cltat de slgnants,
.
, f er
es preten
a ~re que hi ha l11u lti p licitat d al'legacio ns, pero
v17al .Jegacions n hi ha molt poques; havia posa tl 'exemple que
,canee, a Meno rca. de prop d
'
.
e sls-cents
slgnal1t5
nou textos,
nO u possibili tats d' incorpo ra r textos positius. Aqu esta és la
qüestió.
L'altra , la més importa nt per a mi és el papel' del Parl ament ,
enlene que esta aca ba t en elabo rar els criteris i q ue ara hem
de cleixar aquests ciutadans i aque lles instituci.ons que te ni m
i que ens governen l'aeeió que les nostres lleis els eneomaneo. Aquesta és ¡'actitud respectuosa d'aquest Parla menl i
per a~ó Ji votarem en contra. Gnkies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet. Acabat el debat passarem a la votació
de la Moció.
Sres. ¡Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar drets ,
per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar drets
per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
25 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada
la Moció 3327.
1l.2).- MOCIÓ RGE NÚM. 3335/92, PRESENTADA PEL
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, RELATIVA A
ESTRATEGIA DE DESENVOLUPAMENT IINNOV ACIÓ
TECNOLÓGICA PER A LES ILLES BALEARS, DERIVADA DE LA INTERPEL'LACIÓ RGE NÚM. 2264/92.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la Moció 3335, presentada pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a estrategia de desenvolupament i
innovació tecnologica. Aquesta Moció ve derivada de la
InterpeHació número 2264, no s'hi ha presentat cap esmena
i per part del grup proposant té la par.aula la Sra. Riera i
Madurel!.
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Els fets són tan contundents en aquest sentit que continuar parlant avui en dia d'una incompatibilitat com
l'actual entre la ciencia i la política resulta gairebé
comic.
L'Estat espanyol no n'és una excepció si bé les bases
per iniciar un autentic debat democnhic sobre les diferents opcions en política de ciencia i tecnologia no
s'estableixen fins a la Constitució de 1978. L'aprovació
l'any 1986 de la Llei de foment i coordinació general de
la investigació científica i tecnica, la coneguda com a
"Uei de la ciencia" la creació de la Comissió Interdepartamental de Ciencia i Tecnologia (CICIT), l'aprovació del primer pla de recerca i desenvolupament dos
anys després i la constitució en el parlament de la comissió mixta Congrés-Senat de ciencia i tecnologia
constitueixen la culminació del procés d'institucionalització de la política científica i tecnológica pel que fa al
Govern de l'Estat.
Pero la recerca científica i el desenvolupament tecnologic tenen una cIar vessant territorial, és per aixo que la
"llei de la ciencia" preve u la participació de les comunitats autonomes en el Pla nacional de recerca i desenvolupament, tant en l'elaboració com en l'execució. La
majoria de comunitats autonomes han assumit la seva
part de responsabilitat en aquestes tasques i han concretat les seves preocupacions completant la planificació
estatal mitjan~ant l'elaboració de normatives i de plans
pluriannuals de recerca que permetin superar definitivament les maneances i les limitacions que, en recerca i
desenvolupament, puguin tenir, i que permetin també
enfocar d 'una manera global i a mig termini un projecte
coordinat de tota I'Administració en materia de recerca
i desenvolup:1ment.
Així, Galícia té una Comissió Interdepartamental de
Ciencia i Tecnologia, la CICETGA, des del 1987; la Llei
de foment de la investigació i el desenvolupament tecnologic de Galícia, la llei de la ciencia de Galícia, va
ser aprovada en 1988 i tenen un Pla general d'investigació científica i tecnica el seguiment del qual el fa la
Comissió Interdepartamental de la Ciencia i la Tecnologia; per cert, aquesta Comissió elabora cada any una
memoria que és aprovada per la Xunta de Galícia
enviada al Parlament de la Comunitat Autonoma.

LA SRA. RIERA I MADURELL:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, la ciencia i la
tecnologia han anat ocupant des deIs anys seixanta en~a un
lJoc cada cop més important en les preocupacions deIs gov.erns i de les organitzacions internacionals. Aquest fet ha
tIngut un gran reflex tant institucional com normatiu, s'han
c,reat departaments governamentals dedicats a la política i a
~ administració de la ciencia i la tecnologia, s'han elaborat
Instruments d'analisi de l'activitat d'investigació i desenvolupament i s'ha generat una documentació abundant sobre
aquesta area relativament nova de la política.

Astúries té el Pla regional d'investigació del Principat
d'Astúries per al període 1989-1993, la gestió i el seguiment del qual el fa la Comissió Regional d'lnvestigació, creada per conveni de coHaboració L11tre el Principat d'Astúries i la Universitat d'Oviedo, amb data de
23 de mar~ de 1988.
La Comunitat Autonoma de Madrid té el seu Pla regional d'investigació de la Comunitat de Madrid per al
període 1990-1993, la gestió del Pla la duu a terme la
Conselleria d'Educació del Govern de la Comunitat de
Madrid a través de l'Oficina Madrilenya del Foment de
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la Investigació (OMFI). Hi ha també una Comissió Interdepartamental de Ciencia i Tecnologia, Comissió Regional
d'Investigació, que esta assessorada pel Consell Científíc
constítult per persones de meríts academics i científics
rellevants de la Comunítat de Madrid nomenats pel conseller
d'Educació.
Andalusia té un Pla Andalús d'lnvestigació per al període
1990-1993, la gestió del Pla la fa la Conselleria d 'Educació
i Ciencia de la Junta d'Andalusia. Té també una Comissió
lnterdepartamental de Ciencia i Tecnologia presidida pel
director del Pla Andalús, i té, a la vegada, una Comissió
Científica que és la que fa el seguiment del Pla assessorada
pel Consell Assessor de la Ciencia i la Tecnologia d'Andalusia, creat per decret rany 1988.
Navarra acaba d'elaborar el seu Pla regional d investígació
J 992-1995, la gestió i el seguiment del qual estan encarregats
a la Comissió Interdepartamental d'lnvestigació Científica
í Tecnológica, que fou creada pre deeret foral l'any 1988 i
que esta integrada per tots el dlrectors generals deIs departaments gestors deIs programes que recull el Pla, hi ha també
una Comissió Assessora i un Reglament DI + D aprovat per
decret foral I'any 1982.
A Catalunya la CIRIT (Comissió Interdepartamental de
Recerca i Innovació Tecnológica) és, fíns i tot, anterior a la
lIei de la ciencia de l'Estat, és del 1980, any en que va ser
creat també el consetl assessor. que es va dir Consell Científjc i Tecnológic. La reestructllIació de ia CIRlT es va fer
l'any 1991 amb el Decret 195/91 , de coordinació de la investigació i de reorganització de la CIRIT. Hi ha un pla de
recerca quadriennal, la gestió del qual esta encomanada al
Departament d'Ensenyament.
Sres. i Srs. D iputats, ja ho veuen, n'hi ha per a tots els gllSts,
peró qu i més qu i manco tothom se n'ha ocupat; vostes no
han ni legislat ni ban planificat 11j han posat en marxa el
Consell Regional de la Ciencia i la Tecnologia, ni han constitui't la Comissió d'Assessorament Tecnic que aquest Parlament va aprovar dja 7 de juny de 1990 a proposta del nostre grupo Peró si vostes ara ho tenen moIt facil, com que
gairebé som els darrers uilo qualsevol deIs models anteriors
1 ja esta, és millor aixo que no tenir res.
Senyors del Govern, siguin eonscients que, pel que fa a recerca i desenvolupament, tenen vostes una responsabiUtat
ineludible. Per aixó els demanem en el primer punt de la
Moci6 que presentin ja al Parlament aquesta Llei que des de
fa més d'un any sentim a dir pels mitjans de comunicació
que tenen feta; i en el segon punt els demanem que impulsin
I'elaboració d un Pla regiona l de R + D, s'hauria de tractar
d'un pla flexible i realista que completés tant les accions
previstes en el Pla nacional coro les que es derivessin de la
posada en ma.rxa deis programes europeus; un pla que apostés al mateix temps pels canvis tecnológics i per la protecció
del medi amb ient, que donés una estwctura més racional als
sistemes ciencia j tecnologia de la nosua comurutat autó-

noma i que contribuís a eliminar les barreres que hi ha
entre la investigació científica i els processos productius.
En aquest sentit la pro posta que es fes hauria de ser el
resultat d 'analitzar els nostres teixits industrials i de
serveis, l'estructura per a la nostra recerca i desenvolupament, i les nostres necessitats. Per tant, cal que tant el
Pla de reindustrialització com el Pla de comer~ que el
Govern s'ha compromes a presentar en aquest Parlament encaixin i es co rdinin amb la !leí i amb el pta, ja
que aquests haurien de ser els que ordenessin tOl el
sistema ciencia tecnología. indústria , segons les necessitats i les possibilitats de la nostra eomunitat autónoma.
D'aquÍ el quart punt de la Moció.
Pero res no farem si no tenen una voluntat Clara de
dedicar una part raonable del pressupost a tasques de
R + D. Vull denunciar aquí el fet, ja vaig anunciar aquí
el fet que la nostra comunitat autonoma és la comunitat
que menys inverteix en R + D de tot rEstat espanyol;
aixo bo diu I'Íl1forme !lAvaluació de polítiques científiques" fet per professors del Depanament d'lnvestigació
sobre Política Científica de la Universitat de Sussex, al
Regne Unit.
Senyors del Govern, han d'invertir més en R + D, perque ja comencem a ser tristament famosos. Com els deia
l'altre dia, el mateix informe (... ) diu que d'entre les
comunitats autónomes de l'Estat espanyol destaquen les
Balears per l'elevat nivell de renda a causa del turisme
i l'escassíssim esfor<; en R + D. Per tant, senyors del
Govern, presentin d'una vegada la Llei de la ciencia i la
tecnologia, facin un pla coherent d'acord amb les necessitats i possibilitats de la nostra comunitat autónoma, i
dediquin més doblers a la recerca i al desenvolupament,
Aixo és el que els demanem a la nostra Moció. En votar
a favor, Sres. i Srs. Diputats, no faran mes que complir
amb la seva obligació i rescabalar un deute historie.
Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Riera. Torn deis altres grllps; pel Grup
Parlamentari MIXT té la paraula el Diputat Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gnlcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sra. R iera,
hem estud iat aquesta Moció que esdevé a la lnterpeHació que presentaren en el seu moment, en el debat
de la qual van sortir altres molts temes que avui no es
refJecteixen tots ells en aquesta Moció. Ya -si no record
malament-· esdevenir en aqueJl debat una discussió que
va anar cap a la posada en marxa futura d'un pare tecnológic a la nostra comunitat autónoma es varen discutir altres molts punts que estaven relacionats amb els
programes científics i tecnics de la nostra comunitat,
peró avui aquesta Moció es concentra en quatre punts,
podríem dir que el punt segon i el punt tercer no van
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emes que fossin els que més es van debatre en aquella
.,
ser t
Interpel·laclO.
No obstant aixo comen~aré pel principio De la seva intervenció podem estar totalment d 'acord que és necessari exigir el
funcionament de la Comissió d'Assessorament Tecnic que,
com voste ha dit, es va aprovar per aquest Parlament a proposta del seu grup i que ha fet -jo crec- molt poca feina.
Malauradament no sabem quina explicació es podra donar a
allo que ha fet aquesta Comissió per part del Govern, pero
bé, com que del que es tracta és de fixar posició, li direm
que amb el punt primer estam totalment d 'acord i, per tant,
el votarem a favor en el sentit que abans del proper període
de sessions es presenti aquest Projecte de Llei de la ciencia
i la tecnologia. Crec que a~o és absolutament necessari perque a partir de tenir aquesta lIei, després puguem fer tots els
plantejaments que vinguin derivats de la seva posada en
practica.
Ara bé, creim que posar en marxa una serie de plans o fíns
i tot fer unes inversions en aquest Pla sense comptar amb
aquest element inicial que és la Llei de ciencia i tecnologia
no seria prou bo per al desenvolupament d'aquests parcs,
creim que seria necessari que inicialment contestín amb
aquest instrumento Per tant, amb ac;o estam totalment d'acord.
Pel que dit ara, en els punts segon i tercer, la postura del
Grup MIXT sera d'abstenció. Quant al punt número quatre
hi estam totalment d'acord, creim que ha de ser així perque
difícilment es podria elaborar un pla de reindustrialització
sense tenir en compte el que es proposa en aquest punt quatre, que es tingui en compte, no creim que hagi de ser de
forma preferent, sinó que s'ha de tenir en compte necessariament juntament amb altres moltes més qüestions la interrelació amb el sistema cÍl!ncia-tecnologia-indústria. Evidentment s'ha de tenir absolutament en compte a~o, pero no
necessariament d'una forma preferent sinó -torn a repetird 'una forma totalment necessaria.
Per tant, bé, en aquest punt quatre tampoc no tenim cap
inconvenient a votar-li a favor, i aquesta seria la postura del
Grup MIXT davant aquesta Moció que s'ha presentat avui,
aquí. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup PSM i EEM, té la paraula el
Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
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pot aprovar, si bé nosaltres creim que hi ha un punt que
és el que fa quatre que, per ventura, hauria d'haver estat
matisat en tant que Pla de reindustrialització i Pla de comer~ pare ix que ja existeixen, segons diu el Govern, és
a dir, són temes que els veim molt en l'aire, molt en
globus -com es diria- pero de totes maneres valgui el
punt com un recordatori, com una exigencia d 'interrelacionar -com bé es di u- ciencia, tecnologia i indústria.
En conseqüencia el nostre suport clar als tres primers
punts i el quart, entes com una necessitat o entes com
un procés que sempre hem defensat i és que el Govern
dugui al Parlament aquests plans per ser debatuts i modificats. Suposam que si el Govern els té fets i els duu,
aleshores, seria el moment d'introduir amb concreció els
aspectes que el Grup SOCIALISTA defensa.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Pel Grup PP-UM, té la paraula el Sr.
Jaén.
EL SR. JAÉN PALACIOS:
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Reiteradamente el Grupo Parlamentario SOCIALISTA, desde
el año 1988, viene presentando iniciativas parlamentarias
en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico, y también reiteradamente venimos dando
respuesta a estas propuestas que presenta y al mismo
tiempo fijamos nuestra postura, que no es otra que la
que ya hicimos el 30 de mayo de 1990, si bien con matices con posterioridad.
Decíamos allá, según recoge el Diari de Sessions que el
Grupo interpelaba siempre con un sentido y que era
prácticamente dejar en evidencia al Gobierno porque, a
su juicio -a juici del interpelan te- el Gobierno o no
participaba o no hacía actuaciones concretas; en definitiva, que lo que se hacía era plantear una postura negativa de cara al Gobierno y una crítica en términos
razonables, parlamentarios, desde una visión distinta a
la nuestra.
Es cierto que hay un amplio consenso en todos los grupos parlamentarios en este asunto, al menos en las concepciones de carácter global. Nadie discute ya la necesidad de la investigación, no por imperativo normativo
que la diputada aquÍ nos ha recordado, desde la Constitución hasta la Ley, sino por el convencimiento, una vez
que ya estamos de acuerdo en que las interrelaciones
entre investigación y desarrollo claramente no necesitan .
ninguna demostración porque la evidencia y los hechos
son así de tozudos.

Sí, gnkies, Sr. President. Nosaltres entenem que la Moció

9ue ha presentat el PSOE, qu,,:: l' ha defensada La Sra. Riera,
es .un a moció a la qual es pot donar suport amb malta tran qtlll'!itat -entenem- per tots els grups parlamentaris, quan ha
s~nit el Grup MlXT ens ha sorpres una mica, no hem acabat
d entel1c1re coro una moció tan tranquila, tan racional, no es

También estamos de acuerdo -al menos así lo interpreto
yo- que es conveniente realizar un esfuerzo para mejorar
los recursos científicos, para incrementar la inversión
pública de forma notable, para incentivar a las empresas
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privadas con idéntico fin y multiplicar -por qué no decirlola plantilla de investigadores.
En resumen, com antes decía, no existe discrepancia ninguna sobre la conveniencia de establecer una política que coordine recursos científicos y establezca medidas de fomento
pra intentar recuperar el retraso en este campo que tenemos
en el país, en todo el Estado, y también esta comunidad con
respecto a los países de la OCDE.
Las coincidencias, sin embargo, esas coincidencias que a
grandes rasgos y en planteamientos generales todos venimos
a señalar se tornan discrepancias a medida que descendemos
a la concreción; y esto es seguramente posible, no sólo por
la visión distinta que todos tenemos en aspectos de completar, sino también porque el diagnóstico que hacemos seguramente también es distinto. Para ello hay que tener en cuenta
una serie de condicionantes o de circunstancias, com son en
primer lugar la carencia de competencias en materia educativa, concretamente el aspecto referente en este caso por ámbito a la enseñanza universitaria. Dificultad de naturaleza
técnica, no es tan fácil, que sirva y que aconseje un planteamiento, bien como un programa propio bien como participación en el Plan nacional, la conveniencia (oo.) esfuerzo seguramente con discrepancias, en cómo se han de aunar y, por
otra parte, la imposibilidad de realizar programas propios, a
nuestro juicio algunos son de difícil aplicación porque no
disponemos de los recursos que nosotros quisieramos, y claro, no se puede comparar aquí la Comunidad de Madrid, ni
la de Valencia, que son dos comunidades que sí, en razón de
sus competencias, la segunda y en razón del volumen presupuestario, ambas han tenido a bien hacer unos programas de
investigación de gran alcance.
Yo creo que aquí cabe reiterar lo que hemos dicho y que el
conseller recordó en no pocas ocasiones. Lo primero es que
el Gobierno ha venido haciendo actuaciones a lo largo de su
mandato, fundamentalmente en el segundo mandato legislativo y en este tercero, y que esas actuaciones se hacen de
forma sistemática más o menos a partir de la creación del
Consejo Regional de la Ciencia y la Tecnología, y que se
concretan en diversos matices: Por una parte, fundamentalmente, en convenios con nuestra Universidad, por otra en
ayudas a la investigación , por otra con subvenciones para el
fomento del desarrollo tecnológico, también con becas para
publicaciones y con fomento de intercambio entre personal
in vestigador.
Pero como que se ha referido al Plan de desarrollo regional,
yo creo que también hay que tenerlo en cuenta porque de
todo ya hay constancia en proyectos que se han remitido y en
aspectos que son fácilmente de constatación, como han sido
los que hacen referencia a la ordenación del territorio, bien
sea en aspectos económicos, sobre todo en tratamiento de
aguas y en aspectos de protección costera y ecológicos, en
materiales para la pequeña y mediana empresa. No se puede
negar que ha habido un esfuerzo por parte del Gobierno en
crear infraestructuras, robotización, innovación del proceso
de fabricación, en formación de personal; también cita el

Plan de comercio, pues el Plan de comercio ya contempla un aspecto importante en el ámbito formativo y
también en las "pimes", en estudios de materiales; yo
ahora recuerdo, por ejemplo, rápidamente, en Menorca,
el laboratorio de la PIME. No hay que olvidar tampoco
aspectos de nuevas tecnologías, sobre todo en el sector
servicios y, en concreto, en el ámbito del turismo .
Yo creo, por tanto, que no puede desconocerse eso y
mucho menos silenciarse la actividad del Gobierno en
este campo porque el conseLLer lo ha explicado en esta
cámara señalando que la inovación es una prioridad del
Gobierno balear, y adedmás ha explicado que existe una
estrategia clara, que pretende favorecer un ambiente
propicio, digamos que un caldo de cultivo, para el desarrollo de iniciativas empresariales y de investigación, que
tengan relación con las nuevas tecnologías, y se podrá
discrepar, evidentemente se podra discrepar de esa postura, se podrá discrepar de las líneas prioritarias de
actuación y de las que el conselLer había anunciado no
pocas veces desde esta tribuna, concretamente hace dos
semanas cuando hubo la Interpelación. Pero no se puede
decir -repito- que no exista una acción de gobierno en
este campo, en el que, seguramente, se debe mejorar la
coordinación de actuaciones, no solamente para aunar
esfuerzos sino también para no duplicar actuaciones que
siempre perjudican, por desconocimiento y por ausencia
de coordinación.
Pasando concretamente a su Moción y después de su
intervención tengo que decirle que admiro su fe legislativa cuando nos cita tantos preceptos, desde la Constitución pasando por la Ley y yo le podría leer desde la
que creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el año 1939, pasando por la del 1963, en fin, la
de 1977, un montón de normativa que toda ha caído,
prácticamente, en saco roto y que, mucho me temo, que
la presente también, porque la disponibilidad presupuestaria del Gobierno de la nación no es infinita tampoco
y es escasa en las circunstancias actuales.
Votaremos en contra de todos los puntos que contiene
la Moción y algunas salvedades tendría que hacer -si me
permite el tiempo-, en concreto es que no creemos necesario un proyecto de ley que el Gobierno lo presente .en
las actuales circunstancias; es posible que se estudie
seguramente otra medida normativa, que el Gobierno
tendrá facultad de hacerlo, bien por una vía de un
decreto, bien por la vía de una orden, bien a través de
la creación de algún organismo, como ya figura en el
Plan de desarrollo regional y, por tanto, no consideramos conveniente en este momento esa presentación.
En segundo lugar todo lo que nos dice del Plan director
sectorial, yo creo que ése es un instrumento de ordenación, no sé a qué figura aquí esa palabra, recogido en
la Ley de ordenación territorial en su artículo sexto y
que creo que no viene a juicio esa terminología.
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comparam os con las del Estado. desde luego quedan amo
mUy por encima en nu estra comu nidad autónoma.
por último quiero decirles que ya el Pla de reindustrialización, que es el punto cuatro, y el Plan de comercio contemplan actuaciones de esta naturaleza.
En resumen, pensamos que esta Moción que ustedes presentan tiene una concepción muy particular, como es normal
desde su postura, una concepción intervencionista, una concepción que no va en el sentido que nosotros pensamos que
ha de ir, que es el sentido de incen ti var actuaciones de institutos, de un iversidad, de la iniciativa social en este campode
innovación Y desarrollo. Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. Pel torn de replica té la paraula la Sra.
Riera.
LA SRA. RIERA I MADURELL:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Peralta, no ha
sortit el tema del parc tecnologic, senzillament perque entremig ha entrat en aquest Parlament un projecte de llei de
parcs tecnologics i, per tant és I'únic punt que hem obviat
respecte de la meva Interpel'lació de l'altre dia.
Sr. Serra, mol tes gracies, al llarg de la meva intervenció li
aclariré, potser, aquell punt relatiu al comer<; i al Pla de
reindustrialització. Anem al Sr. Jaén.
Sr. Jaén, en el mes de setembre de l'any 1991 per un deIs
mitjans de comunicació local vam tenir coneixement que la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports tenia preparat un
projecte de llei que anomenava "de la investigació i la tecnologia". Com que passava el temps i no en sabíem res, aquesta mateixa diputada el dia 12 de novembre del mateix any els
va demanar quan pensaven presentar 1'anunciat projecte de
lJei en aquest Parlament, la resposta que vaig tenir per la
que, aleshores, era la responsable de la Conselleria va ser que
passarien dos, tres, quatre mesos, no massa més. Ara diuen
que no hi ha Llei, em podria explicar més bé aixo? És a dir,
hi ha alguna explicació raonabJe en aquest fet? Jo J'únic que
aquí veig és la que ja deia a la Sra. Cava de Llano un dia
que vam tenir el plaer de debatre aquí altres qüestions -ella
ha recordara perfectament- alió de Mane gira alrededor de
L~ Tierra, Mazan era cal vo, por fafIlO no hay sal en el salero.
Es a dir, que no raonen perque, de fet, crec que en el fons
aguest tema no els preocupa massa.
Nosaltres creim que una llei que regulés la política científic~ ~ danés els recursos de recerCél i desenvolupament tecnologICs a aquesta comunitat autonoma és absolutament necesSaria.

--
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Sres. ¡Srs. Diputats, cal una llei que programi els recursos i coordini les actuacions deis centres públics de recerca de les universitats i de les empreses i que afavoreixi iniciatives propies que s'integrin en el Pla estatal i a
través, també, deis programes internacionals que hi ha
en marxa.
Voste diu que hi ha altres maneres de mesurar la inversió en 1+ D respecte del PIE o és que si els demanéssim,
per exemple, 1' 1% del PIE, que és per alla on esta a
nivell d 'Estat, els haurÍem de demanar mo lt més del
que hi ha aquÍ, amb aixo cree que esta altament equivocat. Deixi's estar d'históries, Sr. Jaén, el fet és que no
han invertit en R + D i la realitat és que les Illes Balears
es troben entre les quatre comunitats autonomes que
quasi bé no inverteixen en R + D, i que tenint en compte
la despesa de R + O per renda per capita, la nostra és la
més baixa.
Aquest és un bon Índex per mesurar-ho pero en podríem donar d'altres, potser no tan perfectes pero que
també donen resultats representatius; per exemple, el
nombre de soHicituds de patents per comunitat autonoma de residencia del primer so¡'¡icitant; en fi, una
serie d'índex i tots van a parar al mateix, en tots s'observen comportaments semblants, els que ja vam observar J'altre dia amb l'índex que vaig donar, al marge,
naturalment, de les diferencies quantitatives. També diu
una altra cosa, diu que no tenen competencies, no sé si
no m'ha escoltat bé del tot pero jo he esmentat una
serie de comunitats autonomes, no tan sois Madrid o
Catalunya a les quals afecta també I'artide 149 de la
ConstituCÍó i que estan desenvolupats, fins i tot, els seus
plans de recerca; per tant, Sr. Jaén, busquin excuses més
originals, el que passa és justament el contrari: vostes no
són autonomistes, encara que digui en contrari no ho
són; els fets són el que compten i vostes, passa ,que
renuncien a una capacitat de tenir iniciativa que els
dóna la propia "llei de la ciencia."
Sres. i Srs. Diputats. Sr. Peralta i Sr. Serra, el deficit
tecnologic i la limitada capacitat d'algunes de les nostres
empreses per fer cara a un sector industrial europeu
més desenvolupat i més tecnificat poden suposar, a
mesura que s'avan<;a en la integració del mercat únic,
un important descens en les nostres posicions comercials. S'ha de tenir alguna estrategia pensada per donar
resposta política a aquesta situació, pensem que en
aquest sentit és necessari que tant el Pla de reindustrialització com el Pla de comer<; que el Govern té, que
m'ha semblat entendre que el Sr. Jaén ha dit que portaran a aquest Parlament i que, a més arnés, ten en pensat
que es lligui -diem- amb tata la "llei de la ciencia " i amb
aquest possible Pla que algun dia arribarem afer. Doncs
bé, en aquest sentít pensem que és necessari aquest Pla
de reindustrialització i aquest Pla de comer~ i que estiguessin coordinats amb totes les activitats del sistema
ciencia-tecnologia-indústria i amb les diferents conselleries.

Un pla, Sr. Jaén, és el mecanisme magic, basic, de programació de foment i coordinació de les activitats de R + D.
Creiem que aquest és un fet molt important, haurÍem de
comen~ar per una llei, una Uei que ordenés fer un pla i
aquest repte és el que hauria el/afrontar la nostra comunitat,
un repte al qual hauríem d'estar convocat tots els sectors
interessats a fer de la nostra comunitat una comunitat, un
territori en el qual els aven<;os socials, economics i els aven~os científics i tecnologics fossin les dues cares d 'una mateixa moneda, les d'una societat moderna, desenvolupada i
culta. Gracies, Sr. President.

grupo y lamentamos esas discrepancias que, en definitiva, son discrepancias de posturas políticas pero que
coincidimos -como decía antes- en ese camino de investigación y desarrollo, y que el Gobierno tiene actuaciones porque las ha demostrado a lo largo de estos años
pasados y en el momento presente. Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. Canelos el debat, passarem a la votació. Votarem en primer Uoc el punt primer. Sí, Sr.
Vidal?

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. VIDAL I JUAN:
Gracies, Sra. Riera. En torn de contrareplica el Sr. Jaén té
la paraula.

Una qüestió d'ordre. Demanaríem que es votas el primer i el quart separats.

EL SR. JAÉN PALACIOS:

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Portavoz del Grupo SOCIALIS TA, yo tengo que constatar una vez más que ustedes leen
demasiado la prensa y que se guían mucho por lo que dice
la prensa, y claro lo que en un momento dice la prensa y
después el Gobierno en un momento pudo haber pensado,
que era la circunstancia determinada de presentar un proyecto de ley, en este momento el Gobierno no tiene esa
prioridad. Yo le he dicho que el Gobierno puede actuar a
través de otras figuras normativas que no necesariamente
sean una ley, porque basta pasearse por la normativa comparada y ver que las comunidades autónomas no tienen leyes
de ciencia y tecnología, tienen decretos de comisiones asesoras, científicas, que coordinan los departamentos pero a
nivel legislativo todo el mundo huye un poco porque a nadie
le gusta la inflación en ese terreno.

Votarem, ido, en primer lloc, els punts primer i quart i
lIavors el segon i tercer.

Respecto al 1 % del PIB, en donde usted ha entrado perfectamente, porque esa es la norma por la cual se miden
estos casos. Pues, ahí podemos discrepar porque ¿qué es lo
que se computa en esa cuantía? ¿Se computan, por ejemplo,
los 60 mi llones que hay de convenio de la Universidad con
el IBATUR? ¿Se computan los 100 millones del supercomputador, del centro de computación? Si empezamos a suma.!"
así, solamente con la Universidad de las Islas Baleares habla
más que suficiente para justificar ese 5% de inversión que
usted está pidiendo. Otra cosa es que se discrepe que eso no
va en el campo de 1 + O, que nosotros pensamos que sí.

Votació deIs punts segon i tercer.

Tengo que agradecerle. por otra parte, que me recuerde lo
que es un plan, en fjn, suelo estar acostumbrado he hecho
algunos planes en otras materias y, por lo tanto, le agradezco
que me recuerde lo que es. Pero sí que tengo que hacer
hincapié en que el Plan de desarrollo regional, en su objetivo
número dos, ya prevé la creación y desarrollo de un área de
innovación que permitirá dotar de infraestructuras a nuest ras
islas, a ello se refirió el conseller de Economía y Hacienda
al hacer hincapié en eL megaparque telemático, que algunos
aquí adjetivaron con algún prefijo griego, que daba también
alguna risa. Por lo tanto, reiteramos la postura de nuestro

Votació deIs punts primer i quart del text de la Moció.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. í Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Sres. Diputats que s 'abstenen? No n 'hi ha.
27 vots a favor, 31 en contra. Queden rebutjats els punts
primer i quart.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vol en posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Sres. Diputats que s'abstenen?
24 vots a favor, 31 en contra, 3 abstencions. Queden
rebutjats els punts sega n i tercer.
I1I.1).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM.
2392/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI PSM I EEM, RELATIVA A DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI REGULADORA DE LA TELEVISIÓ PRIVADA.
EL SR. PRESIDENT:
Passam al tercer punt de l'Ordre del Día, corresponent
a proposicions no de llei; comen<;arem amb la Proposi-

.,...--

LHn.L'o.~

LlL ...,L...,...,nJl'1"" I

l'1Ul11.'+U I ¿ I U UCLUUlt: Ut:l

l~~L

HS~l

-===~===================================================
:;;fi

.' nO

de Uei número 2392, presentada pel Grup Parla01en-

CI~i PSM j EEM relativa a desenvolupament ele la Llei regu~:dora de la televisió pri~ad~. Té la paraula pel grup proposa11 1 el

Diputat Sr. Gomtla

I

Barber.

EL SR. GOMILA I BARBER:
Sr. President, Srs. i Srs. Diputats. La Proposició no de Llei
que presentam avui el Grup Parlamentari PSM i EEM per
sol.licitar el desenvolupament del punt dos de l'anic1e 4 de
la Llei de televisió privada, perque la presencia del catala
sigui un fet real és gairebé una continuació i un insistir en
la Proposició no de Llei que va aprovar aquest Parlament en
les sessions de dia 10 i 17 d'octubre del 1990, on per umnimitat s'acorda instar el Govern de les Illes a entrar en converses i a instar els canals privats de televisió Antena Tres,
Canal Plus, TeleCinco, perque tenguin en compte la realitat
socio lingüística de les Illes i la necessitat de fer efectiva la
presencia del catala en la seva programació televisiva, i que
amb aquesta finalitat estudiln la possibilitat de realitzar una
desconnexió per oferir als telespectadors de Balears una
programació local feta en catala des de les Illes.
Vista la nul-la efectívitat que ha tingut aquesta resolució la
passa més que vol fer el nostre grup és la que el Govern de
les nostres illes reclami del Govern de l'Estat que en el desenvolupament de la Llei de televisions privades es tengui en
compte la realitat cultural i lingüística de l'Estat. Perque
després de l'efectiva posada en marxa de les cadenes privades
de televisió, el balan~ que nosaltres en feim és decebedor, ja
que les programacions d'aquestes cadenes no responen a la
realitat cultural i lingüística del nostre país, i el temps de
programació que aquestes dediquen a les nostres illes o a
l'ambit territorial catala, si el volem fer més ample, és molt
minvat, rer no dir nul i molt manco si parlam de programació en catala. Si miram aquestes programacions veurem que
només n 'hi ha una que tengui espais regionals,i que aquests
esta n íntegrament en castella. És a dir, com deiem abans, no
respecten els drets lingüístics que tenim els pobles de les
Illes com una nacionalitat reconeguda amb una llei organica
de l'Estat.
Per altra part, aquests fets -creim nosaltres- són un obstacle
per a la normalització de la nostra llengua i que no contribueixen que el catala sigui un element normal i habitual
deIs mitjans de comunicació i no un instrument folkloric que
només serveis per parlar de cultura autoctona i moltes vegades encara.
El nostre grup, conscient de la importancia cabdal que té la
televisió en el procés normalitzadora de la llengua catalana,
molt per damunt deis altres mitjans de comunicació, i conscients també que si no cream un espai comunicacional on el
catala sigui present en els mitjans de comunicació de les Illes
no hi haura possibilitat d'avan~ar en el procés de consolidació de l'autonomia i la nostra llengua no tindra futur dins la
modernitat deIs nous sistemes de comunicació. Nosaltres
creim que no esta de més presentar proposicions no de llei
en aquest Parlament, encara que només serveixin, almanco,

de recordatori perque el Govern actul. I tenint en
compte que el nostre ordenament jurídic, i en els termes de l'article 128 de la Constitució, la televisió és un
servei públic essencial la titularitat del qual correspon a
l'Estat i aquest delega la seva gestió en empreses privades. i la L1ei 10/88, reguladora de les televisions privades, autoritza el Govern de l'Estat per dictar disposicions necessaries per al desenvolupament i execució d'aquesta Llei que, per altra part, permet I'emissió de programes per a les diferents comunitats de l'Estat i que
aquestes es facin en la lIengua propia de cada comunitat,
és per a~o que presentam aquesta Proposició no de
LLei, amb la finalitat que en el termini de dos anys
puguem tenir a les Illes i a l'ambit territorial de la llengua catalana un 50% de programació de catala a les
cadenes privades de televisió.
En definitiva, Sres. i Srs. Diputats, el nostre grup, PSM
i EEM, creim que el Parlament no pot romandre insensible davant aquests fets, i que amb aquesta Proposició
no de Llei volem, senzillament, fixar l'atenció del Govern perque insti el Govern de 1'Estat -o reclami del
Govern de l'Estat- que en el desenvolupament de la Llei
de televisions privad es tengui en compte la realitat
sociolingüística de les Illes i les necessitats de fer efectiva la presencia del catala en la programació televisiva
de les cadenes privades. Moltes gracies.

(L 'Hble. Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Molt
Hble. Sr. President en la direcció del debat)o
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Gomila. Pel Grup Parlamentari
MIXT, té la paraula el Sr. Vida!.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sra. Presidenta. Sré molt breu, per aixo intervendré des de l'escó. Pero com he dit moltes vegades al
Grup Parlamentari PSM i EEM sempre és en l'exposició de motius al13. on ens és més difícil que coincidim.
En aquesta oportunitat he de dir que m'hi és més difícil pero per una circumstancia, per un motiu, que m'atrevesc a dir aliena al grup proposant, jo no em referesc
a aquest tema decebedor que, més o menys, entenc el
que vol dir, sinó, senzillament, perque per a aquest
diputat que els parla, la televisió privada de les cad enes
privades la té privada, i és que a les Illes Pitiüses avui
en dia no la veim; és un terme que no ens arriba més
que a alguns llocs i per casualitat, moltes vegades, no
arriba en cap llengua, no la veim, senzillament.
No obstant aixo -i bromes a part- estam d'acord amb la
seva Proposició no de Llei -per que no dir-ho- pero així
mateix hauria de fer una petita matisació, tal com la
pens. D'acord amb el primer punt, que és el de desenvolupament, el punt 2 de l'article 4 de la Llei, aixo naturalment, vostes ho tenen clar perque ho han lIegit, de la
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televisió privada a fi i efecte que la programació especti la
pluralitat cultural i lingüística deIs pobles de l'Estat, estam
completament d'acord amb dar-li suport; i el punt dos també, pero els he de dir amb tota franquesa que ens pareix, per
a unes cadenes privades, que en realitat tenen unes dificultats
bastant més grans que les oficials, a aquest punt ens pare ix
un percentatge molt gros aquest 50% de programació en
catala; al menys, aixÍ, de cop i resposta ens pareix excessiu.
De totes mane res aixo no sera obstacle perque els donem
suport i esperam que quan a les Pitiüses -que diuen que aixo
sera 1'any que ve, el proxim, no un que ve, sinó el proximles veurem poguem, al menys, una part de la programació
també veure-la en cata la o, millor dit, sentir-la en cata la i
aixÍ ajudar la normalització lingüística, tal com han
coHaborat a la televisió catalana. Moltes gracies, i també,
naturalment, Televisió Espanyola, per la part que té de programació en la nostra llengua. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té
la paraula el Sr. Mol!.
EL SR. MOLL I MAROUES:
Moltes gnkies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats.
jo, en nom del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
referir-me una mica al preambul, a aquella part de la
sició no de Llei que no es vota per explicar la nostra
davant aquesta Proposició.

També
voldria
Propoposició

Perque en aquest preambul es diu, per comen~ar, que després de més de dos anys, des de I'efectiva posada en marxa
de les tres cadenes de televisió, el primer balan~ de la gestió
d'aquest servei públic i essencial és decebedor. Jo he de
demanar als companys i amics del PSM i EEM si és que
esperaven una altra cosa. Jo he de recordar -a mi personalment no m 'ha decebut, m 'ha confirmat tots els meus
temors i les meves prediccions- que he estat sempre en
aquesta casa I 'únic diputat que he manifestat el meu radical
escepticisme respecte de la televisió privada, perque estava
segur que ni augmentaria la I1ibertat d'informació ni la pi uralitat i perque, sobretot, no augmentaria la qualitat. Jo vaig
anunciar fin s i tot, i no era cap miracle perque és l'experiencia de tots els paisos on hi ha televisió privada, que la
televisió privada suposaria un descens global de la qualitat de
la televisió que, a més, per motius de competencia i de captació de televidents, afectaria també la televisió pública, i jo
crec que aixo és el que ha succe"it.
Crec que podem afirmar que, des de fa dos anys, a totes les
televisions hi ha més violencia, hi ha més series de baixÍssima qualitat, hi ha més pornografia -aixo ja és una qüestió de
gusts- i sobretot hi ha més concursos, resulta que la televisió
espanyola deu se, segurament, la que té més concursos de
totes les televisions europees, en aquests moments hi ha 25
concursos a la televisió espanyola comptant les televisions
privades i les públiques; concursos que a mi em fan alergia els concursos- ho he de reconeixer, pero per poder parlar

amb un mÍnim coneixement de causa n'he vist alguns i
he de dir que m'han semblat concursos destinats a uns
espectadors de coeficient inteHectual baixÍssim i alguns
d 'ells, francament, avorridíssims. fin s i tot els que podrien tenir algun aspecte positiu, com és, per exemple,
deixar sense feina La Celestina ho espenyen Ilavors
perque resulten d 'un mal gust, francament, aborronador. Aixó ja no és tot culpa de la televisió sinó deis qui
participen en aquests concursos, i alla ells amb el seu
gusto
Diu més endavant, el preambul, que és evident que la
programació de les esmentades cadenes no es diu amb
la realitat socio lingüística del país. Companys i amics
del PSM i EEM, ni amb la realitat sociolingüística ni
amb cap altra, fora que considere m que respon a alguna
realitat d'aquest país la idiosincrasia que es manifesta
en els "culebrones" o a I'alegria amb que els policies
nordamericans disparen contra un lladre que fuig o el
missatge subliminal permanent de tant tens, tant vals, i
qui no en té més és perque és un inútil i més se'n mereix i que s'aguanti, si pot; actituds que, sortosament, no
són encara les que vigeixen en el nostre país, i dic encara perque aquesta sí que és una colonització que estam
sofrint, una colonització nordamericana, sobretot, pero
també ara sudamericana amb els "culebrones".
Afegeix, el preambul, que la televisió privada no resrecta els drets lingüístics deIs pobles de les Balears i que
constitueix un obstacle important per al procés de normalització lingüística del catala. Em sap molt de greu
haver-ho de dir així, peró també els ho vaig anunciar fa
molt de temps, les empreses privades no tenen la més
mínima preocupació cultural, jo crec que en part no
tenen, ni tan soIs, perque tenir-Ia, no tenen cap servei
de vocació al país i, per tant, exigir-Ios-ho, és perdre el
temps, el seu instint basic és guanyar doblers, no en
tenen d'altre. En conseqüencia, només emetran en
catala quan aixó suposi una rendibilitat económica. Si el
mercat demana emissions en catala n'hi haud, a balquena, les que facin falta, si el mercat no demana aixó
o sigui, si els consumidors no demanam aixó ni ens en
donaran, no hi haura emissions en catala, perque la
seva funció, repetesc, no és despertar aquesta demanda
cultural.
El portaveu del PSM i EEM ens ha dit ara mateix que,
efectivament, han comprovat , per tant, que recórrer a
les concessionaries és perdre el temps, sembla que ho
han assumit i, per tant, ens demanem ara que el Govern
es dirigeixi al Govern de I'Estat, al poder executiu. La
intenció és bona i estam completament d'acord amb '
I'objectiu i per aixó els donarem parcialment suport,
peró l'exit no esta gens assegurat encara que només
sigui per un motiu, i és que els instruments que es demana que s'utilitzin no són els adequats, no ho és la Llei
reguladora de la televisió privada, perque entre els criteris que fixa per a l'adjudicació de les concessions no
figura cap referencia al respecte a les realitats sociolin-
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ítÍstiques; teoricament aixo s'hauria pogut fer , s'hauria

~Ogut introduir en la L1ei per via d 'esmenes quan s'estava
elaborant, pero ara no es pot invocar aixo com una obligació
perque la L1ei no ho preveu.
És ce!"t que la L1ei diu en I'article 9 que les societats
sol·lícitants hauran de tenir capacitat per atendre les necessitats de programació amb una cobertura limitada a cada una
de les zones territorials a que es refereix I'apartat 2 de I'artiele 4 que vostes invoquen . Pero aquestes zones territorials es
delimiten en el Pla tecnic nacional de la televisió privada í
aquest sí que, definitivament, no és un instrument adient
per a la qüestió que vostes plantegen perque només fa referencia, com el seu nom indica, a qüestions tecniques.
potser els ha induH a confusió el fet que entre les zones
territorials que delimita el Pla tecnica nacional n'hi ha una,
la sisena, que inclou Catalunya i Balears, pero supos que no
s'han fet i¡'¡usions, no és que Madrid tengui clara la unitat
cultural entre Catalunya i Balears i la vulgui potenciar, aixo
es tracta d'una imposició deis imperatius tecnics i no els ha
quedat més remei que acatar-lo, supos que, fins i tot, de
bastant mala gana.
Jo crec que aquest és el plantejament realista, encara que pot
ser incomode. que es pot fer de la qüestió que vostes plantegen. Per aixo la seva Proposició no de Llei posa de manifest
un component voluntarista important. El desplegament del
punt 2 de l'article 4 que vostes demanen no és una via per
incidir dins la programació si no és amb una interpretació
molt for~ada. Quina interpretació? Consistiria, crec jo, en
relacionar aquest punt 2 de l'article 4 amb el punt 1, apartat
e) de l'article 9, que fixava, com a criteri per a la concessió,
les previsions de les societats so¡'¡icitants per satisfer en el
conjunt de la seva programació les diverses demandes i els
plurals interessos del público Aixo en el moment de la concessió ja va quedar liquidat, perque s'ha de suposar que es va
considerar que les societats adjudicataries complien aquests
requisits i que, entre les diverses demandes i els plurals interessos del públic, no figurava la promoció de la nostra llengua. Pero bé, encara que sigui molt agafat pels pels, podria
ser una via argumental i nosaltres no volem que se'n desaprofiti cap, de possible via argumental, per intentar aconseguir una ampliació de la presencia del catala a la televisió.
Per aixo donarem suport a aquest punt primer de la Proposició no de Llei. En canvi, el punt segon, trobam que no té ni
cap suport argumental ni cap perspectiva de viabilitat, i per
aixo estarem en contra d'aquest punt o almanco, més ben
dit, no votarem en contra, pero ens abstindrem, perque no
ens sembla be encomanar al Govern una gestió que no és
viable. Ens agradaria que el Govern en fes moltes, de gestions que no fa, pero demanar-li que en faci una, que faci
esfor<;os en una direcció que creim que no té sentit, realment no ho consideram necessari; fins i tot suposant un
desplegament optim per als nostres desitjos de l'article 4.2 de
la LIei, aixo no podra suposar la imposició d'un nou criteri,
que seria en definitiva el que er. resultaría, no previst en el
moment de l'adjudicació de la concessió i dependria, per
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tanto en el millor deIs casos, de la bona voluntat de les
societats concessionaries. Per aixo -repetesc- a aquest
segon punt ens abstindrem, no li donarem suport. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Mol!. Pel Grup Parlamentari PP-UM,
té la paraula el Sr. Caries Cañellas.
EL SR. CAÑELLAS 1 FONS (Caries):
Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Seré breu,
per aixo faré ús de l'escó. Quant a voste, Sr. Gomila, jo
li diria unes paraules que va pronunciar el Sr. Shakespeare, que deia: "word, word and word", paraules paraules
i paraules. Voste ens ha fet una exposició magnífica,
unes paraules precioses, música celestial, pera quasi tots
els mallorquins, per a tots els qui estimam la nostra
llengua pero jo cree que no faria falta que intervingués
perque el Sr. Portaveu del Partit Socialista ja li ha dit
que aixo pnkticament és inviable. Voste ha fet una
exposició mera vellosa pero que fuig del context que
voste al·lega. Voste parla, en el punt primer, que en la
Proposició no de Llei se sol'licita del Govern balear que
insti el Govern de l'Estat a desenvolupar el punt 2 de
l'article 4 de la Llei 10/88, a fi i efecte que sigui respectada la pluralitat sociolingüística. En aquest aspecte
hem de dir, hem de reconeixer i crec que voste inclusivament ho ha reconegut, que el punt 2 de l'article 4 diu
textualment: liLa concesión deberá, asimismo, prever la
emisión de programas para cada una de las zonas territoriales que se delimiten en el Plan técnico nacional de
la televisión privada", pero no diu en quin idioma.
Aquesta Llei ha estat desenvolupada, va sortir, el Pla
tecnic nacional aprovat per Reial Decret 1362, d'11 de
novembre, i tampoc no estableix res a aquest respecte.
Estableix, aixo sí, que hi pot haver -com ha exposat
també el portaveu del Grup SOCIALlSTA-, que es
podnl regionalitzar i estableix deu regions, nosaltres hi
estam inclosos -també ho ha dit- en la sisena (Catalunya,
Balears). En el punt 11 d'aquest Pla es permet que cada
cadena privada crel un centre de producció a cada cap
d'aquestes zones, pero continua sense parlar per res de
la pluralitat d'idiomes dins el territori nacional. Per tant,
en cap moment ni la Llei n i el Pla que desenvolupa
aquesta Llei obliga les cadenes privad es a incloure en la
seva programació emissions en les llengües propies de
cada comunitat. Per tant, difícilment ara, una vegada
aprovada, desenvolupada la Llei i fetes les concessions
oportunes a les tres cadenes completament privades, és
molt difícil que nosaltres puguem introduir una variant
que podria ser significativa a l'hora de concursar.
Quant al punt segon de la seva Proposició no de Llei, es
parla d'insistir en el mateix tema i si no volien brou,
tassa i mitja, o sigui, no soIs hem d'aconseguir que parlen el cata\(l o el mallorquí -o el menorquí o l'eivis-
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senc- sinó que endemés hem d'aconseguir el 55% de la programació; torn a repetir-li que aixo és música celestial, Sr.
Gomila; nosaltres no és que hi estiguem en contra pero hem
de partir del principi que en cap moment a cap deIs articles
ni de la Llei ni del Pla es parla d'aquesta possibilitat i, per
tant, com és possible que demanem a unes cadenes privades,
com ha dit també el portaveu del Partít Socialista, com hem
d'imposar aquesta condició a uns senyors que ja tenen uns
drets adquirits? El 55% no ho fan ni les cadenes privades ni
tampoc, Sr. Gomila, la televisió estatal, que es nodreix d 'uns
fons públics i aquests sí que no tenen una limitació com
poden tenir les cadenes privades. Molles gracies, Sr. Presidento
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Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
EL SR. MOLL 1 MARQUES:
Em permet, Sr. President?
EL SR. PRESIDENT:
Tornarem a procedir a la votació.
Sí, Sr. Moll, per que ero demana la paraula?

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. MOLL 1 MARQUES:
Moltes gracies, Sr. Cañellas. Pel torn de replica té la paraula
el Sr. Gomila.
EL SR. GOMILA 1 BARBER:
Gracies, Sra. Presidenta. Sr. Cosme Vidal, evidentment, les
exposicions de motius no es voten, per a~o li agralm el
suport que donara a la nostra Proposició no de Llei. Per
altra part veig que el 50% de catala a les cadenes privades li
sembla excessiu, a nosaltres, bé, tal vegada ens semblaria poc,
fins i tot.
Després, Sr. Moll, no entraré en el debat de si televisió
pública o privada; nasal tres tampoc no tenÍem massa esperances que la televisió privada fomentés el pluralisme de les
llengües dins la televisió i, per a~o, al Ilarg del debat que ja
va comen~ar fa uns quants anys, quan he esmentat en la
primera intervenció allo de televisió pública o privades el
nostre grup ja va tenir les seves iniciatives parlamentaries per
tal d 'instar tant el Govern balear com si venia al cas, a través
del Govem balear, el Govem de l'Estat.

Sí, a mi em sembJava que havia deixat suficientment
cIar que volíem una votació separada per punts, posat
que donam suport a un i ens abstenim a l'altre.
EL SR. PRESIDENT:
D'acord. Passarem, ido, en primer lloc, a la votació del
punt primer.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor? Gracies poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies poden
seure.
Abstencions?
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjat el punt
primer.
Passarem a la votació del punt segon.

El que també voldria recordar és que el Pla tecnic de la
televisió privada és un decret aprovat pel Govern i que la
disposició addicional, ero sembla que és la primera, permet
al Govem el desenvolupamem, la disposició addicional primera d 'aquesta LIei permet al Govern el desenvolupament de
¡'esmentada L1ei. Per a~ó peos, com he dit al final de la
meya intervenció, que no esta de més que el Parlament sigui
sensible a aquestes qüestions i, per a~o, nosaltres ens mantenim en la mateixa postura que ja he esmentat al principio
Moltes gracies.
(El Molt Hble. Sr. President repren la direcció del debat)o

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gomila. Intervencions en tom de contrareplica?
No hi ha intervencions, en conseqüencia, ido, passarem a la
votació.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor? Gracies poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar
drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies poden
seure.
8 vots a favor, 31 en contra, 20 abstencions. Queda
rebutjat el punt segon.
IlI.2).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM.
3201/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, RELATIVA A CADUCITAT EN
LES DECLARACIONS D'INTERES SOCIAL.
EL SR. PRESIDENT:

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar drets,
per favor? Gnlcies, poden seure.
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.am a la següent proposició no de lJei, que és la 3201,

P~~eotada pe l Grup Parl amentari SOCJALISTA, relaliva a
r'~ducjtat en les declaracions d'in teres social. Pe1 G rup
~~rlamentari SOCIAUST A, té la paraula la D iputada Sra.
aafceJÓ.

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:

Sr. President, Sres. Diputades. Srs. D iputats. L'objectiu de la
prop sició no de L1ei que avui presen ta el Grup SOCIALISTA és moll simple, massa, potser, donada la importancia del
lema: les declaracions d'interes social. Només un aspecte
proposam rev isar la se va cad ucitat, i el perque de no més
avui facem una proposta referida a la cad ucitat de les declaracions d 'interes social es deu, segurament, a un elevat
grau de pragmatisme polític per part del grup proposant en
espera que una vegada estudiat, llegits i re11egits els debats
que en aquesta cambra s' han d ut a terme sobre els criteris
que en el seu dia va pro posar la Comissió Provincial d'Urbanisme i que, després, ha anat aplicant aquesta i també les comissions insulars d'urbanisme, per a autoritzacions d'edificis,
instaHacions i usos d'utilitat pública o interes social en soIs
no urbanitzables no programats, sense programa d'actuació
urbanística o en sol no urbanitzable. 1 coneguda també la
practica quo';idiana, les resolucions i informes de les comissions insulars d 'urbanisme, pensam que podra ser aprovada
per tots els grups aquesta proposta.
Aquesta proposta que el Govern de la Comunitat Autonoma
modifiqui el Decret 75/89, de 6 de juliol, en el sentit que
quedi clara l'aplicació de la caducitat a totes les declaracions
d'interes social, sigui la que sigui la data d'inici de I'expedient. Proposam així que és anuHar la disposició transitoria
única del mateix Decret en la qual s'assenyala que els expedients iniciats previament a l'entrada en vigor d'aqust Decret
es resoldran d'acord amb la normativa vigent fins al momento
Aquesta disposició transitoria única és utilitzada en les comissions insulars d'urbanisme per justificar la negativa a iniciar
cap tipus d'expedient de caducitat per no aplicar als expedients iniciats previament a l'entrada en vigor d'aquest Decret
I'article quart d'aquest, on s'assenyala que, una volta declarats d 'interes social per les comissions insulars d 'urbanisme
i transcorreguts sis mesos d'enc;a la notificació de l'acord al
peticionari sense que aquest soHiciti de l'ajuntament competent I'oportuna llicencia, s'acordara la caducitat de l'autorització , previa la tramitació de l'oportú expedient contradictori amb audiencia de l'interessat. Queden, per tant, ben
garantits els drets deIs qui demanen la 11icencia.
Es justifiquen amb aquesta disposició -repetesc que demanam
qUe sigui retirada- 11icencies per a tota la vida, polisses d 'assegurances per a especuladors. Tot a~o totalment al marge,
totalment contraris a allo que és l'espeit de la Llei, contraris
als planejaments municipals, a la propia definició debatuda
aquí, en aquesta cambra, del que és una declaració d'interes
Social, al marge, també, del més elemental sentit de la igualtat entre els ciutadans davant la llei i del més elemental,
tarnbé, sentit comú.
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El vigent text refús de la Llei sobre regim del sol i ordenació urbana consolida la filosofia i el principi de la
caducitat de la lIicencia amb efecte de garantia múltiple,
garantia per a l'interes públic en assegurar, per una
banda, en primer 110c, que transcorregut un termini es
podran reconsiderar les circumstancies i adoptar-se una
nova decisió sense cap entrebanc, no exactament amb el
mateix objectiu, el Sr. Pascual i altres portaveus, defensaven en el seu dia la interpretacíó del Tribunal Suprem
de caire evolutiu del que era en cada moment l'interes
social i quines activitats hi ana ven lligades. És ciar que,
potser, alguns que ho justificaven ja fa uns quants anys,
també perque tot pogués caber en aquesta definició,
perque tot hi pogués entrar si hem de ser rigorosos,
també hem d'admetre que amb el mateix raonament,
que tot també por sortir i del que s'hagi pogut ser declarat d 'interes social en un determinat moment pot, també, deixar-ho de ser en un altre momento Per tant, és
necessari i imprescíndible la caducitat de totes les declaracions.
Per altra banda, i en segon 1I0c, la caducitat de la llicencia és garantia per a l'interes públic perque es redueix considerablement el risc i la transcendencia de les
declaracions d'interes social o utilitat pública que vagin
seguides d'inversions efectives i immediates.
Evidentment no acabam, ni fer-hi a prop, amb la dura
i pura especulació que moltes vegades, massa vegades,
suposen les declaracions d'interes social; perque ni tan
soIs els criteris que aprova el Govern s'apliquen de
manera racional; és clar que tampoc no esta ven pensats
perque és així que es fes , i per comprovar-ho basta
reIlegir el text del Decret. És a dir, no acabam amb
l'especulació, perque les declaracions d'interes social
continuaran permetent emplac;ar dins el medi rural
quasi bé tot, sense molesties per part deis promotors,
sen s equipament, sense urbanització, sense fiances, sen se
tot aIlo que su posa el planejament urbanístic, tot a un
baix cost de sol rústic o
L'únic que en aquest cas demanam és evitar l'espculació
sobre l'especulació, que pot suposar ja en si la declaració. A més, la no caducitat de determinats expedients
suposa un greu greuge comparatiu i privilegi d'uns respecte deIs altres; ( ... ) després del Decret, quin sentit té?
Que podria ser, com a molt, exagerar donar tants de
privilegis per a tots. Quin sentit té que les declaracions
d'interes social s'hipotequin de manera permanent,
condicionen de per vida els planejaments municipals?
Com es pot mutilar la capacitat deis ajuntaments de .
decidir sobre el futur i present deis seus termes? Com es
pot donar carta blanca i permanent en avaluar un interes social que no caduca, contrari al temps, que pot ser
contrari al temps, a I'interes municipal expressat pels
seus legítims i democratics representants?
Declaracions d'interes social perpetues, sense caducitat,
no ten en el més mínim sentit democratic, ni tan soIs el
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més mÍnim sentit comú, a<;o si, tenen, garanteixen interessos economics particulars importants, contraris a qualsevol
caire social; per tant, rebutjables dins aquesta normativa.
És just que el Govern prengui les mesures oportunes per
evitar aquesta manca de garantía per als interessos públics i
actuar contra l'especulació que es fa de les seves declaracions
d' in teres social.
Esperam -repetesc- els vots favorables de tota la cambra en
el que podria ser la primera passa per a la defensa del sol
rústíc, de I'ús agrícola, ramader i forestal front de la urbanització i terciarització i de la que alguns ja han anomenat
"balearització de l'interior". Avui només demanam que la
hipoteca no sigui perpetua. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentari MIXT, té la
paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Estam davant una pro posició no de llei presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA relativa al Decret 75/89, de 6 de juliol, que regula les
declaracions d'utilitat pública o interes social per part de les
comissions insulars d 'urbanisme avui. 1 els efectes, l'article 4
d'aqeut Decret, diu que declarat d'interes social per la Comissió Provincial -perque encara no estava transferida la competencia als consells insulars- d'Urbanisme i transcorreguts
sis mesos des de la notificació de I'acord al peticionari sense
sol'licitar la corresponent llicencia s'acordara la caducitat de
l'autorització. Després hi ha una disposició transitoria, que
és objecte de l'apartat primer de la Proposició no de L1ei,
que diu que els expedients iniciats previament a l'entrda en
vigor d'aquest Decret es resoldran d'acord amb la normativa
fins ara vigent.
Jo em faig la següent pregunta: si no existís aquest Decret,
es podria declarar la caducitat d'aquests expedients transcorregut un termini de temps determinat i que no ho fos a causa
de l'Administració sinó a causa de I'administrat? Aquí ens
hauríem d 'anar a la LIei de procediment administratiu, a
l'article 99, que regula aquest suposit de la caducitat exacta,
i diu que, paralitzat un expedient per causa imputable a I'administrat, l' Administració l'advertid. immediatament que,
transcorreguts tres mesos se'n produinl la caducitat amb
arxiu de les actuacions. És clar, pero aquÍ no diu en quin
termini, no ho diu, hem de suposar que ha de ser un termini
raonable, hem de suposar, per tant,que si no existís aquest
Decret, si no existís aquest Decret, tots els expedients que ja
duen alguns anys, aquests interessos socials que duen alguns
anys com són els casos deIs expedients afectats per la disposició transitoria que ja, com que aquest butlletí és del 20 de
juliol del 1989, ja fa més de dos anys, a la millar són expedients que tenen dos, tres o quatre anys; d'aquests expedients
-jo entenc-, I 'ajuntament pot sol'licitar de la Comissió Insular
d'Urbanisme que en declari la caducitat.

Per tant, des d 'aquest punt de vista, perque no és un retalI deIs drets subjectius que tenen els beneficiaris d'aquestes declaracions d 'interes social, com que no existeix
aquest retalI, li votarem a favor, perque de la interpretació de l'article 99 de la L1ei de procediment administratiu es pot concloure que d 'un temps raonable, supos que
hi ha un temps establert, que són no sé quants de mesos, dos, tres o quatre mesas, en qualsevol cas no són
anys; per consegüent, des d'aquest punt de vista li donarem suport al primer punt de la Proposició no de L1ei.
Respecte del segon punt, diu que s'ha de modificar el
Decret, transcendir que quedi clara 1'aplicació de la
caducitat, poder iniciar l'expedient de caducitat. Aquí el
que passa, el problema que hi ha, no és un problema de
la Comissió d'Urbanisme en aquests moments, el problema és que els ajuntaments no compleixen amb el
segon paragraf de l'article 4 del Decret 75. El segon
paragraf diu que a efectes del paragraf anterior, que es
refereix a la declaració de caducitat, els ajuntaments
hauran de comunicar a la comissió provincial d'urbanisme les peticions relatives a obres o instaHacions d'obres d 'interes social, i el problema supos que és que no
ho fan.
Aleshores jo pens que el problema és aquí, o sigui, que
pot passar amb la comissió? Bé, les comissions, les tres
comissions insulars d'urbanisme el que poden fer és
recordar als ajuntaments quins expedients d'interes
social s'han donat. Que passa? És clar, si aixo és aixÍ
queden molts més dubtes, queden més dubtes, diríem,
aquest panlgraf segon, perque com s'ha de fer?, s'ha de
modificar a l'article 4?, amb quin sentit? Que la comissió insular d'urbanisme ha de demanar als ajuntaments ... , bé pot ser sí, per ventura sí, jo no sé si és
aixo el que vol dir. Jo esperaré, per tant, respecte del
punt segon, que ens expliqui una mica l'abast del que
proposa el Grup Parlamentari SOCIALISTA per definirnos.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM
EEM, té la paraula la Sra. Vadel\.
LA SRA. VADELL 1 FERRER:
Gracies, Sr. President. Sí que és ver que el Decret
75/89, de 6 de juliol, fixa uns criteris per a l'autorització
d'edificis i instaHacions d'utilitat pública o d'interes
social a sol no urbanitzable. Aquests criterís són el suficientment ambigus com per donar lloc a ínterpretacions
diferents de la necessitat que té la sol'licitud presentada,
i per tant, l'administració que ha de concedír el dret
d'edificació la pot qualificar des de diferents punts e
vista i en casos molt subjectius.
El concepte d'interes social és variable, pot ser que el
que sigui d'interes en una epoca determinada passat un
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ho sigui. Si després de sis mesos de teni r conce-

t~~lPla declaració d intefl:!s soci<l ! no s' ha presentat !'oportu eh ~ice.nCia d 'o bres a j 'aju ntament sembla que 1' interes ja no

~a La! i que es pot emprar aq uest clocument com a eina d'e es cul aci6 . Un simple avan tp rojecte, que és allo q ue es demape pel' poder o l'lic ita r I'interes socia l, no duu un cost excesnaju al promotor, en canVI,
. am b Ia el ec1araClO
. . a !a ma' supo a
In lncremen t extrao rd inru'j del valor dels terreny' en q üestió
lO1b els avantalges q ue té un terreny amb decJaració d' inte~es social front a un alu"e declarat urbanitzable programat.
ja que en primer cas no s' han de fer les cessions perti nents
cl'aprofitament mig a l' Administració.
El Govern no ha el afavorir l'especulació i creim que és
necessari que la disposició transitoria única s'anuHi, i finsi
tat pensam que !'Administració. fent ús ele l'a rticle 99 e la
Llei de procediment administralÍu, podria provocar la caducitat deIs expedients antics. Tenim coneixement de dec1aracions d' interes social concedides en els anys 1987 i 1988
que no han soHicitat la !licencia d'obres de l'ajuntament
corresponent; lIavors, quin interes tenen les esmentades
obres passats quatre o cinc anys? Pensam que s'ha d 'adobar
aquest buit i equiparar els terminis de les declaracions concedides abans de l'aprovació del Decret 75/89 amb les concedides després.
Per tot aixo donarem suport a la Proposició del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
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dans als quals se'ls ha donat un dret ara se ' ls digui que
aquell dret els queda retall at, l'úni c que generaríem
seria uns procediments litigiosos davant la justícia per
ve ure si aquell dret podia ser o no retallat.
Dit ac;o passem a sí o no és possible , en tot cas, retreure o detreure aquell dret d'ús del sol excepcional que
s' havia fet amb declaracions d 'interes social anteriors al
D ecret. Ha dit el portaveu del Gr up MIXT que, efectivament, la LJ ei de procediment administratiu contempla
un procediment, i és així, pero n ' hi ha un altre molt
més eficac;, i és que l' ajuntament faci una classificació
nova d'ús d 'aquell terreny, d'aqueJl sol, i a~o ho pot fer
d 'una manera senzilla, no dic molt curta pero sí molt
més practica i molt més fora de la possibilitat del Iitigi
jurisdiccional que no la proposta que fa el G rup SOCIALISTA.
Per tot a~o , tal com he assenyalat al principi, votarem
en contra de la seva Proposició no de LJei. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:

Gracies, Sr. Huguet. En tom de replica té la paraula la
Sra. Barceló.
LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té la
paraula el Sr. Huguet.
EL SR. HUGUET I SINTES:
Moltes gracies, Sr. President. El nostre grup no li donara
suport ni al punt u ni al punt dos d'aquesta Proposició del
Grup SOCIALISTA. Nosaltres tenim cIar que la decIaració
d 'interes social que declaren les comissions d 'urbanisme no
és més que un procediment extraordinari de classificació de
sol, i aquest procediment, a instancies de l'ajuntament, l'únic
que fa és posar amb una doble ma, com es fa amb els procediments normals, de plans generals o normes subsid ühies i
complementaries, les possibilitats d'ús del sol per construir.
Tenint en compte aquesta qüestió i tenint en compte que,
efectivament, l'evolució de la legislació és cada vega da més
positiva en el sentit de tenir en compte les corrupteles de
que fan ús en les normatives, hem de considerar que als
ciutadans, als quals se'ls va declarar un interes social abans
de l'entrada en vigor del Decret del 1989, se' ls va donar un
dret sense limitació de temps, un dret concret, i que als ciutadans que, a instancies deis ajuntaments, se 'ls ha donat amb
posterioritat se'ls ha donat també un dret concret amb limitació de temps i condicions.

~m sembla que ni és jurídicament, és jurídicament difícil
1

>

pragmaticament molt poc convenient que a aquells ciuta-

----

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades i Srs. Diputats.
Sr. Pascual, jo estic d 'acord que no hi hauria necessitat
de presentar aquesta Proposició no de Llei si es tingués
la voluntat d 'aplicar la Hei, tates les lleis, pero no és
aquest el cas, no és el cas del funcionament de les comissions insulars d'urbanisme que, quan se'ls demana
que inici'in, obrin, tramitin i concloguin un expedient de
caducitat, una declaració d'interes social perque ha passat un termini de temps moIt !larg i per a les obres ni
tan sois s'ha demanat la !licencia a l'ajuntament, ens
trobam amb informes de la mateixa Comissió Insular
d'Urbanisme que, justament, és la que presideix el portaveu del Grup Popular, que ens assenyala en un informe de 1'assessoria jurídica del Consell Insular de Menorca, que a la vegada són els assessors del Govern
balear per uns pactes com un poc estranys; tenim, i ens
ho assenyalen textualment, que la petició que es formula, la petició de declaració d'interes social "no estaba
sometida a pLazo de caducidad, Lo cuaL es de especial
trascendencia a los efectos de la disposición transitoria
única del referido Decreto. No procede iniciar expediente
de caducidad."
A<;O quan hi ha sol'licitud perque s'inicii' un expedient
de caducitat d'una declaració d' interes social de les que
ja han passat anys d'en~a es va concedir la declaració i
que no se n 'ha demanada la llicencia als ajuntaments; és
a dir, no valen, baix cap punt de vista les comissions
insulars d'urbanisme i les seves assessories jurídiques
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neguen qualsevol tipus de caducitat en aquestes declaracions
que es van donar abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret. A~ó és un fet i com aquest informe signat -repetescper les assessories jurídiques del Consell Insular i també del
Govern balear neguen qualsevol altre tipus de solució, es
neguen i punt, i amb a~ó no esta m d'acord; si s'estableix en
la disposició transitoria única una caducitat per a les llicencies és correcte, creim que s'ha de fer, s'ha de fer perque repetesc- és el principi de la llei, que els drets deIs administrats tenen uns límits i aquests límits s'han d'aplicar i la llei
permet aplicar-los en molts de casos, en la majoria de casos,
i no és just que uns sí uns no; que s'estigui, d'alguna manera, hipotecant, condicionant, per a tata la vida les planejaments municipals i es donin unes garanties, unes declaracions
d'interes social que, en un moment determinat, ha poden
ser, que passa un temps i aquest interes social, com vostes
defensaven en els criteris de les declaracions d'interes social
deixen de ser-ha, són, senzillament, especular sobre una
concessió; i els ajuntaments ben poca cosa poden fer aquí,
ben poca cosa poden fer aquí perque saben perfectament
que la declaració ve condicionada totalment a la concessió de
la declaració d'interes social. La llicencia municipal en si
s'haura de donar, no es pot negar si no ve limitada pe! planejament.
Som en un estat de dret amb unes situacions reglades i voste
a~o ha sapo Els ajuntaments, i fins i tot en contra d'ells, hi
pot haver declaracions d'interes social aprovades i l'ajuntament veure's obligat a donar la llicencia. Aquests són fets
que han passat i no fa molts de mesas vam tenir exemples,
fins i tot en aquesta cambra. Les declaracions, I'abús que se'n
fa, no només en si del que és o no és una declaració d' interes social, no només a~o sinó que hem arribat als límits
d'specular amb aquestes declaracions, que serveixen per a
tota la vida quan a~o, socialment, és injustificable, es miri
per on es miri, davant els administrats, davant els planejaments municipals i davant tots els altres que han concedit les
declaracions després de 1 entrada en vigo r d 'aq uest Decret,
i sobretot, crec que és anar totalment en contra de l'esperit
de les lleis i és una greu equivocació que vos
avui reconeguj n que valen continuar man teni nt privilegis economics
només a uns poes respecte de tots els altres, i que a més a
més ha amaguin baixa dec1aracions d 'interes social; a~o
sembla més cinisrne que altra cosa. G racies.

tes

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. En tom de contrareplica el Sr. Pascual
té la paraula.
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo pens que la Sra. Barceló té raó i també n 'ha parlat la Sra. Vadell, quan diu que les
declaracions d'interes social iHimitades produeixen una
especulació. Jo pens que, efectivament, hi ha gent que demana la declaració d 'interes social, per exemple per construir
un camp de golf o per a qualsevol altra cosa, no la fan servir
i volen vendre el projecte, i aquí hi ha una especulació, no

és que es vulgui construir, senzillament, vull dir, tenir
un projecte i si tens una cosa que val deu després la pots
vendre per cinquanta.
Per tant, jo pens que és bo, és bo que es limiti en el
temps la declaració d 'interes social, i endemés crec que
és possible, crec que aquesta cambra pot fer possible
aixo, perque si aquesta cambra ha aprovat una Llei de
disciplina urbanística on es diu que si se sol'licita una
llicencia d 'obres i aquesta llicencia d 'obres, o sigui, esta
condicionada que les obres comencin als sis mesas i les
acabin, em pareix que és als vint-i-quatre -ara no me'n
record- o vint-i-quatre més, són trenta; llavors també ha
de ser possible fer el mate ix per a una declaració d'interes social, jo pens que aixo ha de ser perfectament possible, peró el que passa és que aixo ha hauría de ser amb
una llei, no ho hauria de ser amb un decret, sinó que ho
hauria de sr amb una Ilei.
Per tant, jo pens que ha estat poc ambiciós el Grup Parlamentari SOCIALISTA quan vol modificar aixó i demanar amb una proposició no de llei que es modifiqui
el Decret 75; jo pens que havien d'haver dut una llei,
que amb aquesta Dei, com que tenim competencia exclusiva en urbanisme jo pens que es podria regular molt
millor de bell nou i amb una cotilla molt més petit o
sense cotilla el que ara tenim.
Respecte de l'apartat primer, ja Ji dic que el votarem a
favor i bé, no estic d'acord amb I'exposició que ha fet
el representant del Grup Parlamentari Popular quan diu
que es retallen drets perque jo consider.. .
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pascual, la contrareplica és a la replica de la Sra.
Barceló.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Bé, ido jo consider que esta bé l'apartat primer perque
l'article 99 de la Llei de Procediment Administratiu el
que diu és que s'habiliten, o sigui, que s'ha de donar
audiencia a I'interesat i té tres mesas; per consegüent,
per aquest fet, jo pens que no es retalla sinó que ¡'administrat tindnl tres mesas per demanar la !licencia i,
per tant, esta bé.
Respecte del segon, bé, la redacció no ens agrada, a la
millar es podría, dins aquesta cotilla del qual parlam que
té, regular que les comissions insulars d 'urbanisme demanassin als ajuntaments, una vegada transcorregut el
termini, a veure si tenen llicencia donada o no tenen
llicencia donada, i si tenen !licencia donada, res, i si no
la ten en que iniciIn els expedients; i aixo no esta contemplat en el Decret i amb aquest sentit es podria millorar el Decret perque no hi haguessin aquestes declaracions que duen anys donades i aixó esta així durant
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arell d'anys, cosa que crec que no és l'oportú ni el correcte.
P

f;L SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Pascual. Sr. Huguet?
fL SR. HUGUET 1 SINTES:
Moltes gracies, Sr. President. El primer que haurÍem de dir
és que el gestor de l'urbanisme són els ajuntaments, per tant,
intentar venir a la tribuna a dir que hi ha qualque cas que es
pot aprofitar per especular i intentar fer una norma general
per a tots els qui tenen deelaracions d'interes social és intentar generalitzar la correcció d'uns expedients singulars amb
una norma per aplicar-la a tots els ciutadans, aixo és injust
també.
A aquells a qui s'ha donat un dret se'ls ha de ser respectat i
si se'ls hi vol retreure l'ajuntament, el gestor urbanÍstic deIs
expedients individualitzats de cada ciutada pot promoure la
modificació amb audiencia d'aquest i presentar-la a la comissió d'urbanisme, el procediment existeix; el que no hem de
fer és inventar ni intentar posar ca tilles a tots els ciutadans
per ano que alguns fan malament. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet. Canelos el debat passarem a la votació.
S'ha de votar per separat o es poden votar conjuntament els
dos punts de la Proposició? Sr Pascual? Conjuntament. Passarem a la votació de tata la Proposició no de LIei.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor es valen posar drets,
per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra es valen posar drets,
per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
26 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada la Proposició
no de LIei.
IV.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'HISENDA 1 PRESSUPOSTS SOBRE EL PROJECTE DE LLEI RGE NÚM.
2130/92, RELATIU A CREDIT EXTRAORDINARI PERA
LA TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS.
EL SR. PRESIDENT:
Passam al punt següent, que és el dictamen de la Comissió
d'Bisenda i Pressuposts sobre el Projecte de LIei 2130/92,
relatiu a credit extraordinari per transferencia de capital a la
Universitat de les Illes Balears. Ates que no hi ha cap esmena, que no s'ha presentat cap esmena al Projecte de LIei,
¿entenc que pot considerar-se aprovat, si no hi ha cap inconvenient, per assentiment de la cambra? Queda, ido, aprovat
per assentiment el Projecte de LIei.

1889

Se suspen la sessió per un temps de deu minuts.
V.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ DE LA
PROPOSICIÓ DE LLEI RGE NÚM. 3093/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI PP-UM,
RELATIVA A MODIFICACIÓ DE DETERMINATS
ARTICLES DE LA LLEI 1191, DE 30 DE GENER,
D'ESPAIS NATURALS 1 DE REGIM URBANÍSTIC
DE LES AREES D'ESPECIAL PROTECCIÓ DE LES
ILLES BALEARS.
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats. recomen~a la sessió en el punt cinque de l'Ordre del Dia, en el debat de presa en consideració de la Proposició de Llei número 3093/92, del Grup
Parlamentari PP-UM, relativa a modificació de determinats artieles de la LIei 1/91, de 30 de genero Per fer la
presentació de la Proposició, per part del grup parlamentari presentant té la paraula el Diputat Sr. González
Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Cuando
el 30 de enero del año 1991 acababa una dura sesión
parlamentaria que culminaba la labor de dos años de
trabajo en esta cámara, decíamos, sin poder ocultar
nuestra decepción y a propósito de la exposición de
motivos de la Ley de espacios naturales, que esta Ley no
era nuestra Ley, que no era la Ley del Grupo Popular y
que veíamos en ella problemas graves, al tiempo que
anunciábamos nuestra abstención testimonial a la citada
exposición de motivos.
Era el resumen de una batalla larga en la que la composición de la cámara y la actitud de voto de algún diputado, por un lado, y la imposibilidad de llegar a un
acuerdo razonable entre los grupos mayoritarios por
otro había dado como resultado que un trabajo difícil
y duro aunque hermoso y esperanzador se convirtiera en
una pieza defectuosa por su arbitrariedad y por su falta
de objetividad en alguna de sus determinaciones.
La Ley de espacios naturales había comenzado su andadura con la remisión de un catálogo -de ahí su denominación más popular- por el Gobierno al Parlamento,
en su confección se habían tenido en cuenta los criterios contenidos en dos catálogos anteriores de espacios
a proteger por su interés ecológico-paisajístico, elaborados uno por ICONA y el otro por INESE. Tras una
primera información y discusión aquí, en la cámara, y
de común acuerdo todos los grupos políticos decidímos
convertir ese catálogo que el Gobierno nos había remitido en Ley de protección de espacios.
Tengo un buen recuerdo de aquellos primeros días en
que, con toda intensidad y con la mejor disposición,
trabajamos todos juntos en la elaboración de un texto
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legal sin precedentes conocidos. Luego empezaron a pasar
cosas, empezaron a plantearse estrategias que ya no respondían, a nuestro juicio, al interés general, sino a intereses
electorales y a dinámicas del tipo Gobierno igual a malos,
oposición igual a buenos, Gobierno igual a cemento y asfalto,
oposición igual a florecillas y pajaritos, Gobierno igual a
intereses particulares e incofesables, oposición igual a paz,
amor, igualdad y justicia para todos. y aquí empezó a estropearse el bonito trabajo.
No obstante, con la Ley aún en comisión, creíamos que el
acuerdo general, la sensatez y la cordura se impondrían. El
pleno del día 30, ese pleno a que antes hacía alusión demostró que eso no pudo ser posible. Es muy mala la Ley de
espacios naturales, hemos de anticipar que no, que a nuestro
juicio es un texto aprovechable en gran medida y que ya ha
rendido y debe seguir rindiendo estupendos beneficios a esta
comunidad, y por eso, hoy estamos aquí presentando una
propuesta de modificación que puede perfeccionarla.
Para nosotros la Ley adolece de cuatro elementos defectuosos, y a ellos me vaya referir. En primer lugar debo señalar
que esta Ley descalifica suelos y, por ello todos debíamos
haber quedado enterados entonces, cuando la Ley se aprobó,
de qué suelos urbanizables se descalificaban. Los diputados
a quienes nos correspondía la responsabilidad de justificar
las razones de esa descalificación y los eventuales costes para
el bolsillo de los ciudadanos, yesos ciudadanos, porque tendrían una idea precisa sobre nuestra capacidad de juicio y
estarían en mejores condiciones de pronunciarse sobre ella;
no fue aSÍ, pese a que la Ley llegó en esta forma al pleno,
como consecuencia del dictamen de la comisión aquí se le
dió la vuelta como un bote.
Las razones últimas de esta actitud puedo resumirlas fácilmente: se temía, por parte de unos grupos, que el Gobierno
ocultara tras la cortina alguna o algunas urbanizaciones en
áreas de protección y las sacara a la luz una vez aprobada la
Ley. Otros grupos de oposición llevaban su desconfianza
hacia algún diputado concreto, al que se suponía poseedor
de informaciones desconocidas por todos los demás. Casi dos
años después sigo sin saber en qué oculto cajón estaban esas
fantasmagóricas urbanizaciones, pero seguramente que volveremos a oir hablar de ellas o de otras igualmente imaginarias.
En segundo lugar está el tema de Ibiza y Formentera. Estas
dos islas tienen, además de una superficie pequeña una tradición inmemorial que viene haciendo que las fincas se dividan
extraordinariament entre los herederos, lo que lleva a una
distribución de la propiedad muy repartida, ya que una parte
muy importante de la población, especialmente de medios
económicos modestos, viva en el campo, 10 que hace imperiosa la necesidad de autorizar edificaciones rústicas con
finalidad de vivienda permanente en mayor medida que en
Mallorca y en Menorca. Durante la discusión de la discusión
de la Ley, al menos en algunas fases, esta situación conocida
por todos parecía que iba a ser generalmente aceptada y
que, consecuentemente, las superficies mínimas para edi-

ficación en area natural de especial interés o en are a
rural de interés paisajístico iban a ser menores para la
Pitiusas que para las otras dos islas. Tampoco fue posible; esta vez, a mi juicio, la razón era que una disminución de las superficies mínimas afectaría a ses Salines
y este espacio se había convertido en una pieza de golosos dividendos en la batalla electoral contra el Partido
Popular, el tiempo se encargó de demostrar lo equivocado de esa estrategia a pesar de lo cual se insiste y estoy
seguro que se insistirá en ella.
La tercera cuestión problemática de la Ley fue el tratamiento dado a los campos de golf. Curiosamente, salvo
el PSM-EEM, ningún otro grupo político de oposición
con representación parlamentaria se opone, aparentemente, a la construcción de campos de golf. Había
quien, incluso, en los municipios en que tenía la responsabilidad de gobernar los planeaba por docenas, al
menos por más de una, en medio de manifestaciones
reiteradas de fe en la mejora de la calidad de nuestro
turismo y del alto poder adquisitivo de los futuros jugadores de este deporte. Es cierto porque quiero ser incluso puntilloso a la hora de presentar esta Leyes cierto
-digo- que en defensa de salvaguardar los valores ecológicos presuntamente en peligro por la construcción de
campos de golf la oposición insistió siempre en tres
factores de riegso, que también a nosotros nos preocupaban: el primero, que su construcción pudiera dañar el
paisaje natural al modificarlo notoriamente; el segundo,
que la operación de mantenimiento consumiera recursos
hídricos necesarios para abastecimientos de mayor interés; el tercero, en fin, que las instalaciones deportivas
encubrieran grandes urbanizaciones o construcciones
hoteleras.
Como quiera que la Ley de campos de golf cubría suficientemente tanto los problemas del agua al exigir el
riego de los campos, los municipios costeros, con las
procedentes de depuración, como las presuntas urbanizaciones encubiertas al tolerar úncamente la construcción de un hotel con un máximo de 450 plazas, es obvio
que la Ley de espacios naturales solamente debía preocuparse del primer aspecto; es decir, que o debía autorizar campos de golf allá donde pudieran altear la naturaleza de forma notable, lo que trasladado al texto
significaría prohibirlos en las zonas de ANE (areas
naturales de especial interés de especialísima protección
o para mayor seguridad, en toda zona de área natural de
especial proteccióll , en ningún caso, como se hizo, en
área rural de interés paisajístico que, según el apartado
tercero del artículo 2 de la propia Ley SOI1 aquellos
espaciostransformados mayoritariamente por actividades
tradicionales y que, por sus especiales valores paisajísticos, se declaren como tales en esta Ley, transformados
mayoritariamente. Eso, en lenguaje llano, quiere decir
zonas de cultivo, zonas de tradición agrícola o ganadera, con cierto encanto y sin pretensiones de naturaleza
virginal.
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l' dos ustedes, creo que todos ustedes, Sras. y Sres. Diputao colllO yo, hemos visto ca mpos de golf en Baleares y
dOs.
..
el
f era de Baleares. ¿P uede sostenerse co n un mJnlmo e
.~gor que empeoran la calidad de UD paisaje agríco la? Una
11 z más aquí se buscaban rentas electora les ya que se pensó
v~~ la lenta per creciente co ncienciación ciudadana acerca de
~s temas de defensa del entorno iba a quedar deslumbrada
por tan agudos criterios proteccionistas.
Q\leda un cuarto tema que provocó la aprobación de una ley
defectuosa Y no quiero hacer responsable a la oposición,
porque debo suponer, aun a riesgo de pa ar por crédulo, que
los errores cometidos no fueron intencionados o al menos no
lo fueron en todos los casos, porque, éste es el tema, la Ley
contiene errores, la cartografía no era muy buena, dispusimos de fotos aereas recientes solamente de una parte del
territorio, obtuvimos informaciones de alcaldes y concejales
de muchos municipios, pero no de todos los afectados, hicimoS visitas, unas en conjunto otras individuales, para conocer
in si/u los espacios, pero lógicamente no pudimos verlos
todos ni cada uno de ellos en su integridad.
En resumen, las líneas que definen los espacios son a veces
imprecisas, otras erróneas, en algunos casos encierran zonas
de fincas de escaso interés y en otros dejan fuera trozos
dignos de mayor protección o, en los casos más llamativos,
se incluyen dentro de las áreas parcelaciones rústicas completas, prácticamente construídas y en las que nadie había,
aparentemente, reparado.
Son errores que deben solucionarse aunque solamente el
estudio preciso que conllevan los planes que el Gobierno
desarrolla en aplicación de la Ley garantizarán su completa
detección.
A partir de este análisis debo señalar que, como anunciábamos desde el mismo día de la aprobación de la Ley y reiteramos durante la campaña de las pasadas elecciones autonómicas, presentamos una modificación de la Ley de espacios que trata, en lo posible, de corregir los defectos apuntados.
Pero he dicho que iba a ser puntilloso, si se quiere, preciso,
y ya desde ahora, desde este momento de presentarles la
modificación para su eventual toma en consideración quiero
señalar que a nuestro juicio son todas las que están pero no
están todas las que son. En otras palabras, todos los retoques
que hacemos a la Ley van en la dirección apuntada de reparar alguno de los aspectos antes expuestos, pero salvo en lo
que se refiere a la disminución de las exigencias de superficie
para edificación en Ibiza y Formentera, que cubre todo el
defecto que señalábamos, en los demás casos no estamos en
Condiciones de afirmar con rotundidad lo mismo.
Voy a entrar en materia y trataré de explicarles las razones
de que esto sea así y las soluciones que prevemos.
Si comenzamos por las modificaciones de las superficies
mínimas edificables en Ibiza y Formentera veremos que se

-
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propone una modificación del articulado que consiste en
desplegar el artículo 12 y el 14, pasando a exigir 3 hectáreas en área natural de especial interés para Ibiza, 2'5
hectáreas en área natural de especial interés para Formentera y 1 hectárea en área rural de interés paisajístico para ambas islas. Se incluye también, a propósito de
esta modificación, un nuevo artículo que permite la
agrupación de viviendas, naturalmente respetando la
determinación de no formación de nuc1eo de población
para evitar la necesidad de hacer largos caminos de
acceso, tendidos eléctricos y telefónicos y tuberías de
servico en áreas de protección. Se deja, no obstante,
claramente establecida, la relación indivisible entre vivienda y superficie mínima exigible por la vía del registro, de forma que no pueda darse picaresca alguna.
Las modificaciones introducidas en el artículo 3 son
dobles; por un lado se propone la supresión de dos espacios, el de Cala Alcaufar a Punta Prima en Menorca yel
de sa Cova Santa y el Puig den Palleu en Ibiza.
El primero de estos espacios no contemplado en el catálogo del Gobierno fue introducido por una enmienda,
creo recordar que in voce del Grupo SOCIALISTA en
la ponencia. Debo decir que, pese a que preguntamos en
principio a los propios enmendantes y después al resto
de los diputados, la situación de la zona no fue hasta
una vez aprobada que descubrimos que en una parte
sustancial se desarrollaba una iniciativa de construcción
de un campo de golf, por cierto no del agrado de la
mayoría sL·cialista, entonces gobernante del Consell
Insular de Menorca. No encontramos ninguna razón
objetiva para mantener la protección especial de este
espacio ni para impedir una actuación respetando sus
condiciones de suelo no urbanizable como la del golf.
El espacio denominado sa Cova Santa i es Puig den
Palie u es, en realidad y para entendernos, lisa Caleta ".
Hace tiempo que se viene discutiendo en Ibiza la conveniencia de trasladar el puerto comercial hoy metido en
el corazón de la capital a este enclave del sur de la isla;
es obvio que la declaración de esta zona como ANEI
dificultaría extraordinariamente esa decisión. El espacio
tampoco estaba señalado en el catálogo original como
digno de especial protección.
El segundo aspecto en que se modifica el artículo 3
tiene su reflejo en los anejos gráficos, ya que consiste en
modificaciones de líneas de algunos de ellos. Así, en
Menorca no se modifica ninguno, en Mallorca seis y en
Ibiza dos. Los de Mallorca, a su vez, son de dos tipos, y
corresponden a la exclusión de las urbanizaciones de las
urbanizaciones de Cala Falcó y Portals Vells, ambos con
planeamiento aprobado mediante recurso ante el Consell
de Govern, los terrenos tienen caminos abiertos, algunas
construcciones y están rodeados de otras urbanizaciones,
lo que hace que por un lado su autorización no vaya a
destruir nada que no esté ya afectado, y por otro que
sea difícilmente justificable la negativa a indemnizar.
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La otra área que se pretende devolver a una situación susceptible de urbanizar es la de unas zonas de Son Vida, objeto
de un convenio con el anterior consistorio socialista de Palma, cuyo incumplimiento supondría una abultadísima indemnización a sus promotores, por lo que el actual Ayuntamiento ha solicitado que la incluyamos.
Las otras cuatro zonas de modificación de líneas en Mallorca se refieren:
a) Son Real, espacio para el que se propone volver a su configuración del catálogo con la defensa expresa de los dos
torrentes que la limitan y de una amplia zona costera de
desarrollo dunar vivo, haciendo que el interior, donde hay
roquedad, garriga, pinos y tierra de cultivo permita el desarrollo de dos campos de golf autorizados en su día por la
Comisión Insular de Urbanismo y que cuentan con el apoyo
municipal.
b) Sant Salvador, en este area la línea incluye un trozo de
una finca en la que se situan dos hoyos de un campo de golf
de diez y ocho, cuya legalización definitiva pasa por hacer
esa pequeña corrección.
c) Gaieta Gran, ese es un caso similar. La construcción de un
campo de golf entra parcialmente en los límites de la Serra
de Tramuntana, una pequeña modificación permite que se
desarrolle este proyecto amparado y deseado por el Ayuntamiento de sa Pobla, necesitado, como otros municipios del
interior, de actividades que vivifiquen sus economías.
d) Finalmente se propone otra modificación en Sant Miquel,
espacio en el cual, sin justificación alguna, se salta la carretera C-715, de Palma a Cala Ratjada, y se da por protegida una pequeña finca de un solo propietario. Creemos necesario suprimir una situación tan repugnante y devolver a
aquella finca su condición de suelo no urbanizable simplemente, tal y como siempre fue.
En Ibiza se retocan las líneas en dos espacios: el primero en
ses Salines, en su límite norte, en el que la línea actual se
adentra en la zona costera de la urbanización de sa Sal Rossa, expresamente excluída por la Ley, solamente las prisas y
tensiones de última hora pueden justificar este error, y en
ello quiero poner especial énfasis, poco tiene que ver con el
espacio propiamente dicho de ses Salines, ya que es una
superficie muy pequeña que no pertenece ni a la zona húmeda ni a los dos macizos que la rodean. El segundo es, también, de muy pequeña dimensión y se encuentra en la zona
de Cap Llentrisca, detrás de Cala d'Or; la línea rodea un
pequeño valle aterrazado y corta parcialmente unos terrenos
en los que se proyecta un campo de golf, afectando ligeramente a éste, por lo que se propone esta modificación para
permitir que aquel proyecto sea viable, es un caso similar a
los dos descritos en Mallorca. Finalmente, el último aspecto
significativo que se modifica es la disposición adicional segunda, en la que mediante su inclusión en ella se permite el
desarrollo en algún caso muy avanzado ya de las parcelaciones de Son Oliver, s'Aranjassa y Son Gual, del término mu-

nicipal de Palma, situadas dentro del espacio barrancos
de Son Gual y Son Xorrigo, la petición para su (oO.) en
la Ley ha sido hecha por el Ayuntamiento de Palma con
el apoyo de la casi totalidad de sus miembros y creo que
con toda justicia.
Un minuto y acabo, Sr. Presidente. Una vez repasados
los aspectos que pretendemos modificar creo que caben
dos preguntas objetivamente importantes y con ellas
acabo. Primera pregunta: ¿Supone esta modificación una
completa superación de lo que, a juicio de los proponentes, estaba equivocado en la Ley? Y segunda: ¿Vulnera
esta modificación la sustancia tanto en cantidad como en
calidad de la Ley? Nuestra respuesta a ambas preguntas
es que no Ya afirmábamos que son todas las que están
pero no están todas las que son. Estamos seguros de la
existencia de otros espacios que por errores en la delimitación o por desconocimiento no se ajustan a los postulados de la misma, en más y en menos; lo que sucede es
que pensamos que por un lado el desarrollo de nuestra
propuesta de modificación en la cámara y por otro el
derivado del estudio pormenorizado que lleva a cabo el
Gobierno de cada una de las áreas, permitirá corregir lo
que nostros no hemos descubierto o no vimos con suficiente claridad.
En lo que se refiere a la alteración de la Ley una somera
medición e1el espacio afectado revela que su incidencia
en el tota l de superficie protegida contenida en la Ley
no llega al uno por mil del total. En el aspecto cualitativo debo señalar que la modificación significa la posibilidad, en cada caso rubricada necesariamente por el ayuntamiento respectivo, de construir tres urbanizaciones en
Mallorca, dos instalaciones de golf de nueva planta y
legalizar dos hoyos de un tercero , así como dar viabiliciad a tres antiguas parcelaciones rústica a med io constru ir también en el térm ino de Palma. En Menorca se
reabre la posibilidad de conStruir un campo de golf si
las autoridades cle allí lo aceptan , y finalmente en Ibiza
se completan los límites de la urbanización de sa Sal
Rossa y de un campo de golf, y se deja abierta la puerta
a un nuevo puet-to comercial.
y eso es todo, así de transparente y de claro, lo demás
son demagogias que no han fa ltado y que, lamentablemente, no faltarán . Ya hemos hab lado aquí de esta
modificación . La propuesta ha servido para tirar por
elevación y tratar de desacred.itar una acción de gobierno, allá cada uno con sus responsabilidades, pero piensen que a lo ciudadanos no se les engaña fácilmente y
que, en gran meclida, como resultado de esa acción de
gobierno y de la voluntad de quienes .10 respa ldamos
nuestra comunidad goza de la mayor y más completa
superficie no urbanizable de especial protección de todo
el mundo. Gracias Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:
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anides, S~ . González Ortea .. P~l ?rup . Parla~entar~ ~~XT,
lJe ha indlcat a aquesta presidencia la IOtenclO de dividIr-se
~1 ternps , té, en primer 1I0c, la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:

SI". President, Sres. i Srs. Diputats. El q ue car<lcteritza una
!lei és la seva generalüat, és que afecti la comunitat j, malgra t aixó, enca ra que malgrat aixo , existeixen lIeis singulars.
Efectivament, la Llei d 'espais nalurals que es va aprovar
aquí d ia 30 de gener de 1991 é una llei singular perque
delimita un lerritor.i i t10més és aplica ble a aquest territori.

Avui es duu aquí una modifieació d'aquesta lIei singular i jo
m'atreviria a dir que es vol convertir aquesta lIei singular en
singularíssima, i diré per que. Una lIei singular no vol dir
que no hagi de seguir uns criteris objectius, una llei singular
pot seguir uns criteris objectius, i si die que aquesta llei singular que avui esta aprovada es vol canviar i es vol convertir
en singularíssima és perque es volen llevar criteris objectius,
aquesta modifieació no té cap criteri objectiu i m 'explicaré.
En primer lloc entraren en els quatre elements defectuosos
que ha dit el Sr. González Ortea. Diu que desqualifiea soIs,
molt bé, és que ho rebatia aquesta modifieació que duen
aquí vostes, avui?, és que hi ha tots els soIs que es desqualifiquen que es lleven o es lleven els que convenen, només? Es
lleva Cala Falcó, es lleva Portals Vells, que ho va anunciar el
president del Govern dia 9 d'octubre de 1991, pocs mesos
abans del 11 Calviagate 11 , ho va anunciar personalment el Sr.
President; aquests sí, aquests interessen; indemnitzacions
aquí, en la meva opinió, possiblement cap, perque el sol
esta va declarat no urbanitzable. En qualsevol cas, si hi hagués un pla parcial, estava fora deIs planols, pero bé, és
igual. A Sant Elm se n'han llevat un caramull, deis que toquen Sant Elm; Arta, Cala Mata, a Arta també sa Canova i
tants i tants d'altres que no es lleven, se'n lleven uns quants
ben determinats. Per consegüent, aquí anam amb criteris, en
la meva opinió, subjectius i no objectius.
Segon, divisió de finques. A Eivissa, o sigui, diu que hi ha la
costum de viure al camp, i que és que vivien en el capcurucull de les muntanyes o viuen -a Eivissa- dins les finques
rústiques, dins el que ha estat transformat per I'home i que,
per tant, no esta dins els espais naturals?, perque les arees
naturals, com voste sap, Sr. González Ortea, es varen delimitar amb el criteri del que no ha estat transformat per
l'home: boscos i garrigues sí, terres de cultiu no. 1 a Eivissa
hi ha aquesta costum dins terres de cultiu, pero dins ses
Salines, quants habitatges ha hagut en tota la historia? Me les
vol comptar amb els dits de la ma? O sigui, hem d'anar
clars. Per consegüent, deixaré aixo per al Sr. Cosme Vidal,
supos que ell en parlara més, d'Eivissa.
Els camps de golf no els toquen i esper que no els toquin,
per tant, no en parlaré. Errors material s? Totalment d'acord;
jo propos que es ere! una ponencia en aquest Parlament i
que es dediqui a detectar els errors materials i que es corregeixin, previa audiencia als ajuntaments, pero amb criteris
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objectius; dir-Ios: Sí, senyor, boscos i garrigues a dins,
terres de cultiu afora, tot el que estigui malament canviat, el nostre suport, pero és que vostes no corregeixen
res de tot aixo, vostes volen fer camps de golf dins boscos, no dins terres de cultiu, tant a Sant Salvador com a
sa Pobla; i a un deis espais naturals més importants de
Mallorca, quant a la seva extensió del bosc, que és Son
Real, vostes lleven tres quartes parts. O sigui que de
moment no anam bé amb aixo -dirÍem- deIs criteris
objectius.
Jo vull recordar una frase de la ponencia, que es va
aprovar en el congrés d'Unió Mallorquina dia 26 d'abril,
que diu: "Dins un model territorial únie cada illa haura
d 'aten ir-se a les seves propies peculiaritats i singularitats,
jo estic d 'acord que Eivissa i Formentera tenguin una
parceHa mínima un poc més petita que Mallorca, pero
és que a Mallorca i Menorca 200.000 i a Eivissa i Formentera 30.000, aquest és un model territorial únic?
Ouina justificació hi ha per a aquesta diferencia tan
grossa?, com és aixo?, aixo és un model territorial? Que
ens ho expliquin. Més subjectivitat, empitjoram, i encara
tornant a allo deIs propietaris petits, que aixo de protegir els propietaris petits, diu: liLa majoria de finques
existents" a la seva exposició de motius "a Eivissa i Formentera, en aquest,es no arriba al mínim de 200.000
metres." Molt bé, a aquestes finques es fa un estudi i
amb aquelles finques que tenen 10 o 11 miJions de metres, com ses Salines, que passa? No estan aquí, o sigui,
ses Salines, de moment arribarem al final i parlarem de
quants n 'hi caben, de xalets, entre dos-cents i tres-cents,
quan ara n 'hi caben entre trenta i quaranta-cinc menys
el que es pugui llevar de l'article 12, que són els capcuruculls de les muntanyes, les zones humides i la costa.
Per tant, anam malament, llevam objectivitat. Continuam: política de declaració de pares natural s o de
figures que desenrotllen la Llei 4 de 1'Estat, de conservació de la naturalesa. Ouins són els quatre espais naturals més importants de les Illes Balears?, quins són?
en la meya opinió són Cabrera (subarxipelag), l'Albufera de Muro o d'Alcúdia, l'Albufera del Grau a Menorca -dos a Mallorca, un a Menorca- i ses Salines d'Eivissa i Formentera; aquests quatre són els quatre espais
naturals -en la meya opinió- més importants de les Illes
Balears. Ido bé, la Llei que varem aprovar, en la seva
disposició addicional tercera diu que es faran pares
naturals o que es desenrotllaran, millor dit, segons la
Llei d 'espais naturals de I'Estat entre altres, bé, l' Albufera que ja hi esta, en posa més de menys importants,
com I'Albufereta, Mondragó, es Trenc-Salobrar, a Menorca l'Albufera des Grau, a Eivissa i Formentera illots
de Migjorn i Ponent i ses Salines, i vostes lleven ses
Salines, per que lleven ses Salines? Deis quatre en lleven
un i en posen de més petits. Per consegüent, aquesta és
una llei -com he dit- singularíssima.
Jo ara em vull referir al president de la Comunitat Autonoma. El president de la Comunitat Autonoma ha de
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ser el motor de la "balearització", pero "balearització" en el
sentit de mallorquinització, de don ar personalitat a cadascuna
de les illes, de protegir, de pensar en el futur, no motors de
"balearització"en sentit de construir, en sentit que se'ns ha
adjudicat, per desgracia, des de fora d'aquestes illes.

díem per establir en 75 .000 metres quadrats la superfície mínima que a la LEN es fixa en 200.000, continuavem garantint amb l'esmentada reducció un a adequada
protecció per als espais naturals dignes de ser preservats
a les Pitiüses.

Per desgracia, aquest pres iden t de la Co munitat Autónoma,
Mol t Hb le. Sr. Gabriel Cañella , el que ha fel fín s ara j que
esta fent quau ell ha propugnal que s hí dugui aquesta modíficació, és una "balearjtzació" en el sentit de destrucció, i
aixó suposa u na perdua mo ra l c1' autoritat mo ral, del president en el futur, com podra dernanar restricc íó, el Sr. Presjdent de l Govern. rus propietaris dec1arats espaí nat urals o als
afectats pel fulllr Pla d'ordenació de I'oferta turistica quan
aquesta LIei és, o sigui, una Uei on ell té interessos personals
i en surt beneficiat? Com ho podra demanar Sr. President?
No ho podra demanar, voste; voste es lleva el parc natural
de ses Salines de sobre, voste aquí es fa un article 16 bis,
que diu que a les finques situades dins arees naturals podran
agrupar-se els habitatges, és a dir, hem de fer un poblat
ecologic aquí; i és ciar, aixo no es pot fer en finques de
200.000 metres, han de ser finques de quatre o cinc milions
de metres; gui és que pocl nl fer poblats ecologics, segons
l'article 16 bis guan aquest article 16 bis no diu res, perque
es pot fer exactament igual sense que aixó es digui? Aquí
mostren el I/autó, permeti que digui que estan mostrant el
llautó.

Ara, si es pren en consideració aquesta Proposició de
LLei del Grup PP-UM i no es canvia en comissió, s'haura aconseguit que, pel que fa a la població agrícola
pitíüsa és just i adequat, pero a un alt preu, el de deixar
completament desprotegit el patrimoni natural d 'Eivissa
i Formentera amb aqueixa rebaixa drastica de 200 a
30.000 metres quadrats que sens proposen per a les
ANEI juntament amb la que afecta les ARID que, com
hem dit, és acceptable.

Per consegüent, jo li he de demanar només una cosa, Sr.
President, i així acab: ordeni la retirada d'aqeuta Proposició
no de Llei perque així a la millor recuperara la seva autoritat moral.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula també el Sr. Vidal i Juan.
EL SR. VIDAL I JUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Com a representant de la Federació d'Independents d'Eivissa i Formentera,
i per tractar-se d'un tema que afecta principalment les Pitiüses agaf la paraula i, abans de tot, vull explicar la nostra
postura davant aquesta Proposició de Llei per a la reforma
de la LEN, ratificada pel Grup PP-UM, perque s'entengui el
nostre vot en contra d'aquesta presa en consideració a pesar
que la formació política a la qual represent, tant en el seu
programa electoral com després en promoure una iniciativa
popular -entenguin de populus- propugnava i propugna una
reforma que, pel que fa a Eivissa i Formentera, adequas
aquesta Llei a la realitat geografica i socioeconomica de les
Pitiüses. Pero una reforma racional i raonada, que contemplas la peculiaritat de la reduIda superfície territorial d'aquelles ilIes, de l 'habitat amb característica de població
disseminada i del dret foral pel que fa referencia a la costum
de la legítima amb atorgaments d'herencia. Raons més que
justificades pel que fa a les ARID (arees rurals d'interes
paisatgístic), mentre que quant a les ANEI, si bé interce-

Arribat aquí voldria fer dues precisions a altres tan tes
actituds o postures demagogiques, fins i tot de forma
involuntaria o inconscient, pero que confonen l'opinió
pública. Per una part, no és totalment cert ni acceptable
el que es diu respecte de la legitimació que su posa el fet
cen que el partít majoritari de la coalició proposant, i
pel que respecta a Eivissa i Formentera, portés en el seu
programa el~ctoral aquesta reforma de la LEN i obtingués majoria absoluta, perque ben segur que els votaren
per allo que demanen per a les ARID, per les arees
rutaIs, pero no pel que fa a la desprotecció de les ANEI;
i posat tot dins el mateix paquet -senyors, aixo és molt
seriós, a mi agraden les bromes pero aixo és molt seriós- si és fes per separar i se sotmetés a un referendum
a les Pitiüses el resultat seria completament diferent.
Aixo, riaIletes a part és inqüestionable.
Per la part oposada i en general, vull fer una altra precisió, i amb aixo diferesc de tots els altres grups de 1'0posició, fins i tot, crec jo, del meu company que ha
intervingut abans, perque s'atribueix exclusivament
aquesta reforma a afavorir uns interessos concrets que
una determinada personalitat política de Mallorca podia
tenir a un singular paratge situat a les Pitiüses, i la veritat, tota la veritat, és que no som precisament de Mallorca els qui se'n beneficiaran més.
La Proposició de Llei que presenta aquest grup, el PPUM, fara que en treguin tallada els mateixos que varen
pressionar perque s'inclogués en el programa electoral,
juntament amb la reducció de les ARID, allo de les
ANEI, quant a aquesta reducció drastica de passar de
200.000 a 30.000 metres, perque amb aquesta es queda
justificada la reducció de les parceHes per edificar zones
agrícoles, com he dit abans en allo altre es desprotegeix,
es desprotegeix totalment el paratge natural. Pero senyors, com vaig dir I'altre dia amb un símil, no per
extrapolar la qüestió, sinó un símil, una cosa és la
franja de Gaza, que existeix, pero una altra són els AIIOS
del Golán. Jo comprenc que la oposició vulgui ca<;ar
una pe<;a política i dirigeixi el punt de mira precisament
a una determinada, pero s'han equivocat en la direcció
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del punt de mira, per ca¡;ar una pe¡;a política que no és a la
qu e vostes apunten.

lOmorrow nosaltres, a la millar, haurem de dir too much
morro \1,'. Gracies.

V'ull dir aixó perque els mateixos q ue, a hores d'ara tenen
pressa , ja ' han liquiclat, fin i tot recentment, fa Llns pocs
dies, plus-values -els catala n ho diuen així- pero direm
IiplusvaJiesll pe!" co mpra-venda a un terrenys que no ón ele
in ¡rnllja de Gaza i, perque e.s dugui a terme aquesta reducció que desprotegeix uns paratges que varen comprar a bOll
pre u, pel fet d'estar afectat pe\; la LEN i tOl eguit els varen
I)ignorar, alienar, no ha é, podrien ser, fins i lot els mateitOS que en comptar per enclavant i en garantir I aprovació
d 'aquesta reforma, que ells ja donaven per feta fa cinc mesos,
perque fa cinc mesas aquests emissaris ja es varen presentar
a alguns ajuntaments i digueren: ja ho tenim en els ordinadors, ara s'ha fet ja la reforma. Els varen dir: No, hi ha hagut
uns entrebancs i encara no s'ha feta.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, jo vull dir aquí que no són precisament de Mallorca els noms i llinatges, segurament amagats en forma de
societats mercantils, que aixo és molt facil, que hi ha darrera
quasi tots els espais que seran elesprotegits, perque continuant amb el símil a la franja de Gaza li ha estat reduit el
coeficient d'edificació amb aquesta reforma o se li reduira,
molt legítimament, fins i tot hi ha hagut autolimitacions
pareix, pero els qui l'han desprotegit totalment podran tenir
el caracter d'unes -tot allo més- ARID o ni tan sois aixo.
1 els eivissencs i formenterers que es deixin manejar per
aquests pocs que se n 'aprofitaran, de la reforma proposta,
juntament amb tots els qui tenen responsabilitats de govern,
jo em dirígesc sobretot a UM perque, logicament, el partit
majoritarí, pero que UM digui que es fa nets les mans i que
s'inhibeix pel que fa a Eivissa i Formentera, senyors, aixo no
val, en tot cas, si s'abstinguessin sí, pero si no se les embrutaran i se les embrutaran perque vostes tenen responsabilitat de govern compartida.
Tots nosaltres serem, fins i tot molt de forma -tom a dirinvoluntari i inconscient, per disciplina de partit, pel que
sigui, els autentics culpables d'aquest gran perjudici que es
fara a les Pitiüses per al seu futur, m'estic referint -altra
vegada, ho torna dir- a la desprotecció deIs espais naturals,
perque ja em diran vostes, si hem de fer país balear, i voldría .¡ue estigues aquí el conseller de Turisme, com es podra
oferir al mercat internacional unes illes protegides: Mallorca
í Menorca i, en canvi, per a Eivissa podrem dir, com va dir
l'altre día: no al turisme barat, ens quedarem amb el turisme
baTat i serem els mesquinets, pero perque ho hem buscat.
Jo vull acabar díent amb referencia a allo que ha dit el portaveu del grup proposant -ja acab, Sr. President, que ha dat
Unes xifres valides i ha parlat d 'un u per mil quant a aquesta
reducció que es proposa. Pero aquí passa un poc com amb
la renda per capita d'Estats Units, ja saben que és la més
elevada del món pero vagin als negres de Harlem i mirin
quina renda tenen; a Eivíssa ens passara el mateix i mentre
a les illes de Mallorca i Menorca els daran aquests premis for
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Gracies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari PSM i EEM,
té la paraula el Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUEtS:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Hem escoltat molt atentament el Sr. González Ortea i la primera
cosa que hem de demanar en aquest debat és per que el
Govern no ha fet arribar el seu punt de vista sobre
aquesta Proposició de Llei, segons 1'article 126.3 del
Reglament d'aquesta cambra entenem que el Govern té,
jo diria que té avui l'obligació etica, política, de pronunciar-se sobre el que estam discutint, sobretot la té
quan els interessos particulars, al menys del president
del Govern, estan en joc amb el que estam debatent. En
conseqüencia, no compren, el nostre grup parlamentari,
com el Govern no ha volgut exposar el seu criteri sobre
el que aquí es presenta i fa jugar una mala jugada, en
definitiva, als diputats d'Unió Mallorquina i del Partit
Popular. Exigim, en conseqüencia, que per etica, política, claredat, i transparencia, es pronuncii, el Govern,
sobre el que aquÍ s'exposa, sobre el que aquí es discuteix i, sobretot, Sr. Cañel1as, quan els seus interessos
particulars es veuran molt beneficiats amb aquesta Llei
i amb tot un conjunt d'operacions especulatives.
És més que evident ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Serra, el crit a l'ordre en funció de l'article 106, és
la primera cridada a l'ordre.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
És més que evident que si volem fer can vis d 'una llei, és
més que evident si volem discutir un tema tan transcendental com és la Llei aprovada en aquest Parlament
dia 30 de gener del 1991, si més no facem una consulta
popular per tal de veure quin és l'estat d'opinió pública,
quin és l'estat d'opinió de tecnics, quin és, en definitiva,
el que els pobles de Formentera, Menorca, Eivissa i
Mallorca, desitgen .
És més que evident que la Llei que varem aprovar dia
30 de gener de 1991 és una de les més importants de les
aprovades, és una llei que justifica, segons molts de
tractadistes í molts de comentarístes, j jo diría que de
molts deIs qui exercim la política directament, justifica
l'autogovern de les Illes Balears i Pitiüses. És una Llei
que ha dut en si premis internacionals a la protecció del
nostre territori que, per cert, ha recollit el Sr. CañeIlas
en viatges a l'exterior. és una llei que al mateix temps
ha estat objecte de promoció turística, d'importantíssi-
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ma promoci6, des de l'Expo fins a tot un conjllnt ele fires
internacionals. És una lIei que ens ha fet estar orgullosos i é
una llei -i cal ten ir-ho clar- que va terur, per la seva tramitació, perque va venir com a proposició de lIei de tots els
grups parlamentaris, va tenir, evidentment, molts d'entrebancs, dificultats, emperos, de poders factics, de grups de
pressió i, en definitiva, es va intentar retardar, es va intentar,
ele qualque manera fer que aquesta Uei no es pogués trami tar amb faciUtat. Jo només vull en aquest moment recordar
tres entrebancs que procedien, els tres del Govern: Un, la
cartografía remesa a aquest Parlament ¡que avui ha estat
objecte de cTÍtica i comentari del Sr. González Onea coro
una cartografia deficient, venia ele la ConseHeria d'Ob1'es
Pllbliques' una conselleria que no va facilitar en absolut una
informació precisa del temes que es discutien. Segon. el
Govern, a U'avés ele portaveus seus, deia que les indemnitzacions haurien de ser multi.milionaries i que tots els ciutadans
patirien la protecció. Tres, des del Govern també es va dir
i promoure, i des de caps molt importants del Partit Popular
de les llles Balears i Pitiüses, que el que legislaríem era
inconstitucional.
En conseqüencia, davant tante dificultats és evident que
avui, que estam tristos per veure el que vos tes volen, exercinl
una hjpotetica majoría ab oluta, la verjtat és que també hem
de recordar i retre homenatge a aqueUs ciutadans j ciutadanes, entitats cíviques, mitjans de comunicació, que han fet
possible que en aquestes illes puguem protegir qualque cosa
amb un Govern en contra sempre i en tota circumstfll1cia. 1
hem de tenir unes paraules dolces. unes paraules de reue un
cert homenatge a la presidencia del Parlament de la passada
legislatura que, si bé pertanyia a un partit política que estava en el Govero, va fer possible una tramitaci6 d'una lIei
polemica pero tranquila i democratica. Per tant, cal retre un
homenatge al comportament democratic del Sr. Albertí,
anterior president d'aguest Parlamento
És més que evi iem que en aquests moments nosaltres també
els hem de demanar, diputats d'aquesta cambra, que no votio
els qui tenguin interessos particulars en la L1ei que estam
discutint. Hi ha un antecedent, Sr. Cañellas, que va ser quan
la primera vegada que vare m discutir el tema de ses Salines
d 'Eivissa jo mateix vajg demanar a la presidencia si hi havia
probleme!> amb incompatibilitats de diputats; els serveis jurídics de la cambra varen respondre que no, que el Parlament
no tenia aquesta normativa pero jo record i no crec que
m'equivoqui, que abans de la votació voste va abandonar la
sala i no va votar; estic parlant de la primera vegada que
debatíem en aquesta cambra el tema de ses Salines d'Eivissa
que ja va ser un deIs temes més polemics que hi h hagut a
la primera legislatura.
Bé, avui , pero, estam debatent uns canvis a una \lei, esta m
parlant de problemes polítics, de probJemes territorials i és
més que evident que hem de contestar unes quantes preguntes, unes quantes preguntes dares. La Llei del 1991 esta
ma l feta?, té errors? Potser sÍ, pero ev identment el que
vostes proposen no és resoldre els errors, gairebé no hi ha
cap proposta de les seves que sigui resoldre errors,i si no

cerquem en un diccionari e l que sign ifica una lIei mal
feta, e l que significa UD error; per ventura, potser sí
I'únic enor que avui es rectifica és de s Aranjassa-Son
Oliver i una petita part de Son Gual. i no tot Son Gual,
ja que amb la desprotecció que avuj es vol donar a Son
Gual s'obre el camí també a una altra urbanització,
també a un altre camp de goJf el projecte del qual, per
cert, no requereix els requisits ni tan soIs legals actualment en vigencia. Resol, la proposla que vostes dllen
avui el problema de les indemnitzacions? Evidentment
qlle no. Coneixem tres senterÍ'cies: Es Trenc, sa Punta de
n'Amer ¡Cala Mitjana i Binigaus; la de sa Punta de
n'Amer i Cala Mitjana i Binigaus diuen que no hi ha cap
problema d'indemnitzacions, la de es Trenc esta en
apeHació al Suprem, després que s'ha confirmat la
plena constitucionalitat que té aquest Parlament per
legislar la protecció.
Per tant, a nosaltres ens pare ix que en absolut és un
argument viHid. 1 el tema de la seguretat jurídica, jo Ji
voldria recordar, Sr. González Ortea, el que voste deia
I'any 1991 en aquest Parlament i que esta reflectit en el
Diari de Sessions de dia 2 d'octubre de 1991, quan el Sr.
Pascual propugnava la modificació de la Llei de camps
de golf voste deia c1a1'ament que no s'havia de modificar
per tal de donar seguretat i que una !lei només s'ha de
modificar quan té tantes contradiccions operatives que
realment la fa contradictoria de dalt a baix, no és el cas
que ens ocupa quant a seguretat jurídica, quant a indemnitzacions, quant a errors tecnics, que mohes de vegades els errors que té la Llei es deuen a la mala info1'mació de la Conselleria d'Obres Públiques, repetesc.
Vostes passen, evidentment, de l'explotació publicitaria
en favor deIs territoris protegits a l'exterior de les Balears, fins i tot als diru"is d'aquestes illes,que abans de les
eleccions bé es preocuparen de posar uns catalegs d'espais protegits que per cert, ben a viat els interromperen
després de la seva victoria, passen -insistesc- de I'explotació publicitaria al buidament del contingut de la L1ei
de protecció.
Certament hem de parlar amb molta claredat, amb molta transparencia i hem de tenir en compte que les entitats ciutadanes que estan en contra de les modificacions
que vos tes propugnen són, practicament, gairebé totes
les que a la societat civil dia a dia es preocupen i es
preocupen deIs problemes d'aquesta terra. Parlant, evidentment, amb claredat i transparencia del que s'amaga
darrera del que avui es proposa, 'e stá ben ciar que el que
es propugna és I'especulació, canvis per poder construir
dins espais naturals, desprotegir a la carta, evidentmenl,
perque es desprotegeix segons que sí i segons que no
ni tan soJs han mirat els errors que pugul tenir la Llei en
certs aspectes, que per ventura hi haura qüestions que
s'haurien c1'haver retocat o es podrien retocar i, obviament, aquí hi ha molts de doblers en joc, mol s de negocis. molles imposicions, molta especulació.
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fa rern el repas que ens permet el temps.
Ouoes de Son Real, no parlarem de I'espai natu ral pero sí
. ue parlarem que des de I'any 1988 hj ha el projecte de golf
~11 suposat projecle d'urbanitz.ació 750 hectarees i persones
am b nom i lIinatges: els germans Morey Massanet, que fa

molts d 'anys 11.5, amb unes societalS posteriorment constitLJ·¡cles. de maure aquest projecte, projecte que esta caclucat,
el seu projecte de golf de I'any 1988, legalment esta caducat.
Ara vostes volen, via modificació d'una llei, tornar-li a donar
vía !liure.
portal s Vells i Cala Falcó, 120 hectarees aproximades, urbanització, hotel; per cert, és ver que darrera aquest espai hi ha
un senyor que nom Marc Ric, que el fiscal general d'Estats
Units demana per a ell 325 anys de presó en cas que torni a
Estats Units, ciutada que té la ciutadania espanyola des de
fa pacs anys? És una pregunta que feim només.
Gaieta Gran, a sa Pobla, una societat, un propietari i una
societat sueca, 17 milions entre tot l'escripturat, amb 17
milions escripturats que és el que promovem via golf, via
urbanització? Una gran operació especulativa i, certament,
ens imaginam que una qüestió que no és gens desitjable des
de cap punt de vista.
Sant Salvador, a Felanitx, bé ho ha dit el Sr. González Ortea, pero és possible?, és possible que nosaltres vulguem,
canviant una llei, legalitzar un camp de golf i¡'¡egal dins una
area d'especial interes; és a dir, que nosaltres som capae;os
de fer aixo? Estam espantats.
Puig de Sant Miquel a Montulri, 10 hectarees -a Felanitx
eren 30-, una finca d 'un particular que l'any 1986 demana un
interes social per fer una barbacoa i un restaurant i ara, com
que la carretera va passar pel mig de la massa forestal desprotege ix la massa forestal, una gran part de la massa forestal, aixo ens pare ix lamentable, fins i tot nosaltres de manarem al propietari, persona molt coneguda en el món de les
finan ces, que digui que realment no la vol, aquesta clesprotecció, ens pareixeria absurdo
Son Vida, Son Quint, Son Puig d'Orfila, Son Muntaner; no
és tan senzill com ha dit el Sr. González Ortea. Certament
que l' Ajuntament de Palma, la passada legislatura, va establir
uns certs convenis i que hi ha una situació conflictiva, pero
ens pareix que les 150 hectarees calculades del que es vol
desprotegir, certament ens pareix que també abona cap a uns
criteris que tots coneixem.
Respecte de Son Gual, Son Oliver i s' Aranjassa, si bé és ver
que s'Aranjassa i Son Oliver, potser hi hagi un error a la
llei, la veritat és que Son Gual no per les raons apuntades
anteriorment.
El tema de Menorca. Cala Alcaufar i Punta Prima, 130 hectarees, votada la protecció per unanimitat en aquest Parlament el gener de l'any 1991; en aquest moment vostes volen
desprotegir i recordem tots que el mare; del 1992 el Tribunal
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Superior de Justícia de Balears a instancies del GOBMenorca atura el projecte de camp de golf, l'anul·la, o
sigui, que nosaltres, fins i tot, via desprotecció, volem
tornar a posar en marxa un projecte de camp de golf a
Cala Alcaufar i Punta Prima que el Tribunal Superior de
Justícia de Balears el mare; del 1992 anul'la; vostes
mateixos.

A Eivissa. Bé, s'ha parlat molt d'Eivissa avui capvespre
i nosaltres d 'Eivissa s'ha de dir una cosa i que, donat el
respecte a les institucions i a les persones, hem d'alabar
el president del Consell d'Eivissa quan ha dit que ell no
havia estat sotmes a pressions, i ho ha decIarat. Aquesta
Llei que vostes modifiquen ja va estar sotmesa a pressions i ara torna a estar molt sotmesa a pressions, pero
analitzem el problema deIs espais, primer, de desprotecció.
Sa Sal Rossa, 6 hectarees; jo encara record, com a membre de la Mesa, que ho era la pass ada legislatura, que
quan acabavem la tramitació del gener del 1991 el Sr.
President de la Comunitat es va reunir amb els ponents
i amb la Mesa -o amb el seu president, al menys- i va
explicar que a sa Sal Rossa hi havia uns plans parcials
aprovats i per tant que calia canviar, en aquell moment,
la Llei així com s'aprovava. Per unanimitat de ponents,
la Mesa, i de diputats, s'ha de fer el canvi per tal de no
crear una inseguretat jurídica, per tal de no embullar;
pero bé, i ara, que duim una ampliació més de 6 hectarees més?, quin sentit té? Ho expliquin, al menys, és
que si no jo no ho entenc, si ja varen fer un canvi el
gener del 1991 en el darrer moment de l'aprovació de la
Llei, jo ho record com si fos avui vespre mateix.
Sa Talaiassa i Cap Llentrisca; fa uns quants anys s'hi feia
una carretera, molta gent va dir: per que sera aquesta
carretera? 1 ara resulta que ens fa falta desprotegir un
bocÍ de bosc per tal d'ampliar l'espai per a un camp de
golf.
La Serra de sa Cova Santa i el Puig de'n Palleu, la veritat és que és un espai molt gran i molt formós, són 380
hectarees des de lisa Caleta 11 fins a dalt, i la veritat és
que és un deis pocs espais de Sant Josep -probablement
I'únic- amb unes característiques naturals, amb unes
característiques tan cIares d'espai natural. Per tant, la
veritat és que ens sorpren moltíssim i no acabam d'entendre com es pot argumentar el tema de sa Cova Santa
i del Puig de'n Palleu.
Quant a la resta d'Eivissa i de Formentera, la veritat és
que la nostra impressió és que hi ha un tema que tal
vegada seria objecte de gran debat i de gran preocupació, que són els Amunts a certes zones. Quant a temes
de petita propietat, quant a tema de l'economia domestica quotidiana deIs eivissencs, pero ens pareix que la Llei
el que propugna és una parce¡'¡ació estricta de tot el
conjunt de les arees protegides d'Eivissa i de For-
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mentera, pero sobretot ens pareix que es prepara una gran
operació especulativa que té com a eix ses Salines pero després altres zones que aItres diputats han exposat.
Per tant, des del PSM, Nacionalistes de Mallorca, i EEM, els
demanam una gran responsabilitat, demanam, reiteram la
petició feta de retirar la Proposició de Llei, demanam els
principis d'etica i política com a inspiradors de la nostra
conducta i demanam que facin una consulta, que convoquin
una consulta popular per veure, vertaderament, que volen els
nostres pobles. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Serra. Pel Grup ParIamentari SO CIALISTA, té
la paraula el Sr. O brador.
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Sr. President, Sres. i Srs. Díputats. L'article 125 del Reglament del ParIament diu que "les proposicions de llei s'hauran de presentar acompanyades d'una exposició de motius i
deis antecedents perque hom s'hi pugui pronunciar." Aquest
article té la logica que hauria d'imposar-se a qualsevol iniciativa legislativa i explicar, en primer lloc, per que se la vol legislar, quines són les raons del proposant per fer tal mena
d'iniciativa així com s'han de discutir tots aquells fets que la
puguin raonar d'una manera adient, d'acord amb els interessos de la nostra comunitat. Evidentment, aquestes explicacions, aquests antecedents, han d'anar d'acord amb la materia que es vol tractar, i avui la materia que es vol tractar
tal volta és una de les materies més importants de la nostra
comunitat, avui volem discutir i discutirem una proposició de
llei que pretén modificar la LIei de més repercussió social
que han tingut els darrers anys aquestes Illes Balears, la LIei
d'espais naturals i de regim urbanístíc de les are es d'especial
protecció de les Illes Balears.
El debat d 'aquesta LIei el 30 de gener de 1991 fou tens i
apassionat. Les Illes Balears s'hi jugaven molt. Seríem capa~os de frenar, ni que fos parcialment, un urbanisme irracional, agressiu i destructor que ens feia ser davant Europa
un poble irresponsable i suicida? En aquesta cambra hi hagué polemica i crisi, pero a la fi arribarem a port, la protecció, el respecte cap al propi territori guanya la batalla. La
societat, els elements més sans de la nostra societat l'aplaudiren, els especuladors, els mercaders de territori s'amagaren
i esperaren temps millors, esperaren, evidentment, que triomfas la majoria del desastre i que aquesta triomfas i la
fosca ja s'anunciava, i aquesta impresentable Proposició de
Llei és la lIei de les tenebres, senyors del PP-UM.
Curiosament el Sr. President sabia que aquesta Llei aprovada
era bona era ben vista a Europa, fíns i tot li valgué un premi internacional, admeté, aixó sí el premi, pero no renuncia a alió que els antics deien "el dret de la sal" com e n
temps de l'Ancien Regim, i espera que una nova majoría Ji
permetés destruir-la. Amb aquella LIei adquirírem, per tant,
compromisos que avalaven el nostre producte turístic de

qualitat que volíem vendre fora de les nostres terres, i
així ho expressaven els principals lOur-operators anglesos i així ho expressaven els principals lOur-operalOrs
alemanys. era una llei, per tant, que, en frase d'un principal tour-operator angles, deia que els havia permes,
fins i tot, augmentar les reserves de turistes a la nostra
comunitat.
Hem de dir que aquesta era, és, la decisió presa per
aquest ParIament que més pesa, tal volta, damunt la
configuració i l'ordenació del territori de les IlIes Balears. Evidentment, per tocar aquesta Llei es requerien
uns antecedents prou forts i no uns antecedents miserables que ens delaten una Ilei de miseria, no hi ha
antecedents que valguin; aquí manquen, com han dit
tots els al tres participants d'avui, els vertaders antecedents, manca una Iluita de propietaris de terres, pinars,
alzinars, dunes, garrigues, marines o aiguamolls i salines,
que volen urbanitzar i res més, aquests són els autentics
antecedents que tots donen a aquesta Llei.
Pero el Partit Popular ens ha presentat uns antecedents
i ens ha presentat una cartografia o més ben dit dues
cartografies, que no es corresponen ní entre elles ni amb
el text ni amb les llegendes ni amb res. A més ens ha
presentat una Jluita de fotocopies de lleis i decrets, alguns ja caducats, com els productes estantissos, i una
exposició de motius que no aporta res que ens expliqui
la necessitat de modificar aquesta L1ei. És, en realitat,
una exposició sense quadres, i en tot cas, a aquesta exposició, a les parets, hi hauria d'haver -com deiem aban sla el quadre de la llista deIs beneficiats. Aquests són els
motius, ni raons de bé públic ni d'aplicació dificultosa
de !lei que, per cert, és una !lei que s'havia de desenvolupar, s'havien de fer els plans parcials territorials i els
plans especials i ni tan soIs s'han anunciat ni s'han comen~at; tan soIs hi ha raons de problemes de parceHes
cadastrals i de propietats particulars.
La modificació, qüestió d'estat, tal vegada, de la LIei, ha
servit aquests darrers dies per demostrar com es paralitzaya un govern, com es creava la primera crisi de govern
i com es destituYa la Consellera de Cultura Sra. Maria
Antonia Munar. Fins i tot hem vist espectacles de
temptativa de dinamitar i enderrocar un altre partit.
El Grup PP-UM hauria de donar els vertaders motius
que l'impulsen a presentar la modificació de la LIei, tal
volta no ho pot fer, qui gosaria a dir aquí: ara faré una
lIei a la mida del meu patrimoni, de la finca de l'amic o
d'aquell propietari de talo qual banda, que és deIs nostres, i no diré sense urbanitzar. Aixo, senyors, és una
!lei d 'amics, és un cant a l'amistat, un cant, pero , que
sera una marxa fúnebre per abona part del territori de
les Illes Balears.
El Sr. Cañellas. en unes declaracions a una emíssora
deia, el primer de maig, el president Cañellas ha assegurat a Menorca que la modificació del cataleg d'espais

......................______________.J
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tLlrals de les l lles 110més afecta ra el 0'09 per mil del total
les zo~~s prot~gides. així ho ma nifesta ~u r~nt I '~cte d'i uguraCIO de la fu"a SEBIME. Amb veu dela: No hl ha cap
n;odificació n i de l esperit n i de la form a l10més vo lem
!1a lva r tres o quatre coses que co n ideram bones per al t uris~le de qua li tat, co m tres o quatre camps de golf, un c1 'ells a
Menorca . tres a Palma i do a Eivissa, pe rque cre im que
aixó, el turisme de futu r, i 11 0 ón urbanitzacions nI són
parceHacio ns ni són destruccion perq ue no n ' hi ha cap qu e
pugui el' pe ~ u di ci ~ 1 per a ~ f,uwr d ~e nvo lu pame n1.de I'enlo ro j el med l amb lent." A IXI ha c1eH\ el nostre presldent el
Sr. Cañellas, i així ha deia també el conseller en parlar que
només afectaría l'u per mil.

~:

Pero aníríem al text que ha fet qualcú d'aquí, perque JO
voldria quantíficar amb detall. Aniríem al text de la Proposició de Llei, a quins espais afecta? 1 ha voldria dir com una
especie d 'himne funerari als espais afectats. Primerament les
dunes de Son Gual, 700 hectarees; Cala Alcaufar, Punta Prima, 125 hectarees; Portals Vells i Cala Falcó, Cala Figuera,
(.. .), 190 hectarees; Son Vida, Son Quint, Son Puig d'Orfila
i Son Muntaner, 250 hectarees; Puig de Sant Miquel, 8 hectarees; Sant Salvador, Santueri , 25 hectarees; Gaieta Gran,
12 hectarees; sa Talaiassa, Cap Llentrisca, 10 hectarees; sa
Cava Santa, 530 hectarees -no tres-cents i busques, cinccentes-trenta hectarees. Darrera cada una d'elles hi ha una
propietat concreta amb nom i llinatge, amb projectes d'urbanització o camps de golf. Quin interes públic hi ha per modificar-les?, quina raó d'estat?, quin problema d'aplicació?,
quin error de la Llei si ni tan soIs s'han fet els plans parcials
ni els plans especials? Només hi ha el que deiem abans:
interessos d 'amics.
Ara vegem Eivissa i Formentera. Tal volta els protagonistes
principals d'aquesta comedia. Que passa a Eivissa i Formentera? Primer, es modifica la finca mínima susceptible d'edificació en Is ANEI (arees naturals d'especial interes) de 20
hectarees a 3 hectarees, és a dir, de 200.000 metres a 30.000
metres per a Eivissa i a 25.000 metres -2 1/2 hectarees- per
a Formentera, com si -diríem- la preservació d'una area
depengués de I'extensió de la parcel'la i no de I'impacte ambiental; a més, ara, per la propia modificació de la Llei, es
pOdra agrupar la capacitat edificatoria d 'un indret concret;
aixo vol dir incrementar guany, més cost d'urbanització, més
Concentració i, per tant, més disponibilitat de terreny. a més,
per evitar problemes, s'exclouen delllistat a promoure d 'espais naturaIs protegits ses Salines d 'Eivissa i Formentera,
com s'ha dit aquí; en conseqüencia, ja es pot fer la urbanització que es vUlgl1i a ses Salines d'Eivissa, molt més fins
i tot del que el Sr. Cañellas va pactar al Consolat de Mar
amb el batle de Sant Josep; hi cabran gairebé 350, 370, 400
xalets d'abans i amb menys costos d'urbanització o de diferents urbanitzacions.
Evidentment, com deia moIt bé el Sr. Vidal, per satisfer una
c.erta clientela política a les arees rurals d 'interes paisatgístic la finca mínima per a Mallorca i Menorca continua sent
de 3 hectarees (30.000 metres quadrats) i a Eivissa i Formentera passa a 10.000 metres quadrats; menys que el que s'exi-
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geix per construir a sol rústic no protegít a qualsevol
indret, fins i tot el propí Consell Insular d'Eivíssa denegaya, en carta, la construcció a espais de 10.000 metres
a Sant loan . Una casa de 10.000 metres, no la deixava
fer per dir que anava contra la Llei del sol, i en aquests
moments es podran fer amb 10.000 metres. Fins i tot,
evidentment, rebaixen les propies previsions que aItres
ajuntaments d'Eivissa, com Sant Antoni va fer en el seus
propís espais, que marcava 150.000 metres a segons
quins lIocs, 75.000 a arees forestals; per tant, rebaixa,
fíns i tot, la protecció que ja tenien.
Aquests són, en realitat, els suposats errors que diu valer
protegir la Proposició de Lleí, fantastic. Resumint, a
Eivissa i Formentera practicament s'anu¡'¡a gualsevol
efecte de protecció, sí no es protegeixen ses Salines que
es vol protegir a les Pitiüses? Podríem dir , sense por,
que la protecció d'Eivissa i Formentera es retreu a 20
anys enrera, abans fins i tot del Pla provincial de l'any
1974 que , al menys, assenyalava paratges preservats
d 'especial interes i hí mar wa uns nivells edificatoris
m ajors que els que en aquest moment s'estan posant.
Fins i tot, com deia abans, plans generals que ja han
marcat molt més protecció.
En resum, la suma que a nosaltres ens dóna de sol que
queda realment desprotegit és de més de 30.000 hectarees, 300 milions de metres quadrats, 300 quilometres
quadrats, i aixo representa el 16% del total de les zones
a protegir. 1 ens parlaven que aixo era el 0'09 per mil o
de l'u per mil, com ens han dit aquí també. A nosaltres,
i tenim les dades fetes d'espai per espai, sumades i quantificades, ens dóna exactament el 16% del total deIs
espais protegits.
Pero que són les crítiques d'uns quants dies als mitjans
de comunicació, dins l'opinió pública si el patrimoni
familiar s'incrementa per a sempre; on queden, per tant,
jo demanaria al Sr. Cañellas, els interessos coHectius.
Pero em permetran, Sres. i Srs. Diputats, que els escenifiqui un fet, els demanaria un poc d'imaginació per
entendre les repercussions greus per a la principal activitat economica de les nostres illes, som, a Berlin, el mar<;
del 1992, fa escassos mesos, a la fira d'ITB, la principal
fira turística del món, l'estand de Balears, una gran
taula verda, presideix 1'Hble. Sr. Conseller de Turisme
Jaume Cladera enrevoltat deis batles deis principals
municipis turístics de les Balears així com del president
del Patronat de Foment del Turisme, consellers deIs
consells insulars, diputats d 'aquest Pariament i a I'entorn
centenars d'empresaris turístics i mitjans de comunicació. Dins aguest marc desfilen un per un tots els principals dirigents deIs tour-operators alemanys; el Sr. ConseUer els explica amb uns preciosos planells l'efecte i els
efectes i les virtuts de la Llei d 'espais naturals; els touroperalOrs saluden molt favorablement el fet i, sobretot,
especialment, per a la malmenada Eivissa, perque consideren que té una greu situació precisament pel mercat

alemany; per tant, saluden molt més efusivament la protecció d'Eivissa i de Formentera, per aixo de la manca d'infrastructura i l'absencia de protecció del medi ambient, fins i tot
més que a Mallorca, la celebren. Jo demanaria: que els dira
el Sr. Cladera el proxim mes de man; de l'any 1993, si encara és conseIler, perque no ha oblidin, el seu carrec, com s'ha
dit públicament, és propietat del Sr. Cañellas, i aixo és cert,
quan el proxim mes de mar~ s'hagi de dirigir dins el mateix
escenari, tour-operator per tour-operator i els hagi de dir perque supos que no els voldrem enganyar: Srs. tour-operators , hi ha hagut uns petits errors de cadastre i desapareixen
tates aquestes zones de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa; a
més, allo que varem parlar d'Eivissa i Formentera va ser un
error, se n'oblidin, res del que varem dir, esta pitjor que
abans, és que, saben, hauríem tocat propietats i propietats
d 'aquells que em manen. 1 el mateix, així, hauria de fer a
Anglaterra, amb la Travel Marquet, o a Mila o a tots els
indrets d'Europa.
Amb quina cara ho podra fer el conselJer de Turisme, qui
sigui, i si ho és el Sr. Cladera amb molt més motiu, perque
aquí no eos jugam soIs uns paratges sinó també ens jugam
la credibilitat internacional. 1 no parlem ja ele tots aqueJ ls
milions que hem gastat a la ConselJeria d'Orelenació del
Territorí i per a aquells catalegs magnífícs i preciosos que es
publicaren o per a aquells cataJegs magnífics de turisme que
han costat molts de milions, fíns i tot molts més de cents de
milions de pessetes. Que n'hem de fer? 1 tot aixo, val al pena
que ha posem en perill per salvar interessos d'uns particulars
i familiars concrets?, val la pena que posem en perill aixo?

tament, Sr. Cañellas, voste no ho ha amagat mai, ha
estat ben ciar i transparent; per tant, no s'ha de molestar
perque li ha diguem aquí amb paraules ciares, no diu
que per aixo l'han votat, la majoria deis ciutadans de les
nostres illes? Tal volta perque no ha presentat el programa que devia.
La nostra postura, per tant, és demanar a tots els parlamentaris que no passin la vergonya de votar a favor de
la presa en consideració d'aquesta Proposició de L1ei.
Primer, perque entenem que aquesta modificació no és
necessaria, si hi ha errors hi ha altres mecanismes per
corregir-los; no aporta res a la protecció del nostre territori, sinó al contrari, afavoreix més l'especulació i els
interessos particulars per damunt deIs interessos
coHectius, resta credibilitat a aquest Parlament davant
una proposta que ni esta raonada ni esta motivada ni jo
diria que tenim els elements suficients per prendre-Ia en
consideració.
Perjudica greument el futur de la nostra activitat principal: el turisme i, molt especialment, Eivissa i Formentera, i en realitat perque estam segurs que aquesta Llei no
la valen els ciutadans Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Obrador. Pel tom de replica té la paraula
el Sr. González Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ ORTEA:

Poden pareixer dures les paraules que es diuen, pero en
realitat són més dures les realitats, i els comentaris, tal volta,
molt més encara que els fets. La discussió s'ha de fer en
aquest Parlament i més quan aquí es pot respondre, tenen
oportunitat de respondre j d'acJarlr aquestes preguntes o
aquestes afirmacions que en feim. 1 no volem parlar ni de
m orruitat ni d'etica ai>:o ja ho diran altres, no és aqul que
n'hem de parlar, ni tan sois de La legalitat que els pugui
donar una majaría d 'aquestParlament, parlam de responsabilitat i de justícia col·lectiva.
Creuen, senyors de la majaría, que pels interessos que defensen es pot posar en perilla la qualitat de vida deIs nostres
ciutadans i el futur economic del nostre poble? 1 aixo és
veritat, el Sr. CañelIas no ha ha amagat mai, fíns i tot ha dit
que en el seu programa electoral hi figura va , hem lIegit el
programa electoral que ens ha lliurat la biblioteca d'aquest
Parlament, a més, i suposam que és l'autentic, endemés esta
en catala. Aquest programa no ens diu enlIoc que aixo anas
a un referendum popular, ha dirien de paraula pero aquí no
esta escrit, o es que tenien programes, segons alla on es trobaven, que els podien modificar? Aquí hi ha un programa
i no ha diu enlIoc, i aixo, entenc, que és el programa de govern del PP-UM, i no ha diu.
Per tant, no entenem on estan aquests compromisos que ens
parlen de fer-ho, aquestes afirmacions populars per dir: És
que a nosaltres ens han votat i ens han votat per aixo. Cer-

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Pascual, dice usted que la
modificación de la Ley que presentamos no tiene criterios objectivos, me parece que no me ha escuchado
usted, yo le he dado criterios punto por punto, ha sido
muy común en todos los que han intervenido después
de mi; yo no sé si pensaban que iba a hacer aquí alguna
especie de discurso en términos generales, tratar de
arrojar nubes de humo sobre el tema y todo eso, claro,
se han quedado ustedes un poco a contra pié, porque yo
les he contado exactamente lo que queremos hacer, por
qué lo queremos hacer, dónde, cómo y cuándo, y lo que
se persigue con esto; me parece que los hemos dejado un
poco a contrapie, eso como cosa general.
Me dice usted que hay otros sitios en que podía haber
descalificaciones también, o que hay otras urbanizaciones que se metieran y tal, claro, de acuerdo, totalmente
de acuerdo, pero yo, cuando presenté la Ley, ahora la
modificación, ya lo advertí, que había dos cosas importantes: primero, un error, que fue que cuando nos fuimos de aquí el día 30 por la noche no sabíamos exactamente lo que habíamos protegido, porque como usted
recordará, y usted lo recordará bien, porque conoce con
cierta profundidad el tema, usted sabe que se cambió en
el último momento un anejo, por cierto, con su voto, se
cambió un anejo que venía de otra forma de comisión
y que lo que permitía entonces, del dictamen de comi-

DIARI DE SESSJONS / Núm.46 / 27 d'octubre del llJY2

¡Ón. era ded ucir exactamente qué queríamos descalificar
s oí sí que hu bo una nebulosa total, pero ele todas manera
II.Qus tec1 tiene alguna duda, mu y bien , vayam os, tome mos en
SI nsideración la modificación de la Ley y desp ués Lraiga
C~tecl Jo que quiera, traiga usted las urban izaciones que qui~I'a y veámoslas con la misma obje ti vidad, claridad y lFanspa¡,encía con que vemos las nu estras, Sr. Pascual.

80Sques Y gar ri gas dentro ele áreas de cu Lüvo, fue ra, pe¡-done, pero en esto sí que ha perdido usted la memoria, no fu e
así. nO fue (sí, Sr. Pascual, no fue a í las áreas ntrales de
interés paisajístico -yo le leí la definición, viene en el artículo 3 de la Ley- inc luyen áreas agr ícolas y en la Ley ele
espacios naturales siempre pretendió tener dentro áreas
agrícolas, con u nas u otras justi ficaciones, pero eso se planteó así y así está; usted a hora hace otro plantea miento
distinto. saquemos las áreas agrícolas y metamos todos los
bosques Y garrigas, bueno, eso creo que vale la pena estudiarlo pero eso es una cosa completamente nueva y dsitinta de lo
que discutimos aquí con la Ley de espacios naturales.
Por qué quitamos el parque natural de ses Salines? Porque
no estaba, Sr. Pascual, porque -yeso también lo dije antesel tema de ses Salines, naturalmente, interesó después porque eso era meterse directamente con la cabeza del Partido
Popular, y había que hacer eso porque había que ganar las
elecciones, que se aproximaban y se veían las cosas muy
feas, y entonces había que atacar ahí, había que tirar por
elevación, no estaba eso, quedamos en hacer unos parques en
Mallorca, uno en Menorca, como efectivamente se puso, y
uno en Ibiza, que también se puso, los islotes de es Migjorn
y de Ponent, no ses Salines de Ibiza y Formentera, los islotes
de es Migjorn y de Ponent, y así estuvo hasta comisión, hasta
que interesó atacar a la cabeza y entonces se metió hasta con
calzador en ese artículo ses Salines.
Bien, pasaré rápidamente, Sr. Vidal, hay algunas cosas que
no le entendí muy bien y eran quizá las más sustanciales,
eran las denuncias sobre especulaciones y cosas, yo no acabé
de entenderlo muy bien, desde luego, yo le puedo asegurar
que las desconozco por completo.
Sr. Serra, cartografía mala, ¿yeso es culpa de la Conselleria
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio? Es verdaderamente pintoresco que diga usted eso. Mire, si no es por
la Conselleria de Ordenación del Territorio, que nos dió todo
lo que tenía, todo, relación de urbanizaciones, de parcelaciones, planos, fotografías aereas que se estaban haciendo,
que pidió a Barcelona, porque las estaban todavía haciendo
y las pidió para que nosotros pudieramos tener algunos documentos de trabajo, si no es por la Conselleria no podemos
hacer nada, todavía hoy estamos esperando por los planos;
POr favor, Sr. Serra, no me diga usted que la Conselleria nos
mandó los planos mal a posta para que cometieramos errores
y nos los mandó oscurecidos y confusos. Por el amor de
Dios, lo que pasa es que no había otra cartografía, Sr. Serra,
no había otra.

----
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Se dijo que, por miembros del Gobierno, las indemnizaciones iban a ser importantísimas, el primero que lo
dijo fui yo, Y 10 mantengo, fíjese si yo estaba despistado,
hablaba que a lo mejor eso -se lo dije a un periodista
esos días- podía costar 30_000 millones, cien mil van
pidiendo; yo no me creo que los cien mil millones haya
que pagarlos, ni mucho menos, pero van pidiendo cien
mil. Vaya usted a la Conselleria de Ordenación del Territorio y le enseñaran a usted todas las peticiones que
han hecho_ 100.000 millones me dice usted que se disparaban las cifras, bueno.
No soluciona errores, ya he hablado de eso, Sr. Serra,
que solucionaban los errores, usted dice que hay otros
errores, yo lo he dicho, que son todos los que están pero
no están todos los que son; conforme, empecemos la
tramitación, dígannos ustedes, discutamos qué errores,
discutamos más errores.
Sr. Obrador, paso, porque, desgracidadamente tengo
mucho tiempo, dijo usted otras cosas que me gustaría
discutirle pero supongo que habrá tiempo porque la Ley
esta dará todavía para más discusiones. Sr. Obrador,
bueno, primero de todo, no le gustan los antecedentes,
lleva usted con eso desde el principio, lo siento si no le
gustan; desde luego, lo que dice usted, nos dice que lo
nuestro es tenebroso, las tinieblas, el que es tenebroso es
usted. Ya el otro día en el otro debate ya dijo usted
cosas verdaderamente tenebrosas, pero ahora dice que
esto era el urbanismo que había hecho un pueblo irresponsable y suicida, ¡toma castaña!, y para usted, ¿qué
más cosas dijo?, porque nos habló también de tinieblas
y de cosas, está usted, verdaderamente, en la más absoluta oscuridad. No, Sr. Obrador, nosotros vinimos aquí
y hemos sido total y absolutamente claros, claro, ha
hecho usted alusiones a ses Salines y a la crisis del PPUM, ahí es donde le duele, ahí es donde ustedes quieren machacar, porque claro, eso les iría fenómeno,
atacar a la cabeza y tratar de abrir brecha enter una
coalición que les derrotó a ustedes manifiestamente
porque le fue muy bien a esa coalición en las elecciónes,
se comprende que usted ataque esas dos cosas, se ha
pasado la mitad de su tiempo entre el presidente y hablando de cuestiones de Unió Mallorquina.
Respecto a una cosa -lamento, Sr. Presidente, si me da
un minuto-, porque, es que claro, se ha hecho una afirmación que es de números, a los números les tengo
mucho respeto, yo soy de ciencias y me gustan los números. Mire usted, en este momento están protegidas las
siguientes superficies: Mallorca, 136.318 hectáreas, como .
ANEI o como ARID, 136.318 hectáreas, que son el
37'45% del total; Menorca, 27.863, el 39'70%; Ibiza,
23.597, el 43'60%; Formentera, 3.427, el 41'75%. Baleares, en total, 191.205, el 38'51, pero esta cifra no es
exacta, aún es más porque no están contados ni los
islotes ni los encinares que se aprobaron como consecuencia de la Ley, de manera que aún es más, aún es
más del 38'51.
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Pasamos a modificaciones previstas. En Mallorca, 1.350 hectáreas, súmelas, si las cifras que usted daba me coinciden
más o menos con las mías, súmelas, 1.350 hectáras en Mallorca, que és el 0'09%, o sea el 0'9 por mil de la superficie
total protegida en Mallorca. Menorca, 114 hectáreas, el 0'4
por mil, en Menorca el 0'4 por mil de la superficie total
protegida. Ibiza, el 0'9 por mil, 214 hectáreas y Formentera
ninguna hectárea, el O por mil, evidentemente. Yo le facilitaré estos datos y estoy dispuesto a discutirlos con más tranquilidad con usted cuando quiera. Total de Baleares, 1.678
hectáreas, sobre eso a eso afecta nuestra modificación, yeso
es el 0'09 % o el 0'9 por mil, si usted lo quiere asÍ.
Para acabar le diré que yo he acabado antes diciendo que
ésta era la ley que más protegía del mundo, y estoy dispuesto a mantenerlo, tengo datos de Sudamérica, desgraciadamente no se los puedo leer y datos mucho más próximos, ¿de 105 de Sudamérica se rien? Es que, claro, ustedes
tienen un cierto desconocimiento de por dónde va el tema,
es donde más superficie desprotegen, de espacios naturales,
en Sudamérica y en Centroamérica, ¿no lo sabían? Bueno,
pues ahora ya lo saben ustedes, les daré datos también, lástima que se me haya encendido la luz roja.
Pero miren, ¿quieren uno cercano? Cataluña, Cataluña está
en este momento discutiendo el Plan de espacios de interés
natural, sale el domingo 11 de octubre en El País una not(1.
sobre esto y, fíjense ustedes, va alcanzar, persigue salvaguardar de la especulación -dice- el 20% del territorio catalán, el
20%; pero fíjense lo que dice aquí entre otras cosas, dice:
La Liga para la Defensa del Patrimonio Natural (DEPANA)
ha visto con desagradable sorpresa la introducció in extremis
de un artículo que permite declarar suelo de carácter urbano urbanizable, concretamente zonas verdes de cesión municipal, dentro de las áreas PI, o sea, de especial interés natural; los ecolgistas también rechazan, etc. O sea, que en Cataluña están discutiendo una ley que protege el 20% y permite
urbanizaciones dentro, señores. Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González Ortea. Passam al tom de contrareplica. en primer Iloc té la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo abans de res voldria
aclarir que jo no he volgut dir, no sé si qualcú m 'ha ha entes
així, no era la meva intenció, que aquesta L1ei només beneficias un determinat senyor, sinó que beneficia arnés d'un
determinat senyor, o sigui, que hi ha distints beneficiaris,
alguns del quals -entenc- tenen alts carrees en el Partit Popular, pero no només és un sinó que són diversos. Dit aixó
ja entrarem en alió que ha dit el Sr. González Ortea.
Diu que no l'he escoltat, jo trob que I'he escoltat, i ben molt
que I'he escoltat, i el que ha dit aquí es que se segueixen
criteris particulars, o sigui, un camp de golf aquí, una urbanització alla, una altra aBa desa, per a un propietari deter-

minat, i ens ha a dit, i jo li he d'agrair que ens ha digués, pero que no em digui que no hi ha criteris objectius, aixó no són criteris objectius, són criteris particulars.
Una altra cosa respecte de les votacions, o sigui, el descontent que els va provocar l'aprovació de la L1ei dia 30
de gener, jo m 'he fet un petit repas de les votacions que
va fer el Partit Popular als espais que avui vol canviar;
el Partit Popular va votar en contra de tres espais, si no
m'he equivocat, que són les dunes de Son Real, cap de
Cala Figuera, Refeubeig i ses Salines d'Eivissa i Formentera, pero va votar a favor de Sant Salvador, Santueri,
Puig de Sant Miquel, Son Vida, Gaieta Gran, Cap L1entrisca, sa Talaiassa, Cala AIcaufar, Punta Prima, fins i tot
els tres de Palma, que s' hi posen dins.
Aleshores, venc a dir que aquí no veig la relació que hi
ha entre el descontent de dia 30 de gener de I'any passat
amb el que se'ns duu avui, hi ha un caramulI d'espais als
quals va votar en contra i que no els hi duu avui. Per
tant, aixó ens reafirma en la idea que els motius són
totalment subjectius en funció de determintats propietaris i no en funció de criteris objectius com podrien ser
indemnitzacions, etc., com podria ser protegir propietat
petita, etc.
Respecte de les ANEI i de les ARID, evidentment que
hi ha ARID que són terres de cuItiu, el que passa és que
el Sr. González Ortea, jo no sé si és que no escolta ell
o no ho entenc o vol fer un poc de demagogia; efectivament, hi ha ARID (arees rurals d'interes paisatgístic)
a la Sena de Tramuntana i als Amunts i comptats, i tots
els aItres espais no en tenen, jo estava parlant d'arres
naturals d'especial interes quan deia alIó de la ratlla; per
cert, vull recordar, voste que diu que va fer tard a la
Llei d'espais naturals, la batalla que hi va haver dins la
ponencia amb la Serra de Tramuntana, amb unes ratlles
que va dur vostt~s de la Consel\eria d 'Ordenació del
Territori on hi havia més de la meitat de la serra que
són bascas que els deixava afora, i resulta que hi va
haver una vertadera batalla al\a dedins perque les ARID
fossin només les ter res de cultiu. Sí, Sr. González Ortea, li die i li repetesc, hi ha testimonis deIs que érem
dins la Comissió. Per tant, no presumim tant, que sempre es va anar a contrapel i varem arribar aquí perque
no va ten ir vots suficients perque les arees naturals fossin més petites, si no ha serien, més petites.
Senzillament acabaré dient que aquesta parceHació que
propasen per a Eivissa i Formentera d'una hectarea a
les arees rurals, o sigui, una heetarea és menys que la
protecció que des de l'any 1958 practica, o sigui, a la
Comissió Insular d'Urbanisme, segons el Pla provincial
per a les arees que no són de regiu, les que són de seca,
que són la gran majoria d'ells. Recordem que a Eivissa
falta aigua.
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. tall t, estrenam quasi q uasi -d iríem- el abans de la Llei del

P~II la primera de les qua] es va fe r 1 any ] 956. J aíxo em

o ~ei" que I'any 1992 és impresentable; ig ualment -com ha

P~tl el Sr. Obrador- pe r c1avall el Pla provincial a mo ltes de

~~nes,

que só n eJements paisatgístic singul ars o pa ratges
preservats.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. El Sr. Vidal té la paraula.

EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé, com que per
mi és obvi que se me pot agafar a contrapeu, com ha dit el
Sr. González Ortea , m'ha fet el favor de només tocar un
punt quant a la meva intervenció, i ha dit que jo he fet denúncies i que, naturalment, aquestes denúncies, ell no les
coneix; jo he de dir que, en tot cas, jo he canviat la direcció
de les denúncies que es feien, que no és el mateix, i naturalment que ell no ho coneix, jo ho conec pero tal vegada no
tenc dades sinó que, dades sí, pero no proves per fer-les
-diguem- a un altre forum que no és aquest; pero conec la
realitat d'Eivissa i Formentera, i agraesc al Sr. González
Ortea que no m'hagi rebatut res de tot el que he dit, perque
aixo em pareix -és per qüestió de temps- pero aquí és on
vaig jo, que pare ix que li sap mal que jo tengui aquest temps
pero com que en comissió en tindrem més jo no posaré
ningú ni res, jo el que vull és que reflexionin, reflexionin des
de la seva majoria i, amb aquesta reflexió, puguin arribar a
alguna cosa, que és el mate ix que jo he de fer, que és que
Eivissa i Formentera estiguin igualment protegides que Mallorca i que Menorca i que, al mateix temps, aquí sí que la
qüestió de l'extensió territorial té alguna cosa a veure, es
respectin allo de les parcel'les mínimes més reduides a les
ARID, a les arees rurals d'interes paisatgístic. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Sr. Serra, té la paraula.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gnlcies, Sr. President. El portaveu del PP-UM, el Sr. González Ortea, de fet no ens ha replicat més que un aspecte de
la nostra intervenció i és l'aspecte de la cartografia. Aleshores , la veritat és que hem d'entendre que tots els temes que
hem plantejat amb interrogants, totes les demandes que hem
fet per part que el Govern i el seu president, molt concretament, aclarissin certs qüestions que els afecten directament,
Segons nosaltres i no han estat contradites en cap momento
En conseqüencia, la veritat és que ens fa la impressió que,
si bé es cert que a la primera interven ció el portaveu del PPUM -cal reiterar i Unió Mallorquina- és més que evident que
en la primera exposició ha estat concret pero en la segona no
ha entrat en I'objecte de les repliques. Per tant, la veritat, és
que tot el que anunciavem amb hipótesi ara ho confirmam.
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Nosaltres hem de dir, Sr. González Ortea, contestant-li
a voste, respecte del tema de la cartografia, que magre
conselleria és aquella que no té una cartografia millor,
perque la cartografia que voste ara ens deia que havia
anat bé, en la seva intervenció voste mateix dei a que hi
havia diputats que no havien sabut el que havien votat,
voste deia que els annexos estaven embullats i que mola
gent no va saber exactament que succeia i voste den unciava les ratlles de la Llei aprovada com a molt complexes; parlant de ratlles hem de recordar que hi ha un que
era diputat condemnat pel Tribunal Superior de Justícia
de Balears, primera sentencia d'un aforat, i nosaltres
desitjaríem que no es tornassin a repetir casos d'aquests,
precisament per ratlles.
Per tant, nosaltres el que els hem de dir a aquestes hores
són dues qüestions, una clara: 1'estadística del que volen
desprotegir, si comptam exactament ANEI, ARID i
comptam tota la parceHació que valen permetre vostes
a les Pitiüses, la veritat és que oscil-la entre el 14'5% i
el 16% que deien fa una estona, segons els nostres
calculs. 1 reiterar, una vegada més, que des del punt de
vista de la transparencia i de l'etica política demanaríem dues coses: la primera, -insistim- aturin la tramitació
perque en som a temps, facin una consulta popular, democratica, sobre aquest tema; la segona, si no la volen
fer, com a mínim, els diputats o diputades que tenguin
interessos particulars, economics, amb els temes que
afecten la modificació de la L1ei demanam que no votin.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Sr. Obrador, té la paraula.
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Sr. González Ortea: en primer lloc els antecedents són
per explicar la \lei que vostes volen presentar, i aquests
antecedents, fora que ens diguin que tota l'explicació
esta que Mallorca és una terra de latifundis -cosa que no
m'explic- no acab d'entendre altre antecedent o element
per interpretar aquesta modificació. Jo li vull advertir,
la frase que he dit , irresponsable i suIcida, és una frase
que dic a Europa perque no és una frase meya, és una
frase precisament dita del president deIs tour-operators
d' Alemanya.
Per aixó Jj vull advertir que aquesta era la consideració
que ens tenien i, per tant, agraien que haguéssim fet
aixo per canviar la nostra imatge. El que passa és que a
vostes, les dimensions, els confonen; aquí són illes, illes
limitades on el territori és el recurs més escas que tenim
i que, per tant, I'aplicació sobre damunt aguest recurs
necesslhiament és molt diferent que a grans arees i
grans territoris.
Jo ji vull dir pel tema deIs números, i ho diré pergue els
hem comptat un per un. A Mallorca la Llei protegeix
135.620 hectarees, concretament el 37'25% del territori;
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a Menorca, 27.619, exactament el 39'35% del territori; a
Eivissa, 24.877 hectarees, el 45'96 % del territori i a Formenter a 3.496 hectarees, el 42'59% del territori. E n total fa
191.612 hectarees, que és el 38' 59·· % del territorio Pero, Sr.
González Ortea, o és que vos tes amb la modificació que ens
presenten ens volen fer creure a nosaltres i a tothom que
manten en com a zona protegida Eivissa i Formentera? Perque queda més desprotegida, jo deia, que el Pla general de
l'any 1974, evidentment, i aquí tenc documents; un docuroent del conseU actual d iu que am b 10.000 me tres qu adrats
no es PO! fer una finca a E ivi sa i tenc un Pla genera l de
S· m Antoni q ue assenyaJa exactament 150 .000 metres q uadrals per preservar, 75.000 per forestal. 30. 000 per als excedents. 15.000, etc.
No em diguin que amb la seva modificació vostes continuen
protegint Eivissa i Formentera, perque aixo ja seria gairebé
un acudit i dolent. És a dir, per tant, sumam 24.877 hectarees més 3.496 de Formentera, que queden totalment desprotegides, perque en queden menys que abans de la Llei, per
tant, no em diguin que la Llei les protegeix ( ... ), perque
queden pitjor que abans de la Llei amb la seva modificació.
Per tant, sumen exactament 30.600 hectarees les que vostes
desprotegeixen, que és exactament el 16% -frega el 16%- del
sol de le5 arees protegides, concretament de les 191.612 que
tenien.
Vull dir una altra cosa i així supos que fa el calcul, quan
voste ha parlat que gracies a la Conselleria d'Obres Públiques, li vull dir que precisament els planols que ens envia la
Conselleria, que no va ser gracies a aixo que es va fer, sinó
que precisament el Sr. Albertí, com a president d'aquest
Parlament, va haver de demanar-los a la cartografia de l'Exercit perque almanco sabéssim per on passaven les ratlles.
Ho die perque precisament vostes s'han basat molt en
aquests temes, de protecció de l'u per mil, per aixo li vull
dir, i és el que no ha contestat en cap moment: per que
modifiquen una sola de les arees protegides? Quin interes
públic hi ha en modificar una sola de les arees protegides?
Aixo sí que no ho ha dit, simplement ha dit que és 1'1 per
mil i que és el 0'09 per mil, i nosaltres li deim que no hi ha
cap raó per modificar aquestes arees, que no hi ha cap raó
per modificar la Llei ni a un apunta, fora que realment fessin
els plans parcíals o els plans especials i es veiés que quadren
o que a l'hora de fer les directrius s'entengués que es pot
modificar, pero vostes no em canviYn una !lei que encara no
hem desenrotllat apeHant a uns errors que solen ser errors
de compte corrent o de cadastre de qualcú, i aixo és el que
hem dit aquí tots els grups i que no se'ns ha contestat en
cap moment i és a alIo a que em referia, i aixo sí que no ho
han contestat.
Sí que em dirigiria a Unió Mallorquina i si, certament, nosaltres volem que davant una llei de la importancia d'aquesta
tothom es bany com s'ha de banyar, i aquí s'ha explicat el
seu programa, senyors del PP-UM, no diu absolutament res
de la modificació de la Llei d'espais naturals, o vostes enganyaven la gent, aquí no diu absolutament res. Per tant, no
entenem que aixo es vulgui traduir en un compromís electo-

ral a exercir; aquí no s'ha dit res. Per tant, diríem que
si aquesta Llei, com deia abans a I'explicació deIs antecedents, fos una lIei de passa passa, pero és una !lei que,
com hem explicat aquí, el sector turÍstic britanic diu
que dispara les vendes gracies al premi d' aquesta Llei
i parlam que hi ha interessos concrets a ses Salines
reconeguts, i aixo esta en boca i en veu de tothom ,
interes a altres espais, aquí s 'ha parlat fins i tot, s 'ha
vingut a explicar fins i tO l com s'ha fet, jo di ria, senyors
del PP-UM, que retiri n la Lle i. retir in aquesta Proposició, retirin realment aquesta Llej, que és el millor favor
que pod en fer a aquesta comunitat.
Si realment hi ha aixo, que faci feina la Conselleria
d'Ordenació del Territori, faci els plans parcials; quina
pressa hi ha? Fora que sigui la que explicava el Sr. Cosme Vid a], que jo no l'he acabada d'entendre, quina
pressa hi ha per aprovar aquesta Llei perque abans de
Nadal hagi d'estar aprovada? Si aquesta Llei vostes
realment creuen que té errors, aquests errors s'han de
quantificar, s'han de mirar, s'han de dir per que, i per
a aixo hi ha una Conselleria d'Ordenació del Territori
que pot desenrotllar perfectament els plans parcials, els
plans especials i veure en que no encaixa, i si després
tots ens convencem que hi ha uns errors d'aplicació aixo
ho hem de fer, pero si no fan aixo , realment el que ens
demostren és el que hem dít aquí, que és una exposició
sense quadres i que si haguéssim d'explicar, si haguéssim de penjar quadres en aquesta exposieió, hi hauríem
de penjar els quadres deis beneficiaris, realment, d'aquestes modifieacions. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Obrador. Acabat el debat, passarem a la
votació. En conseqüencia deman a la cambra si pren o
no en consideració la Proposició de Llei de que es tractao
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la presa en
consideració, es volen posar drets, per favor? Gracies,
poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden
seure.
31 vots a favor, 27 en contra, 1 abstenció. En conseqüencia, queda presa en consideració la Proposició de
L1ei 3093/92, del Grup Parlamentari PP-UM.
Esgotat ] 'Ordre del Dia conclou aquesta sessió.

