p

DIARI DE SESSIONS DEL
PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

D.L.P.M. 770 - 1987

Fq.Con.núm.33/27

III Legislatura

Any 1992

Número 55

Presidencia
del Molt Honorable Sr. Cristófol Soler i Cladera.
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Lloc de celebració: Seu del Parlament
SU MARI

1.- PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 3766/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a difusió de les activítats i ajudes de la
Comissió de les Comunitats Europees.
2) RGE núm. 3768/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a retorn de funcionaris que es troben fora de
les Illes Balears.
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Il. - DEBATESMENAALA TOTALITAT AMB TEXT ALTERNATIURGE. núm. 3907/92,presentadapel GrupParlamenta_
ri MIXT, a la Proposició de Llei RGE núm. 3093/92, de modificació de determinats anicles de la Llei 1191, de 30 de gener
d'espais naturals i de regim urbanístic de les arees d'especial protecció de les Illes Balears.
'

I.1).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM. 3766/92,
PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1
EEM, RELATIVA A DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS 1
AlUDES DE LA COMISSIÓ DE LES COMUNITATS EUROPEES.
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats, bon dia a tots, comen¡;;am aquesta sessió plenaria d'aquest matí i el primer punt és el
corresponent a proposicions no de llei, comen¡;;arem per la
3766, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a difusió de les activitats i ajudes de la Comissió de les
Comunitats Europees. Té la paraula, pel grup proposant, el
Diputat Sr. Sampol i Mas.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aquesta
és una proposició no de llei, es presenta amb un esperit
constructiu perque entenem que, davant l'any 93, tota la
relació amb la Comunitat Europea s'ha d'agilitar i hem d'intentar no viure d'esquenes a aquesta nova realitat. La Comissió de les Comunitats Europees emet constantment directives, normatives, línies d'ajudes economiques, que es publiquen en el Diari Oficial de les Comunitats Europees pero que
difícilment arriben als sectors més interessats, als sectors
implicats. A la vegada hi ha una dispersió tematica que fa
difícil el seu seguiment.

sol·licitar una ajuda comunitaria i realment puc assegurar que ens varem perdre dins tot un entramat institucional que va fer impossible que poguéssim aconseguir
aquesta sub venció que reclamavem.

Estam en una situació, per tant, en que és necessari i imprescindible aprofitar tots els recursos possibIes. Per aixo, nosaltres voldríem que el Centre de
Documentació Europea prengués la iniciativa i no es
limitas només a donar informació a la gent, a persones
o institucions, que es dirigeixen al Centre, sinó que
s'invertís la tonica i que fos una institució dinamitzadora, que fins i tot suggerís possibles actuacions, no només als coHectius economics i social s sinó fins i tot als
ajuntaments, que quan, per exemple, s'obre una línia de
subvencions per una actuació determinada, el Centre de
Documentació Europea analitzas a quins coHectius pot
interessar i ja es dirigís a aquests coHectius per proposar-Ios fins i tot les actuacions necessaries i facilitar-ne
la tramitació de l'expedient.
Aquesta és ja la segona part de la proposició no
de llei que, a la vegada, ens podem trobar amb qualque
coHectiu o fins i tot persona física que tengui necessitat
de reclamar, d'adherir-se a alguna d'aquestes línies
obertes i, realment, és difícil saber on s'ha de presentar
l'expedient i com s'ha de presentar. Per tant, aquesta
seria una altra de les funcions del Centre de Documentació Europea, seria actuar com una mena de gestoria
que tramitas, és a dir, assessoras com s'ha de muntar tot
l'expedient i el tramitas davant l'organisme adient, ja
sigui a través del ministeri o directament a les oficines
a Brussel-les.

Es per aixo que es demana que el Centre de Documentació Europea, un centre nou, que relativament duu poc
temps funcionant i, evidentment, és normal que encara no
tengui aquest funcionament tan agil com voldríem, deia que
és normal que encara no connecti amb tots aquests sectors
amb els quals és necessari aquesta relació, aquest coneixement de la realitat europea, que el seu seguiment diari es fa
a través d'aquestes resolucions de les Comunitats Europees.

Aixo és un poc aquesta proposició no de llei
simple, i nosaltres entenem que totalment logica i nece ss aria i, sobretot, a les portes de 1'1 de gener del 93.

A la vegada s'hauria d'obrir, tenir l'oportunitat, que
empreses, coHectius empresarials, coHectius socials, ajuntaments, coneguessin tota aquesta realitat europea i, a la vegada, poguessin rebre un assessorament. El nostre grup esta
conven¡;;ut que es perden moltes possibilitats, moltes línies
de subvencions que estan obertes, que no les explotam suficientment, precisament per desconeixement deIs sectors als
quals van dirigides, estam parlant d'aquests coHectius d'empresaris, socials, sindicats, ajuntaments mateixos. D'aquÍ que
sigui necessari, a la vegada que s'ha de difondre al maxim
aquesta informa ció europea, també canalitzar les sol-licituds
i presentar-les davant l'organisme adient. Aquest diputat que
els parla va intentar en una ocasió, a través d'un ajuntament,

Finalment es demana que el Centre de Documentació Europea presentí a la cambra, simplement per
al seu coneixement, una memoria anual de les activitats
realitzades, evidentment sense esperit fiscalitzador sinó
simplement amb el desig de coneixer quines activitats
s'hi realitzen i poder suggerir-li, en la línia que ho feim
avui, noves pro postes d'actuació que, entenem, van en
benefici de la nostra societat. Més que pretendre fiscatitzar l'actuació del Centre de Documentació Europea, un
centre nou, com dei a al principi, cree que el que hem de
fer és el que estam fent avui, donar-ti idees i transmetreli la il-lusió necessaria per complir aquesta funció, que
no és gens fkil, més aviat és difícil, d 'aprofitar els
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recursos als quals tenim accés per acostar aquesta reali-

pOt europea a les Illes Balears que fins ara i per desgnlcia
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envers d'aquesta proposició que presenta avui, aquí, el
Grup PSM i EEM. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:

Moltes gracies, Sres. i Srs. Diputats, i esperam que
la majoria donara suport aq uesta proposta lógica, consu·ucL~"a i que simp lement pretén que aquesta realitat europea
que fins ara ens ba estat tan 11 un yana, a partir deis propers
meso s ja la puguem sentir més nostra. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari MIXT,
té la paraula el Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Sampoi, aquesta proposició no de llei, al Grup MIXT, ens sembla
realment interessant perque creim que és molt poca la informació que arriba als usuaris d'aquestes possibles ajudes o
d'aquestes possibles activitats que es poden desenvolupar
envers les comunicacions que arriben des de la Comissió de
les Comunitats Europees o que surten en el Diari Oficial de
la Comunitat Europea; per tant, a($o ens sembla -com dicinteressant i que, en principi, el nostre grup esta disposat a
donar suport a aquesta proposició no de llei pero hauríem
de fer una salvetat pel que fa al punt segon.
Concretament, en el punt segons se'ns diu -voste
també ho ha dit en la seva intervenció- que hauria de ser
aquest Centre de Documentació Europea el que fes la tramitació d'aquests expedients i amb a($o tenim una discrepancia.
Nosaltres entenem que els únics realment capacitats legalment per fer aquesta tramitació deis expedients són el Govern de la Comunitat Autonoma i, concretament, en cada un
deis casos, cada una de les conselleries a que corresponguin
aquestes activitats o ajudes que es puguin desenvolupar.
Pel que fa al punt primer i al punt tercer, hi estam
totalment d'acord; ara, quant al punt segon entenem que el
text hauria de ser un altre. Hauria de dir que el Centre de
Documentació Europea informara de la tramitació deis
expedients, de la documentació necessaria i de com presentaHa davant els organismes adients, que evidentment -com
dic- el que ha de fer la tramitació ha de ser el Govem pero
creim que seria erroni aprovar avui, aquí, que fos el Centre
de Documentació Europea que fes aquesta tramitació, perq.ue creim que fins i tot no té tampoc una capacitat legal per
signar convenís i fer a'ltres tipus d'activitats que van més
enfora del que és la labor purament informativa o purament
~e recaptació de documentació per paxt d'aquest Centre de
OCumentació Europea.
. ~er tant, si e.l text fos aquest .q~: propose~ o similar
a la totahtat de la proposlclo no de He., favorable
p~r pan del Grup MIXT i en el cas que no ho fos així. quant
a punt segan, I.a nastra postura seria d 'abstenció . A~o és,
1110lt breument i resumit, quina és la pos ura del Grup MIXT
el

VOt sena,

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Triay.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Sí, gracies, Sr. President. Només anunciaré que
donarem un vot favorables a aquesta proposició no de
llei. Que el Centre de Documentació Europea, la seva
gestió, és millorable, com ho demostra la propia presentació d'aquesta proposició no de llei, que realment
detecta que els ajuntaments, que les entitats, que les
associacions, realment no tenen una informació i que els
fugen mol tes oportunitats precisament per una falta
d'informació de programes concrets, d'accions comunitilries, que poden convertir-se en ajudes economiques a
programes municipals o a programes d'aquestes entitats.
El punt primer, realment, no és més que una
repetició del que diuen els pro pis estatuts del consorci
del Centre de Documentació Europea, que entre els
objectius primaris -diguem-ho així- té el de propagar
tota la documentació que emani de les institucions europees. Per tant, esta ciar que aquesta propagació que
diuen els estatuts s'hauria de fer d'una manera científica i, per tant, el Centre de Documentació Europea, una
part fonamental del seu cost es sufragada pel Govern,
hauria de disposar d'unes bases de dades que permetessin canalitzar a cada interessat (coHectiu, institució o
administració adequada) cada una de les informacions
sobre programes, sobre anuncis concrets.
En relació amb el punt segon, si bé crec que
esta una mica extrapolada la funció, crec que el podem
encaixar dins el que és el foment a la formació en materia de comunitats i programes europeus. Quant al tercer
punt si bé esta ciar que el consorci té uns estatuts en els
quals no hi ha l'obligació d'enviar al Parlament un informe anual, creim que podra perfectament assumir
aquest compromís de tenir informat el Parlament del
seu nivell de gestió i, en qualsevol cas, com que el Govern és un deIs tres consorciats, el Govern sí que podria fer aquesta funció de recaptar del Centre de Documentació Europea la informació necessaria, la informació sobre la seva gestió i actuacions anuals i remetrela al Parlament per la seva informació.
Per tant, esta ciar que nosaltres, aquesta proposició, la veim important en el sentit que es faci allo que
ja hauria d'estar fet i que és que es compleixin els objectius del Centre de Documentació Europea d'informar
d 'una manera puntual, especialment els ajuntaments,
deIs programes possibles als quals es puguin acallir.
Moltes gracies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. Pel Grup PP-UM, té la paraula
el Sr. Huguet.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats,
estam davant una proposició no de llei d 'aquestes que es
qualifiquen com d'altament constructives i que ve fonamentada precisament a causa d'una existencia d'un Centre de
Documentació Europea.
Podríem comen¡;ar, segons les expressions que hi ha
hagut aquí, en aquesta cambra, que no és aquest Centre sinó
que qualsevol activitat humana sempre és susceptible de
millora, pero jo he de manifestar que el Centre de Documentació Europea ha funcionat, funciona, bé, dóna tota la informació necessaria que els ciutadans requereixen, els que
necessiten acudir al Centre de Documentació Europea, i que
la proposta l'únic que fa, en aquest cas concret, i per tant,
manifest que estam d'acord basicament amb el seu contingut,
és que do ni una passa més i que aquesta passa més és no tan
soIs que esperem la visita o la informació deIs interessats
sinó que, a més arnés, puguem interessar nosaltres les entitats que, per desconeixement o per falta d'informació, no
saben que hi poden acudir o que existe ix aquest Centre.
Per tant, li diré que, com bé diu voste en el primer
punt, un deIs seu s objectius primordials ha de ser la difusió
de les activitats i les ajudes de la Comissió europea entre la
població de les Illes Balears; cree que, en aquest cas concret,
el Centre de Documentació ha d'assegurar que tot aquell qui
desitgi una nova informació o una informació sobre les activÍtats i sobre les institucions de la Comunitat Economica
Europea ho pugui fer d'una manera comoda, ho pugui fer
d 'una manera agil i que, a més arnés, aquest centre li serveixi com a incentivador perque ho faci i no es deixin perdre
oportunitats que moltes vegades es poden perdre. Per tant,
a més a més, Ji diré, per la informació que ha sortit diverses
vegades en aquesta cambra que el que passa és que, potser,
els mateixos parlamentaris, en segons quines circumstancies
no prestam prou atenció; el Centre de Documentació Europea, no tan soIs és a¡;o el que tenim, un centre de documentació europea a les Illes Balears, sinó que, a més arnés,
vos tes saben que s'ha posat en marxa un que es coneix com
11 l'euro-finestreta 11 , que té informació i connexió amb totes
les "euro-finestretes" que hi ha a tota la xarxa a nivell de la
Comunitat Economica Europea.
En aquest sentit jo li he de dir que nosaltres, en el
primer punt, estaríem d'acord amb donar-los suport, no és
res més que un reconeixement a la feina que es fa a través
del Centre de Documentació Europea pero que, a la vegada,
aquesta feina pugui ser ampliada i fer-se extensiva a tots els
qui s'hi puguin interessar o a tots aquells als quals pugui
interessar, per tant hi estaríem d'acord.

Segon punt: "EI Centre de Documentació Europea facilitara la tramitació dels expedients, informara de
la documentació necessaria i la presentara davant els
organismes adients." Jo cree que la intervenció que ha
fet aquí el Grup MIXT tenia un sentit altament positiu
de la dificultat que a¡;o podria su posar. No obstant a¡;o
jo crec que aquesta dificultat pot ser salvable -ho he de
dir aixÍ- perque després d'aquesta coma que presenten
el Grup PSM i EEM es curen en salut -si em permeten
aquesta expressió- perque diu: "mitjan¡;ant la signatura
deis oportuns convenis que són els que donaran marc
legal perque a¡;o es pugui fer."
Si aquest punt dos l'agafam en el que suposa el
seu esperit d'ajuda, de tramitació i de seguiment, no tan
soIs de tramitació, sinó de seguiment, davant la Comissió europea, crec que és positiu i, per tant, nosaltres en
primera instancia dirÍem que és bo acceptar-ho, no tan
soIs quant eina de tramitació d'expedients, que és necessaria, sinó també per realitzar el seu seguiment i, fins i
tot, saber si són aprovats o rebutjats i el perque, la qual
cosa ens pot donar un banc d'informació perque després es millorin una serie de qüestions que facin factible
que aquest Centre de Documentació Europea no tan
soIs sigui un centre d'informació sinó que sigui un centre impulsor, que ja ho és en aquest moment, un centre
impulsor de totes i cada una d'aquelles directrius que de
la Comunitat Economica Europea, d'una manera directa
o indirecta, poden afectar les nostres illes o els ciutadans
de les Illes Balears.
Per tant, jo vull reconeixer aquí públicament
que cree que el Centre de Documentació és i ha estat
una eina molt positiva per a la Comunitat Autonoma de
les Illes Balears, crec que aquesta eina (... ) -com es diuperque hi ha bons professionals i que, per tant, pot
servir, a la vegada, com a eina de suport i ajuda a totes
les institucions, siguin del caracter que siguin, siguin
polítiques, socials o siguin institucions propies, com
puguin ser consells insulars o ajuntaments.
Respecte del tercer punt, jo demanaria al portaveu del PSM i EEM que el tercer punt fos retirat i n'explicaré el motiu, és perque cada any el Centre de Documentació Europea fa una memoria, aquesta memoria
s'ha de presentar precisament davant les entitats que
integren la junta rectora i s'hi presenta davant aquestes
entitats que integren la junta rectora; jo diria que la
memoria, tal com esta express ada en el tercer punt, no
és una exigencia que s'imposi al Centre de Documentació Europea perque aquesta ja es fa, per tant és un tema
que ja esta fet i cree que, parlant en nom del grup parlamentari, puc dir que, per part nostra, per part del grup
parlamentari, consultat el Govern de la Comunitat Autonoma, no hi haura cap inconvenient perque aquesta
memoria que s'elabora anualment, a més a més de ser
presentada davant els organismes que integren el consorci, pugui ser també presentada al Parlament de les Illes
Balears.

--
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Per tant, jo li demanaria que retirés el tercer punt j
taríem a favor del primer i del sego!1 punts amb les expliVO
d
G ' .
caci
ons que hem onat. JraCles.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA
(Alexandre Forcades i Juan):
Sr. President?
EL SR. PRESIDENT:
Sí? Té la paraula el Conseller Sr. Forcades.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA
(Alexandre Forcades i Juan) :
Jo complementaria, a més del que ha dit el Sr. Huguet, que el Centre, com a organisme autonom, ha de presentar i retre comptes cada any al Parlament; per tant, aixo
seria repetir la gestió. La raó de demanar la retirada del
tercer punt no és perque ens basti presentar-ho a la Caixa
d'Estalvis, Cambra de Comer<; i Universitat, sinó que també
ho hem de presentar al Parlament; per tant, em pareix que
aquest punt sobraria. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Forcades. Té la paraula, en tom de
replica, el Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gnkies, Sr. President. Bé, veig que s'ha entes I'esde la nostra proposició, és a dir, totalment constructiu.
Es cert que el Centre de Documentació Europea funciona
pero com un organisme relativament nou evidentment és
molt perfeccionable i crec que la nostra feina és, des d'aquÍ,
donar-U gas perque de cada dia funcioni més, és a dir, avui
estam pitjant l'accelerador.
~erit

.
Vull agrair al Sr. Peralta el seu suport parcial. Ara,
JO crec que el Sr. Huguet ha matisat bastant bé l'esperit de
la nostra proposició. Bé, crec que hem de simplificar tota la
tramitació als possibles afectats o usuaris d'aquest Centre i,
a la vegada, que el Centre sigui el coordinador de totes les
peticions que s'eleven a les Comunitats Europees. Evidentment, aquí varem ficar aquesta clausula, aquesta frase,
~ue deixa el tema un poc obert i que és que quan hi hagi un
lmpediment legal perque el Centre de Documentació Europ~a pogués fer aquesta tTamitació mi tjan~nt la signatura
d un Conveni es fes aquesta tramitació. També ag¡'airé el
SUPOrt del Sr. Triay efectivamen t, el Centre és millo rabie j
~rec que amb pro postes com aquesta intentarem que funcion i
e cada més millor.
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Bé, quant al tema de "l'euro-finestreta" , evidentment sabe m que fa poc temps que ha comen<;at el
seu funcionament, ara, hi ha una evidencia, una reaUtat
i és que si "l'euro-finestreta" no es coneix, no la coneixen els empresaris, els col'lectius socials o els ajuntaments, no existeix, per tant, aquí hi ha d'haver una
ofensiva de donar a coneixer aquest servei imprescindible, vital, actualment i d 'aquí que estimulem el Centre
de Documentació Europea perque s'hi doni a coneixer
i la millor manera de fer-ho és així com ho apuntavem
al principi, que quan hi ha un col·lectiu al qual una
directiva, una línia d'ajudes, de la CoiTIissió de les Comunitats Europees pugui afectar, que sigui aquest centre
que els surti a camÍ i que no esperi que els interessats
vagin a recaptar la informació . El que nosaltres voldrÍem és que el Centre de Documentació Europea fes aixo,
que passas a 1'ofensiva, que fos més incisiu, més dina mic, més valent, en les actuacions.
Bé, m 'agradaria haver aclarit els dubtes al Sr.
Peralta i al Grup MIXT; entenem que aquesta coordinació, seguiment, fins i tot l'única finestreta alla on presentar la documentació hauria de ser al Centre de Documentació Europea i que el Centre ja s'encarregas de
distribuir cap a les conselleries o institucions les peticions deis particulars o altres institucions.
Bé, cree que és evident que davant la bona
voluntat que pareix que té el portaveu del Grup Popular
en aquest tema, el Sr. Huguet, i el mateix conseller, i la
disposició a presentar la memoria anual al Parlament,
crec que el nostre grup no té inconvenient a retirar
aquest punt tercer, molt més si havia de dificultar l'aprovació de tota la proposició. Evidentment, ja havÍem
dit quan defensavem la proposició no de llei, que mes
que tenir un esperit fiscalitzador era tenir eoneixement
de les actuacions per, des d'aquÍ, intentar millorar-Ies.
Crec que, en ser en un tema relativament novell com
aguest, tots hem d'ajudar així com puguem. Per tant, si
no hi ha inconvenient per part deis altres grups es retiraria el punt tercer i s'accepta el compromís que ens
facilitara la memoria; de totes maneres, crec que, com
a diputats, tenim accés, mitjan<;ant la sol ,licitud de documentació, a aquesta memoria en qualsevol moment o
Moltes gra.cies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampol. Hi ha intervencions en tom
de eontrareplica? Sí, Sr. Peralta, té la paraula,
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Sí, molt breument per dir que, una vega da fetes
aquestes explicacions per part del portaveu del Grup
PSM i EEM quant al segon punt i també les que ha
donat el portaveu del Grup Popular, tenim una major
comprensió del tema i, en definitiva, votarÍem a favor
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de tal com quedaria tota la proposició quant als punts u i
dos. Gracies.

Gracies, Sr. Mol!. Sr. Serra, té la paraula.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. No hi ha més intervencions.
Queda, ido, eliminat el tercer punt de la proposició i deman
al PIe si la puc considerar aprovada per assentiment. Queda,
ido, aprovada per assentiment.
1.2).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM.
3768/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARl
PSM 1 EEM, RELATIVA A RETORN DE FUN-CIONARIS
QUE ES TROBEN FORA DE LES ILLES BALEARS.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la següent proposició no de llei que és la
3768, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a retorn de funcionaris que es troben fora de les Illes
Balears. Té la paraula, pel grup proposant, el Diputat Sr.
Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. Demanaria que es llegeixi, si
és possible, la proposició no de llei.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Sr. Moll, pot fer lectura del text
de la proposició?

Sí, gracies, Sr. President, gracies Sr. Mol!. Estam davant un d'aquests temes que poden semblar una
paradoxa i que tenen dues parts completament diferenci ades, una primera part és la causa que, en aquests moments, existeixi tanta gent de les Illes Balears que, havent obtengut a unes oposicions una pla~a a l'Administració pública i que desitgen treballar a Balears, ocupen
pla¡;a fora d 'aquestes illes. Evidentment, també hi ha el
cas contrari, i que és que gent d'altres llocs de fora de
les Balears i que tenen pla<;a a Balears desitjarien tenir
pla<;a a una altra banda. Les causes en són llargues,
complexes, pero no és alie a les causes com esta distribuit i organitzat l'Estat a les autonomies, sobretot en
qüestió de funció pública.
En aquest sentit no s'ha d'oblidar que la nostra
autonomia, que és de tercera, té un conjunt de problematiques o de distorsions a tots aquells temes on no hi
ha competencies autonomiques, com pugui ser educació,
com pugui ser sanitat, si bé es pot fer extensiu a la resta
d'administracions públiques. Per tant, aquí tenim un
tema generic, un tema difícil de resoldre si no és en
base a una forta negociació política, si no és en base a
una forta decisió per part del nostre Govern a reclamar
que els ciutadans d'aquestes illes puguin treballar en
aquestes illes si ho desitgen i, sobretot, aquells ciutadans
que han obtengut pla~a a oposicions en superar tot un
conjunt de proves, tot un conjunt de concursos-oposició,
concursos o oposició, segons els casos.

EL SR. SECRETARI SEGON:
Sí, Sr. President.
"Primer: El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de 1'Estat afer possible el retorn a les Illes Balears
d'aquells funcionaris d'aquestes illes que ocupen pla~a de
funcionari fora del nostre territori sempre que així ho desitgin.
Segon: El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri d 'Educació i Ciencia a assumir la seva responsabilitat
en el cas deIs professors d'ensenyament secundari que han
obtingut pla~a de funcionaris a les darreres oposicions i que
es troben despla~ats fora de les Illes Balears i, per tant, a
realitzar les gestions necessaries per tal de recuperar el 100%
deIs despIa~ats abans del proper concurs de trasllats.
Tercer: El Parlament de les Illes Balears manifesta el
seu rebuig a l'actuació del Ministeri d 'Educació i Ciencia
respecte deIs mecanismes utilitzats a les darreres oposicions
per a professors d'ensenyament secundari i que ha provocat
que una cinquantena de professors de secundaria tenguin la
pla~a fora de les Illes Balears."

Pero, per altra banda, aixo també significa que
el Govern de l'Estat ha de tenir una voluntat amb la
mateixa dialectica, és a dir, una voluntat explícita,
decidida, que les persones que ho desitgin puguin treballar en el seu lloc de residencia, en el seu lloc de procedencia, si així ho volen, si així ho desitgen.
NosaItres esperavem de la reforma de la funció
pública a tot l'Estat que aquest seria un deis principis,
sobretot un deIs principis d'estalvi, un deIs principis de
racionalitat i de propia modernització de l'estructura
administrativa. Pero amb tot aquest debat, amb tot aquest tema que s'ha obert, terriblement complex, difícil
-ho hem de reconeixer- existeixen problemes que són
mals de resoldre i alguns problemes més bons de resoldre; a vegades s'han solventat moltes situacions en funció de l'agilitat de l'Administració de l'Estat o de I'agilitat de les direccions provincials deIs ministeris respectius
aquí a Balears. Coneixem casos de metges, coneixem
casos de gent de l'educació, coneixem casos de distintes
administracions públiques que, amb bona voluntat, amb
agilitat, han aconseguit que, ocupant pla¡;a en propietat
fora de Balears, via concurs de trasllat, via comissió de
ser veis o via negociació d'interinitats i després aItra

EL SR. PRESIDENT:
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da tornar a la funció pública, s'anas arreglant al seva
veg a
sit uació .
- .

tints territoris de l'Estat espanyol, a les comunitats sense
competencia educativa.

Pero hi ha un tema general, un tema generic, i que
, precisarnent que es manifesti -1 és el que nosaltres demanam~a vol untat política, que es doni aq uest principi d 'estalvi
aquest principi d 'organhzació de ~'Admillistració públic.a; i
és precisament amb aquesta fllosofla que oosaltres planteJam
el primer punt, es a di!", plantejam que el Govern de l'Estat
[ad el possible, en la mesura de les seves possibiJitals, quant
a un complexíssim mecanisme administratiu, que s'ha de
reconeixer que existeix, aleshores, que faci possible perque
aquella gent de Balears que és funcionaria, que ocupa pla<;;a
fora del nostre territori, si ho desitja, que hi pugui tornar.
Aixo implica uns concursos de trasllats, aixo implica un
reconeixement a l'hora del concurs de merits o barems, de
realitats com pugui ser el coneixement de la llengua i cultura
de les Illes Balears, que és un mecanisme de defensa de la
nostra gent o de la gent que ha vengut aquí i que se sent
integrada en aquest país i, per tant, en coneixer la seva
llengua i cultura pot, en determinada mesura, ocupar places
a Balears, pero estam davant un tema que ens pareix que és
d'una profunditat grossa i que ni el Govern de Balears, fins
ara, ha obert cap procés negociador a aquest respecte ni ha
fet cap proposta, que sapiguem, a l'Estat, ni tampoe, llevat
deIs casos de bona voluntat, els casos de flexibilitat o de
vivar, segons les circumstancies, no ha fet que hi pogués
haver aquests racons.

Aleshores, aquesta gent s'ha vist obligada, en
certa manera, a optar entre renunciar a la pla<;;a que
havien treta o haver d'ocupar aquesta pla<;;a, moltes de
vegades a les distintes comunitats castellanes i Extremadura. Aleshores, el problema que es presenta és que, a
hores d'ara, si no hi ha una pressió política, si no hi ha
una negociació política, si no hi ha un suport a aquest
col·lectiu, resultara que en el concurs de trasllats que es
convocara, aquesta gent ho tendra molt difícil per
tornar a Balears perque en el concurs de trasllats no hi
ha reconeixement explícit ni com a merit de la llengua
i cultura de Balears ni tampoc no hi ha altres mesures
que puguin beneficiar aquests ciutadans de Balears que
estan for<;;osament fora de Balears i que han opositat
-insistesc- en la creen<;;a que hi havia places a Balears i
que després una rectificació administrativa del Ministeri
d'Educació i Ciencia, després de les oposicions, fa que
aquesta gent no hagi pogut prendre possessió de la seva
pla<;;a a Balears.

A part d'aquest tema general que afecta totes les
administracions públiques de Balears existeix una especificitat
que és la que volem remarcar i que és la que, de fet, ens ha
dut a presentar en primera instancia la proposició no de llei
i ter-ho amb una eerta urgencia i rapidesa, és el cas d'una
situació que nosaltres entenem que és una situació d'un
conjunt d'errors administratius, pero que aquesta situació ha
causat un problema important a un col·lectiu que, en principi, afecta una cinquantena de famílies, pero que a I'hora de
la realitat ha minvat un poc, en funció, precisament, d 'aquestes circumstancies que els he dit, és a dir, bones voluntats,
agilitats, canvis de situació, fins que, en definitiva, es pot
parlar que osciI·la entre una vintena llarga, quasi trenta o
cinquanta famílies.
,
Quin és el cas que ens ocupa? El cas que ens ocupa
es que hi ha hagut un conjunt de gent que ha opositat a
places d'ensenyament secundari, gent de Balears, amb la
Intenció de guanyar les oposicions, les superen , les guanyen.
P~ro endemés amb la idea de tenir pla~a a Balears perque
hl ~av ¡a uns llistats de places a Salears que aquesta gent
?Odla ocupar, pero després d'haver superades Les oposicions
I quan ja estaven en el moment de prendre possessió de les
seves places obtengudes resulta que, per uns suposats errors
~~lniQistratius, el Ministeri d'Educació i Ciencia rectifica els
¡lstats de places inidais i a aquesta gent se la destina a llocs
eel territori del Ministeri d'Edueació i Ciencia, és a dir, a
aq llelles comuuitats sense competencies ed ucatives, com la
nOSl ra , ¡aquesta gent es troba avui en dia despla<;ada a dis-

Aleshores, pensam que seria bo que el Parlament instas el Ministeri d'Educació i Ciencia per tal
que, abans del concurs de trasllats, es vehiculas una
negociació, es vehiculas un sistema per a la recuperació
d'aquests despla<;;ats injustament fora del territori de
Balears; i per altra banda, nosaltres entenem que s'ha de
rebutjar aquest mecanisme que s'ha utilitzat per part del
Ministeri d'Educació i Ciencia i per part de la Direcció
Provincial d'aquest ministeri que, l'única cosa que ha
arribat a afirmar és que és un error burocratie el que ha
fet que aquesta situació es doní. Insistim que probablement aquestes persones no haguessin optat a anar a unes
oposicions en cas d'haver sabut que no hi havia places
a les Illes Balears i, a més a més, hem de convenir que
en mirar el 80% d'aquestes places, a veure si aquí s'han
ocupades o no, ens trobam que no s'han ocupades, que
són places on hi ha vacants, per tant, no és alIo de dir
que s'han de despla<;;ar unes altres persones que ocupen
aquestes places sinó que, senzillament, estam davant un
problema d'una mala organització o d'uns problemes
burocratics grossos.
Nosaltres creim, des d'una optica constructiva i
progressista, que estam parlant d'un tema racional un
tema, senzillament, de sentit comú, és un tema general,
creim que el Govern de Balears ha de comen<;;ar a preparar-lo d'acord amb la legislació vigent i en base a la
protecció deIs ciutadans d'aquestes illes, ha de comen<;ar
a preparar una negociació en regla sobre un tema importantíssim i generie, que és que la gent de Balears
que ocupa pla<;a a funció pública i ho desitgi ho pugui
fer a Balears i, en segon lloc, creim que s'ha d'atendre
el problema d'aquesta gent d'educació i que, de fet,
tenim por que si no s'hi fa via aquesta gent tengui difieultats grosses per tornar a Balears. Es podra argumentar, es podd dir, que aquests ciutadans haguessin pogut
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posar uns contenciosos contra el Ministeri d'Educació i Ciencia, contra l'Estat, pero a nosaltres ens pareix que si hi ha
negociació, si hi ha decisió política, si hi ha voluntat política, es poden resoldre les coses millor que no per la via judicial. Gracies.
(L 'Hble. Sr. Vicepresidenc segon su.bstitueix el Moll
Hble. Sr. President en la direcció del debat) o

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentarí
MIXT té la par aula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Breument diré
que donarem suport a la proposta del PSM i EEM perque
consideram que és positiu que els funcionaris de Balears
facin feina a Balears i no que se n'hagin d'anar perque en
venguin uns al tres de fora, i encara és més important en el
cas de l'ensenyament donat que nosaltres tenim una lIengua
i una cultura pro pies i moltes vegades els professors que
vénen de fora són aliens a aquesta llengua i a aquesta cultura. Per tant, els donarem suport i esperam que aixo, quan
algun dia tenguem les competencies en educació, almanco
sigui molt més difícil que com passa ara.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gra.cies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA té la paraula el Diputat Sr. Tejero.
EL SR. TEJERO 1 ISLA:
Gracies, Sr. President. Nosotros queremos decir por
adelantado que todos los funcionarios de las Islas Baleares
con destino fuera de nuestra comunidad tengan la oportunidad de trabajar aquí; en cualquier caso, por cuestión de
precisión, me gustaría preguntar al Sr. Serra, en el primer
punto de la proposición no de ley, una cosa es lo que está
escrito y otra cosa es lo que él ha dicho, ha dicho exactamente: "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat" en la medida de sus posibilidades; es decir, si lo que
usted ha dicho lo añade a la proposición nosotros votarÍamos este punto a favor en este apartado.

Por otra parte, en el análisis, es decir, partiendo de
que el Grupo SOCIALISTA está de acuerdo en que todos los
funcionarios puedan estar aquí si ése es su deseo entramos
a analizar el proceso de oposiciones de este año. Como todos
ustedes me imagino que saben, estas oposiciones se convocan
en abril de 1992, es decir, hay un primer apartado que sería
la convocatoria, un segundo apartado que sería el desarrollo
-durante el verano- y un tercer apartado que seria la resolución -en agosto.

accede a unas oposiciones se entiende que ha de leer las
bases y estar de acuerdo o no con elIas, las bases especifican claramente el número de plazas, dónde están las
plazas, dentro del ámbito de gestión del Ministerio de
Educación y Ciencia, con lo cual estaba claramente
especificado en las bases -se 10 puedo decir porque es ciertoel número de plazas y dónde estaban.
Durante el desarrollo y todos los procesos de
selección todo el mundo se examina en los distintos
tribunales y en agosto del 92 se realiza una resolución
provisional, como usted bien sabe, en todas las publicaciones hay una resolución provisional y después una
resolución definitiva; en la resolución provisional cualquier persona que hiciera una comparación entre las
plazas que habían salido en primera instancia en la
convocatoria y la resolución de los aspirantes asignados
a estas plazas, en este caso a Baleares, vería que había
una diferencia a favor de los aspirantes seleccionados,
con lo cual había un error de facto, que se corrigió en
un boletín oficial posterior de corrección de errores.
Es decir que entendemos que esta apreciación
me parece más bien subjetiva y, en este caso, no ajustada a la verdad. Con lo cual nosotros, la verdad, le digo
que no podemos estar de acuerdo con el segundo y
tercer puntos porque implicaría una modificación de las
propias bases que, en cualquier caso, todos los opositores
pueden recurrir a las bases, según la Ley de procedimiento administrativo, cuando éstas se producen. En
todo el itinerario de esta resolución de oposiciones, en
cualquier momento, como usted ha dicho, se pueden
renunciar a las plazas asignadas; en cualquier caso el
procedimiento regulador de la adscripción de plazas está
previsto mediante el concurso general de traslados, que
se sigue manteniendo. Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Tejero. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té la paraula el Diputat Sr. Jaén.
EL SR. JAÉN I PALACIOS:
Gracias, Sr. Presidente. Respecto a esta proposición no de ley, hemos leído con atención la exposición
de motivos, el preámbulo, y hemos de decir que, en
líneas generales, estamos conformes con su contenido,
de forma muy especial con el apartado número 4, donde
se afirma una voluntad, que los funcionarios de las Islas
Baleares que están fuera de nuestra comunidad autónoma deberían tener la oportunidad de trabajar aquí, en
las Islas. Esta precisión que se contiene aquí, que creo
que todos los grupos políticos podemos compartir,
seguramente en otros aspectos de la exposición de motivos no es así por cuestiones que no vienen al caso, en
estos momentos, precisar.

Bien, en primer lugar las bases de la convocatoria
especifican claramente, y por lo tanto, toda persona que
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Yo quisiera hacer una consideración previa y es que
todos los aspectos de los funcionarios, como muy bien conocen, está muy reglado, es decir, hay muy poca flexibilidad en
todo lo que hace referencia a la normativa, ya sea de selección y de acceso a la función pública, ya sea para el mecanismO de provisión de puestos de trabajo. Existe una normativa
mUy completa que parte del año 64, que está vigente, la Ley
de funcionarios civiles del Estado, en gran parte, donde ya se
habla de la selección de los mismos y se habla de la convocatoria por la vía de pruebas selectivas.
Del año 64 al año 84 transcurren 20 años, hasta que
aparece la Ley 30/84, de medidas para la reforma de la función pública, y que continua con ese mismo espíritu y en
diversos artículos, en concreto el 19, habla de cuáles son los
requisitos para acceder a la función pública y habla de la
oferta pública de empleo como primer paso de la convocatoria -como hace referencia el Sr. Tejero, portavoz del Grupo
SOCIALISTA- y del sistema de acceso, que puede ser el
concurso, la oposición o un sistema mixto que valora las dos
cosas, el concurso-oposición. Se incide fundamentalmente
también en unos principios que todos conocemos: méritos,
capacidad, publicidad y principios de igualdad; con posterioridad la Ley 23/88, que desarrolla y corrige algunos aspectos
de la Ley 30/84, por sentencia del Tribunal Constitucional,
continua hablando de esos mismos requisitos y fija los accesos a través de unos méritos que ellos llaman méritos preferentes, que son de obligado cumplimiento y especificación a
las convocatorias.
Pero seguramente donde mayor especificidad se ve
en todo esto es en el Reglamento de provisión de puestos de
trabajo y en la forma de provisión que hay para las plazas.
Es que aquí, en toda esta cuestión, se ha hecho notar lo que
yo diría que, para desgracia de esta comunidad autónoma,
es que no haya competencias en materia de educación, es
una desgracia evidente a todas luces para estos temas y que
impide, en el caso concreto que se produce, si bien la proposición no de leyes mucho más amplia en su voluntad, lo que
motiva la presentación de la misma, es el caso de esos profesores que, teniendo derecho, como todas las personas, a no
emigrar, un derecho fundamental, ese derecho a trabajar en
su propia comunidad, tienen que salir fuera por problemas
burocráticos que se derivan de la falta de competencias en
materia educativa, yo creo que esa es la cuestión fundamental que hemos de tener en cuenta.
Con esa rigidez que antes deda del tema de acceso
a la función pública, yo he de decir que a nosotros nos cuesta bastante, y ya adelanto la postura nuestra a votar algunos
puntos a favor, porque se mueven y hay que entenderlos
como un aspecto voluntarista y se mueven un poco en interpretaciones, que hay que decir que hemos de respetar la normativa que hay porque de otra forma, seguramente no nos
gusta pero es la que bayo Yo quisiera hacer, por tanto, algunas precisiones a la misma: La primera es que el número de
profesores no es de 50 sino 23, es una precisión que conviene
hacer, con esto no quiero decir que el problema, por ser
menos cantidad, no tenga importancia, porque no es por
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esto, aunque fuesen solamente unas pocas personas las
afectadas creo que el interés de todos tendría que estar
en solucionar este problema. La segunda precisión que
antes comentaba es que las oposiciones -como el Sr.
Tejero antes hada referencia- tienen unas convocatorias
que las hace el Ministerio de Educación y las hace para
el territorio que vulgarmente se conoce como territorio
del Ministerio de Educación y Ciencia (territorio MEC)
y el resto de otros territorios tiene otras características
y otras convocatorias porque tienen competencias, tienen transferidos las funciones y servicios en materia
educativa. Por tanto, yo tengo que decir que, bueno, que
desgraciadamente la normativa es la que es.
y ya yendo a la cuestión de los tres puntos que
ustedes nos presentan, yo diría que en el primer punto
vamos a votar a favor, pero vamos a votar a favor aun
diciendo que es una voluntad que expresamos todos pero
que implicaría muchas dificultades porque si todos los
funcionarios que están fuera de nuestro territorio, de las
Islas Baleares, y son funcionarios del Estado tienen que
venir aquí, pasan dos cosas: o hay transferencias o el
Estado incrementa los puestos de trabajo que tiene aquí
en las Baleares. Por tanto, yo creo que, entendiendo este
primer punto en ese sentido, lo que nosotros queremos
es que el que tenga plaza fuera de las Islas Baleares,
aquel funcionario, pueda volver, pues que se haga cuanto antes pero la vemos un poco difícil porque esto significaría, en la forma actual, que la Administración periférica del Estado tendría que crecer, a lo cual todos
estamos en contra porque hemos tenido aquí también
un debate de administración única y las líneas de política van por otro sitio.

El segundo punto es una imposibilidad, votar
una imposibilidad a nosotros no nos gusta porque una
imposibilidad es decir que se recuperen el 100% de
desplazados antes del próximo concurso de traslados,
esto es imposible, podemos estar más o menos de acuerdo pero esto es imposible, por tanto votaremos en contra del número 2.
y en el número 3 compartimos el sentir y nuestro voto irá en esta dirección aunque la redacción no es
muy afortunada, y yo sé que no hay mala voluntad por
parte de ustedes en cuanto a política, evidentemente,
porque claro, aquí nosotros nos pronunciamos en contra de las últimas oposiciones y realmente en contra de
tomar posiciones uno tiene que pronunciarse porque hay
unas listas de admitidos, excluidos en principio, hay unas
pruebas selectivas y luego hay una jurisdicción, la jurisdicción administrativa, a la cual uno puede ir si no está
conforme. Por tanto, nosotros estamos en contra de lo
que usted explica aquí, de la mala organización que el
Ministerio de Educación hace de estos casos porque,
habiendo aquí plazas vacantes, no tiene objeto, si bien
las listas son, como se ha explicado aquí, que funcionarios que tienen plaza estén en Cáceres o Badajoz y otros
de Badajoz que tampoco quieren venir aquí pues estén
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aquí, en Baleares. Por tanto, nuestro voto va en este sentido
más que en el rechazo a las últimas oposiciones que, si usted
me permite, una redacción más afortunada sería suprimir
esa línea ahí que hay en medio, desde "últimas oposiciones"
hasta "enseñanza secundaria ", si me permite, pero tampoco
haríamos ninguna cuestión para votar en contra.
Por tanto, resumiendo y hechas estas precisiones, a
nosotros nos parece que es un derecho fundamental que
nuestros ciudadanos puedan trabajar en esta comunidad
autónoma, que no tengan que emigrar para trabajar en otros
sitios y que, en consecuencia, votamos al punto número 1
que sí, al punto número 3 también, con la precisión que
antes hacía, y al punto número 2 votaremos que no. Muchas
gracias, Sr. Presidente.

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

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. En torn de replica el Sr. Serra té
la paraula.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. Les repliques aniran per odre
d 'intervenció deIs grups parlamentaris i aclariran un parell
de qüestions.
La primera és l'agraiment al Grup MIXT pel seu
suporto Quant a la intervenció del Sr. Tejero, del Grup SOCIALISTA, nosaltres entenem que quan s'insta el Govern de
1'Estat és obvi que és en la mesura de les seves possibilitats,
aixo és una obvietat, no hi ha cap problema perque hi figuri,
per a nosaltres, aixo ja és una qüestió deIs altres grups que
ho han de votar, si s'hi avenen a bé o no, pero entenem que
és una obvietat.
El segon tema, i aquí la replica ja és comuna a les
intervencions del Sr. Tejero i del Sr. Jaén, és respecte del
punt segon. Per a nosaltres el punt segon és el més concret,
és el més clar i el més contundent, a mi em pareix que no
tenim la mateixa font d'informació el Grup PP-UM, el Grup
SOCIALISTA i el nostre, em fa la impressió que no acabam
de tenir la informació precisa els distints grups, jo no dic que
la nostra informació sigui la bona, tant el Sr. Tejero com el
Sr. Jaén, també la poden haver tenguda i, per ventura, millor que la nostra i tot, pero a nosaltres se'ns ha insistit que
és en aquestes darreres oposicions que hi ha hagut un problema administratiu burocratic molt gros i que els han donat
per tota explicació, a aquesta vintena que voste diu, eren
més de cinquanta pero llavors hi va haver arreglaments amb
distints mecanismes, que el Sr. Jaén coneix tant bé com jo o
més, a una administració grossa i sí, en queden vint i busques, ho he dit abans, 1'0sciI-lació, quan ho presentarem ens
donava un nombre d'una cinquantena pero després ens
digueren que la cosa es movia entre vint i trenta, per tant,

s'ajusta als 23, convenim que la informació precisa del
Sr. Jaén és clara.
Pero quan aquest coHectiu es presenta en la
Direcció Provincial del Ministeri d'Educació i Ciencia
i explica: Nosaltres hem tret l'oposició, nosaltres tenim
el llistat de places de Balears amb vaca!}t, aquestes són
les places que ocuparem, es contesta: Es un error del
Butlletí Oficial de l 'Estat, i via correcció d 'errors del
BOE -aixo es greu, Sr. Jaén, estic parlant d'un tema
gravíssim, a nivel! de funcionaris es gravíssim el que
estam comentant, perque voste ho és i jo també som
funcionari i sabem que és aixo- desapareix la possibilitat
d'ocupar una pla<;a a Balears, que és allo que jo els
explicava, quants d'aquests professors no haurien anat a
oposicions fins que hi hagués hagut competencies o
places a Balears?, perque haver-se de traslladar tenint
família a Balears, jo no sé el sou com els deu quedar a
final de mes amb les des peses que aixo significa?
Aleshores, obviament, el que no és presentable
per a nosaltres és que se'ls digui: És un error administratiu, és un error del Butlletí Oficial de ['Estat. Aixo és
jugar amb una cosa elemental deIs funcionaris perque
quan un oposita ha de saber, i aquestes són les regles del
joc, quines places hi ha i on son, i un ha de saber que
llavors, per unes prioritats, li toca una pla<;a o li'n toca
una altra. Pero és que, en aquest cas -i jo els cont el que
m'han explicat afectats- no sé si afecta els vint-i-tres o
els cinquanta i busques pero sí que, concretament, algunes especialitats com educació física -i els die la font,
amb més precisió, Sr. Tejero-, a educació físiea les pI aces estan vacants, perdó, és clar que les ha ocupades una
altra gent, és clar que sí, pero interinament i, amb posterioritat, no funcionaris, no la funció pública, i el director provincial -o la Direcció Provincial- l'únic que els va
dir és que era un error que el BOE publica com a correcció d'errors, aixo no és presentable, no es pot admetre aquesta explicació.
Aleshores, aquesta és I'explicació o la replica
que els havia de dir. És clar, el primer punt és general
i té molt a veure amb les competencies . Nosaltres, Sr.
Jaén, el volem tranquilitzar, no volem creixement de
l' Administració periferica, de cap manera, aixo és obvi,
el que passa és que també sabem que quan hi ha uns
funcionaris de l' Administració de l'Estat que puguin
entrar en la Comunitat Autonoma, si és que hi ha places
a la Comunitat Autonoma, aixo és una via que s'utilitza
a vegades -o s'ha utilitzat qualque vegada- i és un sistema més.
Ara els explicaré, per acabar de veure el problema que ens preocupa, ens preocupa per al futur del
país, els diré un exemple que ahir ens posaven i que és
molt curiós: Metges catalans que vénen a Balears perque aquí hi va haver més facilitat per tenir places que
a Catalunya i resulta que ara se'n volen tornar i per mecanismes administratius resulta que han de quedar aquí,
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han de quedar aquí perque com que aqui no hi ha

ql.le1'1etencies
i alLa n 'hi ha i no l1i ha els convenís penillents
CO II 1"
•
I
.
. j
.
'a aquí temill. a a saOltal publ ca, em parelx que em varen
~~;. una quarantena que ja desitjarien lomar a Catalunya,
ben normal ilógica i, en canvi, el tema esta colapsa t

I;a

~~rque hi ha problemes burocnttics i admini traLÍus.

Ero pareix que els ha hero explicat, Sr. Tejero, ja li
die, ero pareix que la seva font d'informació n'és un poc
qualitativan;ent difere,nciada, de la ~ostra, pero el que nosa1[res creiro es que alXO no es pot dlf de cap manera a gent
que ja ha tret una pla<;a, voste també és funcionari com jo
mateix, de cap manera es pot dir que per correcció d 'errors
voste esta a tal banda; i segon, una gent que ha tret l'oposició fa un any, aixo voste ho sap, a un concurs de trasllats ha
tendra negre perque és gent jove, gent que ha tret la pla<;a
fa poc i en un concurs de trasllats, aixo voste ho sap, eis
merits de coneixement de Ilengua i cultura de Balears no hi
figuren i, en conseqüencia, la veritat és que el reto m a Balears aquesta gent no el té tan senzill, en absolut, i endemés
Balears, voste ho sap, és un mercat al qual més o manco
molta gent desitja venir. Quan jo vaig opositar la primera
vegada feiem coa i els anda lusos deien: "No pedimos ni Euzkadi ni Catalwía pero Baleares sí", evident.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. En tom de contrareplica el Sr.
Tejero té la paraula.
EL SR. TEJERO 1 ISLA:
Gracias. Sr. Presidente. Las fuentes de información,
Sr. Serra. yo tengo unas fuentes de información, no sé si
cualitativas o cuantitativas mejor que usted, pero una fundamental que tengo es la mía propia, yo he sido opositor este
año, me conozco perfectamente las bases y he tenido la suerte, el saber, lo que sea o todo junto de tener destino en esta
comunidad autónoma. Lo que sí que está claro en cuestión
de número de plazas es que hay un número de plazas determinadas que salen en la convocatoria en Baleares y salen
para distintas especialidades y distintas áreas en secundaria;
ese número de plazas, en la resolución provisional de seleccionados que se adscribe a Baleares, no coincide, con lo cual,
Cualquier persona con un mínimo de sentido común tiene
que ver que si han salido seis plazas y hay catorce personas
nombradas eso no tiene sentido porque no corresponde a las
bases iniciales. Es decir, me parece que en este caso podría
ser un autoengaño de las propias personas que hayan visto
Un destino que luego no se correspondía, primera parte.

h
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tiene y creo que la tenemos todos los grupos en esta
cámara. la intentamos tener lo que pasa es que no creo
que por la vía de la falta de verdad se llegue a una
óptica constructiva y a conseguirla. Una cuestión es,
como usted ha dicho, que por vía de la buena voluntad
o por determinados acuerdos se pueda conseguir que
determinados funcionarios accedan a la comunidad
autónoma donde quieran estar y otra cuestión es que se
utilicen mecanismos, bueno, es decir, que se intente
reajustar la legalidad, cuando hay una legalidad y unas
normas.
Antes de terminar quería reincidir otra vez en
que para cualquier opositor, como usted debe saber
también -o mejor que yo-, el obtener plaza jamás garantiza el obtener plaza en una comunidad autónoma, al
menos en el territorio gestionado por el Ministerio de
Educación y Ciencia, sino que el obtener plaza garantiza, si se aprueba, el obtener plaza en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, y todo opositor sabe que puede obtener por el número de puntuación que ha obtenido, no por otra cosa, en concursooposición y méritos, el número de puntos que se obtiene al final, si resulta que en Baleares hay siete plazas de
la especialidad de física y yo saco el número nueve sé
que no tengo plaza en Baleares, aunque haya aprobado
porque si no el otro mecanismo sería sólo sacar estrictamente el número de plazas para esa comunidad, eso es
así y usted lo sabe.
Por último me gustaría decir dos cosas, dos
precisiones: Una, si en el punto primero están de acuerdo en añadir "en la medida de sus posibilidades" lo cual
sería una rectificación con la que nosotros estaríamos
a favor, y dos, si ustedes, en el punto tercero, hay una
propuesta que ha hecho el Sr. Jaén, que yo no sé hasta
que punto están ustedes de acuerdo o no. De cualquier
forma no sabíamos, hoy lo hemos sabido, pero no sabíamos que era un derecho constitucional el no emigrar.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tejero. Més intervencions en contrareplica? No hi ha més intervencions, en conseqüencia
passarem a la votació. Farem la votació per separat de
cada un deIs tres punts que componen la proposició no
de llei.
Votarem en primer lloc el primer punto
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor es volen
posar drets, per favor? Gnkies, poden seure.

Segundo, corrección de errores y tercero, publicación
definitiva donde se dice exactamente la correspondencia con
l~s plazas iniciales. Si eso a usted le parece incoherencia lo
SIento mucho pero me parece que eso no es ajustarse a la
verdad y se lo puedo demostrar cuando quiera.

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra es
volen posar drets, per favor?

Yo creo que, como usted ha dicho en un momento
determinado de su intervención, una óptica constructiva la

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies,
poden seu re.
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38 vots a favor, cap en contra, 19 abstencions. Queda
aprovat el punt primer.
Passam a la votació del punt segon.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor es valen posar
drets, per favor? Grades, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra es valen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

grups d'oposició que demanava la retirada de]a proposició de lIei, pero tenint en compte aixo i endemés una
formació política amb representació -endemés de tota
l'oposició- parlamentaria, i no precisament de l'oposició, també ha manifestat públicament que demanava la
retirada d' aquesta proposidó de Ilei, només voldria fer
notar a aquesta presidencia que si hi hagués consens a
tota la cambra i se sotmetés al PIe de la cambra aquesta
qüestió que fos, previament, a la defensa a la totalitat
perque, obviament, decauria aquesta esmena a la totalitat que nosaltres presentam.

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
EL SR. PRESIDENT:
8 vots a favor, 49 en contra. Oueda rebutjat el punt
segon.
Passam a la votació del punt tercer.
Sres. ¡Srs. Diputats que voten a favor es valen posar
drets, per favor? Grades, poden seu re.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra es valen
posar drets, per favor? Grades, poden seure.

Gracies, Sr. Vida\. Jo vull fer constar, en primer
\loe, que la qüestió encara no ha anat a Mesa i, per altra
part, d'acord amb I'article 128.2, tal com vaig manifestar
en Junta de Portaveus, entenc que I'únic que en pot
pro posar la retirada és el grup que I'ha presentada,
endemés no afecta ( ... ) que aquest debat que es pugui
produir avui el fet que es demani o no es demani la
retirada per part del grup que 1'ha proposada; en conseqüencia, passam al torn d'intervencions i aquest tema es
veura avui mateix.

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha.
Per defensar l'esmena té la paraula el Sr. Vidal.
38 vots a favor, 19 en contra, cap abstenciÓ. Queda
aprovat el punt tercer.
1I.- OEBAT ESMENA A LA TOTALITAT AMB TEXT
ALTERNATIU RGE NÚM. 3907/92, PRESENTADA PEL
GRUP PARLAME1)TTARI MIXT, A LA PROPOSICI9 r¡(f
OE LLEI RGE NUM. 3093/92, DE MODIFICACIO DE
DETERMINATS ARTICLES DE LA LLEI 1/91, DE 30 DE
GENER, O'ESPAIS NATURALS 1 DE REGIM URBANÍSTIC DE LES ÁREES O'ESPECIAL PROTECCIÓ OE LES
ILLES BALEARS.
EL SR. PRESIDENT:
Passam al segon punt de 1'Ordre del Dia que és el
debat de l'Esmena a la Totalitat amb text alternatiu número
3907, presentada pel Grup Parlamentari MIXT a la Proposició de L1ei número 3093, de modificació de determinats
articles 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. Per fer la defensa de l'esmena a la totalitat té la
paraula, pel grup presentant, el Oiputat. .. Sí, Sr. Vidal?

EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Després de les paraules del Sr. President, tenint en
compte i posant per endavant que aquesta cambra ja
havia pres en consideració la proposició de llei...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Vidal, se cenyeixi a la qüestió.
EL SR. VIOAL 1 JUAN:
Sí, precisament és de la qüestió, Sr. President.

La proposidó de llei que és objecte d'aquesta
esmena a la totalitat, aquest Grup Parlamentad MIXT
ha elaborat aquesta esmena amb text articulat a la proposició de llei -repetim- de modificació de la LEN que
el passat 25 de setembre va presentar el Grup Parlamentari PP-UM a aquest Parlament. La presentam amb dos
objectius concrets i amb un motiu de fons claro

EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Grades, Sr. President, si em permet una qüestió
previa; d'acord amb l'article 128.2 i, concretament, amb I'últiro paragraf, on diu que si una proposició de llei havia estat
presa en consideració la retirada de la qua! només sera efectiva si l'accepta el PIe de la cambra j , tenint en compte que
jo ja sé que aquesta qüestió la vaig plantejar davant la Junta
de Portaveus i sé el que em van contestar perque no havia
arribat encara a la Mesa 1'escrit que varem signar tots eIs

Aquesta esmena a la totalitat, de comptar amb
el suport d'una majoria d'aquesta cambra, suposaria la
millor sortida a un enfrontament de partits i coHectius
que, es vulgui o no, cada dia esta en el carrer o en l'ambient i que es fa més perillós i de conseqüencies greument negatives per a l'estabilitat i governabilitat de la
nostra comunitat autonoma ja que, per una banda, resoldria racionalment la necessitat d'una adequació de la
LEN a la reatitat geografica i social de les Pitiüses, aixo
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ha pot discutir ningú. i d'altra impediria ( ... ) correcció es

(10 ués a tenne una desprotecci.ó capritxosa de molts el in-

dUg arreu
ts

de totes les Illes catalogats com ANEl (Árees

drCturalS d'especial ¡nteres) per la vigent Llei d'espais naw(1a
falso
No és pas acceptable la legitimació, entre cometes,
ue addueix eJ Partit Popular quan diu -i és veritat- que els
(Jotao ts de les Pitiüses que els atorgaren majoria absoluta
voneixen peliectament, a ravés del programa electoral que
~ropugnaven. una reforma de la LEN ¡que, per aixo, els
donaren el suportoEfectívament, el seu programa assenyaJava
c1arament que la reducció de les parceHes mÍnimes per
edificar les ANEI seria de 200.000 a 30.000 metres quadrats
i les ARID de 30 a 10.000, pero el que no diuen ni figurava
en el programa electoral per a les Pitiüses és que en la dita
modificació exclourien amb arbitraris criteris singulars paratges naturals de les nos tres illes.
No sé que passa pero pareix que no som el centre
d'atenció i aixo me molesta molt.
Aixo és el que no es pot admetre i el que, en definitiva, fa rebutjable la reforma que suposa la proposició de llei
del PP a la qual oposam aquesta esmena a la totalitat. Una
esmena que, tal com deim en l'exposició de motius, contempla principalment: Les arees naturals d'especial interes seran
objecte del més alt nivell de protecció, els terrenys limítrofs
de la ribera, etc., de la mar, també sera objecte del més alt
nivell de protecció la zona alta de les muntanyes, les cimeres
de les muntanyes, i explicam el que s'entendra per aquestes
zones altes de les muntanyes.
En segon lloc als terrenys esmentats a l'apartat anterior només s'hi permetran les obres de conservació, infrastrucutra, insta1-lacions, dotacions subterranies, etc.
Així, en primer 1I0c, modificam el text de l'article 11
que, com hauran observat els Srs. Diputats, subratlla especialment aixo que hem dit, pero l'article 12 reculI una modificació raonable i raonada pel que correspon a les Illes d 'Eivissa i Formentera pel que toca a aixo que hem anunciat que
exposaríem i que esta d'acord amb l'exposició de motius i
que llavors aquest altre centre d'atenció ha desviat la nostra.

Amb aixo el que volem dir -i no voldria perdre els
papers- és que a l'exposició de motius i quant a aquesta
reducció que defensam per a les illes d'Eivissa i Formentera
per a les parceHes mínimes per permetre l'edificació d'un
~abitatge, feim menció a l 'assentament de la població autoctona i a les costums hereditaries d'Eivissa i Formentera
que han estat tradicionalment i que són marcadament di fe~ents de les de Mallorca j Menorca. Tots sabem que Eivissa
1 F'ormentera són de població disseminada i, per tant les
caraCterístiques fa n que sigui aconsellable que aixo sigui
C01'll.pletament diferent, i aixó esta el acord amb la proposta
del Partít Popular de la modificació del Partit Popular.
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Llavors parlam que aquestes singularitats han fet
que les superfícies actuals de les finques, sobretot l'assumpte hereditari, a les illes d'Eivissa i Formentera no
reuneixen, la gran majoría, l'extensió mínima exigida
per la Llei 1/91, o sigui, per la coneguda popularment
LEN. D'altra costat es regula més exhaustivament la
protecció, per a tot l'arxipelag, de les muntanyes, pel
que hem dit anteriorment. Respecte del títol 11, s'introdueix una categoria nova d'espai natural que es denominaria "paratge natural concertat" i que, com diu la seva
eLenominació queda cIar que seria potestatiu per part
deIs propietaris acollir-s'hi.
Pas alIa on m'havia perdut, que és l'article 12,
deim, precisament, i on fixam que la finca mínima
susceptible d'edificació d'un habitatge a les ANEI, que
per a Mallorca i Menorca és de 20 hectarees, nosaltres
la deixam en 7'5 hectarees; i pel que respecta a les
ARID, nosaltres passam -o proposam- que de les 3 hectarees que s'assenyalen a la LEN per a les illes de Mallorca i Menorca es deixi en l' 5 per a Eivissa i Formentera.
00

Quant a l'article 14 -voldria trobar-lo-, bé assenyala aquesta extensió, precisament allo que hem dit
de les ARID, o sigui que ja els ho havia explicat.
Sobre el títol 11 de la Llei 1/91, addicionam un
article, el 25 bis, que precisament recull aquesta figura
o regula aquesta figura nova que hi introdulm, el paratge natural concertat i que, com tots els Srs. Diputats el
tenen, no em faré pesat en explicar-lo.
Pel que fa a l'article tercer i a la disposició addicional tercera, en la qual es preveu que el Govern promoura la declaració d'espais naturals protegits per a les
arees següents, nosaltres assenyalam a Mallorca: Mondragó, es Trenc, s'Albufereta, sa Dragonera, arees representatives de la Serra de Tramuntana; a Menorca:
s'Albufera des Grau i illa de'n Colom; a Eivissa i Formentera: els illots de Mitjorn i Ponent a Eivissa i ses
Salines d'Eivissa i Formentera. Hi afegim que el Govern
-o per part del Govern- per declarar-les com a tals tendra un termini maxim de divuit mesos, no vuit, com
han dit algunes informacions.
Bé, creim que queda, amb el que hem dit, suficientment explicat el que és la nostra proposta d'esmena
a la prQPosició de lIei del PP per modificar la vigent LIei
d'espais naturals. Es tracta aquesta proposta, la nostra,
d'una LEN o de deixar una "LEN-nitiva", em permetin
el joc de paraules, lenitiva, modificació, una lenitiva
modificació, perfectament assumible per totes les forces
polítiques representades en aquesta cambra i es fixin
que no dic grups polítics sinó forces polítiques representad es en aquesta cambra, perque aixo permetría una
retirada honrosa, a vegades és, fins i tot, una victoria,
una retirada, ja que 1'hem demanada pero pareix que
aixo no és possible, una retirada a l'actual LEN i amb
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aquesta esmena es promouria una nova tramitació amb unes
possibilitats d'íntroduír-hi les esmenes que les diferents forces polítiques representades en aquesta cambra volguessin.
Per tant, jo cree que tates les torces polítiques representades
aquí haurien, si de veritat valen que es mantengui una modificació -tom a répetir- lenitiva-, si valen aixo haurien de da r
suport a aquesta es mena que nosaltres presentam.
Per tant, amb aíxo s'aconseguiria una, també, i
aguest és el nostre objectíu, adequació de la LEN respecte de
les ¡¡¡es menors j , al mateix temps, darÍem satisfacció a imponants col'lectius i una cosa popular, de poble, s'entén, que
demana que no es desprotegeixin els espais naturals, tal com
podría suposar la proposta, no precisament lenitiva, gue amb
el suport d'aquesta cambra pretenem esmenar. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Vida!. Se suspen la sessió per un
temps de deu minuts.
Senyores i senyors, recomen~a la sessió. Passam al
torn d' intervencions deIs altres grups que hi vulgui intervenir. Pel Grup PSM i EEM, té la paraula el Sr. Serra i Busquets.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. És el
segon debat sobre la reforma d'una de les lleis més importants que hem fet en aquest Parlament, de la Llei d'espais
naturals i de regim urbanístic, abans que faci un any de la
seva aprovació. Entenem nosaltres que estam davant una
alternativa important, jo diria que suggestiva, té interes la
proposta que ha defensat el Sr. Vidal i primerament diré un
poc els punts que, des del nostre punt de vista, tenen intereso
Creim que té interes el plantejament de la zona alta
de les muntanyes (oo.) sistema de cotes, creim que té una
habilitat i que té una habilitat a més de coneixer la reaJitat
d'aquestes zones altes, en conseqüencia és aquest un aspecte
suggestiu. Creim també que té un altre aspecte suggestiu
amb la figura deIs paratges naturals concertats, al menys és
un terna de debat, de possibilitat de debat, un tercer element
suggestiu és el de les segregacions, plantejar el que se n'ha
segregat abans de la Llei 1/91 i després de l'aprovació de la
Llei 1/91, i creim que té un altre punt interessant que és el
deIs divuit mesos que fixa per a la declaració d'espais naturals protegits. Per tant, Sr. Vidal, creim que, aquests quatre
aspectes, és important que puguin ser posats damunt la taula
amb planols i amb tot detall del que aixo implica i significa.

te que es fací pero dins un marc general, no fent aquí
una subllei diferenciada i, en conseqüencia, ens pareix
que aquest és un problema de base o un problema estructural gros. Per altra banda, nosaltres creim, Sr. Vidal, que amb la seva proposta hi ha un problema dar i
clau: Passar les "aneis" de 20 hectarees a 7'5 i les "arids" de 3 hectarees al' 5, la veritat és que continua
diferenciant excessívament tots els territoris de les Illes
Balears i Pitiüses i, al mateix temps, tampoc no acabam
de veure que voste, amb la se va proposta, reculli les
aspiracions de col'lectius importants. Nosaltres creim
que a Eivissa hi ha, en aguest moment, un debat ciutada
important, és evident que el PP va plantejar durant la
campanya electoral el que ara ha dut aquí quant a la
reducció "d'aneis" i "arids li , en canvi no havia plantejat
la desprotecció d 'una serie de zones, aquí s'ha de diferenciar c1arament el que s'havia dit que es faria i el que
no s'havia dit, també és evident que a Eivissa hi ha un
front ampli de tipus social que és comú a totes les Balears i Pitiüses i que és la defensa de la lIei tal com esta i,
en conseqüencia, una peüció, que no només 1'hem feta
els grups parlamentaris sinó que també la fa gran part
de la societat, que és que el Govem vengui a bé a paralitzar aquesta tramitació de la lIei, que el PP i UM venguin a bé, en definitiva, a aquesta retirada per tal de
serenar aquests temes i, a partir d'aquí, pot ser que,
passat un temps, amb serenor es puguin corregir errors
que hi ha a la llei, evidentment que la llei té errors pero
no són aUo que el PP-UM ara defensen, sinó que és una
altra qüestió molt diferent, a part que possibles problemes que tengui la llei o complexitats o aspectes d'aplicació difícils puguin ser discutits, consensuats, des de
I'óptica, pero, desproteccionista.
Per tant, nosaltres creim que aquesta línia intermedia que voste duu, si bé té aquests aspectes suggestius i que suposam que voste els presentara com a
esmenes parcials -o el Grup MIXT-, ens imaginam que
utilitzara la via d'esmenes parcials el termini de les quals
per ser presentades acaba a la una d'avui, precisament,
ens pareix que poden donar lloc a un replantejament de
situació o bé dins la tramitació de la llei o bé a un futur
immediat en que es puguin discutir coses que afecten la
llei peró, des d 'una óptica proteccionista global.
Nosaltres creim, per tant, que, si bé hi ha aquestes qüestions suggestives, a nosaltres ens pareix que
aquesta proposta que voste duu és molt sectorial, molt
parcial i, a la vegada, tampoc no obeeix els criteris de la
Uei, que són els crÍteris que, en aquest moment, el nostre
grup defensa.
EL SR. PRESIDENT:

Pero, a la vegada, ens trobam que el que voste avui
ha defensat i proposat té una serie de problemes estructural s
grossos. El primer és que voste plan teja només problemes de
la llei respecte de l'illa d'Eivissa quan la llei és per a tot
I'ambit de les illes Pitiüses i Balears. Aleshores, el tractament
específic dins el marc legal d'Eivissa i Formentera és correc-

Gracíes, Sr. Serra. Pe! Grup Parlamentari SOCIALISTA, el Sr. Triay té la paraula.
EL SR. TRIAY I LLOPIS:
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Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo creia que podia
"er un cert rise en participar en aquest debat a la vista deis
/lafrol'ltaments socials que mencionava eL Diputat Sr. Vidal,
:~ que mai no hag~~ im.~ginat é~ que el que ~ perillós és
el silenci. la no part ¡CI~aClO, a la. vista d.el tros d angel gue ha
. igut dan1l1ot la caclu'a del Vlcepresldent segon d'aquest
ca
i
d
.
parlament. POl ser a<;o" es el
que van
pensar
mo ts e ClutadaJ'ls el dijous día 26 davant una qüestió tan fonamental. i és
que el fet socialment perillós era e l silenci, p~r ac;o t?t~ va~~
quedar gratament sorpresas per una tan masslva partlclpaclO
en defensa de la Llei d 'espais naturals.
Durant anys, a partir de la Llei 1/84, de dec1aració
d'arees naturals d'especial interes, en aquest Parlament s'han
anat proposant -i en molts de casos s'han anat aprovant- lleis
singulars de protecció d'espais naturals concrets, així es van
salvar d'una destrucció segura es Trenc, s' Albufera des Grau,
sa Punta de n'Amer, s'Estanc des Peix i tants d'altres, i cada
vegada o quasi cada vegada que aquesta cambra va plantejar
una iniciativa d'aquest tipus vam haver de sentir el discurs
conservador en contra de la protecció concreta i a favor de
la protecció general, de la protecció de conjunt deis espais
naturals de les Illes Balears.
En la necessitat d'una definició global, conjunta, deIs
espais naturals, tenien raó, pero a la vegada la dificultaven,
la dilataven en el temps o proposaven delimitacions que no
havien de ser més que criteris per a futures, llavors, i futures, ara, directrius d'ordenació territorial, no volien una llei,
pero a la fi varen tenir la protecció de conjunt i aquesta és
la Llei 1/91, la Llei d'espais natural s de les Illes Balears. Ara
podríem dir que, paradoxalment, peró aixo no seria cert,
ara, óbviament, logicament, els qui rec1amaven el marc general -els conservadors- i desqualificaven cada una de les propostes singulars que tenien per objecte la urgent protecció
deIs espais que estaven en perill imminent o proxim de des aparició són els qui vénen a rompre aquest marc i volen modificar la Llei d'espais naturals.
Ens demanam: Aixo és a causa de un major estudi
i aprofundiment del medi físic i biológic, per criteris objectius de caracter general? No, uns per uns "golfs", uns al tres
per unes urbanitzacions, un aItre per un port, un altre per
una parcel'lació rústica, un aItre per un centre comercial,
obviament per interes social.
Aq uestes són totes les expectatives, vives o larvades,
d'urbanitzaci,ó, d'ediflcació de parce] ·!ació, d'espais naturals,
I~ que la mod iiicació de la Llei inclou? Són les úniques que
hl ha? No; apo rten res de oou, res d'especial" al tuI"isme o a
~'urbanisme de les Illes Balears? Tampoc, pero són els proJectes, les propostes. deIs qui més els han aj udat, deis qui,
com es diu coHoquiaJment, no poden d ir que no, deIs més
Proxims al presiclent ele la Comunitat Autonoma. 1 l'esmena
del Sr. Vidal, del Grup MIXT, vol acabar amb lot a~ó vol
tnantenir tots els nivells, vol eliminar totes les Teduccions les
t A.!ca ufar, la de Cala Falcó i Portals Vells, La de Son Real ,
.a de ses Salines, la de sa Cava Santa i tots les aJtres, i aixo
es Ulolt posifiu , amb aixo coincidim totalment.
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Que no se'ns vengui amb el retret que, quant a
ses Salines, perseguim la persona del president de la
Comunitat, el Sr. Gabriel Cañellas i Fons, perque tots
els espais tenen propietari i, sens dubte, ses Salines constitueixen un espai amb valors de primera magnitud, ara
ja d'ambit de la Comunitat Europea en aplicació de la
Directiva de protecció d'aus salvatges. El moviment per
a la defensa de ses Salines és molt anterior a l'Estatut
d' Autonomia, ses Salines han de ser objectiu prioritari
de tata política que es vulgui considerar rigorosa, seriosa, de preserva ció del medi natural a les Illes Balears,
sigui el Sr. Cañellas gerent d'Ibifor, sigui el Sr. Cañellas
president de la Comunitat Autonoma o sigui el Sr. Cañellas, a full-time, president de la Fundació de les Illes
Balears, perque l'objectiu són ses Salines i no el patrimoni o la persona del president de la Comunitat Autónoma.
1 tant és així que ni el Sr. Abel Matutes, en
1979 candidat al Senat, va tenir cap problema per signar
el compromís per a la declaració de ses Salines parc
natural, declaració de pare natural que tretze anys més
tard rebutjaria aquesta cambra, potser en aquell moment
els interessos del Sr. Matutes eren uns aItres. Pero tornem a l'esmena a la totalitat amb text alternatiu.

Sr. Vidal, creim que una política de terme mitJa, que una política d'atracar distancies entre la LIei
1/91, d'espais naturals de les Illes Balears, i la reforma
que impulsa el Sr. Cañellas no és possible, que és profundament negativa, que aquí no cap una casuística,
una doctrina de mal menor, la LIei d'espais naturals és,
per a nosaltres, una llei de mínims i, per tant, qualsevol
devaluació sera un mal major. La podran malvendre
pero per a nosaltres no esta de rebaixes. Els socialistes
del Partit Socialista de les Illes Balears-PSOE ens hem
compromes electoralment a defensar la LIei d'espais
naturals i a fomentar el seu compliment i la seva gestió,
formant part de la plataforma en defensa de la LIei
d'espais naturals, no patint cap síndrome d'Estocolm i,
per tant, no donam la raó, ni totalment ni parcialment,
als qui pretenen un retrocés a la política urbanística i
ambiental de les Pitiüses de més de 20 anys; per tant, no
ens conformam amb les reduccions per edificar a Eivissa
i Formentera. Tothom sap, Sr. Vidal, que nosaltres no
vam donar suport a la iniciativa legislativa popular que
anava en aquest mateix sentit.
No veim oportunes aquí i ara les millo res que
es proposen, altres moments i mecanismes hi haud. No
volem legitimar cap canvi, perque aquest canvi d'avui,
reglamentariament, no és un final sinó un nou comen<;ament que, de prosperar, obriria un nou termini d'esmenes on tornaríem a trobar les mateixes qüestions, les
mateixes propostes reductores d'espais i simuladores
d'una protecció. 1 a la balan<;a final del procés una
millora puntual, que n'hi ha a la seva proposta, una més
exacta definició. un perfeccionament de la gestió, passaria igual a tot Son Real, Son Alcaufar o a totes ses Sali-
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nes; servirien per desligitimar davant l'opinió i possiblement
davant els tribunals la magna obra que su posa la Llei 1/91, el
més important de vuit anys d'autonomia, la importancia de
la qual creix així com passa el temps.
Per aixo, Sr. Vidal, no votarem la seva es mena amb
text alternatiu; creim que ¡'única sortida honorable és la
retirada de la lIei per ordre del president de la Comunitat
Autonoma, només la retirada pot acabar amb la repugnancia
social cap a unes rebaixes de la Llei d 'espais naturals per
donar satisfacció a urbanitzadors proxims. Només una retirada de la modificació de la Llei d'espais naturals, expeditiva
i sense manies, com expeditiva i sense manies és la proposta,
pot acabar amb ¡'estat d'alarma social i d'ansietat social que
s'ha creat entre una ciutadania, cada vega da més conscient
de l'estreta relació entre la crisi economica i els excessos
edificatoris i la destrucció deis espais naturals. Moltes gracies.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay, pel Grup PP-UM, té la paraula el
Sr. González i Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Lo
primero que se me ocurre decir es que resulta notable el
señalar aquí que, de las cuatro razones básicas que dábamos
hace unos pocos días al presentar nuestra propuesta de
modificación de la Ley de espacios naturales, se nos reconoció ya casi inmediatamente una, que es que esa ley tenía
errores y ahora se nos empieza a reconocer la segunda, porque el Grupo MIXTO dice hoy que el tratamiento de las
superficies mínimas en Ibiza y Formentera, a efectos de la
edificación de viviendas, tal como viene en la actual ley, es
un absurdo y lo pone de manifiesto la enmienda que hoy nos
presentan; hemos avanzado un paso y yo creo que si se tuviera el valor de entrar en detalle, de pronto se nos reconocerían las otras razones y la exactitud de lo que queremos
descalificar y la de que resulta estúpido cercenar la construcción o el desarrollo de unos campos de golf que nada dañan
al paisaje y mucho menos a la fauna o a la flora, modificando
brevemente unas líneas que fueron trazadas sin gran precisión.
Entrando ya de lleno en la proposición presentada
hoy debo empezar por decir que no podemos hacerla nuestra, y vaya detallar las razones.
En primer lugar está la modificación que se propone
del artículo 11 de la actual ley, so pretexto de dar una mejor
protección a las cimas de las montañas se introduce el siguiente párrafo: "También serán objeto del más alto nivel
de protección la zona alta de las montañas y se entenderá
por zona alta de una montaña los terrenos situados por encima de las cotas resultantes de promediar la correspondiente
a la cima y las de los puntos de las laderas en las que la pen-

diente sea del 20%.11 Es evidente que la mente inequívocamente ingenieril del autor ha pensado más en la
geometría descriptiva que en la realidad, ha supuesto
una montaña geométricamente perfecta, compuesta por
un cono de generatriz curva -imaginamos que de directriz circular- en la cual se traza una tangente con pendiente del 20%, pendiente precisa y concreta, en la
intersección de dicha tangente con la generatríz se
obtiene un punto cuya cota se promedia con la del vértice del cono-montaña, y ahora ya sólo resta trazar un
plano perpendicular a la altura de la montaña, paralelo
pues al plano que se supone del terreno, y precisamente
con la cota promedio anteriormente hallada y desde
donde ese plano corta al cono-montaña hasta su vértice
es lo que debe ser considerado del más alto nivel de
protección. La cosa, como puede verse, es elemental.
Lo que ya no resulta tan sencillo es hacerlo si la
montaña no es un cono, sino una elevación irregular
cuyas laderas no son ni parábolas ni hipérbolas sino que
tienen formas caprichosas que varían a lo largo de las
teóricas generatrices y de las directrices, por lo que
resulta imposible, en la práctica, aplicar el geométrico
criterio del Grupo MIXTO.
Las modificaciones que se proponen en el artículo 12, referidas a las superficies mínimas edificables
en Ibiza y Formentera, en áreas naturales de especial interés y área rural de interés paisajístico, van en el mismo sentido que las nuestras, como ya he comentado
antes, en el sentido de reconocer una de las razones por
las que nosotros hacíamos la modificación que aquÍ
presentamos, y difieren, eso sí, en las cantidades, especialmente en el área natural, poco en el área rural;
cantidades que yo diría que son tan arbitrarias como las
que actualmente están en la ley y tan arbitrarias como
las que presentamos nosotros ya que no hay razones
objetivas para poner uno u otro número de metros o
por lo menos aquí nadie ha sabido explicar esas razones.
y es evidente que en este asunto debe procederse por una aproximación a la realidad, a la realidad de
la demanda social, en las últimas elecciones el Sr. Vidal,
del partido al cual representa, propuso unas modificaciones con unas superficies concretas, el nuestro propuso
otras, a eso nos atenemos, Sr. Vida!.

Considero superflua la 'modificación que se
propone, la de introducir el artículo 25 bis. El artículo
26 de la ley, tal como actualmente está, faculta al Gobierno de la Comunidad a declarar por decreto cualquier
figura de las contenidas en la Ley 4/89, en un espacio
dentro de nuestro ámbito de la Comunidad, por supuesto. Es igualmente posible para el Gobierno de la Comunidad concertar acuerdos de colaboración y de cooperación con los propietarios de cualquier finca, sea cual
fuere su calificación y, lógicamente, siempre que ese
concierto esté legitimado porque responda al interés
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eral. Para qué poner corsé, pues. a esas posibilidades ya

~~rertas y existentes en la legislación? , para qué complicar
a ás las cosas con la creación de nuevas figuras de parajes
O~l1certadOs si apenas se conocen las creadas por la legislaeciÓI'l actu al?.
Finalmente, respecto a la nueva redacción que se
ropone para la disposición adicional tercera, lo único que
~porta, a mi juicio, es .que pretende imponer plazos al Gobierno para el cumplimiento de la primitiva disposición
dentro , diría yo, de la mejor tradición de una oposición
parlamentaria, obliguemos aJ Gobierno a hacer las cosas
aprisa y, si las bace, diremos que esLán poco estudiadas y
poco meditada y si no las hace los denunciaremos por el
incumplimiento flagrante de los plazos contenido en la ley.
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hace unos meses votan a favor de la desprotección de
Son Vida y de las parcelaciones del área de Xorrigo y el
pasado jueves abandonan precipitadamente sus escaños
durante el desarrollo de un pleno, ¿sabían eso los manifestantes bienintencionados movidos por una propaganda feroz que nos presenta como vendidos y traidores a
nuestro pueblo, ante chicos de colegio?
Las respuestas a ésta y otras preguntas similares
dan, efectivamente, pie para una reflexión, no ya sobre
la modificación de la Ley de espacios naturales sino
también sobre el talante con que algunos abordan la
noble tarea de la política. Nada más, muchas gracias,
Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:

Por todo ello, en la convicción que nuestro texto se
acerca mucho mejor a la problemática de la Ley de espacios
naturales, no apoyaremos este texto alternativo. Nos queda,
de todas formas, un tema, un tema sobre el que se nos pide
que reflexionemos, una manifestación pública sobre la que pueden creerme- hemos hecho bastantes reflexiones. Partiendo del hecho incuestionable de que a esa manifestación concurrió mucha gente se me ocurren unas cuantas, de esas
reflexiones, la primera es que hay una evidente preocupación
por la conservación del entorno y los más jóvenes son especialmente !iensibles a eso, ya lo sabíamos y de ahí deriva
toda una política medioambiental, del Gobierno de la Comunidad, decidida, precisamente, en ese sentido. Los organizadores de la manifestación supieron, evidentemente, explotar esa preocupación, organizadores que, en su mayoría, son
-o eran- nuestros adversarios políticos o quienes les han
ayudado y, en ese sentido, se pronunciaron en la campaña
electoral reciente del pasado año, o sea, que a la cita no
faltaron quienes tienen por meta derribar a este Gobierno
concreto, desde socialistas a independentistas, desde nacionalistas de izquierda a verdes, yeso a nadie se le oculta.
Debemos suponer también, lógicamente, que había
personas sin adscripción política definida y sin prejuicios
doctrinarios iniciales, pero la gran pregunta que nos hacemos
y que yo les hago a todos ustedes es si estaban informados de
la reforma de la Ley de espacios naturales que nosotros proponemos, ¿cuántos manifestantes conocían, siquiera en
forma aproximada, nuestra propuesta concreta?, ¿cuántos
manifestantes sabían que simultáneamente a esa propuesta
el Gobierno balear aprobaba un decreto por el que se calificaban como área natural de especial interés 4.600 hectáreas
de encinar, tres veces más de lo que pretendemos reducir
con la modificación y que dentro de lo que ahora ya está declarado, 16.000 hectáreas, diez veces más de lo que proponemos ahora que se descalifique, pasarán a tener la máxima
protección, ésa que ustedes quieren para las zonas altas de
rnontaña?, ¿cuántos manifestantes sabían que ciertas modificaciones propuestas por nosotros contaban con el respaldo de
alguno de los partidos que se afanaban por encabezarla? El
~rupo M1XTO que presenta una modificación a las superfiCIes de Ibiza y Formentera o el caso más llamativo, que es el
caso del Partido Socialista Obrero Español, cuyos concejales

b

Gnkies, Sr. González i Ortea. En torn de replica té la par aula el Sr. Vida!.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gnkies, Sr. President. Bé, no és que vulgui ser
molt extens en la meva exposició pero per solidaritat
amb la Mesa i amb els altres que han sortit aquí jo
també he volgut sortir aquí sense casc per assumir el
risc que pugui su posar que ens vengui des de dalt alguna
cosa.
Bé, dita aquesta broma amb anim de distracció
sempre, he de dir al Sr. Serra que li don les gracies pel
que ha vist de positiu en la nostra esmena a la totalitat;
jo crec que, objectivament, tot és positiu perque se m'ha
acusat, per part del Sr. Serra, de parcial, en el sentit que
diuen deis árbitres quan no són objectius, i només veure
aixo d'Eivissa; bé, l'esmena que nosaltres proposam,
precisament dóna la raó ... i el! -o el seu grup- l'hauria
de votar a favor perque no és gratuIta la nostra argumentació sobre les singularitats que es contemplen a
Eivissa i Formentera per demanar aquesta reducció. Per
una altra banda no es desprotegeix res sinó que s'adequa
a una realitat geografica i social de les Pitiüses, ja em
dira on hi ha la perspectiva parcial.
Llavors també li he de dir una cosa, jo crec que,
com diuen, és millar una part que res, i així com estan
les coses -ca m he dit abans- jo crec que és una sortida
una nova tramitació perque hi caben també es menes;
llavors vostes podrien proposar el que volguessin, pero
no digui, Sr. Serra, que aquesta esmena a la totalitat no
pot ser acceptable pels coHectius d'Eivissa i Formentera
-perque voste amb aquesta apreciació també ha estat
concret, ha dit d'Eivissa i Formentera- que defensen els
espais naturals, fora que defensin altres coses que nosaltres no defensam ni busquin un altre camí, contrihiament al que pugui haver sospitat el Sr. González
i Ortea -al qual llavors tocara el seu torn-, nosaltres no
el buscam, fora que sigui aixo, aquests coHectius hauríen d'acceptar aquesta esmena a la totalitat si és que de
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veritat valen que no prosperi la presentada pel Grup PP-UM,
ben legítima pero que l'oposició, naturalment, ha de voler
que no prosperi.
Per tant, com ha dit algú -a Eivissa diuen que creien
que era més seriós, que no esta a l' oposició pero que esta en
aquesta cambra: Crec que tots hem de cedir en alguna cosa
sobre la LEN si volem que hi hagi un consenso
Pel que fa al Sr. Triay; bé, el risc, ja l'hem anomenat
aquí i ens hi solidaritzam, fins i tot ens solidaritzam o feim
nostra la seva apreciació sobre el perill j el fet greu que és el
risc del silencio aquí fins j tot ha tret algun company de grup
allo del l 1ZStinto básico, jo aquí podria treure una peHícula
també, en eivissenc es diueo moltons, el silenci és perfectament identificable o traduiole, recordin aquella peHícula:
El silencio de ... Gracies, no obstant aixo, pel reconeixement
que la nostra pro posta és proteccionista, m'ha sorpres que
ho digu és peró l'h i he d'agrair. Ara, sobre el que ha dlt, que
no la poden admetre, cregui que jo e m reafirm que, perque
voste ha di t que aquí no hi ha una cosa intermedia, jo ha
defens aquí i ho defens amb tots els filósofs de més altura
que la que pugui jo ... , que l'eclectic és millar que el radical,
tant per una banda com per una altra.
Per tant, tom a dir-li el mateix, que se la pot esmenar, llavors una nova tramitació i bé, el nostre programa
electoral ho deia també, l'altre dia es va exhibir el del Panit
Popular, que també el tenc, i llavors en parlarem amb el Sr.
González i Ortea, i jo els exhibeix el nostre, el deis lndependents d'Eivissa i Formentera, que dei a que la Llei d'espais
naturals deia: "Reducció de les superfícies mínimes exigid es
a Eivissa i Formentera per a la construcció d'habitatges
unifamiliars a sol rústic"; bé, crec que no és per síndrome
de cap mena, ni d'Estocolm ni de Guinea Equatorial, sinó
senzillament per una coherencia amb el nostre programa
electoral.
1 acab per dir-li que si volen la modificació o, millor
dit, si volen que la modifícació de la llei que fa el PP vagí
endavant, no votin aquesta esmena a la totalitat, queda perfectament clara la seva postura.

El Sr. González i Onea, bé, eH ha dit molt bé que
les raons de la seva modificació, en part, s'entenen, aquesta
part jo no els la he discutit mai des d 'aquesta tribuna i sempre hi hem coincidit. El que jo no puc admetre és que s'aprofiti aquesta raó per a alguna cosa que no és raonable, í
voste no em faci repetir el que he dít abans en la defensa de
la nostra esmena.
Ningú no ha parlat aquí -o per part meva- de camps
de golf, jo sempre diré que som partidari deis camps de golf
sempre que es facin legalment, aixo ho tom a repetir. És
logic que no facin seva, com ha dit, aquesta es mena a la
totalítat, a una proposició de llei seva, aixo és perfectament
logic; ara, per favor, amb aíxo de les muntanyes no em vengui amb tecnicismes i no atribueixi a mentes ingenieriles, que
jo no ho som, enginyer, í li puc dir que no és ingenieril la

mente que ha dit aixó pero sí q ue aixó és viable. Una
muntallya, voste ho ha dit, no és un con, pero 110 ern
faei fer un joc de parau les amb els COlOS i aq uestes coses.
Per tant, miri objectivament que és una m untanya i Vegi
en la no tra proposta una viabilitat que, a ra no és e l moment de demostrar-la h i aquí perque, ja Ji dic. no SOm
enginyer, peró qui l'ha reta tampoc no héspero és
una cosa que és qua i elemen tal.
En alIo altre és logic que marquem la diferenci_
a, ara, no obstant aixo -de seguida acab, Sr. Presidentjo li vull dir que no ha de considerar superflu I'anicle 25
bis perque n'hi hagi un altre que, per decret, permeti
que el Govern ho faci, és temptador govemar per decret
pero no se sol fer. Per tant, no és el mateix que una llei
s'hagi de complir que un decret, que és potestatiu, es
faci o no.
Bé, quant als terminis, per favor, és molt facil
posar-ne un exemple, no és el mateix dir que jo reconec
que Ji dec a voste una quantitat i que per aquest reconeixement podem estar tota la vida endeutats o que
m'assenyali un termini per pagar-la-hi, o sigui no crec
que la redacció tracti d'obligar el Govem per llavors
traure-li res.
Per acabar, amb la condescendencia del Sr.
President, i no l'he tret jo, el tema, pero sobre la manifestació en el sentít que d'alguna manera ha volgut
implicar supos que el Grup MIXT, no ho sé; jo li puc
dir, com amb al tres moltes coses, que a aquesta manifestació vaig ser observador i, per tant, en puc parlar amb
coneixement, pel que he vist, i sí que he volgut reflexionar a aquest respecte, pero no veig mai, ni ningú
no ho podra dir, que aquesta observació meya o aquesta
solidaritat amb el que pogués representar una part del
que representava, que la manifestació fos amb anim de
derribar aquest Govem. Pensin que per part d'aquest
diputat no és aquesta la intenció, ara, li vull dir una
cosa, i que aixo quedi molt ciar: Em preocupa, no que
el derribin, sinó que pogués caure tot sol. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal. En tom de contra replica té
la paraula, en primer lloc, el Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Sí, gracies, Sr. President. La contrareplica,
necessariament, no només pot abordar la intervenció
del Sr. Vidal pero cal que comencem amb ella i només
li direm, Sr. Vidal, que no és just ni objectiu que voste
ara digui: Els qui em voteu contra la meya pro posta
resulta que estau a favor d'aIlo altre. Aquest és un sofisma moIt barat i, en conseqüencia, no és just. La seva
proposta, a part de problemes estructurals, Ji he dit
abans que voste esta en la Iínía de reduccíó i en més
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Gracies, Sr. Serra. Sr. Triay, té la paraula.

de r tant, una reducció de més del 50% deis espais concrets,

~el espais en general, a part de .Ies arees, la veritat sigui dita.

,e molríssim i no és admissible en absolut a bores d'ara. Per
esnt • aquesta n 'és la raó, i bé és lógic que se Ji ha de recataeixer que en certs aspectes de Ia proposta l'
~
.
11 ha questlons
~l1te¡,essants a plantejar i suposam que, via esmena parcial,
~e'lls explicaran i debatran molt més en profunditat.

EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Sr. President, és una qüestió d'ordre per una
al'lusió directa, si m'ho permet, pel que ha dit el Sr.
Serra, i crec que ha vull deixar ben ciar.
EL SR. PRESIDENT:

Pero dit aixo creim que hi ha un tema de fons i és
el terna que aquí ja s'ha tret, que ha succei't amb una manifestació, que ha succelt o que succeeix amb aquesta !leí a
hores d'ara.
Sr. González i Ortea o Sr. Vidal, tots dos, el debat,
la contrareplica, tot es mescla. Una manifestació, més de
cent entitats cívíques que s'hi adrecen í en la qual participen
entre vint i trenta mil ciutadans i sense convidar ni a coca
amb verdura ni a arros brut, ni porcella o frit, cosa molt
habitual del seu grup, Sr. González i Ortea, en mol tes ocasions, ens pareix que no es pot, de cap de les maneres, valorarla així com voste ho ha feto Per altra banda, nasal tres creim
que qui més ha polititzat aquesta manifestació, a part que el
terna és polític í és ciutada, és una declaració desafortunadíssima del president de la Comunitat quan diu: "Mirant les
fotos no he vist els meus electors."
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Serra, el torn de contrareplica és a la intervenció
del Sr. Vidal no a les intervencions deIs al tres grups que hi
han intervengut.

Té un tom per al'lusions de (oo.)
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Bé, senzillament, li torn a repetir que jo no vaig
participar en la manifestació i voste em va veure a la
Plac;a Majar com a observador i no com a participant en
la manifestació, jo li podria dir ara que hi vaig anar per
escoltar un grup eivissenc -Uc-, pero el vaig escoltar
segut a un baleó i des d'aque!l baleó jo vaig veure moltes coses, unes que em varen agradar molt i altres que
no em varen agradar tanto Per tant, jo vu!l que quedi
clar que jo no vaig participar en la manifestació perque
si hi hagués participat no tendria cap empatx a reconeixer-ho, o sigui jo hi vaig ser i, per tant, sé que hi va
haver molts de mils de persones, no els quatre o cinc mil
que, gent que no hi va ser, diuen que hi va haver, i en el
periodic aixo ha sortit, jo sé que hi va haver molts de
mils de persones, pero jo no hi vaíg participar.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Sr. Triay, té la paraula.

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Sí, pero com que s'havia aHudit a tots els manifestants i nosaltres hi érem, a la manifestacíó aleshores ...

(Rialles).
Aleshores, no com a observadors sinó que hí érem
en directe, vull dír que, la veritat, era necessari dir aixo.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Serra, es limiti a la replica i no mogui debat amb
els altres grups, per favor.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Aleshores, Sr. Vidal, senzillament, no la hi podem
acceptar, creim que voste ha tengut, en certs aspectes. bona
~Oluntat j que hi ha fet feina tecnicament -o la ro han feta-,
es interessanl i jo sí que el vaig veure a la manifestació, ero
p.ensava que no només observava sinó que també hi partiClpava. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:

b

Gracies, Sr. President. Sr. Vidal, si no volem
que ens robin la radio del cotxe no podem anar l'endema que ens l'han robada a un mercat de baratillo a
comprar-la de segona ma. Nosaltres no podem avalar,
rebaixada, una llei que volem i que tenim íntegra
completa, aquesta és estrictament la nostra postura.
Davant la postura que han manifestat els altres
grups, jo crec que el Sr. Cladera hauria d'escriure al Sr.
Riubolt, de Thompson, qui li va lliurar el premi de 1991
de la World Travel Marquet, que li digui que ens ho hem
pensat millor i que volem continuar com sempre, que
l'hi torna, i que el Sr. Cañellas hauria d'escriure al Sr.
Bellami, qui li va lliurar el Touring for tomorrow continental a world i que li digués que les coses han canviat,
que hi havia molta demagogia a la Llei d'espais naturals
i que les coses han tornat al seu sale, devuélveme el
rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Sr.
Vidal, aquesta és 1'única esmena alternativa que podria
triomfar avui dios aquesta cambra i voste no l'ha plantejada a 1'inreves, amaga el rosari i vol tornar altres coses
de més valor, com si no sabés que només les volen si
van acompanyades del rosari, i sembla que aixo del
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rosari -amb tots els respectes- no ho arregla ni el bisbe, i cree
que l'exemple n'és prou clar, Sres. i Srs. Diputats .
En defensa del rosari, el senyor d 'Ibifor escrivia 1'any
1980, contra el Pla especial de ses Salines d'Eivissa i Formentera: "La historia segrega en todas las épocas y en todos
los países profetas de la calamidad y de la catástrofe, incapaces de comprender que el progreso es incontenible y que no
hay otra alternativa que la degradación, son los oponentes
permanecerán en la oposición más radical y bullanguera,
incluso cuando empiecen a manar los ríos de leche y miel de
la Jerusalén celestial. "
Sres. i Srs. Diputats, no podem creure que no hi hagi
altra alternativa a la degradació, els qui ha creien són els qui
ens ha dut a la difícil situació en que actualment ens trobam
i que és rebutjada per tots. Sr. Vidal, la Llei d'espais natural s
no és una llei radical, és una llei que va deixar sense incloure
moltes propostes, creim que per la nostra part seria un error,
avui, en aquest moment historie en que ens trobam, fer
reviure aquelles esmenes; la llei esta aprovada i amb les seves
insuficiencies la volem aplicada i no rebaixada, mol tes gracies.
EL SR. PRESIDENT:

antes hice alusión, aprobadas -las de los encinares- DOr
el Consell de Covern , las Islas Baleares tienen más' de
un 40% de su territorio bajo una figura de protección.
a ver dónde y quién es capaz de igualar eso. Nada más,
muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González i Ortea. Acabat el debat
passarem a la votació de l 'Esmena a la totalitat amb text
alternatiu número 3907.
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
valen posar drets, per favor? Gnkies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?
3 vots a favor, 55 en contra. En conseqüencia
queda rebutjada l'Esmena a la totalitat amb text alternatiu número 3907 del Grup Parlamentari MIXT.

Esgotat I'Ordre del Dia, conclou aquesta sessió.

Gracies, Sr. Triay. Sr. González i Ortea, té la paraula dins el torn de contrareplica.
EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Vidal, me dice que es
viable la enmienda de la zona de alta montaña pero no me
ha dicho cómo y créame que es difícil imaginárselo, francamente difícil, en la realidad, imaginarse la posibilidad de
obtener esa zona alta, esa curva delimitadora de la zona alta
y baja de la montaña que usted presenta con su enmienda.
Respecto a lo otro, me dice que gobernar por decreto
es tentador pero que no es lo mismo, que es mejor gobernar
por ley; perdone, Sr. Vidal, pero el hecho de que una ley
diga una cosa no significa gobernar por ley, tal como ustedes
lo plantean darían la posibilidad de que el Gobierno concertara los parajes con determinados propietarios, lo que yo le
digo es que eso lo puede hacer el Gobierno ahora y ya tienen
figuras suficientes mediante la ley nacional , la 4/89, ya tiene
elementos, instrumentos, suficientes para hacerlo, por consiguiente no aporta nada, eso es lo que decía y lo que mantengo, salvo, en su caso, alguna confusión.
Respecto a su declaración de buena voluntad en
cuanto a su presencia -su presencia pero no su concurrenciaen la manifestación, no dudo que no fuera su voluntad la de
derribar al Gobierno y sobre todo no 10 dudo porque usted
10 manifiesta aquí. Yo creo que hará usted muy bien en no
tratar de derribar un gobierno que , pese a los cánticos que
se hacen por ahí, ha conseguido y obtenido ser el gobierno
que tiene una mayor parte del territorio de su comunidad
protegido. En este momento y sumadas las hectáreas a que
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