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PLE
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Fq.Con.núm.33/27
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Número 47

Presidencia
del Molt Honorable Sr. Cristófol Soler i Cladera

Sessió celebrada dia 28 d'octubre del 1992.
Lloc de celebració: Seu del Parlament
SU MARI

1.- PREGUNTES:

1) RGE núm. 3480/92, presentada pel Diputat Sr. Miquel Pascual i Amorós, del Grup Parlamentari M1XT, amb la següent
formulació:
.
IIPer quan esta prevista l'aprovació del Reglament que ha de desenrotllar la Lid 1/1992, de 8 d'abril, de protecció deis
animals que viuen a l'entorn huma?
2) RGE núm. 3479/92, presentada pel Diputat Sr. Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari M1XT, amb la següent
formulació:
IIHan arribat els representants del Govern a algun tipus d'acord amb l'equip de govern del Consell Insular de Menorca per
desbloquejar i tramitar el Pla Director Sectorial d'ubicació d'indústries energetiques a l'illa de Menorca?"
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3) RGE núm. 3377/92, presentada pel Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, amb la següenz
formulació:
"Quina quantitat ha reservat el Govern de la Comunicat per a la compra de Can Sales situal al carrer del mate ix nom a Palma
de Mallorca?"
ll.- MOCIÓ:
RGE núm. 3336/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. Relativa a transferencies als consells insulars en
materia de cultura, derivada de la Interpel·lació RGE núm. 2484/92.
llI.- PROPOSICIONS NO DE LLEI:
1) RGE núm. 2548/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a creació del consell consultiu en materia de
conservació de la naturalesa i el me di ambiento (re,irada)
2) RGE núm. 2557/92, presentada pel Grup Parlamemari PSM 1 EEM, relativa a lliure accés a la zona de domini público

1.1 ) PREGUNTA RGE NÚM. 3480/92, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. MIQUEL PASCUAL 1 AMORÓS,
DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT.

EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Té la paraula el conseller
d' Agricultura.

EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Comen~m la sessió d'avui. El primer punt és el corresponent
a les preguntes, i la primera és la 3480, que formu la el Diputat Sr. Miquel Pascual i Amorós del Grup Parlamentari
MTXT, relativa a per quan esta prevista I'aprovació del
reglament que ha de desenrotllar la L1ei 1/92, de 8 d 'abril. de
protecció deIs animals que viuen a l'entorn huma. Té la
paraula el Diputat Sr. Pascual i Amorós.
EL SR PASCUAL I AMORÓS:
Sr. President, Sr. ConselIer, senyores i senyors diputats. El ButlletÍ Oficial de la Comunitat Autónoma de 14 de
maig de 1992 publicava la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció deIs animals que viuen a l'entorn huma. Hi ha una
disposició addicional, que és la primera, que diu textualment
el següent: "El Consell de Govern, en el termini de sis mesas
des de l'entrada en vigor de la present lIei, dictara les disposicions neeessaries per a la seva execució i desenrotllament".
Sis mesos des de dia 14 de maig és dia 14 de novembre. Estam a final d'octubre i jo he duit aquí aquesta
pregunta no, evidentment, amb cap anim de cercar les puces
al conseller ni al Govern, sinó -perque jo sé que han comen<;at afer feina- senzillament per interessar-me a veure com
esta la redaeció del reglament de la Llei i al tres disposicions,
si és que n'hi ha.

EL SR CONSELLER D'AGRICULTURA I
PESCA (Pere J. Morey i BalIester):
Gracies, Sr. President. Bé, el reglament esta
elaborat, a nivell d'esborrany ja fa bastants de mesos.
Creim que seria convenient que un reglament, una llei
com aquesta, que fou aprovada amb un ampli consens
per aquesta cambra, també mereixés un ampli consens
de la societat. Per consegüent ho hem passat, ho hem
remes, a diverses entitats interessades: el Grup d 'Ornitologia Balear, leona, Soeietat Protectora d'Animals, Unió
de Pagesos, Federació Agrícola Ramadera Balear, Ucabal, etcetera, perque l'estudiassin i trobassin a veure si
havien de fer-hi a¡'¡egacions.
Només en aquests moments han fet al·legacions
leona -que hem trobat que seria interessant incloure-les-.
i una aHegació moIt extensa amb djverses suggerencies
per part del Grup d'Ornitologia Balear.
Ahir hi havia una reunió entre el director general d'Estructures Agraries, amb la presencia del director
general de la Prodtlcció el Indústries Agnlries, i una
eomjssió del Grup d'OrnitoJogia Balear per estudiar a
fons aquestes aHegacions i veure si, des del punt de vista
tecnic, es podien assumir aspiracions de tipus conservacionista, tal vegada una mica difícils de dur a la practica
a nivell de reglament, per part del GOB.
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Amb tot aixo, que li vull dir? que som a la recta
, 1 i nosaltres creim que -en el cas que sortís qualque
fina
,
'1
, ediment,
pero, ens estranyana
mo t- po d rem acomp l'Ir
¡mP
.. / d 1 Ll .
am b la prevIslO e a el.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. Pascual? Té la paraula.
EL SR. PASCUAL 1 AMOROS:
Sr. President, sen yo res i senyors diputats, Sr. Conse!ler. A mi em pareix perfecte que es cerqui aquest ampli
consens, que és necessario Aquest reglament té una diversitat
de tipus tecnic que és molt difícil d'abarcar des d'un sol
caire, i per tant la consulta em pareix perfecta. De totes
maneres, jo aquí he notat a faltar amb la llista que ha donat,
per exemple, associacions com Associació per la Defensa deis
Drets de l'Animal -ADDA-, jo ho dic perque és una associació que es va interessar molt per la pei, que va aportar suggerencies; com també el Col-legi de Menescals, que també va
aportar una serie de suggerencies quan es va redactar la Llei;
i no sé si la Societat Protectora d'Animals l'ha anomenada,
no me'n record.
Jo li he dit aquestes associacions, o aquest coI-legi en
el cas del Col-legi Professional, perque consider que efectivament és una bona política anar a cercar aquest consens, anar
a cercar al millor reglament tecnicament possible, i que
abasti l'espectre de continguts de temihica més ample possible, i per tant si s'han de perdre quinze dies més i no es pot
tenir dia 14 de novembre tampoc no passa res; ell que importa és que surti tan prest com sigui possible, pero que estigui
bé.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Vol tornar fer ús de la paraula?
No.
I.2) PREGUNTA RGE NÚM. 3479/92, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. JAUME PERALTA 1 APARICIO,
DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT.
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Comunitat, concretament -si no record malament- la
Conselleria d'Indústria.
1 comen¡;: han passat els mesos i la veritat és
que si bé hi ha hagut una tramitació i s'ha informat amb
algun tipus de documentació al respecte, jo també he
formulat un pregunta similar al Consell Insular de Menorca, que no ha estat resposta, no ha tingut encara cap
res posta al respecte, i el que m'agradaria coneixer és si
esta desbloquejada aquesta negociació, i en quin grau de
tramitació es troba aquest el Pla Director Sectorial per
la ubicació d'indústries energetiques a l'illa de Menorca.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Té la paraula el conseller
d 'Indústria per respondre.
EL SR. CONSELLER DE COMER<; I INDÚSTRIA (Cristófol Triay i Humbert):
Gracies, Sr. President. Sr. Peralta, més que
rallar del Pla Director d'ubicació d'indústries energetiques, hem de rallar deis criteris, que en aquest moments
-com voste sap- havien estat elaborats per l'antic equip
de govern del Consell de Menorca, van ser remesos a la
Comissió de Política Territorial. Aquesta comissió els va
esmenar i va introduir unes modificacions, que van ser
remeses al Consell Insular de Menorca, i que en el pIe
del mes de maig varen ser aprovades tal com havien
sortit de la Comissió.
En aquests moments el Consell Insular de Menorca els va remetre ja una vegada més cap a la Comissió de Política Territorial, i en el proper Consell de
Govern de la setmana que ve seran aprovats per ser
remesos a aquest parlament, que sera en definitiva el
que els haura de discutir, i en el seu cas aprovar-Ios.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. Peralta? Té la paraula.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
La pregunta següent és la 3479, que formula el Diputat Sr. Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari
MIXT, relativa a elaboració del Pla Director Sectorial d'ubicació d'indústries energetiques a l'illa de Menorca. Té la
paraula el Diputat Sr. Peralta:
Gnlcies, Sr. President. fa ja bastant de mesas, quasi
Un any, a arrel d ' una pregunta que es va formular en aquest
parlament per part d'un altre grup parlamentari, hi va haver
una Contestació que deia que es feia una feina per atracar
POstures, i mirar que arribessin a un acord entre ¡'equip de
govern del Consell Insular de Menorca i el Govern de la

Gracies, Sr. President.
Voste ens parla de criteris. Jo crec que l'objectiu
final d'aquests criteris sera precisament l'elaboració
d'aquest pla director sectorial. Es un tema que m'agradaria que quedés clar, que no quedi el tema únicament i
exclusiva amb una qüestió de criteris. Supos que darrera
aquests criteris vindra el Pla; o almanco a mi m'ha semblat entendre -no m'ha quedat clar- i el que m'agradaria
saber és si s'arribara realment afer definitivament aguest pla director. Gracies.

-=-.. . . ----
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EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Peralta. Vol tornar afer ús de la paraula
el conseller? Té la par aula:
EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA
(CristOfol Triay i Humbert) :

Co nseq üentment jo el que diria és que hj ha la
resposta documentada a aquesta pregunta que és, jo
supes, en pode.r del seu grup o D'aquí que m'estranya
que em demani si s'ha consignat qualque quantitat, i si
la paraula exacta és "consignat ll ; no s'ha consignat cap
quantitat.
EL SR PRESIDENT:

Gracies, Sr. President. Evidentment l'interes és de
fer aquest pla; pero com a tot pla, primer s'han d'aprovar
aquests criteris; i aquests criteris seran debatuts en aquest
parlament, per tots els diputats, i en funció del criteris tal
com quedin, el Govern llavors té l'obligació -en el cas que
s'aprovin- de dur endavant aquest pla.
EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay.
I.3)PREGUNTARGENÚM. 3377/92, PRESENTADA PEL DIPUTAT SR DAMIA PONS 1 PONS, DEL
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA.
EL SR PRESIDENT:
La darrera pregunta és la 3377, que formula el Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat reservada per comprar Can
Sales. Té la paraula el Diputat Sr. Pons:

Gracies, Sr. Gilet. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. Pons? Té la paraula.
EL SR PONS 1 PONS:
Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller. No ens espanta de res. La qüestió de Can
Sales no se l'ha inventada el Grup Parlamentari SOCIALISTA Ha estat als mitjans de comunicació; s'ha parlat
eI'una quantitat de 392 miJions de pessetes -ara cit de
memoria i no puc precisar més-; i ens agradaria saber si
hi ha un acord del Consell de Govern, i se'ns digui la
quantitat exacta en pessetes que refrenda aquest acord
del Govern, al marge de sol·licituds de documentació.
que són -com voste sap- més amplies que la pregunta
que avui es formula. COl1testi s.i pot i vol. Moltes gracies.

EL SR PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Pons. Té la paraula el Conseller Sr.

EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Molt senzillament voldríem saber quina quantitat ha consignat el
Govern de la Comunitat Autónoma per l'adquisíció de l'edifici de Can Sales, ubicat al carrer del seu mate ix nom, perque s'ha anunciat que s'hi instal-laria la futura biblioteca, o
s'hi traslladaria la Biblioteca Pública de Mallorca. Ens agradaría saber exactament quina partida té preparada el Govern
per donar compliment a aquestes previsions.
EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el ConselIer Sr.
Gilet.
EL SR CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA (Francesc Gilet i Girart):
Gracies, Sr. President. Sr. Pons, m'estranya una
miqueta la seva pregunta. Em va estranyar la seva retirada.
Millor dit, no em va estranyar la retirada de la Pregunta fa
un parell de sessions, perque entenia que -pe! que s'havia
vist- ja se n'havia adonat que hi ha una sol·licitud de documentació, la 2371, del seu grup, aBa on s'especifica clarament tota la documentació referent a aguest tema de Can
Sales.

Gilet.
EL SR CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA (Francesc Gilet i Girart):
Gracies, Sr. President.
lndependentment de les converses que poden
existir, i que es produeixen respecte del tema de Can
Sales, que poden donar un resultat diferent al que hi ha
dins la documentació -i dins la documentació precisament figma I'acord de Consell de Govern que voste
manifesta, i Ilavors parla de l'exercici del 92 de 20 mjlj011S de pessetes- jo ti be de dir que no hi ha cap quantitat consignada en concepte de compra-venda, tal com
jo entenc la paraula consignació, i en el seu moment
supes jo que bi haunl suficients preguntes que donaran
peu a donar-los explicacions de quina és la continu"itat
d aquests acords o d aquestes converses referents a Can
Sales, tenint en compte a més la condició de qualsevol
acord que es va prendre a Consell de Govern, que s'havia d acomplir per part del Minjsteri i que en aquest moment no esta acomplerta.
EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller
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II) MOCIÓ RGE NÚM. 3336/92, PRESENTADA
r;L GRUP PA~LAMENTARI SOCIALISTA, RELATIVA
P TRANSFERENCIES ALS CONSELLS INSULARS EN
~ATERIApE CULTURA. DERTVADA DE LA INTERPEL.LACIO RGE NUM. 2484/92.
EL SR. PRESIDENT:
El punt segon és el corresponent a les mocions, i
eurem la Moció 3336, presentada pe) Grup Parlamentari
~OCIAL1ST A, relativa a transferencíes als consells insulars
en materia de cultura. Aquesta moció ve derivada de la InterpeHacíó 2484; s'hi han presentat dues esmenes: la 3531,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca.

Té la paraula, en primer lloc, pel grup presentant es
Diputat Sr. Pons.
Sr. Moll, vol fer lectura, per favor, del text de la
Moció?
EL SR. SECRETARI SEGON:
Sí, Sr. President:
"El Parlament de les Illes Balears:
Primer: Manifesta, en exercici de les previsions contemplades a l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia per a les
Illes Balears, la voluntat que els consells insulars de Mallorca,
de Menorca, i d'Eivissa i Formentera assumeixin plenament
la funció executiva i la gestió en les materies de patrimoni
arqueológie, histórie, artístic i monumental, arxius i biblioteques, museus, conservatoris i beBes arts, i foment de la
cultura.
Segon: Insta el Govern de la Comunitat Autónoma
de les Illes Balears que, amb la finalitat de donar compliment
a la voluntat d'assumpció de competencies per part deis
Consells insulars en les materies relacionades a rapartat 1 de
la present moció, presenti abans del dia primer de gener de
1994 a la Comissió Tecoka Interinsular la proposta pertinent, d'acord amb l'article 44 de la Uei 5/89, de 13 d'abril,
de consells insulars. 1I
EL SR. PRESIDENT:
Gra.cies, Sr. Moll. El Sr. Pons té la paraula.
EL SR. PONS I PONS:
Sr. President, senyores i senyors diputats.
Lamentab'lement, davanl un tema institucional com
el que eos ocupa hem de reconejxer que aquests dies no són
~'eCi ament els més adients per cercar unanimitat en aquesta
Narn~ra, ni perque la racionalitat, i no la visceralitat, actu'i.
o hl ha sossec, ni bo ni dolent, i les veHes ferides en lIoc de
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curar-se, veig que aquests dies van una mica carregades
de sal.
Peró enmig d'aquest panorama d'aquests dies un
tant turbulents, un tant difícils, dins aquesta petita
parceHa de cultura, marginal -perque, com hem dit
tan tes vegades, no veu grans interessos económics que
pareix que centren les atencions d'aquest govern- voldríem fer un petit espai, fer una petita pausa i intentar
trobar un acord en materia d'un element fonamental,
que és la dotació en materia de cultura alS consells
insulars de competencies i del seu pertinent suport
económico
1 per que? perque, com varem dir al debat de
la Interpel'lació, per voluntat estatutaria, i tal vegada
perque no es podia anal' més enlla en aquell moment.
perque si no es podia produir un element de ruptura
dins el procés d'elaboració de l'Estatut, es va optar,
davant la manca de consens -ho hem recoDf~ixer- per
deixar el tema deIs consells insulars com una qüestíó
oberta, tant en materia de cultura com en totes les altres
competencies que un dia l'evolució, la dinamica institucional de les Illes Balears havia de dur alS consells insulars.

L'Estatut és del 83. La Uei de consells insulars
va haver d'esperar fíns al 89, amb una tramitació problematica, interrompuda per unes eleccions, recuperada,
enllestida sense consens plenament. 1 del 89 al 92 ha
tornat passar un període de temps llarg, i el tema de
compeü~ncies als consells insulars realment és molt
enfora de ser plantejat, i per tant resolt, d'una manera
racional i ponderada.
A aquest diputat li preocupen d'una manera
particular els temes institucionals; i ens preocupen als
socialistes els temes institucionals perque són elements
fonamentals. Són elements estructurals. No són elements
d'avui per dema, d'una conjuntura, d'una dinamica fruit
d'un atzar; sinó que són els pilars fonamentals -com s'ha
dit tan tes vegades per part del Sr. Huguet, en aquest
moment absent de la saIa- en el cas deIs consells insulars
són elements fonamentaIs per a la construcció de l'entramat institucional de les Illes Balears.
Resolem en positiu aquesta qüestió en cultura,
com en un altre tema? Jo crec que en aquest moment
hem de reconeixer que no. En materia de cultura referida als consells insulars i tantes altres, hem de reconeixer que la Comunitat Autónoma en aquest moment fracassa en materia de reconeixer el consell insular com un
element estructural, com un element institucional de les
IlIes Balears, i dotar-lo d'una manera ponderada de les
competencies, deIs recursos económics pertinents, i
d'establir sense interferencies -molt important- elements
de coordinació de cara a garantir l'equilibri dins les Illes
Balears.

1914
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Estam en procés de fer, de construir, un edifici que
no té futur si no canviam la dinamica. la proposla que es du
aquí avui per part del Grup ParJamentari SOCIALISTA es
refereix, com he dit abans, al tema de cultura, amb una doble
vessant. En primer 110c és un reconeixement que creim que
ha de ser explícit per tancar d'una vegada dubtes que s'han
introdu"it en materia deIs consells insulars. Hi ha d 'haver un
reconeixement explícit, un acte de voluntat política que
aquest parlament, la maxima representació col·lectiva del
poble de les Illes Balears, ha de fer una proclamació en el
sentit que vol que els consells insulars assumeixin -en aquest
cas de cultura, en altres ocasions seran altres- de manera
plena unes determinades competencies. Per que? Perque és
hora de llevar les boires i és hora d'establir que el consell
insular és una pe~a eose la qual no es podria construir,
perque significaria la ruptura del pacte estatutari, nos es pot
establir. no es pOl construir la Comunitat Autónoma de les
Illes Balears.
E l segon punt, en definitiva, no fa més que posar un
termini a les materies que es relacionen o que es plaotegen
al punt primer. No podem fer simplement una declaració
d'intencions si no que ham d'agafar un compromís ciar i
precís; i per tant dios uns terminjs creim que prudents,
s bauria d'aconseguir que abans de dia primer de gener elel
94 -tenim més d un any per fer-hj feina- el Govera hagi
presentat una proposta d'acorcl amb el que preveu la L1ei de
conseUs insulars perque sigui tramitada i aprovada per aquest
parlament, i en conseqüencia els consells insltlars tenguin
competencies en materia de cultura degudament finan~des
. He de reconeixer en aquest aspecte que aquesta
proposta hauria d'haver anat precedida per tota una serie
d'elements legislatius en materia de cultura que no s'han
produl1. 1 no s'han produit en contra de la voJuntat manifestada reiteradament per part del Grup SOCIALISTA en
aquesto haurÍem de tenir una estructuració legislativa de
l'area cultural que avui no tenim. Hi ha una vertadera orfandat, perque durant l'etapa passada de la consellera Maria
Antonia Munar, no es va dur endavant una labor legislativa
vertaderament seriosa, i ens hem trabat que avui, en el moment que ens plantejam la transferencia de totes aquestes
materies als consells insulars, no tenim una lIei mar e de
referencia, que haurien de ser realment previes, i que garantirien que el seu funcionament fos molt més senzill i sense
interferencies que es puguin praduir.
Per exemple: no tenim una lIei d'arxius. No tenim
una llei de museus. No tenim una lIei de biblioteques. No
tenim legislació propia, exceptuant l'anomenada "Llei de l'u
per cent" a iniciativa del Grup SOCIALISTA al final de la
primera legislatura, en materia de patrimonio Per tant hi ah
un buit legislatiu que s'hauria procurar omplir, pero aixo no
ha d'interferir que la materia de cultura vagi als consells
insulars.
Hi ha obstacles realment seriosos, realment insalvables perque aixo es produeixi? Nosaltres creim que no. La
cultura, de fet, en moltes arees: en el cas, per exemple, d'or-

denació d 'arxius, la creacíó de biblioteques, convenís
entre els consells insuLars i els diferents municipis de
cara a les biblioteques del seu ambit ten·itorial, ja es
produeixen . J en cena manera aquesta iniciativa legislati va que 'hauria de produ ir vendria a donar cobertura
legal a un element que realment ja existeix. Perque
aquest diputat que els parla, com a membre del ConseIl
Insular de Mallorca, ja en reiterades ocasions s'ha trobat
amb una situacíó legislativa realment anomala, quan des
de l'Estat central hi ha hagut un plantejament en materia, pe.. exemple, de bibJioteques. i el ConseJl Insular que
té, de fet, la xarxa de biblioteques -en aquest cas la ele
MaUorca- a través de) Centre coordinador, no ha pogut
ser interlocutor de l'Estal central, pergue l'Estal central
sap perfectament que legalment el titular de la competencía en materia de biblioteques és la Comunítat Autónoma, í no el ConseIl Insular.
El Sr. Gílet se sorpren; peró li he de recordar
que si vostes fossin tan diligents en materia de cultura
com en materia de cimentació, aquestes coses no es
plantejarien. 1 aixo faria anys que estaría resolt, perque
no ho han volgut resoldre, perque han intentat fer de la
cultura una are a diferenciada, una are a tancada, una
are a amb un protagonisme de la Comunitat Autónoma
en detriment deIs consells insulars.
1 nosaltres, senyores i senyors diputats, Sr. Gilet
en concret -ja que ha fet aquest gest d'estranyesa- som
partidaris del compliment rigorós i ponderat de l'Estatut. De totes maneres aban que s'acabi el temps, voldria fer una precisió impOliant. Volem que els consells
insulars tenguin competencies en materia de cultura i
d'altres materies, pero voJem una l1ei de competencies
i no volem una Ilei d'interferencies. Volem que el consell insular, guan assumeixi una competencia -en aguest
cas, la de cultura coro podría ser una altra- sigui una
institució que, respectaot la legislació autonómica i els
elements de coordinació que es reservi la Comunitat
Autonoma no sigui interferit en el seu funcionament en
materia cultunl, per comissaris polítics enviats des del
Consolat de la Mar. Ajxó bo vull recordar, perque els
comissaris varen ser desmentits per una afirmació, cree
que temeraria, -en permetran que sigui desconfiat, els
anys que duc dins la política m'han fet ser aixÍ- del Sr.
Gilet, que ho va negar i que aguest diputat afirma rotundament que els comissaris estan preparats a través
d 'una !lei d'organització deIs consells insulars que arribara prest a aquesta cambra.
Per tant, nosaltres defensam que els consells
insulars assumeixin la materia de cultura. No d'una
manera que desfací la Comunitat Autónoma. La Comunitat Autónoma ha de ser també, enmig de tot aquest
ventall de competencies als consells, ha de ser una unitat
també cultural; entre altres coses, perque el paper fonamental del Govern no és interferir els consells insulars
ni enviar comissaris ni sostreure a l'oposició elements
d'informació i de debat, sinó, com diu l'Estatut, ser un
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menl de pJani ficació , coordinació i equilibrio 1 aixó, Sr.
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Marí ap perf ec tament que va per l a part. 'msu 1ar mes
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desfavorida en ma:ena c~ t~ra , per raons uston ques que
ste coneix tan be com JO , 1 que nosaltres voJem que ta tes
:~ i!les aj udin els terri toris que estiguin més desfavori ts.
~quest é e1 vertade r paper del Govern de la Comunitat
Autónoma en mate ria de cultura i consel1s insulars. i no
nv iar comí saris que I'únic que facin és interferir la labor
~'una institució que s' ha de respecta r i que el projecte de lIei
del Govern an uncia que no s'esta disposat a respectar. Moltes gracies.

EL SR. PRE SIDENT;
Gracies, Sr. Pons.
A aquesta moció s'han presentat dues esmenes per
part del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de
Menorca, que venen agrupades amb el Registre d'Entrada
3531. Per fer-ne la defensa té la paraula el Sr. Orfila.
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presentat la proposta, sinó que ja estigui -ho decIarava
la setmana el conseller de Cultura mentre visitava l'illa
de Menorca- ja estigui en vigor la Llei d'atribució d'aquesta i alguna altra competencia.
1 realment, si hem denunciat l'excessiva timidesa
del Govern en aquest sentit, difícilment podem acceptar
més que ells encara el procés d'atribució de competencies. De tota manera, i coneixent el rigor habitual de les
propostes del Sr. Pons, en Damia, interpret que deu ser
un lapsus. 1 m 'ho fa entendre més encara el fet que els
seus companys al Consell Insular de Menorca proposin
una data diferent de la Moció que avui discutim; i evidentement molt més aprop de la nostra, que fa referencia al primer de gener de l'any 1993.
De tota manera ham de convenir, Sr. Damia,
que éso temps més que suficient per proposar un text
articulat, i molt més coneixent la poca consistencia
d'alguna de les propostes remesa pel Govern fins avui a
la Comissió Tecnica.

EL SR. ORFILA I PONS:
Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Des d'una actitud totalment concordant amb el grup que
presenta la Moció subsegüent a la interpeHació en materia
de cultura, com ja varem tenir ocasió de manifestar en el
debat prodult amb motiu de la InterpeHació, hem presentat
aquestes dues esmenes al text proposat, no amb l'afany de
canviar continguts, sinó des de l'actitud de millorar el text de
la proposta.
Respecte del primer punt de la Moció sois volem
manifestar que estam d'acord amb el seu contingut. VoldrÍem afegir-hi, després del darrer punt lIi esports ll , i ho volem
fer per raons obvies. L'atribució de competencies provinents
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports seria coixa si
no s'atribuís també la competencia en materia d'esports. La
mateixa encomana de gestió feta als consells insulars en
materia de cultura contempla també la d 'esports, i em sembla oportú a més, pero, al mateix temps, no fos que transferissin només una part del que ara és l'encomana de gestió.
Entenem que no hi ha d 'haver dificultats per assumir
la nostra esmena, ja que tampoc veim dificultats perque es
pugui fer possible aquesta tnmsferencia, aquesta atribució de
competencia també.
La segona esmena pi etén una petita correcció al text

Respecte de la resta del contingut del punt 2, he
de confessar que varem estar ben a punt de propasar un
nou contingut, ates el contingut de la frase que inc10u
la proposta, i citaré textualment. Diu: lIamb la finalitat
de donar compliment a la voluntat d'assumir competencies per part deIs consells insulars". Fins aquí la cita.
És ben cIar que en aguest cas la pro posta d'iniciar el procés d'atribucions suposa que l'ha de tenir el
Govern -així ho proposen vostes al primer punt- que
junt amb els consells insulars, grups parlamentaris i
membres de la Comissió Tecnica Interinsular són els
capacitats per fer-ho segons disposa l'artic1e 44 de la
Llei de consells insulars. Llavors parlar de la voluntat
deis consells qua n aquests no s'han pronunciat, almenys
tots, en aquesta qüestió podría semblar inexacte. Jo
entenc d'altra banda que el Sr. Pons, metodic com és,
comptava que ha res d'ara els consells s'haurien pronunciat en aquest sentit a partir de les mocions que el seu
grup ha presentat a cadascun d'ells. No comptava, pero,
Sr. Pons, amb el principi de celeritat inversa utilitzat per
algun equip de govern d'un consell a l'hora de tramitar
les propostes que provenen deIs grups de l'oposició. I
així ens trobam que el Consell Insular de Menorca, a
pesar que la seva pro posta estigui presentada des del
setembre, no ho discutinl fins a final de novembre, si
Déu vol i el president.

~ro posat pel Grup SOCIALISTA. Fa referencia a la data

flxada per tal que el Govero presenti a La Comissió Tecnica
Interinsula r la pro posta de text articulat d 'atribució de com¡e~encies que ciesprés s'ha de transformar en proposició de
lel remes per la mateixa comissió al Parlament. Efectivament la data de primer de gener de l'any 1994 com a Iímit
perque el Govern presentí la proposta de text articulat ens
~embla excessivament lIunyana, tant que el propi Grup popular, que dóna suport al Govern , i el Govern, ja han mostrat
a seva disposició que en tal data no sois el Govera hagi

=-

Rellegint la proposta, de tota manera, entenem
que si s'aprova el primer punt, el segon és igualment
coherent, la voluntat la manifesta el Parlament, i Ii donarem suport sempre que acceptin canviar per atracar-la
més a aquesta proposta que nosaltres feim de primer de
gener de 1993.
Com deiem fa ara dues setmanes, senyores i
senyors diputats, tres anys i mig han passat d'en~a que
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aquesta cambra aprovava en una sessió memorable la Llei de
Consells Insulars. Tres anys i mig, i fins el dia d'avui els
consells insulars tenen com a única competencia atribuIda
per llei del Parlament la d'urbanisme i habitabilitat, traspassades el novembre de I'any 1990. Res més, en tres anys i
migo Les emfatiques declaracions referides als pilars basics de
la nostra autonomia, a les pedres angulars de la construcció
de la nostra comunitat autonoma, eren poc més que paraules, i avui segueixen practicament en la mateixa situació que
es trobaven fa quatre anys. Just arriben a diputacions. Les
expectatives alc;ades amb motiu de 1'aprovació de la Llei de
consells insulars no s'han traduH encara en realitats, i fa tres
anys i mig que es va aprovar. Les promeses i proposits cent
vegades manifestades segueixen sent ac;o: paraules, promeses,
bons proposits. La voluntat descentralitzadora del Govern de
les IlIes Balears no s'ha vist enlloco Cap pro posta -el Sr. Gilet
tornara alc;ar el cap, segurament- de text articulat remes a la
Comissió Tecnica Interinsular. Cap proposta presentable, les
presentades eren impresentables i es varen haver de retirar,
i es tornen a presentar ara de nou.
Per ac;ó hem de trobar perfectament logic que els
grups de l'oposició interpel·lin de manera més o menys
periódica el Govern per primer assenyalar la contradicció
que representen les declaracions emfatiques que es varen
amb motiu de l'aprovació de la Llei de consells insulars, i la
dura realitat amb que topam avui; i que, en segon lloc, de
forma coherent, instin amb mocions subsegüents el Govern
a accelerar aquest procés de competencies que ha de fer que
els consells insulars siguin la maquinaria capac; de donar
resposta als problemes que els ciutadans de cada una de les
illes planteja en aquella illa.
El nostre grup, conscient -i ho hem dit més dues
vegades- que la cultura és una eina de recobrament nacional
del nostre poble, creu que els consells insulars, i especialment
els de les illes menors, -nosaltres, saben vostes que hem
tingut reticencies sempre al principi d'horitzontalitat a l'hora
de transferir competencies- que aquesta competencia en
mans deIs consells insulars és basica, és fonamental, per
aquest recobrament nacional del nostre poble. 1 nosaltres
estam disposts a lluitar perque ac;o es faci avinent, perque
ac;o es produeixi en la realitat de la forma més rapida possible. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Passam al torn deIs grups que no
han presentat esmenes. Pel Grup Parlamentari MIXT té la
paraula el Sr. Vida!.
EL SR.VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Com una qüestió previa, abans de fixar la nostra
postura davant d'aquesta moció del Grup Parlamentari SOCIALIST A, voldríem expressar el nostre escepticisme una
vegada més en que pugui anar endavant aquesta moció o,

millor dit, el que pro posa aquesta moció. I aquest escepticisme ve donat per una part pel funcionament de la
Comissió Tecnica Interinsular, ja no em vull referir a les
voluntats que, com en tota presumpció d 'innocencia, se
suposen bones, sinó senzillament al fet que per una part
i per I'altra -perque no s'han de donar les culpes sempre
al mateix- totes les coses que s'han de veure dins la
Comissió Tecnica Interinsular es dilaten i es posterguen,
-i no vull dir una altra frase, que no em sortÍs com un
gra d 'arrós- pero la veritat és que fets, realitats, en tots
aquests anys que coincideixen un poc amb la decada
aquesta que se celebra aquests dies i que naturalment no
hi té res a veure, pero amb aquests quasi deu anys -en
manca quasi un- només s'ha aconseguit transferir la
competencia en materia d'urbanisme. I tot sabem que
ha estat degut al fet que hi ha hagut un consens en
aquest cas, que és necessari sempre dins de la Comissió
Tecnica Interinsular, perque pugui avanc;ar com a organ
constitult per facilitar les transferencies.
Recordin que des de la preautonomia, fins i tot
les competencies en unes materies que es varen delegar,
ara diu que s'aconseguiran transferir. Pero encara no
s'ha fet la transferencia. I s'ha anunciat a so de bombo
i platerets com a noves competencies el que ja de fet per
delegació s'exercia. Aixo dit sia com exemple de com és
de difícil dur a terme aquestes transferencies de competencies.
Per tant, jo des d'aquí, i sense que formi part,
ni ningú del Grup MIXT, de la Comissió Tecnica Interinsular, he de fer una crida al consenso No basta passar
aquí mocions i llavors -tom a repetir- per una banda o
per 1'altra fer allo que en eivissenc dei m sa traveta, o en
castella la zancadilla. Perque és molt facil així com
esta previst al reglament de la Comissió Tecniea Interinsular que no s'avanci. Només amb un consens aconseguirem anar endavant.
Dit aixo, que els he dir jo? que estic contra
aquesta transferencia als consells en materia de cultura
i en tot el que es pugui transferir? No. Jo aquí estic
cansat de sentir -vaja, cansat no, m 'alegra sentir-ho- i
sempre atribuYt al Sr. Huguet alió deIs tres pilars fonamentals de la nostra autonomia són els consells insulars.
Jo modestament vull reclamar qualque cosa sobre aquesta frase, no sé si molt felic; o no, peró que reflecteix una
realitat, i que jo com a portaveu del grup majoritari en
aquen temps -ara segueix el grup majoritari i jo no som
el portaveu- ja la vaig dir moltes vegades i, naturalment,
no és que vulgui cobrar royalties a ningú, perque no em
vaig preocupar a registrar-ho a la propietat intel -lectual,
pero ho seguesc dient i no per una frase feta, sinó perque és aixÍ.
1 ni l 'autonomía ní el País Bajear de que tant es
parla - j I'altre día em parlava un de la independencia
del País Balear, die lija 3nam a demanar la independencia, j encara no l'hem fet?"- senyors, la veritat és que no

. . . . . . . . . . . . . . .______________________~~J
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dI possible ni el País Balear ni la nostra autonomia si no

S:ssa per to tes i cadascuna de les Illes, si no se sen ten aquests
Pres pilars fonamentals que són els consells insulars. Per tant,

aixó i dien l que estic d 'acord, naturalment que estic
CI'aco rd amb tot el que proposa aquí el grup i, sobretot,
~és en les esmenes, que no sé si les ha admes o no el grup
proposant.
tlient

Pero jo he parlat d'escepticisme, que vagi endavant
el que aquí es proposa, pero -i ho dic amb tot respecte, i
dig uem que amb tot afecte, al portaveu del Grup Parlamentari SOCIALISTA, pero ja sap que sempre li die el mateixtampoe eree que la manera que ell proposa les coses, o sia
I'enfoe, jo estic d'acord amb el que es proposa, pero l'enfoc
cree que no és eneertat. Li die sincerament, perque' és molt
difícil vendre una cosa ja de la manera que ho fa voste.
Hem de ser pragmaties, avui ho he sentit dir al Sr. Felipe
Gonzalez, que li agrada que li diguin ... Siguem pragmaties,
deixem anar, amb aixo, en el moment ja en parlarem, jo
també som a¡'¡ergie als comissaris, i només als comissaris
poHties, tota classe de comissaris, i vostes ja m'entenen. Em
referesc que no m'agrada haver d'anar a cap comissaria per
coses dolentes.
Per tant, el que els vull dir és que la manera d'enfocar-ho fa que estie un poc esceptic. O sia, jo crec que vendria el producte d'una altra manera, pero bé; jo el que vull
dir és que estie completament d'acord amb els dos punts;
fins i tot, i no per raons obvies, que corregeixin el que ha dit
el Sr. Orfila una cuixada aquí amb aixo del foment de la
cultura, afegir-hi esports. Em pareix perfecte, així evitarem
aixó. Per tant, ja per endavant vull dir que estie jo d'acord
amb aquesta esmena, si hi esta d'acord el Grup proposant,
i naturalment amb la data o amb el termini, també. Perque,
hem de ser conseqüents. El que li demanen al Govern de la
Comunitat Autónoma és donar compliment a la voluntat
d'assumpció de competencies per part deis consells insulars
a les materies relacionades, etcetera, abans de dia 1 de gener
de 1994. Voste pensa tal vegada que no és enfora, jo per una
altra banda ja li die quin és meu punt de vista, i en aquest
cas crec que aixó és un poquet largo me lo fiais; i per tant,
tal vegada així, abans fins i tot que s'arribi a aquest termini,
s'hauran dut a terme aquestes transferencies de competencies, que en realitat és el que volem tots. Fins i tot jo pens que
no hi ha d'haver cap inconvenient per part del grup majoritari.
Per tant, trii'n el camÍ que vulguin, es posin d'acord
a la Comissió Tecnica Interinsular, que és el que importa,
acceptin les esmenes, si en presenta alguna in voce el grup
majoritari, també, i que hi hagi aquest consens, que és el que
necessitam tots, perque aixó deIs tres pilars fonamentals, i
que l'autonomia passi per totes i cadascuna de les Illes sigui
Una realitat. MoItes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
S
Gracies, Sr. Vidal. Pel Grup PP-UM té la paraula el
r. Buguet.
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EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Sr. President, senyores I senyors diputats. A un
li fa ganes d'entrar en debat amb l'exposició que ha fet
portaveu del Grup SOCIALISTA, peró ens cenyirem
per evitar que el President ens cridi I'atenció, a aquesta
moció que s'ha presentat, i deixarem de banda consideracions que no tenen res a veure ni amb la materia ni
amb el contingut.
Jo voldria comen¡;ar amb unes paraules al portaveu del Grup SOCIALISTA, dient que un alt dirigent
del seu partit em va comentar a un moment determinat
que no seria que es comencessin a encetar dins el Parlament balear propostes desmanegades de veure qui corr
més, qui presenta més, per demostrar qui és més autonomista o més insularista, en totes les materies que són
susceptibles de transferencies als consells insulars.
Aquest comentari, venia d'abans de les eleccions, i sí no
record malament -si m'equivoc segurament qualque
portaveu de l'illa de Menorca li podra fer referencia si
aixó que dic és cert o és fals- a Menorca més o manco
abans de les eleccions hi havia un cert consens, si no
signat, sí en declaracions i en debats públics, sobre quin
havia de ser el procés de transferencies en una primera
etapa dins la nova legislatura.
Jo crec que en base a aquest criteri, fins i tot el
seu grup -i perdoni que em refereixi una altra vegada a
Menorca- va fer en el seu moment una referencia a un
procés de transferencies, procés que aItres grups poHtics han fet, i avui ens trobam ja davant una proposta
d'una transferencia en favor deIs consells insulars que jo
no entraré en la seva estructura de contingut, peró que
no té cap ni peus, en el sentit de la redacció, que hi ah
coses que es deixen, i que li han d'esmenar. És a dir, la
pressa es nota massa. Agafat un punt concret de l'Estatut d'Autonomia, i per exemple ens ralla de museus; de
quins museus? voste sap que el Museu de Menorca ni
tan soIs esta transferit. Es de l'Estat, no el poden transferir al Consell Insular de Menorca, només en tenim la
gestió. Totes aquestes coses s'haurien d'especificar.
Després tenim un altre aspecte quant a les transferencies, i és el problema de la Comissió Tecniea
Interinsular; que no és un problema, sinó que és una
realitat estatutaria. 1 amb a¡;ó, encara que el Sr. Alfonso
em miri amb una cara estranya i segueixi fent les veus
en off, el Sr. Alfonso és el primer que diu que sobre
l'Estatut d'Autonomia que si els redactors haguessin tingut uns anys d'experiencia, segurament aquesta disposició i aquesta comissió tecniea l'hagueren transformada
perque fos molt més efectiva i molt més agil. I no fa
massa varem rallar que un procés de transferencies és
molt més agil, per exemple, com té l'Administració
central amb les comunitats autónomes, mitjan~ant una
comissió mixta i un decret, i que després es fa efectiva
quan hi ha l'acta d'acceptació, cosa que en aquest cas és
practieament impossible.
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Pero a~o que són aspectes estrictament de mecanisme, i que regula l'Estatut, en nom del Grup Parlamentari li
vull dir dues coses. Primera: que el Grup Parlamentari PPUM sí té una proposta d'assumpció de transferencies als
cODsells insulars per aquesta legislatura. Segona: que amb la
reunió celebrada del Grup Parlamentari PP-UM, en presencia de tots el eus djputats i diputades es va aprovar un
calendari amb el traspas de competencies calendari que
efectivament nosaltres no mantenim tanca t, sinó que és un
calendari de pro postes que es pot mantenir obert, pero en
definitiva un calendari oEn aquest calendari s'especifica clarament que tol procés de transferencies s'ha d'inspirar en tres
principis: racionalitat, dotació i equlparació.
A~o que sería molt lIarg, i que podria ser un debat
sobre la manera C0111 s'han de fer les transferenc ies, nosallres
varem dividir aquest procés, com a Grup -supos que tenim
tot el dret exactament corn qualsevol altre grup- en tres blocs: un primer bloc que fos transformar en \lei. totes aquelles
delegacions que es varen fer en temps del COl en el seu
moment sense dotació, que en ell mateix tingués entitat
sufícíent per transformar-se en !leí. Em referesc a oficiues
d"informació turística, que a més s'amplia a una altra competencia que fins ara no teníem, i que a les propostes esta
redactat, i supos que passaran a la Com issió Tecnka, una
volta ha conelos Ja la subcomjssió aquesta setmana que aquestes, aprofitant la informacíó turistica, que no només
sera l'oficina, sinó també la tuteHa sobre els foments o
sobre les organitzacions de promoció turística que per !lei de
PEstat va ser transferida a la Comunitat Autonoma, i que ara
la Comunitat Autonoma transferinl. a cadascun deIs conseUs
insulars i a~o esta regulat al seu articulat. Per tant, seguim
aquest calendario

] després hi ha una serie de delegacions que es varen
fer en temps del CGl que en elles mateixes no tenen entitat
suficient per transformar-se en lIei i la proposta nostra creu
que és convenient esperar que es faci una transferencia on
la competencia sigui més ampla per incloure aquestes delegacions. M'explicaré, i voste ho entendra perfectament, Sr.
Damia. Diposit legal de lIibres, seda una beneiteria, segons
el punt de vista del nostre grup, fer una Uei de transferencia
per al dipósit de Ilibres, i no aprofitar quan facem La transferencia en materia de cultura i esports de posar-ho com una
materia més; o denominacíó d'origen, i no aprofitar quan
facem la transferencia en materia d 'agricultura, ramaderia i
pesca, posar les denominadons d'origen.
Per tant, hi ha després un segon bloc. Primer bloc:
competencies del CGI que tenen entitat suficien , i de les
quals ja hi ba [es tres propostes adminiSlTació local, administració en materia de transports i en materia d 'informació
turística. Hauran de venir una altra, que és una competencia
molt important com és la de ser veis i assistencia social, al
voLtant de les quals hi haura d'haver tota una aplicació també de la normativa que ha eJaborat el Pal'lament, una de les
coses que voste es queixava jo no entraré si amb raó o sense
raó, pero voste deia que aquí no hi ha un cos legislatiu. Bé,
dones, en acció social i serveis socials hi ha un cos legislatiu

que s'haura d'adaptar en el moment que es faci la transferencia. Em referesc a Llei de serveis socials o del
Servei Balear de Salut.
1 un tercer bloc, que no és excloent de cap altre,
encaminat a fer efectiva la transferencia en les competencies que els consells insulars, almenys els de les illes
menors, ja hi tenen una experiencia, perque han gestionat durant una serie d'anys com a gestió ordinaria, que
a certs grups no agradava, pero que en definitiva s'ha
gestionat. 1 jo dic que s'ha gestionat bé, aban s i ara,
aquesta gestió ordinaria, almenys pel que conec del
Consell Insular de Menorca. Abans i ara. Hi ha prou
experiencia per assumir-les com apropies, tant de la
materia de cultura i esports, com de la materia d'agricultura, ramaderia i pesca.
MoIt bé: a~o són els tres blocs. Timing, que
díuen; calendari. Doncs, pel primer bloc tenir-ho tot
enllestit -si és possible i no és la voluntat d'un ni d'un
grup- d'aquÍ a final d'any perque puguin entrar en
vigor dia primer de gener del 1993. Segon bloc, que es
comenci a preparar la feina per tenir-la en tramit també
abans de día primer de gener del 1993. 1 el tercer bloc,
les competencies en materia de cultura i esports, agricultura, ramaderia i pesca, fer tot el tramit tal com
voste proposa -no s'espanti, Sr. Alfonso, I1egeixí la proposta-, perque entri en vigor a día primer del 94. Les
dues, per tant no s'espanti, veig que coincidim.
Aquesta és la nostra proposta, aquest és el nostre calendari, i a~o és el que el nostre grup ha defensat
i defensara i intentara impulsar. Que si amb aquest
camí, també li he de comunicar que no regatejarem cap
esfor~, per poder arribar a acords i poder arribar a con!)ens amb totes les forces polítiques, perque creim que
és bo i és convenient, i els que han fet feina sobre a~o
en anys anteriors, com pugui ser amb la I1ei de consells
insulars o amb al tres materies, sabem que a~o és positiu. Pero tampoc acceptarem per part del nostre grup
una carrera de veure qui pot més, 'luí presenta més i
qui es presenta davant l'electorat com més insularista
que els altres.

o ens o prenem seriosament o si no el que feim
és posar dificultats a aguest procés de transferencies
que és tan necessari i basic per a1s consells insulars. Per
tant, és obvia la conclusió, que voste mateix, que és
intel.ligent, deu haver dedult quin sera el vot del nostre
grup a aquesta proposta. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Huguet. Té la paraula el

~r.

Pons .

EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Huguet, realment és molt difícil el paper d'un president

DIARI DE SESSIONS / Núm.47 / 28 d'octubre del 1992

.

~

tJ¡'\

consell insular que després d' haver proclamat a dreta

uerra, al cel i quas i a l 'in~en1 "els piJars fonamentaLs ele

I e ~stra autonom ía són els consells insulars" en el moment
19 (1 es tro ba al davant -per unes circumstancies diguem -ne
q ~¡ e
'
" es veu o bl'¡, tóriq ueS, entre cometes- d "aquesta InstltUCIO,
1115 a reConeJ)(er
..
'
d
r",
R'b
que 'qul coman a a ,-an 1 ot, son pare o
~~iltl 'Jot, és -efectivament, el Sr. President ha fet un gest ind istib le- és el senyor del Consolat de la Ma r.-D'acorcl- 1 aleseu
. aqu ,l a f er eltnst
' paper d" mtentar posar
hores ha de venIr
o sé si portes al camp o bardisses, el que vu lguin, pero a
;~teJ1tar justificar alió que no té justificació de cap manera.

L'Estatut estableix unes previsions molt cIares, Sr.
Ruguet, en materia deis conse lls insulars. No som un territori unitari com el territori, per exemple, de Catalunya. La
pro posta política institucional ele les Ules Balears no és la
destrucció de les diputacions provincials com es planteja per
part del govem catala, i la comarcalització en petits territoris
més manejadissos per un jacobinisme -per entendre'ns- central a Barcelona.
Aquí no hi ha jacobinismes. Aixo no és 1'Estatut,
aixó no és el pacte. I voste, Sr. Huguet, en aquest moment
és cómplice i portaveu d'un centralisme no diré jacobinista,
perque que més voldria jo que el Sr. President ens hagués
anunciat que tot el territori, com a mínim, ja que els consells
insulars no pinten res ni volen que pintin res, haguessen fet
tota una serie de petites comarques on cadascú s'identificaria
amb el seu petit territori; pero aquÍ hi ha una vertadera
patologia del poder. No hi ha un poder, hi ha un poder invadeix: invade ix els ajuntaments, intimida, invadeix els consells,
els nega competencies, anuncia que els enviara comissaris,
que fara una llei d'organització, 1 qui li ha demanat que
envil cap comissari o que l'organitzi?
Jo, com a conseller d'un d'aquests consells insulars
estic molt ofes que dins la meya institució se m'anuncii que
se m'organitzanl des d'una aItra, perque aixó no és a l'Estatut. O que pass a? O es que aquí ja reformam l'Estatut al
passadís. CIar, cIar! aquí hi ha una vulneració estatutaria.
Aquí hi ha un vertader frau, d 'una llei que és una llei organica, Sí, voste pot riure, peró sapiga que els menorquins
~ue tenen consciencia, com els mallorquins, i els eivissencs
1 formenterers, han de demanar comptes a les seves majories
Polítiques, cómplices d'aquesta manipulació i defraudació de
l'Estatut.
Que La nostra proposta no té cap ni peus? O no ha
lIegit ¡'Estatut, article 39? A més, la proposta ve entre cometes. 1 per que és que no hi hem posat esports, com demana
el Sr. Ramon Orfila? Perque evidentment la proposta. l'artiele 39,] 7 parla de foment de la cult ura, no del foment de la
CUltura i esports. Si vol guéssi m fer una modificació seria
art~cle 39,13, que seria esports, lIe ures i espectacles. Aixo
S~na el més coherenl. Pero nosaltres ens hem voJgut mante1~lr. Perque els coneixem perfectament en el terreny estricte
~e l'Estatut. Aquí no hi ha Estatut! 1 que, si hi ha Estatut?
.1 que comand som jo, i aquí no hi consells ni ajuntaments,
ni hi ha competencies. 1 els faré una lIei que se' n recordaran ,
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i els enviaré un comissari. CIar, i els organitzaré, i llevaré les atribucions a l'oposició del Parlament, perque el
dia que em demanin "com va la cultura? 11 , i a mi que
em conten, si és al consell insular. 1 al consell anirem al
Plenari: liNo, aixo és una competencia autonomica". Hi
ha una Comissió que tots són de la majaria, PP-UM en
al cas de Mallorca, "aixo esta resolt. Vostes poden anar
a secretaria , alla els donaran els informes" .
1 tenim un executiu ... Estic molt content que
riguin, perque aixo és la demostració del que vostes
senten cap a l'autonomia. Vos tes exerceixen ele menorquins quan els convé, Sr. Jaén. Perque m'agradaria
veure un govem socialista que estas instaHat al Consolat
de la Mar i hagués fet aquestes propostes, les mobilitzacions que hi hauria per Eivissa: "L'imperialisme mallorquí! 11 "ÉS necessari actuar, Menorca! els mallorquins
altra vegada". A Mallorca el mateix: lino es respecta
aquest consell insular, tan estimat sÍmbol de mallorquinitat". Peró ho fa al Consolat de Mar el Sr. Canyelles,
i encara ve aquí, i el temps que es fa la denúncia pública -perque aixó és una denúncia del que fan- realment
se'n riuen, perque realment se'n riuen de l'Estatut. Aixo
és la realitat. Aixo no és altra cosa. Aixo és així. Aixo
és així. Vostes a l'Estatut, en el moment que han tengut el poder, han mostrat la vertadera cara. Vostes no
són un poder, són una patologia del poder, i esper que
un dia desapareixin. Moltes gracies.
(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pons, de la seva intervenció, puc deduir que
no accepta l'esmena que proposava el Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca?
EL SR. PONS I PONS:
Sí, Sr. President. Com aquell que diu, morir per
morir, preferim morir dia primer de gener del 93 que
del 94. L'acceptam.
(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:
En tom de contrareplica el Sr. Orfila té la
paraula.
EL SR. ORFILA 1 PONS :
Gracies, Sr. President. Vull agrair al Sr. Damia
Pons l'acceptació de les nostres esmenes. Jo cree que
donen, si més no, la primera acaba d'omplir de contingut la seva proposta. Nosaltres creim que també amb la
mateixa tongada, si hi hagués voluntat per part del Govem, es podria transferir, atribuir és la paraula exacta,
la competencia en materia d'esports als consells insu-
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lars; i nosaltres que primer de gener del 93 és el moment
oportú i hl ha prou temps. Nosaltres creim que amb l'esfor~
que el Govern fara per redactar en el termini de dos mesos si és que s 'aprova aq uesta moció amb les esmenes incorporades- la proposta de text articulat, evidentement no sera un
esfor~ com per fer sortir l'hernia a ningú, perque no s'han
lluH amb les pro postes fetes. ja he dit que les presentades
fins ara eren més impresentables que una altra cosa.
Nosaltres coincidim molt amb una part de la seva
intervenció. Creim que el Govern no ha demostrat el seu
taranna autonomista. No ho ha demostrat de cap manera, ni
per recuperar competencies com a Comunitat Autonoma. ni
per dotar els consells insulars de les competencies que li són
propies, perque així ho estableixen l'Estatut d'Autonomia
i la Llei de consells insulars. Tenim Estatut d'Autonomia des
del 83, tenim Llei de consells ínsulars des del 89, i el procés
q ue hi ha bag ut fins ara per dotar de competencies ha estat
minim, pnkticament imperceptible: una única competencia
atribuIda per !lei, I any 1990 en materia d'urbanisme i habitabllitat, en I'exercici de la qual el Govern incompleix la Llei
de conseJls insuJars, perque ha estat incapa~ fins ara de
presentar la comunicació a que 1'obliga la Llei de consells
insulars, per explicar la gestió que els consells insulars han
fet de la materia que se li va atribuir per llei l'any 1990.
Hi ha hagut un any i mig de competencia deis consells insulars en aquesta materia, i encara és el moment que
el Govern hagi de presentar La comunlcació pertinent a que
l'obliga ¡'article 24 de la L1ei de consells insulars. 1 dubtam
molt -hem presentat una pregunta avui al respecte- que els
tres consells insulars hagin presentat la memoria de la gestió
corresponent també, perque s'ha entes d'una altra manera
el procés d'atribució de competencies. 1 el procés de dotar
els consells insulars, de transformar-los en aquests pilars
basics deis quals tant ba parlat el Sr. Huguet, ha estat tan
mínim, tan ínfim, que tíos i tot aquelles que segons el Sr.
Buguet funcionen perfectament en encomanes de gestió, no
funcionen tan perfectament. L'encomana de gestió en materia de cultura al Consell Insular de Menorca ha duit sis mesos sense reunir- e, per tractar els temes que li pertocava
prenent decísiol1s la Conselleria de Cultura sense que es
consultés als conseUs que se suposava que tenien la gestió
ordinaria d'aquesta competencia, i ningú no els ha consultat.
1 la Comissló Mixta d'encomana de gestió en materia d agricultura fa ara dos mesos i mig, prop de tres mesos que tampoc no s'ha reunit.
1 si hem d'anar a filar prim, ens hauríem de replantejar fin s i tot si esta en vigor, si esta en aquest moment en
plena vigencia I'encomana de gestió en materia d'agricultura, que en el seu punt primer diu: "en tant que no s hagi
aprovat la Llel de conseJls insulars, encomanam la gestió en
materia d'agricullura al consell insular" . Per tant era una
encomana temporal, fins que hi hagués Llei de consells.
Ningú s'ba preocupat de fer-bo canviar. Hem presentat nosaltres una pregunta també avui al Govern demanant que ho
rectifiquin, proposant, convidant que ho rectifiquin, perque
tot a~o indica una actitud, una taranna amb el qual no coin-
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cidim de cap manera, Sr. Pons. Nosaltres creim de ver,
com he dit abans, que en el procés de recuperació del
nostre poble, de la nostra cultura, de la nostra !lengua,
de la capacitat de decidir com volem construir el nostre
futur, els consells insulars hi han de jugar un paper
primordialíssim, perque des de les illes menors, i des de
la major també, pero des de les illes menors especialment tenim una clara consciencia que a la nostra comunitat l'autonomia passa perque hi hagi autonomia per a
cadascuna de les illes, i si no és així, aquesta no existid.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. El Sr. Huguet té la paraula.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats . Molt breument, jo voldria al Sr. Damia que si hi
hagut rialles és perque voste és molt graciós quan explica els fets, pero les rialles no eren a aquest grup, eren a
tota la Cambra, perque voste diverteix quan surt; i per
tant ens alegra que h¡ hagi aquests debats en els quals hi
bagi expressions tan gracioses. Per a<;o hi ha hagut rialIes, pero no a aquest grup, sinó a tots, i no crec que
vos te quan imputés aquestes rialles, que nosaltres ens en
rejem de l'Estatut, també es referís als seus companys
que reten tant o més com poguéssim riure a aquesta
banda. Sinó, vigili, i a la Cambra com que ara es filma,
se'n donara compte que el que dic és ver.
Per altra banda -per tant, les rialles queden
aclarides: o tots o cap. Queda aclarÍt. quant a comissaris,
a mi m'agradaria saber quins comissaris. Jo no m'hi
sentit vigilat per cap comissari des que tenc la responsabilitat al Consell Insular actualment. Jo li he d'assegurar
que no m'he sentit vigilat per cap comissari. El que sí
li he de reconeixer és que en més d 'una ocasió he demanat suport al Govern balear en una serie de qüestions
en que entenia que podia tenir l'ajuda del govern Balear, com també han fet al tres institucions, independentment del color polític que governés a un moment
o l'altre.
Sr. Damia, du massa anys voste ja dins aquest
parlament per no assabentar-se'n que el Govern no
imposa cap Ilei. Les Ileis es fan en aquest parlament, es
debaten i es discuteixen, i s'aproven per aquest parlament. 1 són Beis plenament democratiques, i no imposades per ningú. Per no tenir, no hi ha capacitat aquí de
fer decrets-lleis tan sois. M'entén? Per tant, fixi's quina
diferencia tan abismal hi ha entre les seves paraules i la
realitat parlamentaria, institucional. Si el dia de dema hi
ha una llei d'organització de competencies del consell
insular, no sera perque el Govern l'hagi imposada, sera
perque aquesta cambra l'haura aprovada, igualment que
aproven vostes -agradi o no agradi- a altres institucions.
1 en aquesta institució, en aquest parlament, amb una
majoria absoluta, i a~o ja li vaig dir una altra vegada,
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determinar quantes esmenes s'accepten deIs grups ele

pO ~ ¡ció, en aquesta cambra; ¡ anem-nos a altres cambres,
I oP ure quantes e n'accepten, i quedaria espantat. En voler,

~o V!stiC disposal afer aquest exercici, i voste

aquí dalt, a la

1iblioteCa, se'o poelra donar compte.

Referent a decisions que s'hagin pres, jo crec que no
poden imputar decisions - i em referesc a un altre portaes ú- si aquestes no ven en concretades. Digui: "miri, durant
v.e mesas no s'ba reunir la Comissió Mixta, i resulta que
~~ferenl a cultura s'ha pres aquesta decisió, aquesta altra i
I qtles tA altra". Ja die que no se n' ha presa cap en aquests sis
¿¡nesos, primera qüestió, per parl del Govern de la Comunitat
~u[ónoma. Per tant, no imputi decisíons passades, perque no
n'han presa cap. primera qüestió. 1 segona qüestió: anem a
suposar que n' haguessin preses. Les pod íem prendre, perque
nosallres tenim la gestió ordinaria, i la nostra responsabilitat
en tot cas és executar la política que decide ix el Govern. 1
aposta, per a<;o, hi ha la Comissió Mixta. Pero el cas que
voste posava: en aquests darrers sis mesos, en materia de
cultura i esports no s'ha pres cap decisió que afecté s la gestió ordinaria de cultura i esports del Govern de la Comunitat
Autónoma.
Per concloure, Sr. President, jo crec que una volta
superat aquest debat, el que sí valdria la pena és fer aquest
esfor<; díns la Comissió Tecnica Interinsular, aquest esfor<;
que en la subcomissió -a mi em sap greu, perque sembla que
I'han d'emblancar, i el Sr. Alfonso ni m'emblancara a mi, ni
jo a ell- aquest esfor<; que demanava a la subcomissió, que el
tema el prou seriós, que ens ha hem plantejar sense veure
guí fa aquesta carrera d'obstacles, í qui és primer; sinó que
jugam amb l'estructura de la Comunitat Autonoma.
Bé, doncs a partir d'ara feim tots un proposit d'almenys donar un temps de no fer aquesta escala, ara avui
cultura, crec que ja hi ha preparada la d 'agricultura, crec que
ja ha entrat, I'he vista, no sé si és cosa seva, a<;o, pero ja hi
és; d'aquÍ a poc temps una altra, per allo d'a veure qui corre
més, qui té la pagina al diari, i qui surt que és el que defensa les competencies als consells insulars. Superem aquesta
etapa, tenim el que tenim, i a veure si entre tots junts feim
camí. Moltes gracies, Sr. President.
EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet.
Acabat el debat, passarem a la votadó; pero abans es
?rocedira a la lectura del text de la Moció tal com queda,
Incorporant les esmenes. Vol fer, Sr. Moll, lectura ele la Moció incorporant I'esmena del PSM-Entesa de J'Esquerra de
Menorca?
EL SR SECRETARI SEGON:
Sí, Sr. President.
"El Parlament de les Illes Balears:
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Primer: Manifesta, en exercici de les previsions
contemplades a I'article 39 de 1'Estatut d' Autonomía per
a les IIles Balears, la voluntat que els consells insulars de
Mallorca, de Menorca, i d'Eivissa i Formentera assu meixin plenament la funció executiva i la gestió en les
materies de patrimoni arqueologic, historie, artístic i
monumental, arxius i biblioteques, museus, conservatoris
i belles arts, i foment de la cultura i els esports.
Segon: Insta el Govern de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears que, amb la finalitat de donar
compliment a la voluntat d'assumpció de competencies
per part deIs consells insulars en les materies relacionades a l'apartat 1 de la present moció, presenti abans del
dia primer de gener de 1993 a la Comissió Tecnica
Interinsular la proposta pertinent, d'acord amb l'article
44 de la Llei 5/89, de 13 d'abril, de consells insulars."
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moll.
Passarem, ido, a la votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra,
es volen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions? No n'hi ha.
28 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada
la Moció 3336.
HU) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM.
2548/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1 EEM, RELATIVA A CREACIÓ DEL CONSELL CONSULTIU EN MATERIA DE CONSERVACIÓ DE LA NATURALESA I EL MEDI AMBIENT.
EL SR. PRESIDENT:
1 passam al següent punt de l'ordre del dia,
corresponent a proposicions no de llei, i vulI fer constar
que en relació amb la Proposició no de Llei 2548, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa de J'Esquerra de Menorca, avui mateix ha tíngut entrada al Registre
escrit adre<;at a aquesta Presidencia per part de l'esmentat grup, on comunica la retirada d'aquesta proposició
no de lleí.
HI.2) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM.
2557/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1 EEM, RELA TIV A A LLIURE ACCÉS A LA
ZONA DE DOMINI PÚBLICo

EL SR PRESIDENT:
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Passam, en consequencia, a la següent, que és la
número 2557, del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, relativa a lliure accés a la zona de domini público
Té la paraula, en nom del grup proposant, la Diputada Sra. Vadel\.
LA SRA .. VADELL 1 FERRER:
Mol tes gracies Sr. President. Senyores i senyors
diputats, aquesta proposició no de Uei, presentada día 27 de
julio l d'aques t mateix any, treu un tema que ens afecta als
residents i visitants d'aquestes illes, principalment a l'epoca
estival , que és quan sembla que l'afluencia de persones a la
vorera de la mar és major que la resta de l'any; encara que
e l problema persisteix. pero es nota menys que a l'estiu.
El problema es la dificultat amb que ens trobam, i
es troben tots els interessats en anar a la vorera de la mar,
per no trobar accessos oberts a nombrosos indrets del perímetre de les lijes. Els motius són variats, i encara que la llei
és una" les causes i eJs tractaments que s'han de donar a
cadascun deIs problemes són diferents.
Ens trobam. en primer 11oc, amb zones no urbanitzades aBa on els propietaris de les finques conlindants amb
la zona de dominJ públic teneD posades barreres o tanques
impedint el pas peatonal o rodat deis vianants. Camins emprats tradicionalment pels habitats de la zona per accedír a
la mar resten tancats, sigui amb l'excusa de protegír el bestiar, o evitar perjudicis a la finca prodults pel transit de persones, resten tancats amb pany i clau , i sense possibilitats de
poder-hi passar.
Contaré una anecdota, un exemple espectacular que
es va produir ara fa uns anys, i va ser amb unes expectatives
d'urbanització d'una zona ara declarada protegida, que de
cop i res posta, després de molts d'anys de la gent de la zona
Llevant -j anomenaré Cala Barques, concretament- anar-hi
a peu, es va veure tancat aquest camí amb unes barreres
altíssimes, unes parets de dos metres i mig, amb filferro per
damunt, que realment retgirava anar alla. Era pitjor que el
mur de Berlín. O també una altra anecdota, que supos que
la gent que va per la comarca de Llevant coneixenl, que ja és
com una especie de tradició que normalment a l'hivern es
fan unes parets de pedra als camins que impedeixen el pas a
les platges. 1 els velns que tradicionalment van a aquestes
zones de bany, ja com fent una festa, agafen una pala, i van
i tomen aquesta paret. Ja el poble ho celebra d'aquesta manera, perque cada any es troben amb el mateix problema. A
altres casos ens trobam amb aquestes barreres tancades, i la
gent les bota amb el perill conseqüent, i quan es troben dins
la finca, el normal és que surti el garriguer, escopeta en ma,
o en el pitjor deIs casos qualque canot d'aquests que retgiren.
1 aquest no demanen res a ningú, sinó que comencen a encal~ar, i realment els banyistes ho passen molt malament.
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He contat aquestes anecdotes, que potser no feía
falta perque tots vos tes coneixen i supos que d 'altres, no
perque pretengui que els drets deIs propietaris qued in
minvats per protegir les seves finques. Pero el que queda
ciar és I'artide 28.3 de la Llei de costes, i els a rticJes 52
i 53 del Reglament de la mateixa Llei, on deixa ben ciar
que s'ha d'assegurar l'ús públic de la zona de domini
públic marítimo-terrestre, i a les servituds d'accés a la
zona.
Tot i que l'apartat 2 de I'article 28 de la L1ei de
costes diu que els plans i normes d 'ordenació territorial
i urbanística han d'establir la previsió de suficients
accessos a la mar fora del domini públic marítimo-terrestre, molts d'ajuntaments no els tenen grafiats dins el
seu planejament. Per tant, no hi ha unes previsions fetes ,
i conseqüentment unes vies que assegurin I'ús públic cap
a la vara de la mar.
És per tot aixo que proposam al Parlament que
insti la Conselleria d'Obres públiques que elabori un
inventari de camins peatonals i d'accés rodat a la mar.
Instam la Conselleria perque és l'organisme que té més
mitjans en front deIs ajuntaments, que normalment no
els tenen, ni tecnics ni humans.
Una al u-e cas que volia apuntar, encara més
gteu des del nostre punt de vista, és l'impediment de
travessar vertaderes murades de construccions i cases
que tanquen la mar a algunes zones urbanitzades. Els
propietaris de les cases construldes als solars de més
aprop de la mar han privatitzat el litoral per al seu ús
particular. Diferents informacions de premsa han denunciat aquest fet, i cree que tots som ben conscients
que en un moment o l'altre ens hem trobat amb aquests
casos.
No es pot anar a la zona de domini públic ni per
la mar, perque si intentes anar-hi en barca o nedant,
qua n poses un peu a tena és més que probable que
surti U11 d'aquest canots que deia abans, de ralfa fina en
aquest cas, que impedeixen que ni un pescador pugui
anar a tirar la seva canyeta, o que qualcú tal vegada
cansat de nedar puguí anar a descansar damunt una
roca.
L'apartat 2 de I'article 31 regula les separacions
que hi ha d'haver entre accessos i aparcaments. L'apartat 3 del mateix article i el 53 del Reglament preveuen
els mecanismes necessaris per garantir el lliure accés
declarat d'utilitat pública a efectes d'expropiació, o de
la imposició de servituds de pas, els terrenys necessaris
per la realització o modificació deis accessos públics. La
llei és clara, tant si es tracta de terrenys urbanitzables
com si no. Fins i tot la disposició transitoria número
onze del Reglament diu que en el cas que no hi hagués
oberts suficients accessos públics, els serveis periferics
assenyalaran els que s'hagin de servir per aquesta finalitat.
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Per tant, aquesta proposició no de Ilei que presentam
té dos objeetius c1ars: instar la Conselleria perque elabori un
inventari de camins existents i els inclogui dins el Pla d'Ordenaeió Territorial; i segon, instar la Demareació de Costes
perque acompleixi la L/ei garantint el lliure accés de la zona
de domini públic, obrint expedients d'expropiació si és necessari. Precedents n'hi ha. En coneixem un de molt aprop,
encara que molt lent, segueix el seu ca mí. Esperam que
aquesta proposició de lIei es pugui aprovar avui, i que els
drets deis ciutadans quedin ben garantits. Moltes gn1cies.
(La Vicepresidenta Primera subslitueix eL Sr. Presidenl en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:
Moltes grades, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA s'ha presentat l'esmena número 3543/92, que és una esmena de substitució al punt 2. per defensar
l'esmena té la paraula, en nom del Grup Parlamentari SOCIALISTA el Sr. FemL
EL SR. FERRA I CAPLLONCH :
Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, davant
la Proposició no de L/ei presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, el nostre grup ha
' presentat una esmena de substitució al punt 2.
El text presentat diu: "El Parlament de les Illes Balears insta la Demareació de Costes per tal que garanteixi el
lliure accés a la zona de domini públic, obrint expedient
d'expropiació si és necessari". Nosaltres creim que amb
aquesta redacció quedaria una proposició' no de lIei, en cas
de ser aprovada, molt ambigua i de difícil compliment. No
oblidem que moltes vegades per arribar a la zona de domini
públic s'ha de passar per finques rústiques per molts de
metres als quals la Demarcació de Costes no hi té competencíes.
Creim que per poder dur a terme el que diuen a la
seva exposició de motius, amb la qual hem de dir que estam
d'acord, fa falta una redacció més clara on se comprometin
totes les institucions implicades. Els ajuntaments, que diguin
quins són els camins que creuen necessaris i els grafi"in als
seus plans generals o normes subsidiaries. Els consells insulars, que a través de les seves comissions insulars d 'urbanisme aprovin els referits plans, i el Govern de la Comunitat
Aut6noma, que a través de la Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori marqui les directrius d'ordenació
territorial.
Per tot aix6, la redacció que proposam al punt 2 de
la Proposició no de L/ei és la següent: "El Parlament de les
llles Balears insta el Govern de la Comunitat Autonoma, e/s
consells insulars i ajuntaments, competents en l 'ordenació del
territori i urbanisme, que mitjan~ant les directrius d'ordenació territorial i planejaments municipals, garanteixin l 'accés
lliure a la zona de domini públic".
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Amb aquesta redacció, Sra. Vadell, creim que la
Proposició guanya en efectivitat, és més clara i és més
facil de dur a terme. Pero, com li he dit abans, nosaltres
estam d'acord amb I'esperit de la Proposició no de L/ei,
i per tant quedam oberts amb alguna suggerencia que
voste cregui oportuna que pugui fer en benefici de la
Proposició no de L/el. Nosaltres creim que és una Proposició no de L/ei que avui aquí no hauria de tenir cap
dificultat perque es pogués aprovar per assentiment.
Creim que és una Proposició no de Ilei necessaria perque és cert, com voste deia, que hi ha molts de camins
i mol tes traves per arribar a molts de 1I0cs a la vorera de
la mar.
Per tant, nosaltres I'únic que intentam amb
aquesta esmena és que la Proposició no de L/ei sigui
més facil, més acceptable i es pugui aprovar per unanimitat per tota aquesta cambra. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Ferra. Pel Grup Parlamentan MIXT té la paraula el Sr. Pascual i AmorÓs.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS :
Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Com ja s'ha dit aquí, la regulacíó de la servitud d'aecés
a la mar, és regulada per I'article 28 de la L1ei de costes.
Aixo és una Proposició no de L1ei que presenta el Grup
Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca,
que és senzilla de contingut, important, pero que és
senzilla de contingut, i per tant, no ha de dur massa
debat, sinó que es tracta senzillament de fixar una posició.
En primer 1I0e, el punt número 1, que la Conselleria d 'Obres Púbtiques elabori un inventari de camins d'accés rodat i peatonal a la mar, ti votarem que
sí. Aixo té poc per comentar. Cree que és bo que es
faci, perque seria una passa previa al fet que els planejaments municipals establissin els vials, tant de tipus
rodat com tipus peatonal, necessaris per complementar
els existents. Per consegüent, aixo és bo i per tant li
votarem que sí.
1 ara anem al punt número 2. El punt n~mero
2 diu que el Pariament de les Illes Balears insta la Demarcació de Costes per tal que es garanteixi el lIiure
aecés a la zona de domini públic, obrint expedients
d 'expropiació si és necessario Bé, la Sra. Vadell ens ha
lIegit, ha citat, la disposició transitoria 11 del Reglament,
que efectivament diu que els servieis periferics, aquí on
no s'acompleixi, aquí on no n'hi hagi, procedira al
senyalament; i des d 'aquest punt de vista pareix que té
un en ca ix el punt número 2. Ara bé, fonamentalment
la responsabilitat de I'obertura d'aquests eamins no és
de I'administració periferica, no és del Govern de l'Estat, sinó que és, com diu I'article 28.2, del qui té la
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competencia en ordenació territorial i urbanística, perque
I 'article 28.2 parla que per assegurar I'ús públic del domini
públic marítimo-terrestre, els plans i normes d 'ordenació
territorial i urbanístics del litoral establiran ... , etcetera. Per
tant, ha de ser qui fa aquests plans d 'ordenació territorial.
qui fa aquests plans urbanÍstics.
1 diu que s'ha de fer la previsió suficient d 'accessos
a la mar i d'aparcaments. 1 després posa per al transit rodat
uns mínims de 500 metres per a accessos rodats en sol urba
i urbanitzable, i 200 metres en cas d 'accessos peatonals. Pero
no tota la costa és urba o urbanitzable. També ens trobam
en el sol no urbanitzable que n 'hi ha d ues categories, que
són el normal i el d'especial protecció. 1 em referiré a aquest
darrer, al d'especial protecció, que és molt important. Pensem que la Llei d'espais naturals declara area natural d'especia! interes una part importantíssima de la nostra costa.
declara tota la Serra de Tramuntana, declara tots es Amunts
d'Eivissa i Formentera, i declara un caramull de trams de
litoral molt important; jo no sé el tant per cent, pero que
aproximadament ens devem moure per prop de la meitat.
1 que passa amb aquests casos? Aquí del que es
tracta precisament és de preservar. O sia que hi ha d 'haver
uns accessos, pero que aquests accessos el bo és que siguin
peatonals, en tot cas, que no espenyin, i evitar precisament
que dins aquestes arees naturals hi vagin amb cotxes, amb
motos, amb aquests tot-terrenys que fan tot aixo, perque el
que fan es espenyar. 1 aixo ho preveu l'article 28.2, perque
diu "excepte en espais qualificats com d'especial protecció".
Aquest matís, que és importantíssim, no és ni al punt 2 de
la Proposició no de Llei, ni al punt 2 de l'esmena de substitució.
Jo només volia remarcar la importancia del compliment de 1'artic1e 28 en el cas deIs espais qualificats com
d'especial protecció. És una 1Iastima que no s'incideixi en
aquest punt, pero bé, aixo només és un comentario Jo no he
fet cap esmena, per tant no ho podem introduir ara, a no ser
que introduÍssim una esmena in voce i s'acceptas.
En qualsevol cas, jo tenc la impressió que el punt 2
de la seva Proposició no de Llei, si suprimim a1l0 que diu
lIobrint expedients d'expropiació ll , que jo no sé si és contemplat a la dlsposicJó transitoria 11. Si no hi és contemplat,
s'hauría de suprimir. Si hi és contemplat, esta bé; perque
parla d'assenyalament, i en aquest cas tal vegada podría ser
que el que hagués d'obrir els expedients d'expropiació fos
I'organisme que té la competencia urbanística o la competencia el 'ordenació territorial. Per tant jo no sé si s'hauria de
suprimir aixo, pero en qualsevol cas el que volia dir és que
el punt número 2, referit al fet que la Demarcació de Costes
garanteixi el lliure accés a través de la senyalització que diu
la disposició transitoria 11, i I'esmena de substitució del
Grup Parlamentari SOCIALISTA que insta el Govern a les
directrius d'ordenació territorial, als consells insulars que
teneD la competencia d'urbanisme, i per tant les comissions
insulars d'urbanisme, i els ajuntaments -competems també
en urbanisme- que garantissin aquest lliure accés; jo trop que

hauría de ser d 'addició, perque realment hi ha els dos
organismes, tant l'Administració de I'Estat que pot fer
cosa, com els ajuntaments també poden fer cosa, com
també pot fer el Govern a través de les seves directrius
d 'ordenació territorial.
1 tam bé una altra cosa. Jo pens que la Llei d' espais naturals diu alguna cosa al respecte, limita els camins que es poden fer dins les arees naturals, i per tant
aquí el Govern té cosa que fer. Per tant jo demanaria en resum, votarem que sí- que repassi si aquest afegitó
final, els expeclients d'expropiació són correctes des del
punt de vista jurídic o no. Si no ho són, jo demanaria
que se suprimís aixo, i en qualsevol cas jo pens que
seria que l'esmena del Grup Parlamentari SOCIALISTA
es transformas en esmena d 'addició.
EL SR. PRESIDENT;
Moltes gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PP-UM té la paraula el Diputat Sr. CristOfol Hugueto
EL SR. HUGUET 1 SINTES:
Senyores i senyors diputats. He de confessar una
certa confusió després d'escoltar les tres intervencions
anteriors a la meya. Jo crec que tant a la Llei com al
Reglament de costes s'assenyala molt ciar qui té competencies i que s'ha de fer per garantir l'accés públic al
litoral, al domini públic de la zona marítimo-terrestre.
Efectivament, com s'ha citat abans, l'article 28 i a disposicions transitóries -la tercera- s'assenyala de la Llei, que
després desenvolupen els articles 52, 53, 54 i 55 del
Reglament.
Tal vegada per comen~ar recordaría -per la
defensa que ha fet de l'esmena el portaveu socialista, Sr.
Ferra, que parlava que la pro posta del PSM-Entesa de
1'Esquerra de Menorca, era una proposició ambigua i de
difícil acompliment. Mirí, jo li diré el que diu el punt
2 de l'article 53 del Reglament de costes: II para la realización o modificación de accesos públicos y aparcamienlOS indicados en el apartado anterior, el servicio periférico de COSlOS formulará el correspondiente proyecto y
lo someterá a información pública durame lreinta días,
y a informe de la comunidad autónoma y del ayuntamiento. La aprobación del mismo llevará implícita la
declaración de necesidad de ocupación, procediéndose a
continuación conforme a lo previsto en La legislación de
expropiación forzosa 11. Hi ha res més clar que a~o?
Es a dir, dir-Jj a Costes que faci a~o que diu el
Reglament de costes sembla una cosa, vaja, ni ambigua
ni de difícil compliment fer-ho. Per tant a~o ja ve a dir
que efectivament nosaltres li donarem suport al punt 2
de la seva Moció per dir-li a Costes que faci a~o. Pero
creim que no ho han de dir directament a la DemarcaciÓ, creim que vostes , o jo els pro pos que rectifiquin alla
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diu Ilinsta la Demarcació ele Costes 11 per lIinsta el Govern
aJII que entenem que és el correcte Hper tal que garance.fl~r el lliure accés ... 1I i si vol fer referencia al comp li ment,

0 11

le l X1

ta mbé .

Respecte del punt 1, ja crec que no li votarem, i per
ns ben senzi lles. Tant la L1ei com el reglament són moll
~~:"s. Entre la .!lei j eJ Reg.l a~~n t -q~e ~es~n volup,a la L1~i ,
. er tanIno hl ha contrad lcclo, fa dIferencIa c1'alJo q ue son
1%cessos existents ¡si aquests són dins zones urbanes o urbaa itzables o 110. Si són accessos ex istents, diu ben ciar que per
~ssegurar el dom ini públic la servitud del qua l ha decla rat a
¡'artiel e 28 com a públic i gratu'it, d iu IIpara asegurar el uso
público del dominio público marítimo-terrestre los planes y
normas de ordenación territorial y urbanística del litoral
establecerán. salvo en espacios calificados como de especial
protecciónll, és a dir, aquests espais, els d'especial protecció,
queden expressament exclosos d' asse~yalar accessos al litoral:
lila previsión de suficientes accesos ll • Es a dir, els ajuntaments
als seus plans generals o normes subsidiaries han d' assenyalar
suficients accessos, ni tan sois els existents, suficients, i expressament exc1osos aquelIs que estan dins espais qualificats
d'especial protecció.
Més ac1ariments. Si es tracta de zones urbanes o
com a maxim 500 metres sen se accés rodat, i
peatonal 200 metres, en aquestes zones. Fora d'aquests, si
se'n volen fer de nous, també ho diu: l'obtenció de terrenys,
el projecte de Costes, la declaració d 'utilitat pública... és
molt clar. Per tant, intentar ara nosaltres des del Parlament
dir una cosa diferent a aixo, i que consti que ens agradaria
tenir en aquesta comunitat autonoma també la regulació de
política territorial respecte d'ac;o: dir quins camins i tenir
doblers per fer-los.
urbanitzable~.,

Pero, vostes que són donats allo que quan prometen,
sense renúncia a no-sé-que, ben igual, ben igual, nosaltres els
donarem suport al punt 2 i naturalment, perque el punt 1 a
més, instar afer 1'inventari a la Conselleria, no garantiria
res. Es él dir, seria fer un document, pero sense cap eficacia
jurídica, perque la norma no diu que s'hagi de fer mitjan~ant inventaris. Del que estic segur és que qualsevol ajuntament que per incloure accessos en fer el seu planejament
vulgui la col·laboració de la Conselleria d'Obres Públiques,
n'estic ben convenc;ut que sense que aquest parlament ho
digui, l'obtindra. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Huguet. Té la paraula el grup
presentant per acceptar o rebutjar l'esmena. Sra. Vadell, té
la paraula.
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Si podíem refondre totes les intervencions i
totes les propostes, crec que en sortiria una de consensuada que possiblement fes contents tots els grups. J, bé,
quasi és redactada, i la lIegiré per si qualcú altre voldria
fer-hi altra modificació. A la meya intervenció he anat
més a la palla, perque pens que al llei és molt clara,
tant la Llei com el Reglament diuen exactament qui té
les competencies i com s'han de fer els tramits. Tant
l'article 28 de la Llei, com el Reglament amb l'article 53
i les disposicions transitóries diuen perfectament i marquen perfectament els camins que s'han de seguir, tant
les expropiacions, com qui té les competencies per ferIes, i sobretot perque he viscut un cas d 'expropiació,
una sol, licitud d'un ajuntament que ha volgut expropiar
un camí perque els ciutadans s'han vist impedits de
poder anar a una zona important de la se va costa, i
Demarcació de Costes s'ha prestat i ha fet tota la feina,
i l'ajuntament es va comprometre a pagar els metres
necessaris per obrir el camí i a tancar-lo.
En qüestions de les arees naturals, quan jo he
dit que volíem obrir, he demanat que la ConselIeria
d 'Obres Públiques fes un inventari de camins, no es que
pretengui que se n'obrin de nous, sinó que s'obrin els
que hi ha. Obrir no vol dir fer-ne, obrir vol dir obrir
barreres. Aixó era la nostra intenció. 1 si demanam a la
Conselleria que faci aquesta tasca és per facilitar la
tramitació als ajuntaments, sabem que no dura cap
resultat positiu ni cap resultat practic més que els ajuntaments, quan vulguin fer els seus planejaments, tendran
ja aquests documents ja a punt per poder-los incorporar,
ja que moltes vegades els ajuntaments no tenen els mitjans tecnics i humans suficients.
Si em permeten faria una unió de totes les propostes i totes les intervencions. Demanaria al Partit Socialista si admet que en lIoc de ser una esmena de substitució sigui una fusió de la Proposició nostra, del punt 2,
i de la seva esmena; i incorporar la rectificació a l'error
material de redacció que havÍem posat aquí, i demanaríem que fos dirigir-nos o instar al delegat del Govern
espanyol a les Illes Balears; del Govern central o del
Govern espanyol, és qüestió de forma, pero l'organisme
m'imagin que és el mateix.
O sigui, al redacció final seria IIEI Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autónoma, els conselIs insulars, ajuntaments i Govern central, competents en l'ordenació del territori i urbanisme,
que mitjanc;ant les directrius d'ordenació territorial i
planejament municipal garanteixin l'accés lliure a la
zona de do mini públic, soHicitant al Govern central
l'obertura d'expedients d'expropiació si és necessari ll •

LA SRA. VADELL J FERRER:
(Pausa)

Moltes grades , Sra. Presidenta. Realment avui ha
estat un debat molt profitós. 1 he de fe licitar i agrair a tots
els grups perque ent re tots arribarem a fer una proposició
guapa i que sortira bé, en aquest caso

Bé, en aquest cas hauré de fer una filigrana. No
sé que pretenen. Nosaltres creim que aquesta proposició
esta bé. Tots aquest organismes tenen competencies en

..,
I
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ordenació, i tots hi han de col, laborar. Per tant, no crec que
estigui tan malament. Nosaltres mantendríem aquesta redacció, i supos que és f,kilment acceptable. Moltes gracies.

D'acord, Sr. Huguet. Procedirem, ido, a la votació per separat.
Per que em demana la paraula, Sr. Alfonso?

(El Sr. President repren la direcció del debat)

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Vadel!. Jo crec que ens convé suspendre la sessió per un temps de cinc minuts i es faci arribar a
la Mesa el text tal com quedaria.

Per una qüestió d'ordre, perque si és una esmena consensuada, la votació ha de ser conjunta, i si no,
nosaltres no acceptarem la tramitació de l'esmena així.
EL SR. PRESIDENT:

Se suspen, ido, la sessió per un temps de cinc minuts.
EL SR. PRESIDENT:
Recomen<;a la sessió. S'ha fet arribar per part del
Grup PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca una proposta,
i d'acord amb l'article 165 donarem lectura i demanarem si
hi ha inconvenient en admetre aquesta proposta. Vol fer
lectura, Sr. Moll?

Jo vull fer constar, Sr. Alfonso, que l'articIe
165.4 diu que el proposant podra. modificar els termes
de la seva proposta si cap s'hi oposava. No hi ha hagut
cap grup que s'hagi oposat a l'admissió del replantejament d'aquesta proposta, pero aixo no té per que condicionar que es votí en un sentít o en l'altre. Per tant jo
entenc que s'ha de procedir a la votació per separat deis
distints punts de la proposta.
Votarem en primer lloc el punt primer:

EL SR. SECRETARI SEGON:
Sí, Sr. President. La proposta transaccional diu:
"Primer: el Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria d'Obres Públiques que elabori un inventari de
camins d'accés rodat i peatonal a la mar.

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drels, per favor?
Senyores í senyors diputats que voten en contra,
es volen posar drets, per favor?
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Segon: el Parlament de les Illes Balears insta el Govern central per tal que garanteixi ellliure accés a la zona de
domini públic, obrint expedients d'expropiació si és necessa-

28 vots a favor, 30 en contra. Queda rebutjat el
primer punt de la proposta.

ri.

Passam a la votació del segon punt de la proTercer: el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat Autonoma, els consells insulars i ajuntaments, competents en l'ordenació del territori i l'urbanisme, que mitjan<;ant les directrius d'ordenació territorial i
planejaments municipals, garanteixin l'accés lliure a la zona
de domini públic marítimo-terrestre ".
EL SR. PRESIDENT:

posta:
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor?
Queda aprovat segon punt per unanimitat
Passam a la votació del tercer punt:

Gracies, Sr. Moll. Hi ha oposició per part de qualque
grup perque es tramiti aquesta proposta?

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor?

Passarem a la votació, ido. Es pot votar conjuntament o per separat?

~enyores i senyors diputats que voten en contra,
es volen posar drets, per favor?

EL SR. HUGUET 1 SINTES
Demanaríem, Sr. President, votació per separat per
cada un deis punts.
EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
27 vots a favor, 30 en contra. Queda rebutjada
la proposta. número tres.
1, esgotat l'ordre del dia, concIou aquesta sessió.
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