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SUMARI 

1.- PREGUNTES: 

1) RGE núm.4642/92, formuLada per 1 'HonorabLe Diputat Sr. loan Marí i Serra, deL Grup ParLamentari SOCIALISTA, amb 
La formuLació següent: 
"Em PO! expLicar l'Honorable Sr. ConselLer d'Obres Públiques i Ordena ció del Territori si el vaixelL bar "Salaria ", ubical 
a la badia de Portmany, continuara comptant amb la concessió de la seva Conselleria?" 

2) RGE núm. 388/93, formulada per L 'Honorable Diputat Sr. Valentí Valenciano i López, deL Grup Parlamentari SOCIAL/S
T A, amb La formulació següent: 

--

-
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"Ha duil a terme el Govern de la ComunÍlat alguna gestió amb el Banc de Credit Balear per lal que aquesl suspengués le 
tramita ció de la hipoteca que té sobre la empresa "Blahi Productos Lácteos, SA 11 i permetre així construir una comissió d( 
creditors? 11 

3) RGE núm 541/93, formulada per ['Honorable Diputat Sr. Miquel Pascual i Amorós. del Grup Parlamentari MIXT. ami 
fa formulació següent: 
"Després de l'apro vació de la Llei 7/1992, de 23 de desembre. de modificació de determinats anides de la Llei 1/1992, di 
30 de gener, d'Espais Naturals, pensa el Govern de la ComunÍlat Autonoma continuar amb la campanya turútica que presenu 
les Illes Balears com a "islas protegidas 11 o pensa, pel contrari, cercar un al/re tipus d'eslogan?" 

4) RGE núm. 389/93, formulada per I'Honorable Diputat Sr. Valentí Valenciano i López. del grup Parlamentari SOC1ALIS 
T A, amb la formulació següent: 
"ÉS cert el rumor que el Govem de la Comunicat, directament o miljarlfant alguna empresa pública, pensa acudir a la tercen 
subhasta dels terrenys i immobles de "Blahi"?" 

ll,- INTERPEL'LACIONS: 

1) RGE núm. 340/93, presentada per una cinquena part dels Diputats de la Cambra, adscrits al Grup Parlamentari SOCIA 
LISTA, relativa a mesures i propostes que pensa dur a terme el Govern de la Comunitat Autonoma per fer front a l'aclua 
crisi política, economica i social. 

2) RGE núm. 3678/92, presentada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a la política del Govern de la Comunitat Autonom. 
en relació a l'organització i al funcionament deIs Consells 1nsulars. 

-3) RGE núm. 3679/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa a política del Govern en materia de defens, 
i conservació del patrimoni historic i artístic de les Illes Balears. 

IIl,- PROPOSICIONS NO DE LLE/: 

1) RGE núm. 3769/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa a potenciació dels productes agroalimentari 
de les Illes Balears. 

2) RGE núm. 3891/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a dedaració de l'ifla de Menorca i la Serr 
de Tramuntana com a reserva de la biosfera. 

1.1) RGE núm. 4642/92, formulada per l'Honorable 
Diputat Sr. Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Comen~am la sessió plenaria d'avui. Comen¡;arem 
pel primer punt, corresponent a preguntes. La primera és la 
4642, que formula el Diputat Sr. loan MarÍ i Serra, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a si el vaixell bar 
11 Salaria 11 , ubicat a la badia de Portmany continuara comp
tant amb la concessió de la Conselleria. té la paraula el Di
putat Sr. loan Marí i Serra. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Con-
seller. 

Tots quants coneixem Sant Antoni de Portmany 
sabem la millora que ha suposat la remodelació del Passeig 
de les Fonts, així com l 'ampliadó -encara no acabada- del 

Moll de Ribera. Pero precisament en el Moll de Ribera, 
al costat del nou espigó, es troba un vaixell, anomenat 
11 Salaria 11 , que des de fa uns anys s'ha convertit en un 
bar-cafeteria. Aquest vaixell, en les condicions en que es 
troba, diu moIt poc a favor de la millora de la nova 
imatge de Sant Antoni. Per tant, jo li demanaria si ens 
pot explicar si el vaixell "Salaria" continuara comptant 
amb la concessió de la seva Conselleria. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Marí. 

Té la paraula el Conseller Sr. Saiz, per respon-
dre. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 
1 ORDENACIÓ DEL TERRITORI (leroni Saiz i Gomi
la): 

Sí, Sr. Presidente. Muchas gracias. 
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Sr. Marí, este barco no cuenta realmente con ningu
esión de la Conselleria. Es un barco que está atraca-

na conc . , d I M II 
O cualquier otra embarcaClOn atraca a en e ue e do, com ., . 

R 'bera pagando sus tasas correspondientes. Y la umca de 1 , _. • 

1
'0' 11 especial que recibe es que cada ano pide permIso 

conces 
para instalar una plataforma, una pasarela de madera, para 
acceso de sus clientes. 

Por supuesto, en su actividad como bar la Conselleria 
o tiene ninguna participación. En este sentido, en principio 

n . ' , . . tendría por que haber 111l1gUl1 1l1convemente para que no , 
siguiese atracado como cualquier otra embarc~:io~. Ah.ora 
bien, ciertamente, dado que es una embarcaclOn 1l1actlva, 
está en disonancia su ubicación en este sitio con la remode
lación que estamos haciendo en el Puerto de San Antonio, y 
ha sido advertida de que después ele esta temporada de vera
no, cuando se proceda a la resituación definitiva de las em
barcaciones en el puerto, se intentará -si es posible- no darle 
permiso para permanecer atracada: salvo que exhiba docu
mentación suficiente que le dé derecho a ello. Pero, en prin
cipio, ya ha sido advertida de que ésta es la última tempora
da en que podrá continuar atracada en las condiciones en 
que lo está en estos momentos. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Saiz. 

Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. Marí? Té la 
paraula. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Sr. President. 

Pel que veig, voste ja tenia coneixement de la situa
CIO en que e troba aquesta embarcaciÓ. Pero el que no 
podem entendre els vei'ns de Sant Antoni és que sabem la 
remodelació que se n ha de fel', encara compti amb llicencia 
de la seva Conselleria. Perque j no vaig enganyal, les COI'l

cessions per amarrar es donen anualmenl. Per tanto quan 
vostes en donaren la darrera , el projecte de remoelelació ja 
es~1va fet. 1 allí hi ha el haver llna platja' de manera que el 
valxell quedara ¡tua! enmig de la platja. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí. 

Vol fer ús de la paraula, Sr. Saiz? Té la paraula. 

OR EL S?-. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
DENACIO DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

ent Mire, Sr. Marí. Evidentemente, yo tengo conocimi
fO r o de esto porque desde el momento en que usted me 

mula una pregunta procuro enterarme de todo lo que 

E 

afecta a esta pregunta. No porque lo supiese con anteri
oridad, pues, como puede usted suponer, no estoy ente
rado de los permisos que se dan para atracar los barcos 
en los puertos. Estaba aprobado el proyecto, pero no 
estaban hechas las obras. Consecuentemente, en la pro
gramación de obras estaba previsto que este verano 
todavía podía continuar en este emplazamiento concre
to. De todas formas, me da la sensación, por el sentido 
de su pregunta -aunque no lo haya dicho- de que lo que 
le estorba no es la ubicación concreta, sino la existencia 
misma de este barco. Bien, un barco, en tanto que arte
facto flotante con auto propulsión que tenga permiso de 
navegación, tiene derecho a pedir atraque en cualquier 
puerto. No se le puede negar. 

Por eso le digo que se intentará en lo posible, 
siempre que se pueda acreditar que es un barco inactivo 
que, posiblemente, ni siquiera reúne condiciones de 
navegabilidad. Pero salvo que se cumplan estas condici
ones, el barco, en principio, tiene derecho a atraque; y 
si no cabe en un sitio se le busca en otro, a no ser que 
esté todo el puerto ocupado. Son los derechos generales 
que tienen todos los propietarios de embarcaciones. 
Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.2) RGE núm.388/93, formulada per I'Honora
ble Diputat Sr. Valentí Valenciano i López, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona pregunta la 388, que formu
la el Diputat Sr. Valentí Valenciano i López, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la gestió del Go
vern amb el Banc de Credit Balear per suspendre la 
tramitació de la hipoteca a "Blahi Productos Lácteos, 
SA". Té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. 

Malauradament, aquests darrers dies assistim a 
un altre funeral d'una empresa agroalimentaria a les 
nostres Illes; una empresa que fucionava, IIBlahi", i que 
fa uns anys es va ajuntar amb l'empresa "Agama" -tema 
en el qual no entrarem ara-o El fet és que aquesta em
presa, en aquests moments, esta practicament enfonsa
da. En quina situació ens trobam en el dia d'avui? Fa 
uns anys que aquesta empresa es troba en suspensió de 
pagaments i entre el seu actiu, a part de la seguretat 
social, a part deIs treballadors, a part del Banc de Credit 
Balear, també figuren -amb una quantitat important de 
milions- ramaders. Supos que el Sr. Conseller em podra 
concretar si aquest deute va ser adquirit per 11 Semilla, 
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SA" o pels ramaders, pero, de totes formes, el que sí és cert 
és que dimecres que ve aquesta empresa fa la tercera subhas
ta i que, segurament, l'immoble es vendra a un preu moIt 
més baix que el seu valor real de mercat. 

Nosaltres opinam que si es fes alguna gestió -que tal 
vegada s'ha fet- o es pogués crear una comissió de creditors, 
aquesta comissió donaria més temps i permetria, en tot cas , 
que una major part de creditors pogués cobrar; perque I'ac
tiu que tenen es podria vendre, segurament, a un preu més 
alt en la proxima subhasta. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. 

Té la paraula el Conseller Sr. Morey, per respondre. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. 

Independentment del proleg que ha fet el Sr. Valen
tí Valenciano a la pregunta, em limitaré a contestar-la així 
com esta formulada per escrito Entre les afirmacions del Sr. 
Valenciano -que tates són certes- simplement ha omes una 
cosa: Que el deute del Banc de Credit Balear és un credit 
hipotecari; per tant, és preferent i preval per damunt tot. 
Qualsevol actuació o pressió que nosaltres poguéssim fer en 
contra d'aixo podria ser declarada il'legal des del punt de 
vista de suspensió de pagaments. És cert que dia 10 hi ha la 
tercera sub hasta sense quita previa. És cert que nosaltres hem 
seguit de prop les dues subhastes anteriors, com és natural, 
perque som creditors. Quant a l'empresa pública "Semilla", 
té el deute deis ramaders. 

Pero el cert i segur és que les converses informals 
que hem tengut amb el Credit Balear no ens han donat una 
idea clara que hi pugui haver una rebaixa que signifiqui la 
retirada unilateral d'aquest banc del seu dret preferent com 
a deute hipotecario La quantitat que sol'licita és practicament 
la quantitat del deute que té més els interessos. Per tant, 
nosaltres no hem fet res. Deixam que succeeixi el que legal
ment ha de succeir. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. 

Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. Valenciano? Té 
la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. 

Aquest Diputat no ha parlat de pressions, sinó sobre 
les seves possibles gestions amb el banc perque es pugui 

crear una comissió de creditors. Es a dir, que s'aturi 
l'execució d'aquesta hipoteca. Per que? Perque, precisa
ment, es pot donar el cas que dimecres que ve es vengui 
a un preu molt més baix que el seu valor real de mercat. 
En canvi, si es danés temps i hi hagués una comissió de 
creditors, es podria vendre, segurament, a un preu de 
mercat que seria més alt, amb la qual cosa es permetria, 
per una banda, que el banc cobrés els seus deutes i, per 
una altra, es permetria als altres creditors, a la Comuni
tat Autónoma -que, pel que veim, també és creditora, ja 
que té la part ramadera- i als treballadors de I'empresa, 
cobrar una parto 

Per tant, Sr. Conseller, el nostre grup vol insistir 
en el fet que vostes facin el possible perque aixo pugui 
ser així. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. 

Vol tornar fer ús de la paraula, Sr. Conseller? 
No. 

1.3) RGE núm. 541/93, formulada per I'Hono
rabIe Diputat Sr. Miquel Pascual i Amorós, del Grup 
Parlamentari MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la tercera pregunta, la 541, que fa el 
Diputat Sr. Miquel Pascual i Amorós, del Grup Parla
mentari MIXT, relativa a campanya turística IIIlles Ba
lears = Illes Protegides". Té la paraula el Sr. Pascual i 
Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

És sabut que el Govern balear, a través de la 
Conselleria de Turisme, des de I'aprovació de la llei 
d'Espais Naturals, de 30 de gener de 1991, ha vengut 
promocionant les Illes Balears dient que són les Illes 
protegides. 1 aquí tenc el retall d 'un anunci d'Ibatur que 
diu: IIIslas Baleares. EL mejor espectáculo: Su naturale
za". Aixo era abans de la reforma. Fa poc temps es va 
aprovar la reforma; crec que va ser dia 23 de desembre -
tates les coses dolentes passen dia 23, en aquesta comu
nitat-. 1 després ha aparegut un artic1e en el IISunday 
Times" -un diari angles de 1.200.000 exemplars de tira
da- que fa referencia a la desprotecció de les Pitiüses i 
de ses Salines d'Eivissa i Formentera -única zona humi
da que existeix-, i a les declaracions d'un membre la 
societat ecológica "Friends of the Earth" , segons el qual 
les Illes Balears es presenten com a illes protegides. Aixo 
és un cas simple de mala fe. 1 em dóna que pensar; en 
el sentit de saber si hi pot haver una polemica a Europa 
dolenta per al turisme en el cas que es continul parlant 
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d'Illes Balears com a illes protegides, ~n I~s co~dicions de 

d 
rotecció actuals degudes a la Llel d Espms naturals, 

esp d 'E'" F sobretot en el cas . IVIssa l ormentera. 

Per tant, la pregunta és molt simple. Volem saber si 
r part del Govern es continuara amb aquesta campanya 

P~e presenta les IIIes Balear coro a illes protegides o, pel 
¿ontrari, es pensa cercar un altre tipus el 'eslogan de promo
ció de turisme. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Pascual. 

Té la paraula el Conseller Sr. Cladera. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Clade
ra i C1adera): 

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

Normalment, quan s'estableix una campanya per part 
de la Conselleria sol durar entre tres i quatre anys; depen de 
l'acceptació que té dins el mercat. Com que aquesta campa
nya ha estat ben acceptada, pensam continuar-la. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cladera. 

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

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

Vull desitjar que no es produeixi una polemica com 
la que ha comen~at a Anglaterra, que no sigui perjudicial la 
modificació de la Llei d'Espais naturals, que s'ha aprovat 
recentment. 1 demanar al Conseller de Turisme, com a res
ponsable d 'lbatur i de la promoció turística, que faci una 
petició al seu Govern perque e modifiqui una altra vegada 
la Llei i e recuperi la lIei el Espais NaturaJs anterior, i així, 
amb consciencia, pod rem dir que les IIIes Balears són les 
Ules protegides; no com ara que són en part, les Illes des
protegides. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. 

1 Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. Cladera? Té 
a paraula. 

d . EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jau me Cla-
era l Cladera): 

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

=-

El més delicat del món és fer publicitat que no 
respon a la realitat. Jo em faig una pregunta amb la qual 
li contestaré la se va pregunta. Si al gener de 1991, en 
Iloc d' haver-se aprovat la Llei d 'Espais Naturals que va 
aprovar aquest Parlament, s'hagués aprovat la que es va 
aprovar al desembre passat, seria justificat dir que aques
tes són unes i!les protegides, o no? Jo li dic que estaria 
suficientment justificat poder dir que Balears són illes 
protegides. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cladera. 

1.4) RGE núm. 389/93, formulada per I'Hono
rabIe Diputat Sr. Valentí Valenciano i López, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la quarta pregunta, la 389, que fa el 
Diputat Sr. Valenciano i López, del Grup SOCIALISTA, 
relativa a si el Govern de la Comunitat Autonoma pensa 
acudir a la sub hasta deis terrenys i immobles de 11 Blahi 11 • 

Té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. 

Ens han arribat notícies que el Govern, bé 
directament o bé a través de les empreses públiques 
IISemilla, SAII o IIFoment Industrial, SAII, es pensa pre
sentar a aquesta tercera subhasta sobre els immobles de 
11 Blahi 11. No sabem si aquesta notícia és certa o no. 1 en 
el cas que ha fos, demanaríem a I 'Executiu que informi 
a aquesta cambra de la motivació; si es tracta únicament 
d'un interes pels interessos immobiliaris -deis actius que 
hi hagi- o d'una motivació vinculada al sector ramader. 
grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. 

Té la paraula el Conseller Sr. Morey, per res
pondre. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 
PESCA (Pere J. Morey i Baliester): 

Gracies, Sr. President. 

Sorprenentment, en aquesta subhasta no surten 
a sub hasta tots els béns de IIBIahi", cosa que ens va 
deixar bastant sorpresas; perque surt una parceHa ca
dastral de 8.000 i escaig metres quadrats i no en surt una 
altra de 3.000 i escaig metres quadrats, que és el conjunt 
de I'actiu immobiliari de "Blahi". 
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Independentment d 'aquest fet, la resposta és negati
va. Nosaltres no pensam anar a la subhasta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. 

Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. Valenciano? 
No. 

11.1) RGE núm. 340/93, presentada per una cinque. 
na part deIs Diputats de la Cambra, adscrits al Grup Parla· 
mentari SOCIALISTA, relativa a mesures i pro postes que 
pensa dur a terme el Govern de la Comunitat Autonoma 
per fer front a l'actual crisi política, economica i social. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de I'ordre del dia, correspo
nent a interpeHacions. 1 comen~arem per la 340/93, presen
tada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures 
i pro postes que pensa a dur a terme el Govern de la Comu
nitat Autónoma per fer front a l'actual crisi política, eco
nómica i social. 

Sr. Secretari Segon, pot fer lectura del text de la 
interpe¡'¡ació, per favor? 

EL SR. SECRETAR! SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"EI Grup Parlamentari SOCIALISTA, davant la 
paralització política de l'Executiu en la delicada situació en 
que es troba la nostra comunitat -autónoma, interpel'la al 
President de la Comunitat sobre les propostes i mesures que 
pensa dur a terme per fer front a l'actual crisi política, eco
nomica i social 11 • 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Moll. 

Té la paraula, en nom del Grup SOCIALISTA, el 
Diputat Sr. Obrador. 

EL SR. OBRADOR I MORA. TINOS: 

L'economia de les Illes Balears esta profundament 
vinculada a I 'economia europea. Economicament no som una 
illa; no som un món a part. La crisi del petroli de 1973 ens 
va afectar seriosament i varem perdre llocs de feina, prefe
rentment en el sector de la construcció. Peró, sobretot, ens 
va fer reformar tot el model de creixement turístic de la 
nostra indústria. Varem superar, certament, la crisi de 1973, 
pero en aquella epoca no topavem amb la competencia deIs 
palsos que avui han passat a ocupar el nostre Uoc. 

Ara, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, ho te
nim bastant més difícil. Al 1973, el nostre tercermun
disme era un factor que jugava al nostre favor. Recor
dem aquells diferencials en la inflació amb els palsos 
d'origen del nostre món turístico Pensem en les condici
ons precaries en relació als nostres paisos d'origen. 1 
pensem, també, en la baratura deis nos tres preus en 
quant a l'oferta complementaria. Tot, certament, ens 
afavoria per superar la crisi. Tots els vents bufaven al 
nostre favor . 1 varem superar la crisi deixant-nos dur, 
simplement, per aquelles circumstancies favorables. Els 
poders públics, a l'ambit que fos, poc hi contribulren. 
En varem sortir tots sois, i no gaire malament. 

Pero avui, al 1993, vint anys justs després de la 
gran crisi de 1973, altra vegada ens trobam capficats dins 
una situació economica difícil, les causes de la qual són 
diverses. Ens trobam, peró, a un punt de doble impacte. 
En primer lloc, la crisi europea, que ens afecta. Pero per 
altra part, també tornam a tenir la crisi del nostre tipus 
de creixement turístico Dues crisis que no tenen, només, 
un efecte de suma, sinó que, a més, es multipliquen. Per 
aixo, amb aquesta interpe1-lació, Sr. Cañellas, no ens 
agradaria traduir el debat que en aquests moments té 
lloc a madrid entre el seu líder, el Sr. Aznar, i el Sr. 
Felipe González. Vostes, que tant s'omplen la boca 
dient que estimen aquesta terra, ens ho han de dir aquí, 
en aquest Parlament, Sr. Cañellas. Volem saber la seva 
contestació concreta sobre que pensa fer; quin es són les 
mesures que vol prendre. Els socialistes de les Balears ja 
ho varem dir en el seu temps: El creixement abusiu de 
la nostra oferta amb el mateix tipus que havíem tengut 
fins llavors ens duria a un carrer sense sortida. 1 avui ja 
hi som. 

Sr. Cañellas, voste és 1 'únic president i, de fet, 
tal volta, I'únic conseller del seu Govern. Per tant, és el 
principal responsable per donar-nos avui i aquí una 
alternativa i una sortida. 

En el debat de l'estat de la Comunitat de 1991 
ja varem advertir que la crisi s 'acostava, no precisament 
per factors europeus, sinó per factors típicament endo
gens del nostre creixement. Al marl5 de 1992 varem 
presentar una alternativa a la crisi: El Pla de rellanl5a
ment de l'economia de les Illes Balears. 

Dia 6 d'octubre, en aquesta cambra, li recorda
vem, Molt Honorable Sr. Cañellas, durant el debat moti
vat per la crisi política que genera la destitució de la 
Sra. Maria Antonia Munar com a Consellera de Cultura, 
l'advertírem que la crisi económica s'agreujava i provo
cava, en aquells moments tan inoportuns, una profunda 
crisi política del seu Govern. El seu Govern estava 
paralitzat en uns moments crítics per a la nostra econo
mia; la gent necessitava respostes i voste s'entretenia 
sembrant o manipulant l'hort de veí, del seu partit de 
coalició, Unió Mallorquina. En aquells moments va 
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paralitzar una situació de Govern que creim que avui encara 

nO ha resolt. 

El 1 S d' octubre de 1992, en el debat de l' estat de la 
e munitat, li vare m pro posar alternatives a la situació difí

. ~ i dura per la qual passaven els nostres ciutadans. 1 li cita
el l' ria els diaris de sessions amb les paraules concretes que 1 

arem dir. 1 voste, Sr. Cañellas, va voler tancar els ulls. No :é si enlluernats per la lIuentor de la sal d'Eivissa, pero 
voste, Sr. President, des d 'aquesta tribuna ens va dir que no 
era així; que no hi havia crisi. Crisi de que? Aixo era una 
cosa de mal intencionats, era cosa de conspiradors que volien 
desorientar 1'0pinió pública. 1 amb tota tranquil 'litat, voste 
deia, Sr. President, que la recessió economica no havia arri
bat a casa nostra. En tot cas, li varem dir, Sr. Cañellas, que 
no havia arribat a casa seva. Tal volta a casa seva no hi havia 
crisi, a la seva possessió de I'alqueria de s'Avall. 

EL SR. PRESIDENT: 

El crid a la qüestió, Sr. Obrador. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Pero en aquesta comunitat hi havia realment una 
situació dura i difícil. Tal vegada podríem assenyalar el que 
al final de l'Antic Regim, abans de la Revolució Francesa, va 
passar amb el rei Lluís XVI, al qual coneixien per haver-se 
fet ríe mentre el país tornava pobre. En aquest cas, amb un 
president. 

Li demanaríem, per tant, que baíxés del seu castell, 
perque els temps del feudalísme i deIs regims senyorials són 
incompatibles amb la democracia i l'autonomia. Que escolti 
la gent del carrer, i que li expliqui que és el que hi ha, que 
pensa fer i quines són les seves alternatives. 1 repetesc, no 
ens agradaria haver de reproduir el debat que en aquests 
moments, en el Congrés de Diputats, es fa. 

Voste, a les dan'eres manifestacions, reconelXI3 ja 
que hi havia crisi. Pero encara que ha reconeixia no deia que 
sabia que havia ele fer. A les nostres IIIes la crisl s'endureix. 
Tenim cri i al sector de la construcció, elel comer<;. del caJ
<;at, ele la bijuteria. Tenim crisi en el sector turÍstic; i, per 
tant, tates aqueUes activitats que depenen d 'aque ts ector 
han entrat en tona rece ió. 

Sap , Sr. Cañella , que de dia 31 ele gener ele 1992 al 
~1 d~ gener de 1993, en dotze mesas, hem perdut 9.000 1I0es 

e fema nets, que signlficluen ni més ni manco que una re
ces 01 

" la de més de vuit punts dins el tema de la nostra ocupa-
CIO? Perdre 9.000 llocs de feina significa perdre, practica
~ent, la població activa de 19 deis Dostres munjcipis. Per 
all.t, aquesta interpel'lació va a voste directamenL Que pen-
ana Sr C • 11 ' , . ane as, d ' un President que no en fes rao que no 
~1 donés Contestació? Fins j tot, el Dixector provincial de 
r':eball, j\lntament amb els secretaris de (a Unió General de 
d l~balladoJ' i ele Comissions Obreres, ha tirat ('alarma. Ho 

elen en roda de premsa: La situació és greu; el tancament 

continuat d'empreses s'ha triplicat i augmenta com mai 
a la nostra Comunitat. Ells varen fer sonar l'alarma. Ha 
sonat, per tant, una alarma social. Hi ha una situació 
dura i difícil. 1, evidentment, davant aquesta situació 
extraordinaria no basta continuar fent el que feiem cada 
dia -que hem de dir que és ben poc-. Tal volta, com deia 
el president d'una patronal referint-se a voste, Sr. Cañe
Has, úníe conseller d'aquest Govern balear, ha de pren
dre mesures extraordinaries. Voste, Sr. President, i 
ningú més. 

Creim que esta bé que es reuneixi a Caubet, que 
prengui aire, que respiri, que aquest Govern baix sos pita 
s'aclareixi. Pero, sobretot, el que li voldrÍem dir, és que 
baixi al carrer, escolti la gent i doni alternatives. Voste, 
Sr. CañeHas, va ser elegit per governar, per ser respon
sable del futur de les Illes Balears. No tan soIs per admi
nistrar. Per tant, en aquest moment li demanam quines 
són les iniciatives extraordinaries que ens pro posa. Que 
pensen fer voste i el seu Govern per sortir d'aquesta 
situació? 

Potser ho té difícil -com hem assenyalant mol
tes vegades-, amb un Govern a mitja jornada. Haura de 
fer, certament, hores extra. 

1 li venim a demanar que proposi mesures con
cretes. Tasques ordinaries de govern no basten; hauría 
d 'haver pres mesures ja fa anys. Aixo, evidentment, no 
és un debat de restat de la Comunitat; és una inter
peHació directa i frontal a voste, Sr. Cañellas. Avui 
I'interlocutor no és cap membre del seu Govern. És 
voste, l'interpeHat. Voste és el responsable. Que pensa 
fer? La situació actual pot tenir trets semblants a la de 
1973, pero no té la mateixa sortida. La situació no és la 
mateixa, ni a prop fer-hi. No basta deixar fer; és neces
sari governar, presentar iniciatíves concretes. 1 presto No 
basten plans sense titulacions o pressuposts, com els que 
ens presenten cada moment. 

EL SR. PRESIDENT: 

Li prec que vagi acabant, Sr. Obrador, per favor. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

El vaixell es troba enmig d 'un temporal. 1 aquell 
a qui toca dirigir el vaixell ha de marcar el rumb per 
arribar a port. No és un moment de divagacions; és un 
moment de solucions. 1 si em permetés una reflexió, Sr. 
CañeUas, li diria: Faci allo que encara no ha fet mai; 
reuneixi tots els sectors socials i polítics per intentar 
trobar, entre tots, una sortida a la crisi actual. Faci que 
entre tots trobem els objectius precisos, que entre tots 
fixem iniciatives excepcionals per a una situació excepci
onal. L'economia necessita tants de recursos materials 
com de confian<;a. Necessitam generar optímisme i segu
retat entre els ciutadans. hem de donar Uum i esperan<;a. 
i ja sabem que voste , Sr. Cañellas, és al -lergic a asseu-
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re's amb els sindicats i les patronals i molt més a dialogar 
amb els altres representants polítics. Aixo, tal volta, va con
tra el seu estil. Voste es manifesta moltes vegades com a 
propietari deis vots que I'han fet president i no soIs com a 
administrador d 'aquests vots per aconseguir alternatives. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Obrador, per favor. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

El problema, Sr. Cañellas, és gue voste governa 
aquest poble de les Illes Balears i que l'ha de governar tirant 
endavant, donant alternatives. Per aixó, la nostra inter
peHació d 'avui pretén que ens digui, des d 'aquesta cambra, 
gue pensa fer, gue fara el seu Govern. Deixar passar? El 
temps ho arregla tot? Qui dies passa anys empeny? És en 
aguest Parlament on ha de respondre. El poble de les Illes 
Balears demana la seva resposta. Perdoni, Sr. President. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Obrador. 

En representació del Govern, té la paraula el Conse
ller Sr. F orcades. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Sres. i Srs. Diputats. 

No parlaré de crisi política, perque no existeix. 1 no 
només parl com a membre del Govern, sinó també fent ús, 
desinteressadament, de la meya percepció personal. 

Parlaré, en canvi, de crisi economica i social. Pero 
d 'una crisi económica i social provocada per vostes i provo
cada per un doble efecte: La política del Govern de Madrid 
i la política de vostes, aguí i a Madrid. Malgrat els vostres 
desitjos, la situació actual no ha generat en el Govern balear 
cap tipus de passivitat. Per contra, s'ha prodult, més aviat, 
una dinamica, en aguests darrers anys i en el present, una 
línia d'actuació fruit d'una visió d'anticipació; visió d'antici
pació que ha suposat una reacció Clavant la suspensió de 
pagaments i fallida del Govern central, cosa per a la qual, 
naturalment, ens varem preparar, i ho varem dir. 1 fruit, 
també, d'una bona administració, la nostra, gue va preparar, 
en epoca de més prosperitat, determinad es activitats. 

D'entrada he de dir que es varen produir increments 
importants del pressupost: Al 1990, el 23%; al 1991, el 26%; 
al 1992, el 47%. 1 aquests increments, per cert, varen merei
xer per part de vostes comentaris molt negatius, guan, en 
canvi, representen una configuració avantatjosa del nostre 
sistema pressupostari dins el guadre macroeconomic del 
regne d'Espanya. Aquest increments del pressupost, que 

varen dur incIosos increments més alts de les inversions. 
Sres. i Srs. Diputats socialistes, prenguin nota i m'ho 
demanin per escrit. El capítol 6, de la Conselleria d'O
bres Públigues -la més difícil- demostra certificadament 
l'execució d'aguestes inversions: A l'any 1989, el 87%; 
a l'any 1990, el 84%; a l'any 1991, el 92%; a l'any 1992, 
el 94%. A cap part del regne d'Espanya han aconseguit 
aixo. 1 no par! de compromes; pergue compromes ho 
era el 100%. M'ho demanin per escrit i ho discutirem 
amb papers. 

1 d'aquestes actuacions vull destacar les següents 
inversions. Actuacions en materia agraria: 1.836 milions, 
al 1990; 1.949 milions, al 1991 ; 2.535 milions, al 1992. 
En materia 'd 'indústria, tecnologia i formadó -llegeixin 
els pressuposts-: 700,980 i 1.745, als 1990,1991 i 1992, 
respectivament. En promoció turística: 525 milions, 800 
i 840, respectivament. En infraestructura turística: 7.000 
milions de pessetes gastats i pagats en dos anys. En 
transports i comunicacions: 12.000 milions de pessetes 
en tres anys. En infraestructura hidraulica: 1.000 mili
ons, al 1990; 893, al 1991; 2.194, al 1992. 15.000 en 
depuradores. 

1 he de parlar de temes deIs quals es parla poc, 
de cultura. El Pla de construccions de pistes poliesporti
ves genera inversió indulda per més de 3.000 milions de 
pessetes. El Pla de millora de fa<;anes, gue és de 100 o 
150 milíons anuals, indueix a una gran construcció en 
els municipis. Hi ha uns programes d'educació que 
intenten afavorir el món de la cultura cap a l'empresa. 
Hi ha unes grans inversions cap a les universitats. 

Aquesta mostra d'actuacions continua i es com
pleta al 1993 amb la novetat del Pla de comer<;, amb 
una despesa plurianual de prop de 4.000 milions de 
pessetes. 1 durem a terme enguany l'execució del Pla de 
desenvolupament de les zones agraries 5b, amb més de 
3.500 milions de pessetes, sense que ens hagi arribat cap 
pesseta del Govern central. 

Per altra banda, dins 1993, sera n testimonis d'un 
reIlan~ament de plans d'indústria dedicats a modernitza
ció tecnologica, incorporació de disseny, formació i 
estudis, per a la universitat i per als empresaris, amb un 
import, d'entrada, de 1.000 milions de pessetes que estan 
pressupostats i, possiblement, dins la línia anticipada de 
capital risc i d'Isba -abans que en parlí el Govern cen
tral- farem un esfor~ suplementari. 

Tot el que he esmentat abans contrasta amb les 
seves afirmacions, i ha donat com a resultat gue la vari
able que més ens preocupa, l'atur, hagi disminult. Se
gons les xifres de 1 'Inem, a 31 de desembre de 1992, a 
Balears hi havia un 1 '17 menys d'aturats que a 31 de 
desembre de 1991. Xifres seves, xifres de l'Inem. En 
prenguin nota. 1 aixo ho hem aconseguit malgrat vostes; 
malgrat l'espantós malbaratament de recursos que fa el 
Govern central. EIs vull posar un exemple. Pensin vos-
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'5 com estam embellint les zones turístiques, quin tipus de 
te omoció feim , i pensin les aprovacions que fa el Govern 
~;ntral. Segons el BOE de 23 de febrer , hi ha una subvenció 

fons perdut de 1.887 milions de pessetes per al camp de 
~alf liLas Millares" (Huelva:) , 240 milion de pessetes per ( ... ) 
Wl projecte de menjar rapicl , ] 95 milions de pessetes a fans 
perdll t per a hotels de Malaga. Amb cloblers no tres. Aixó és 
UD fa$r.food ele consumisme. Total: 3.270 milions de pessetes 
tiratS. Conseqüentment, i per tot el que hem dit fins ara, da
vant la interpeHació presentada pel Grup SOCIALISTA 
d'aqllest Parlament, he d 'assenyalar i denunciar la lamentable 
actitud d'aquest grup que, amb el contingut i la justificació 
d'aquesta interpel-lació, no només incideix en els errors 
sistematics de tot 1 'any 1992 -que ens ha repetit el Sr. Obra
dor, cosa a la qual ens té avesats-, sinó que també -i aixó és 
més greu- pretén, una vegada més, difondre un estat d'alar
ma social i causar una greu agressió als interessos de Balears. 

Segons diu el Grup SOCIALISTA, existeix una crisi 
económica i social a Balears i, pel que sembla, aquesta crisi 
només rep com a resposta una actitud de paralisi. En aquest 
sentit, el Grup SOCIALISTA ha presentat una situació dra
matica, desastrosa. I ja fa temps que ha proposat de manera, 
per cert, molt imprecisa -a causa del seu profund desconei
xement de les coses- una massiva política de despesa pública 
compensadora. I he de dir que ates el debil pols económic 
d'Europa no es padria haver exclós una recessió a Balears. 
Peró el que és cert és que la resposta de Balears ha estat de 
resistencia acceptable, de manera que hem constatat un sos
teniment de l'activitat en un sector clau de la nostra econo
mia. 1, com a mostra, Sres. i Srs. Diputats, la despesa real 
turística dins 1992 ha augmentat quasi un 3%, i ha romput 
la tendencia deIs tres darrers anys. Naturalment, ha arrosse
gat I'economia. Naturalment, hem crescut més que el regne 
d'Espanya. 

En conseqüencia, resulta molt preocupant la posició 
del Grup SOCIALISTA, ja que només una actitud de mala 
intenció explica la seva trajectória. En aquests punts he de 
ser malt ciar. La trajectória del Grllp SOCIALISTA, de la 
qual aquesta interpel 'lació és un exemple, namés s'explica 
per la seva deliberada intenció de provocar danys a l'estruc
tura ecanómka de Balears, mitjan<;anl la difusió d'idees 
erronles amb la finalitat de fomentar pessimisme desenco
ratjament i desan im social que si es cansalidés podría origi
llar perjudicis gretls a la nostra eeonornla. la ha va advertir 
(oo.) a11936, que un deIs 1110tors que mou l'economia són les 
cOl1cessions. Precisament per aixo causa preocupació la pro
vocació d ' un estat psicológic de crisi , cosa que es malt co
ll1entada en els medi econOmics. Les fa lseclats poden provo
Car una erisi psicológica i d aquesta PO! derivar una crisi 
economica. Aixó és el que pretenen els sociaI istes. Desa11i
nl~ el públic. la societat eJs empresaris, el agents econó
~111CS; practicar una política de terra cremada com ha varen ;r al ]979 al 1980, amb la UeD. 1 ara ho intenten fer a 
, alear. Tanta sort que les Balears és un país on e1s matei
xos empresaris reaccionen amb fortalesa. Sapiguen tot c!'una 
vegada que el Govern balear no nega l'existencia actual de 
profuncles turbulencies, per intentar ser prudents precisos i 

rigorosos en la nostra analísi. La nostra responsabilitat 
i el nostre rigor no ens permeten ser alarmistes. Només 
ho són aquells que pretenen destruir Balears. 

Peró encara en podem parlar més. La (oo.) per
manent que el Grup SOCIALISTA, excel'lent partít de 
l'exterior, fa a la nefasta política del Govern central cap 
a Balears contribueix a provocar un efecte que detracta 
de la nostra comunitat de des pesa per via deis grans 
imposts estatals que posteriorment no reverteixen aquÍ, 
sinó a altres llocs, una transferencia for~osa que crea 
una certa recessió económica. 1 hem de dir, a més a 
més, que aquesta sensació de crisi esta molt motivada 
pels nefasts impactes de la política económica estatal 
aquí. Abans de tot s'han de reflectir amb un nivell 
desmotivador de tipllS d'interes, un tipus de canvi sobre
valorat amb dos efectes. només té un fonament: Agres
sió permanent als interessos económics de Balears. Deu 
anys d'agressió al nostre turisme.Deu anys d'agressió a 
una política exportadora. Avui en dia existeix un clamor 
en el regne d'Espanya contrari a la política económica 
del Govern central, que és l'autentic responsable de 
l'augment de l'atur, de les suspensions de pagaments, de 
la morositat i de la desintegració del teixit social. I nos
altres formam part, económicament, del regne d'Espa
nya. 1, per tant, sofrim les desgracies macroeconómiques 
i microeconómiques. Macroeconómiques: Ha fracassat 
en el deticit públic, en la política monetaria, -en la 
política fiscal, en el tipus de canvi, en el tipus d'interes. 
Ha desestabilitzat l'estalvi. Microeconómiques: Ha fra
cassat en la competitivitat, no ha sabut posar en marxa 
cap tipus de mercat, ni el laboral, ni l 'industrial, ni el de 
serveis. 

Davant aquest desastre, nosaltres varem fer una 
triple reflexió. Varem pensar que la seva política eco
nómica era hostil a Balears, que hi havia un gran segle 
que acabava i que venien uns canvis polítics a Europa 
que ens podien crear turbulencies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Li prec que vagi acabant, Sr.-Forcades, per fa-
VOl'. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HI
SENDA (Alexandre Forcades i Juan): 

Basant-nos en aquest diagnóstic, varem actuar 
on podem actuar: A recursos humans, tecnologia, finan
¡;aments, infraestructura física, comunicacions, qualitat 
de vida i, aviat, actuarem damunt la fiscalitat, peró per 
baixar-Ia. 

Jo vull acabar -ja que em crida l'atenció el Pre
sident- amb unes consideracions dirigides als grups. 
Estiguin tranquils. Nosaltres no caurem mai en aquesta 
actitud de demagógia, monolítica i avorrida. Nosaltres 
tenim llibertat de pensament, d 'expressió. 1 ho vull dir 
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perque si no, amb la reiteració insidiosa, amb la propagació 
de falsos rumors que queden escrits, algú pot pensar que fa 
un bon servei fent-nos un mal clixé. 

Aquí hi ha, Sres. i Srs., un respecte a la persona que 
permet disputes amb educació. 1 aquí, en aquest grup, cadas
cú pot ser eH mateix, pero l'estructura mental monotona i el 
seu taranna burocratic, fan que ens jutgin amb ignorancia, 
amb disciplina monolítica. 

EL SR. PRESIDENT: 

Es cenyeixi a la qüestió, Sr. Forcades, per favor. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Sres. i Srs., és possible que la nostra victoria econo
mica sigui pírrica. Balears per damunt 1'1; Península, per 
davalll'l. Pero el seu fracas, la seva derrota, és espectacular. 
No té excuses ni atenuants. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. 

Passam al torn de fixació de posicions. 

Sr. Alfonso, per que em demana la paraula? Estam 
a una interpel·lació. Hi ha hagut la primera intervenció de 
l'interpeHant; hi ha hagut una interven ció de la representa
ció del Govern interpeHada. Ara passam al torn de fixació 
de posicions deIs grups i Uavors intervendra el grup inter
peHant. 

Té la paraula, pel Grup Parlamentari MIXT, el Di
putat Sr. Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

Si he d'emprar una paraula després de sentir les 
dues parts que han parlat en aquest debat, és "decepció ll

• És 
un estat d'anim que correspon a sentir dues parts; una estira 
cap a la dreta, l'altra--estira cap a l'esquerra, i el país esta 
aturat. Perque és més important atacar el contrari que resol
dre els problemes que tenim plantejats a la societat balear. 
Aquesta és la sensació que m'ha produ!t. 

Si ens cenyim al Sr. Obrador, curiosament ens diu 
que ¡'economia balear esta vinculada a l'economia europea, 
pero no diu res de l'espanyola. Jo pens que esta vinculada a 
l'economia europea a través de l'economia espanyola. 1 que, 
desgraciadament, nosaltres no tenim competencies, més que 
en una part petitíssima, en política economica. Nosaltres 
podem regular coses a través de l'ordenació territorial, pero 
les eines basiques de la política economica estan en mans de 

l'Estat central. Per tant, una part molt important de la 
crisi que patim -una crisi certa- és deguda a la política 
economica del Govern central. Pero també, tot i deixant 
a reserva els resultats que surten de 1992, segons els 
quals el Sr. Conseller diu que hem crescut més que la 
mitjana d'Espanya -cosa que jo no sé-, durant els anys 
1989, 1990 i 1991 varem créixer menys que la mitjana 
de l'economia espanyola. 1 si ens remuntam al període 
entre 1986 i 1991, també varem anar per davall de la 
meitat. Varem ser deIs darrers. Crec que els segons deIs 
darrers, després de Canaries. 

Per tant, aquí hi ha una responsabilitat d'aquest 
govern, també. Aquest govern, en lloc de temperar els 
cicles i anar a cercar un creixement economic sostengut, 
ha anat a cercar una inflació en la construcció quan es 
construla massa, que ha fet que després es construís 
menys del que s'havia de construir. 

Pero, a més, estam en una crisi política, i el Sr. 
Forcades no n'ha parlat. No hi ha hagut resposta del 
Govern. Hi ha una crisi d'autoritat moral. Jo m'he que
dat molt preocupat amb la resposta a una pregunta que 
acabava de fer al Sr. Conseller de Turisme, quan no 
m'ha donat Uoc a replica -perque m'ha contestat sense 
dir res- i, després d'haver-li demanat si considerava que 
estan protegides les Illes ell em diu que si s'hagués apro
vat la reforma de la Llei d'Espais Naturals per primera 
vegada en el gener de 1991 haguéssim pogut fer la cam
panya. No. No, perque Eivissa i Formentera no estan 
protegides, i Mallorca i Menorca, una mica més. 

Hi ha una falta d'autoritat moral, Sr. Conseller 
de Turisme. Perque ara demanaran a tothom que davalli 
l'edificabilitat, amb el Pla d'ordenació de l'oferta turís
tica; i determinats senyors lligats al President del Govern 
augmenten les seves possibilitats de construir. 

Hi ha una crisi davant la qual ens trobam amb 
una guerra amb treves entre el Partit Popular i el Partit 
Socialista. EIs d'aquí ataquen els de Madrid; els de 
Madrid ataquen aquí. A Madrid no volen comissions 
d'investigació contra Filesa i contra altres escandols; 
aquí no volen comissions d 'investigació contra el cas de 
Bon Sossec. A Madrid pugen els imposts; aquí també 
els pugen, en creen. 

Aquí augmenta la despesa pública. Voste, Sr. 
Forcades, diu que han augmentat les inversions, pero no 
ha dit que en dos anys -des que hi ha majoria absoluta
els pressuposts han pujat un 57% de despesa deis quatre 
primers capítols, de despesa corrent. Fan el mateix que 
a Madrid. Critiquen els socialistes de Madrid i fan el 
mate ix que ells. Repeteixen tots els seus errors. 1 les 
treves. Quan I'un no tira cap a la dreta i l'altre cap a 
l'esquerra és per impedir la reforma de l'Estatut, per 
impedir que tenguem autonomia, per trepitjar el petit el 
petit i mitja comere;. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Fixi la posició, Sr. Pascual. Fixi la posició. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

la la fix, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Entenc que no, Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Per tant, esperare m a les mocions. Pero la sensació 
que tenim és de decepció total i absoluta davant dues forces 
polítiques que tenen com a objectiu desprestigiar-se mútua
ment i no construir, ni a l'esquerra ni a la dreta. Esperarem 
les mocions per veure que en surt, de tot aixo. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. 

Pel Grup Parlamentari PSM-EEM, per fixar la posi
ció, té la paraula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. 

La veritat és que hem pres, amb tristor, unes quantes 
notes durant les intervencions del portaveu del Grup SOCIA
LISTA i del representant del Govern. 1, realment, el que 
aquí s'havia de produir, encara que en menor escala i en el 
poc temps de que disposam, era un debat de política gene
ral, per quant la interpel·lació al·ludia a la crisi política, 
económica i social. 

Malauradament, aixó s'ha redui"t a una especie de 
frontó, on es demana, en paraules d'un deis portaveus, qui 
guanyanl. Pareix que el PSOE a nivell estatal i el Grup Po
pular a les Balears. Ens hem quedat sense saber si qui gua
nyara sera, realment, la ciutadania de les Illes Balears. I al 
marge elel PSOE, al marge del Partil Popular els ciutadans 
ele les llles Balears, que bi guanyaran, amb el debat d avui? 
~e moment jo crec que estam perdent. Esperem quinze dies, 
fll~s que venguin Les mocioos a veure si sortiran propostes 
mes Constructives que aquest trist debat d' avui. Perque sem
~Ia que per als uns l'únic que importa és la justificació polí
tIca de les decisioDS del Govern de Madrid i que els altres 
responen amb una visió idíHica de la nostra societat. El 
discurs del Sr. Forcades m'ha recordat una conferencia que 
no .fa molt va fer el President de la nostl'a Comunitat, quan 
va Inaugurar un club d 'un diari local on veia la nostra socie
tal des ele les aJtures, des del cim de les muntanyes. jo cree 
~~e el Govern ha de veure eJs problemes de la societat des 
. e~terra, davallant a ta ciutat, als pobJes, a la pagesia a les 
Industries, al turisme. Fins i tot unes xemeneies que abocaran 

=--

tones de fum a una incineradora eren idíl-liques, vistes 
des del cim de les muntanyes, Sr. Cañellas. 

Pero tornarem a la qüestió. Al nostre entendre, 
ens han de respondre. Hi ha crisi política. Hi ha crisi 
económica. Hi ha crisi social. Efectivament, per al nos
tre grup hi ha una crisi d'independencia política de la 
majoria deIs representants que seuen avui i aquí en nom 
de les Illes Balears. Hi ha una crisi de dependencia 
política de les ordres que vénen de Madrid. És la tristor 
que teníem la setmana passada, en veure dos grups que 
avui es barallen amb males formes pero que,coincidien 
totalment quan, des de Madrid, se'ls imposava un model 
d'Estatut d'Autonomia que respon a la mateixa concep
ció unitarista de l'Estat. Aixo és una crisi política. La 
poca representació amb que actuen els representants de 
les Illes Balears, el 86% deis diputats que hi ha en a
questa cambra. Una crisi política que hipoteca la nostra 
consciencia de país. Que, fins i tot, deteriora la imatge 
que hauria de tenir el nacionalisme. Comen<;ant per uns 
grups regionalistes que mai no han pactat programes, 
contrapartides, per al nostre país, sinó que només han 
pactat cadires. Aixo és una crisi política. 

EL SR. PRESIDENT: 

Es cenyeixi a la qüestió, Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

No sé de que he de parlar, ido, Sr. President. Si 
aquests no són els problemes economics, polítics i soci
als, no sé de que he de parlar, Sr. President. 

Crisi economica. Efectivament. Per primera 
vegada hem passat els 50.000 aturats a la nostra societat. 
1 avui, mentre a Madrid es debat una comunicació del 
Govern respecte a les possibles solucions al tema de 
l'atur, quines iniciatives ens hauria de dur el Govern 
d'aquí, malgrat les poquíssimes competencies -cosa que 
sempre he111 reconegut, ja que estam aquí per fer costat 
en el Govern, sigui del color que sigui? Que podem fer 
amb les nostres competencies per incrementar I'ocupa
ció a la nostra comunitat? La política que practicam, la 
no ordenació de l'oferta turística que esperam des de fa 
tant de temps, la política de grans superfÍcies, la polí
tica de ports esportius, és la política més adequada, o 
no? A part de l'ocupació, aquí hem de debatre sobre 
aquestes dues botigues que tanquen cada dia des de fa 
més de dos anys, sobre aquests dos empresaris autonoms 
que es donen de baixa. Aixo és crisi economica. 

El tema social. Aquests dies en que fa fred en el 
carrer, en que hi ha overbooking en els llocs d'acollida 
de transeünts, les bosses de pobresa són més presents 
que mai. Hi ha una crisi social. 1 des del Govern, que 
podem fer? Des de I'oposició, quines idees podem donar 
per ajudar a la solució d'aquests temes? 
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En definitiva, jo crec que el debat és per saber de 
que ens serveix aquesta autonomia. Si serveix perque els que 
defensen la política de Madrid i els que, en teoria, defensen 
els interessos de les Illes Balears es tirin les coses en cara. 
Amb I'autonomia que feim, dignificam realment el país? 
Crec que és hora de prendre la iniciativa. Si volem fer una 
autonomia histórica, com deia ahir el President del Parla
ment, hem de comenc;ar a donar solucions als problemes que 
afecten els ciutadans del nostre país. A la sanitat, a l'educa
ció, a l'ordre público Ho podem fer amb les competencies 
que tenim? En aixó sí que tots estam d'acord. 

Tal vegada, una de les propostes de resolució de 
mocions que nosaltres veuríem amb bons ulls seria: Es pot 
asseure l' Administració de 1 'Estat? Es pot asseure l' Adminis
tració de la Comunitat Autónoma per cercar solucions a tots 
aquests problemes que els uns i els altres hem detectat i que 
són presents a la nostra comunitat autónoma? D'aquí a 
quinze dies, tenim cap oportunitat que s'asseguin les dues 
administracions i cerquin solucions reals per als problemes de 
la nostra comunitat? D'aquí a quinze dies el nostre grup 
intentara fer propostes en aquest sentit. Mentre, anam ma
lamento Aquest debat d'avui indica que comen~am molt 
malament aquest període de sessions. Gd.cies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. 

Pel Grup PP-UM, per fixar la posició, té la paraula 
el Sr. Martínez de Dios. 

EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS: 

Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. 

El Grupo Parlamentario PP-UM, que tiene el come
tido de dar apoyo al Gobierno de esta comunidad autónoma, 
al fijar su postura en relación a la interpelación presentada 
por el Grupo Parlamentario SOCIALISTA, lo hace en 10s 
siguientes términos: Se interpela señalando la necesidad de 
que se establezcan medidas y propósitos para hacer frente a 
la actual crisis política, económica y social. De la intervenci
ón del portavoz socialista se desprende que se refiere a la 
crisis política, económica y social de esta comunidad, puesto 
que la inconcreción de la interpelación es evidente. 

Si se ha planteado aquí que existe una crisis políti
ca, económica y social en esta comunidad autónoma también 
se han dejado establecidas de manera clara y precisa dos 
posiciones respecto a la misma. Por parte del grupo interpe
lante se establece con toda rotundidad que la existencia de 
estos factores de crisis se deben única y exclusivamente a la 
actuación del Gobierno de la Comunidad Autónoma y, espe
cialmente, a la figura de su Presidente. Por parte del repre
sentante del Gobierno, en su intervención se han establecido 
unos criterios de actuación y de Gobierno que demuestran 
hasta qué extremo está gestionando y, por lo tanto, no hay 
abdicación de sus funciones. 

Por parte del portavoz socialista se nos ha brin
dado la posibilidad de llegar a una conjunción de volun
tades de todos los implicados sociales en esta materia 
para obtener soluciones. Y entonces, es aquí donde 
nosotros tenemos que empezar a hacer puntualizaciones 
y matizaciones. La primera de ellas -puesto que hay esta 
oferta de colaboración- es preguntarse los resortes que 
para llevar a cabo una gestión total en los aspectos eco
nómicos y sociales, puesto que consideramos que la 
crisis política no existe y que las simples disfunciones de 
unos coaligados se han mantenido como una disculpa de 
crisis permanente para desgastar al Gobierno, con olvido 
claro y consuelo para nosotros de que el partido interpe
lante tiene en sus filas tal desunión, tal crisis, que la 
nuestra -si es que realmente existió- es peccata menuta 
comparada con la que tiene en su seno el PSOE. 

En cuanto a la política económica -puesto que 
se nos brindan soluciones y colaboraciones-, aquí tene
mos que señalar que el Gobierno de la Comunidad Au
tónoma hace lo que puede dentro de los límites que se 
le han establecido por las disposiciones de sus compe
tencias, que le atribuyen determinados cometidos. Si, 
pese a eso, la crisis económica en esta comunidad es 
menos sentida, nosotros nos preguntamos: Si nos pudie
ran -en ese afán de colaboración- brindar soluciones a 
través del ejercicio de política fiscal, que no podemos 
ejercer -y la prueba evidente es que cuando aquí se ha 
tratado de articular medios fiscales para actuar sobre 
cuestiones concretas, como era, por ejemplo, el cánon 
del agua, se ha utilizado de manera demagógica para 
desgastar al Gobierno y no en plan de colaboración-; y 
cuando se ha pretendido crear el llamado "impuesto 
ecológico 11 , con la finalidad de que quedasen en esta 
comunidad recursos que generados en ella van a parar 
fuera de aquí por las empresas públicas del estado, 
también se ha hecho una política obstruccionista; por 
esto nos preguntamos, si hubiese una participación en 
esta política fiscal del Gobierno a favor de la Comuni
dad Autónoma, ¿qué despegue no tendríamos? ¿qué 
cambios no podríamos establecer en nuestra política 
económica? Pero esto también a través de una política 
monetaria que hoy tampoco podemos llevar a cabo en 
ningún sentido, puesto que esto está en manos del Ban
co de España. 

y en esta línea podría seguir exponiendo, una 
y otra vez, aquellas cuestiones concretas en que la cola
boración -si fuese sincera- del Grupo SOCIALISTA 
podría mejorar la situación económica de esta comuni
dad autónoma. En consecuencia, y para terminar, quiero 
puntualizar que este grupo continuará dando apoyo al 
Gobierno de la Comunidad, puesto que consideramos 
que con los medios con que cuenta ha mantenido un 
equilibrio en lo económico, ha realizado cometidos que, 
a pesar de las críticas que se han hecho aquí, exceden ... 

EL SR. PRESIDENT: 
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Vagi acabant, Sr. Martínez, per favor. 

EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS: 

Ahora termino, Sr. Presidente. 

Exceden a las posibilidades con que ha contado. 

Yen cuanto a los factores de crisis social, considera
moS que existen algunos problemas sociales, pero que esta 
sociedad balear no tiene crisis de tipo ético ni moral, que es 
una sociedad bien encauzada, esperanzada y que confía en 
este equipo de gobierno y en el grupo parlamentario que le 
da apoyo para seguir adelante en la gestión de la Comunidad 
y resolver los problemas que hoy le afectan. Gracias por su 
atención. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios. 

Per al torn de replica de l'interpeHant, té la paraula 
el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

El Grup Parlamentari SOCIALISTA contesta a la 
resposta que ha donat el Govern, en boca del Sr. Forcades, 
a una interpeHació feta al President, del Govern per pura 
cortesia parlamentaria. Com a grup hem de ser cortesos amb 
el Govern, ja que el Govern no vol debatre, en boca del seu 
President, els problemes economics, socials i polítics d'a
questa comunitat autonoma. 

Deim -i crec que bé- que el Govern de la Comunitat 
Autonoma ha estat nou mesos paralitzat, a causa d 'una crisi 
política, en els moments més delicats d'aprofundiment d'u
na crisi economica que és evident que no és exclusiva d'a
questa comunitat autonoma, sinó que és una crisi economica 
europea o mundial, d'Espanya i, obviament, d'aquesta comu
nitat autonoma. Pero tots, Europa, Estats Units, Espanya, i 
no la Comunitat Amonoma, intenten prendre mesures dins 
l'ambit de les seves compeü~ncies per tal de fer més suau la 
caiguda normal d 'un cicle economic. Pero aquesta comunitat 
autonoma, no. 

Jo no pens contestar al conjunt de desproposits que, 
:ense ordre ni concel"t, ha tret aquí el portaveu elel $1' . Ca
nellas. No els contestaré. La veritat és que no val la pena, 
pergue no pe)' cridar més es té més raó. Es té raó quan 
s' tU ' u ltzen arguments' i nosaltres en elonarem, molt rapida-
ment, alguno 

Quina política económica s'ha fet des d'aquesta 
COl11 un '1 ' ' 

. I at autonoma? No entrarem en els pressuposts. Es 
~n~ dlscussió que no val la pena. Les dades del Govern són 
(ef1nitives. Les Lnversions: A l 'any 1990. 21.000 milions de 

---

pressupost definitiu; 11.000 milions d'execució. Al 1991 
són paregudes. Son dades del Govern, del compte gene
ral. 

L'agricultura: Practicament desapareguda. La 
indústria cau en picat. Quins plans d'actuació en la 
indústria tradicional han presentat en aquesta cambra o 
han duit a efecte, per via de decrets del Govern? Un pla 
de reindustrialització absolutament fracassat. Paraules 
sobre un altre pla de reindustrialització que ningú no 
sap on éso I la indústria cau en picat. 

El turisme. Un famós decret i una llei (el famós 
decret Cladera i la famosa llei Cladera) que no tenien 
cap problema, sinó que podrien ser molt positives. Pero 
la gesta ció d'aquest decret i d'aquesta llei, així com el 
Govern els va discutir, va provocar el major increment 
de places hoteleres que mai no s'ha donat en aquesta 
comunitat autonoma. Un aut{~ntic desastre. 

Desenvolupament estatutari: Crisi política. 
Anem a veure-ho. Que s'ha desenvolupat, de l'Estatut? 
Síndic de comptes: Fa cinc anys que esta aprovada la 
llei, i el coneixen, vostes? Hi ha cap control deIs comp
tes d'aquesta comunitat autonoma? No n'hi ha. 

Consells Insulars. En deu anys, quantes transfe
rencies s'han fet? Encara discutim, en aquests moments, 
i d'una forma molt estranya, la conversió en lleis deIs 
decrets de l'any 1981. S'ha fet una transferencia en 
urbanisme i ara, a través d'un projecte de llei que ens ha 
duit el Govern, es pretén treure de contingut, absoluta
ment, aquesta transferencia. 

Síndic de greuges. Avui hem aprovat el dicta
men de Comissió. Un any per desenvolupar el síndic de 
greuges, ens proposen. Nosaltres no creim que el vegem 
en aquesta legislatura. 

Consell economic i social. Es troba a 1 'Estatut, 
ho recordin. Algú ha sentit cap manifestació del Govern 
de cara a la creació del Consell economic i social? Sí, 
n'hem sentides. Tot al revés. 

Ens han parlat molt del problema de la crisi 
economica nacional. 1 és certa. Pero aquest és un tema 
que es discuteix a Madrid. Aquí estam al Parlament de 
les Illes Balears. 1 en aquests moments es discuteix a 
Madrid un deIs temes més importants: El de l'atur. Per 
cert, amb un -em permetin que ho digui- ridÍcul espan
tós amb les propostes del Sr. Aznar. Que ho discuteixin 
a Madrid. Els problemes nacionals, que es discuteixin 
aquí Oil hi ha representants d'aquesta comunitat auto
noma. Estam a les Illes Balears. 1 davant la situació de 
crisi en aquestes illes, sense ser catastrofistes, hem de 
cridar els empresaris, treballadors i el Govern, fonamen
talment, perque creln confian¡;a. La creació de confian
¡;a és donar mares jurídics adequats, tenir plans direc
tors territorials, no canviar cada dia de legislacions res-
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pecte a espais natural s , etc . Aixo és donar confiant;a, i no 
només paraules. 

El problema és que el Govern ha volgut tancar els 
ulls a la situació de crisi. 1 no hi ha res pitjor que tancar els 
ulls davant una situació de crisi. Ningú no s'ho creu, quan 
diuen que no estam malament. Estam malament, peró po
dem millorar. Aixo és el que vostes han de dir; i no dir que 
tota la culpa és de Madrid o d'Europa. La crisi és un proble
ma de Govern, de societat civil í de cada un de nosaltres. No 
hi ha només un govern, í nosaltres no ho hem dit mai. 

Jo crec, Sr. Forcades -i només Ii vulI contestar a 
aixo- que el major mal que ha fet algú a l'estructura econo
mica d'aquesta comunitat autónoma l'ha fet el Govern de la 
Comunitat Autonoma. Precisament per canviar constantment 
de legislació. Per dir avui que protegeix idema desprotegir; 
per fer un pla de reindustrialització que fracassa d'una forma 
absoluta, etc. El major mall'han fet vostes. 1 la responsabili
tat, Sr. President del Govern, és, en una part molt important, 
seva. 

Els podríem de manar on és el pla de director terri
torial previst a la llei; on és el famosíssinl pla de l'oferta tu
rística que havia d'haver sortit en el roes de juliol; quan 
discutirem un deIs tants plans de desenvolupament regional.; 
quan es plantejara seriosament un programa de formació 
ocupacional. 1 podríem continuar. 

La maxima del Govern del Sr. Cañellas ha estat no 
molestar ningú. 1 aixó, en epoques de bonan~a i de creixe
ment económic accelerat pot anar molt bé. En epoques de 
crisi, Sr. Cañellas, s'ha de governar. 1 voste no en té practi
ca. Gracíes. 

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. 
President en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Alfonso. 

En el torn de contrareplica, té la paraula el Conse
ller Sr. Forcades. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Sres. i Srs. Diputats. 

lntentarem continuar donant xifres, perque quedin 
en el diari de sessions. Perque a vegades el cor no basta per 
parlar. 

Quina política eco no mica es pot fer amb un mibor 
18'80, 19, 18'15 ... ? És que creuen que nosaltres volem ser 
cómplices de tirar 300.000 milions de pessetes, quan amb una 
baixada de 2 punts del tipus d'interes, per fer inversions, tot 
s'arreglaria? 

1 parlant de passivitat, de qui? Es passivitat, per 
exemple, fer un pla de comert;? És passivitat fer un pla 
eI'inelústria que funciona -i els que no ho saben, pitjor 
per a ells? És passivitat aprovar un projecte eI'oferta 
complementaria? És passivitat fer un pressupost de 
48.000 milíons ele pessetes? És passivitat executar 25.000 
milions de pessetes, en xifres que he donat i que consten 
en acta? És passivitat fer un cicle de reflexió economica 
amb la participació de més de 1.000 agents económics, 
amb presencia eI'experts de tot el món, per contrastar 
les nostres polítiques? 

o no deu ser passivitat elir que no hem de deva
luar i fer dues devaluacions, quan les regions han perdut 
mils de milions, quan el poble ha perdut milions de 
divises? O fer una lIeí de vaga, amb la qua! no sé que 
passa -ara la fan, ara no la fan? No deu ser passivitat fer 
un decretazo que ens ha creat 13.000 mancances de lIocs 
de trebalI, per estalviar, el Govern central, 96 milíons de 
pessetes? Aixo són dades. 

És passivitat pagar 48.000 milions de pessetes? 
1 que passa amb l'atur? Ho repetesc: L'Inem no és 
nostre. L'Inem no funciona. Totes les enquestes d'avui 
en dia diuen que les Balears són l'únic poble, l'única 
regió del regne d'Espanya, en que la possibilitat d'estar 
aturats és la més baixa, i que, per cert, hi ha un ah 
percentatge d'aturats que no cerca feina, com a conse
qüencia del nivell de vida de Balears. Aixo ho diuen les 
estadístiques. 

No és donar xifres dir que a 31 de desembre de 
1992 hem tengut un 1'17% menys d'aturats que l'any 
passat? 1 saben vostes que han caigut un 30% els con
traetes de formació? Que els contractes signats entre ge
ner i mar<; de 1992 varen baixar només un 1 %, i que 
després del decrelazo varen baixar un 30%? Aixo sí que 
és passivitat. 

1 l'atur. El Ministeri de TrebalI va fer una co
missió d'experts per parlar de I'atur, encapt;alada pel Sr. 
Julio Segura que és un socialista honrat competeot. És 
un catedratic que ha dit que els socialistes s'han earregat 
la indÚstria. I ha proposat dotze mesures, que el Govern 
esta aplieant en un sentít inverso Va dir que els contrac
tes de formació han de baixar tres mesos; els han aug
mentat. 

1 els grans desequilibris, aquesta inflació dual, 
que fa que en aquest moment la indústria se'n vagi per 
aval!. Ningú no pot fer indústria a Balears; ningú no pot 
fer indústria a Espanya. Perque els servicis no tenen 
competencia. 1 el deficit descontrolat? 1 el deute des
controlat? 1 el sentit d'estalvi? 1 que les importacions 
superen les exportacions? 

Sres. i Srs. Diputats, hi ha un programa d'in
dustrialització segons el qual hem tengut una inversió 
induIda de més de 3.000 milions de pessetes en tres 
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nys, ens hem modernitzat públicament. Aquí, públicament, 
~~In cUt els sabaters que hi ha un pla de planificació que 
vostes ignoren. Perque vostes munten uns espectacles; i 
UGT i Comission Obreres, amb el Sr. Villalobos, organitzen 
una roela ele premsa sobre I'awr. SOI't que el Sr. Solchaga va 
sortir el mateix día i va dir que hj havia 3 milioos d'aturats. 
U n desastre. 

1 el turisme. El president d'Afta acaba de dir, avui, 
clavant 5.000 agencies de viatges que Balears tendra enguany 
una bona afluencia turística, que Balears és el millor destí 
turístic del món en qualitat de serveis. Balears ho ha entes; 
Balears, en deu anys, ha prosperat. És la millor demanda 
exterior del Regne Unit. Mallorca manté el liderat des de fa 
deu anys com a destí turístic d' Anglaterra. i els deu contra
ris han desaparegut. Estam els primers, amb un 18% d'estim 
de mercat. 1 hi ha gent molt menys pessimista que jo, perque 
pensen que encara som molt més competitius del que diuen. 

En una paraula, jo voldria acabar dient que jo no he 
insultat. Que davant un Robespierre vull ser un Condorcet, 
i que els que són mestres en crisis, els que s'han carregat el 
regne d'Espanya, un país que prosperava al 1982 i al 1983, 
no tenen dret a venir aquí, a Balears, a donar-nos llic;ons. 
Gracies, Sr. President. 

(El Sr. President repren la direcGÍó del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. 

Il.2) RGE núm. 3678/92, presentada pel Grup Par
lamentari MIXT, relativa a política del Govern de la Co
munitat Autonoma en relació a l'organització i al funcio
nament deIs Consells Insulars. 

Passam a la següent interpel' lació, que és la 3678 
presentada peJ Grup Pru'lamentari MIXT, relativa a poLítica 
del Govern de la Comunitat Autónoma en relació a J'orga
nització i al fuocionarnent deis Consells InsuIars. Té la pa
raula, pel grup interpeHant, el Diputat Sr. Viclal i Juan . 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats que ten
gUin l'amabilitat el 'escoltar-me. 

Com a qüestió previa a aquesta intepeHació sobre 
-POlítica general e1el Govern de la Com unitat AutónOma en 
relació a 1 organització j al funcionament deLs Consells In
sular en la seva vessan t autonómica, voldria dir que hi ha 
n:01tes maneres de matar mosques, també pero que aquest 
cllp~tat que eLs parla creu que la miLlor manera que no hj 

hagl mosques és crear uo ambient neto r die aixó per avisar 
tant eJs que estic segur que estaran el acord amb el que vol 
sl:r aqtlesta interpeJ·laci6, com els que diran que hi estaD 
C acorcl i tal vegada, en el fons, no hi estan, coro els que s'hi 
°po aran i, en el fans , 11 donari,en la raó. Aixó ' pareix mo]t 

complicat, pero ho die perque ningú no pensi que he 
canviat d'actitud en els anys que duc ficat en política en 
aquesta comunitat autónoma; i no només des que hi ha 
autonomia, sinó des de la pre-autonomia, i des d'abans, 
quan no estava ficat propiament en política pero inter
venia en e1iaris j altres manifestacions. 1 anem al gra, 
perque si no s'acabara el temps. 

Des de fa molt de temps, els Consells lnsulars i, 
més concretament, la seva integració com a ens autonó
mies, ha estat motiu de preocupació deis responsables de 
l'Administració de la nostra comunitat i, en general, de 
tots quants ens ocupam de tasques polítiques en aques
tes illes. Cosa més que lógica, sobretot, si tenim en 
compte la neeessitat de determinar el paper d 'aquestes 
instituciol1s que governen les Illes com a órgans d'admi
niSlració local i que, en la seva vessant autonomica 
necessiten, precisament, la determinació del seu paper 
el acorel amb les facultatsqueels atorga 1 Estatutd'Auto
nomia de les Illes Balears. 

No podem oblidar que fins i tot en el moment 
del seu naixement, ara fa exactament deu anys, la Co
munitat Autónoma balear sorgeix, s 'estructura, des de 
cadascun deis Consells Insulars, teJ"lint en compte que 
són els membres elegits en els distints canse)] els que 
conformen el Parlament de les JIles Balears. Peró, cIar 
.1'Estatut -perque 110 pot ser d a1tfa manera í perque 
d'altra forma no caldria ni tan sois l'existencia ele la 
nostra comunitat autonoma- atorga als Consells Insulars 
la responsabilitat d 'assumir el govern la representació 
i l'administ.ració en els distints ambits competencials i, 
en conseqüencia la capacitat de decisió en totes les 
qüestions que l'afecten. Pel que s'entén, el Govem de la 
Comunüat Autónoma tendra sempre la responsabilitat 
en les qüestions el interes general de la regió i per tant, 
ti eorrespon, també, la coordinació i I'organització res
pecte deis ens autonomics de cada iHa. 

D'aquí, pel que respecta a aquesta part de l'Es
tatut, que es decidís, en primer Iloc, l'elaboració de la 
Llei deIs Consells Insulars per regular les seves funcions 
autonómiques, la qual cosa no va ser facil ni rapida i, 
per tant, tampoc improvisada. Perque jo voldria -i tal 
vegada així s'expliqui un poc el meu introito- remuntar
me fins i tot a l'any 1986, quan es va fer una reunió 
d'una ponencia sobre la Ilei deIs Consells Insulars i es va 
convidar el subsecretari d'Administració Territorial-que 
en aquell temps era el Sr. Luciano Parejo-o Va sortir a 
tots els mitjans de comunicació d 'aquestes iIles, en grans 
titulars: "Las competencias que les sean transferidas 
podrán. ser reasumidas por el Gobierno autónomo si lo 
eStima oportuno. Los Consejos Insulares estarán subor· 
dinados a la Comunidad Autónoma ... ", a part d'aHu
sions personals a la meya persona, ja que, pel que es 
veia, jo era un extremista i un insularista, .en el sentit 
pejoratiu i no en el sentit melioratiu amb que ara molts 
també ho volen ser. 

~--=~==========~==~========~====~==========~====~-----------------------------
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Llavors deia: "Aquí acaba, pues, la intención expre
sada por el Presidente -aleshores ho era- del Conselllnsular 
de Ibiza, Cosme Vidal, que exigió reiteradamente una autono
mía desmesurada, que podía sobrepasar incluso los topes 
previstos en el mismo estatuto de autonomía". No, senyors. 
No es tracta d'ultrapassar l'Estatut d'Autonomia, sinó que es 
tracta, simplement, de complir-Io, de desenvolupar-Io. Jo 
record que ahir el President del Parlament deia molt encerta
dament en la seva intervenció que així com podíem consi
derar positiu l'avan<; en el procés autonomic en el conjunt 
de la nostra comunitat autonoma, havíem de recordar que 
encara no s'ha acomplert el que diu I'article 148 de la Cons
titució. Jo avui només dic aquí que pensem si pel que fa a 
aquesta part del nostre Estatut d'Autonomia se n'ha com
plert l'article 39. 

Pero tornant al que deiem, quedava pendent la part 
més important del nostre desenvolupament autonomic, que 
és transferir o delegar i, abans de fer-ho, regular l'exercici de 
les competencies de la Comunitat Autonoma als Consells 
lnsulars. Fins i tot es pot afirmar que aixo no representa res 
més que complir el que disposa l'Estatut. 1, per altra banda, 
no ha de suposar cap mancan¡;a de poder que l'Estatut ator
ga al Govern regional. És clar que és una feina molt dificul
t-osa i quasi impossible, si no s'aconsegueix, previament, un 
consens mínimo Igual que en el cas de la Llei deIs Consells 
lnsulars, tal com es va fer. 

No obstant aquest necessari condicionament, el 
Govern, de forma unilateral -cOm li toca- pero sen se consul
tar abans amb les forces polítiques representades, ha elabo
rat ara un projecte de llei a partir d'un avantprojecte que ja 
coneixíem fa temps i que des del primer moment ens va 
espantar i preocupar. Un projecte que ja ha entrat en el 
Parlament per a la seva tramitació j que abans ja havia estat 
objecte per part d'aquest diputat de diverses preguntes da
vant del plenari i d'una advertencia -si es pot dir així- en el 
debat de 1 'estat de la Comunitat Autonoma, en el qual vaig 
dir al Molt Honorable Sr. President de la Comunitat Autono
ma -i ho llegesc del diari de sessions-: "U vull dir, i aquí 
estan les ombres de futur, que ens preocupa que no s'hagin 
arribat a aclarir aquestes notícies sobre la manera com es 
faran les transferencies en els Consells lnsulars, quan es 
parlava de la creació de nou organs per a la gestió de les 
qüestions que es transfereixen als Consells lnsulars, en refe
rir-se a uns projectes de llei que té el Govern balear sobre 
organització i funcionament intern oels Consells ". 

Tot i tenint en compte que aquesta interpel-lació va 
ser formulada en el decurs de l'anterior període de sessions -
concretament el 5 de novembre de l'any passat-, en aquests 
moments, el fet que el projecte en qüestió ja es trobi en tra
mit parlamentari no la desvirtua, sinó que li dóna, encara, 
més vigencia. Perque, a part de l'esmena a la totalitat que 
hem presentat per motius concrets -i no els llegiré, perque, 
a més s'ha ences elllum vermell, i li demanaria al Sr. Presi
dent mig minut per acabar- cal més que mai interpel-lar al 
Govern dins un anim constructiu, i amb el desig de contri
buir a una reconsideració, que seria la decisió més encertada, 

així com saber si el Govern ha sopesat la conveniencia 
que -abans de continuar amb la tramita ció parlamenta
ria d'un projecte de llei ja polemic i que, per altra ban
da, modifica importants articles de la Llei de Consells 
Insulars- es reunís a totes les forces polítiques repre
sentades en aquesta cambra per tractar de consensuar, 
com sigui possible, una qüestió tan transcendent per a 
la nostra comunitat autonoma com aquest procés de 
transferencies o delegació de competencies en els Con
se lis lnsulars. 

Fins aquí aquesta interpel-lació, que hem hagut 
de formular, per les raons esmentades, un poc fora del 
temps en que la volÍem fer; en unes dates coincidents, 
precisament, amb les jomades commemoratives del dese 
aniversari del naixement de la nostra comunitat autono
ma. Una circumstancia que hem volgut tenir molt en 
compte -i d'aquÍ ve el que hem dit abans- a l'hora de 
fer la nostra exposició, que consider moderada, i des 
d 'una perspectiva constructiva que li volem donar. 

Esperam igualment que la contesta del Govem -
i no m'importa qui contesti del Govern, perque em 
remet a l'article 152 i em sentiré molt honrat em con
testi qui em contesti- permeti un desenlla<; en la mateixa 
Hnia, i no faci falta el que és habitual després d'una 
interpe¡'¡ació: La corresponent moció. 1, si se'm permet, 
dir: AixÍ sigui. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vidal. 

En representacíó del Govern, té la paraula el 
Conseller Sr. Gilet. 

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

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

Jo li agraesc al Sr. Vidal, interpe¡'¡ant, que ad
meti la llibertat del Govern i la resposta d'aquest Conse
ller. Ara, també li he de dir que m'ha fet la impressió 
que hi havia un cert esfor<; per mantenir el contingut de 
la interpe¡'¡ació, i que realment no he entes molt bé la 
darrera petició, així com ha acabat. Supos que a la 
replica posterior especificara clarament quina és la 
petició que pot estalviar una moció. Perque realment, la 
política general del Govern de la Comunitat Autonoma 
respecte a l'organització i al funcionament deIs Consells 
lnsulars en la seva vessant autonomica esta sufici
entment contestada. És a dir, en el moment en gue es 
produeix l'aprovació, per Consell de Govern, d'un pro
jecte de llei sobre l'exercici de les competencies transfe
rides o delegades als Consells Insulars i aquest projecte 
té una entrada dins aguest Parlament per a la seva tra
mitació, la política general del Govern en qüestió d'or-
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anització i funcionament queda -entenc jo- suficientment 
~lara en el contingut del projecte de llei. 

Que representa un desplegament de l'article 39 de 
¡'Estatut d'Autonomia? En certa manera entenc que no. 
Representa, en tot cas, el des.rlegame,nt pel q~e fa a l'organit
zació interna de la Comumtat Autonoma 1, concretament, 
deis Consells Insulars com a entitats de cankter autonomic, 
coro a organs -com diría Mauríce Duverger- de cankter 
autonomic, i no en el sentit de corporacions de dret local que 
tenen la seva propia legislació. Per tant, no crec que sigui un 
desplegaroent de l'article 39. 

L'organ que té aquesta funció de desplegament dins 
el nostre Estatut és la Comissió Tecnica Interinsular, la qual 
eleva les propostes a aquest Parlament per a la seva tramita
ció, posteriorment com a proposició de llei, una vegada que 
és adroesa per aquesta cambra, o presa en consideració pel 
P Ie d'aquesta cambra. En aquests moments ens trobam amb 
la tramitació de tres pro postes de textos articulats i una re
unió pendent de la Comissió Tecnica Interinsular sobre acció 
social, que es produira dema. 

Ara, una vegaela que s'hagi cobert -com es va apro
var pel passat ConselJ ele Govern- el tramit ele presentació 
davant la Comissió Tecruca lnterinsular de les transferencies 
que fan referencia a les inspeccions tecniques de vehicles, 
entenem que queda tancat aques! pedode, aquest ti pus ele 
qüestion que afecta ven I antic Con eU General Interinsular, 
de difícil trarnitació. 1 estic absoJutament convenc;ut que 
voste, dins aquesta líJ1ia de dialeg, entendn\ que no ha estat 
senzilI refer el que s havia de fer a l'ally 1981 i ajustar-ho a 
una L1ei, a una terminologia jurídica i a una infraestructura 
jurídica com les que actllalment tenim. 

A partir d'aquÍ s'estabJira el m.odus operandi d'a
questes futures transferencies del 39 que s'acosten i estan 
dins la via del que és la inten.ció del Govern -ens referim a 
cultura i esports; a agricultura. amb la problematiea de la 
poHtica agraria comunitaria-, pero que deixarem de banda, 
i segurament clonarem una solució aclient al que són les 
necessitats i els clesitjos del Consells lnsulars dins un proxim 
període de sessions. Estic absoJutament conven911t que po
dran entrar c1ins aquests textos artieulats dins la Comjssió 
Tecnka Interinsular, per a la seva tramitació durant J'any 
1994. 

L'úruc que puc entendre, ja per acabar, és que voste 
parla c]'una passivitat o una no activitat pel que fa a la dis
cUSsió d'un projecte de Jlei imporrant. Perque entene que el 
projecte de Jlej sobre J'exercici de les competencies transferi
des o delegades als ConseIls Insu'Jars és important, ja que 
representa una part de 1 'estructura organitzativa i jurídica de 
la nostra Comunitat. Voste parla d una vía no consensuada 
amb anterioritat a la presentació en aquest Parlament. 

Ara bé, jo 110 consíder de cap manera que aixo sigui 
Obstaele perque, una vegada superat I'obstacle el una esmena 
a la tOtalitat que voste ha presentat, sigu i possible, en certa 

manera, arribar a vies de maxim consens, sempre que 
establím clarament quines són les diferencies i quin és 
el camp de joc en que aquestes diferencies s'han de 
llimar i han de desapareixer. Entrar més endins en el 
projecte que tractam seria discutir-lo. 1 jo entenc que no 
és aquesta la intenció de la seva interpel-lació, sinó 
purament i simple saber quina és la política general del 
Govern pel que respecta a I'exercici i a l'organització 
deIs ConselJs Insular ' com a entitats autonomes, o de 
regim autonomic. 1 jo pens que la resposta a aquesta 
política general esta sufieientment clara amo el projecte 
de Ilei presentat; projecte de lIei que discutirem en dates 
venidores. Res més i moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Gilet. 

Passam al torn de fixació de posicions. Pel Grup 
PSM-EEM, té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

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

Si els he de ser sincer, quan vaig llegir al BOPIB 
aquesta interpel'lació la meya primera reacció va ser de 
desconcert. "Política general del Govern de la -CAIB 
respecte a l'organització i al funcionament deIs Consells 
Insulars en la seva vessant autonomica". Que devia 
voler dir? Pero ha tengut política, el Govern de les Illes 
Balears, respecte deIs Consells Insulars? És possible 
interpel'lar respecte d'una política inexistent? 

Després havent parlat an1b el digne represen
tant del Grup Parlamentari MIXT, vaig comen<;:ar a 
entendre de que anava el tema. Es tractava de sortir al 
pas d'un nou intent del Govern de passar per damunt 
d'aquest destorb que són els Consells Insulars. 1 a I'hora 
de preparar aquesta breu intervenció ero vaig voler 
demanar: Quina política ha impulsat el Govern respecte 
deIs Consells Insulars, aquells pilars basics de la nostra 
autonomia, segons la celebre frase del recentment estre
nat portaveu de Grup PP-UM? 

Mentre no es va comptar amb la Llei de COIl
sells Insulars, l'actitud des del Govern era la d'aquell 
pare que, mostrant les seves possessions al fill, li diu allo 
de: "Veus, fill meu, totes aquestes competencies? Ido si 
et portes bé, algun dia seran teves ". Pero va passar el 
temps, i al cap de sis anys -si s anys- de comptar amb 
1 'Estatut d' Autonomia, un bon dia els Consells varen 
assolir la majoria d'edat. la eren grans. Ja tenien una llei 
que desenvolupava l'Estatut en aquesta vessant. Res no 
podia impedir que els Consells reclamessin a son pare la 
legítima part de les competencies que l'Estatut els atri
bUla com apropies. Festa gran. 1 els més innocents, els 
incauts, es varen imaginar que aquella gran passa enda
vant -com deia també aquest recentment estrenat porta-
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veu del PP-UM- havia de significar for~osament que s'obris
sin les portes per tal que els Consells es poguessin transfor
mar en els órgans de govern i administració del territori 
insular, potenciats amb amplies competencies i un adient 
suport financer , tal com diu l'exposició de motius de la Llei 
de Consells Insulars, aprovada el 13 d 'abril de 1989. 

1990,1991,1992 i 1993: Quatre anys. Quatre anys; 
i d'aquellllistat de competencies assumibles, només una s'ha 
fet efectiva per lIei d'aquest Parlament, a proposta d'un grup 
de l'oposició, no del Govern. Una única proposta, una única 
llei que atribueix com a própies les competencies d'urbanis
me i habitabilitat. Era l'any 1990. Peró encara no havien 
passat dos anys i el grup que dóna suport al Govern, és a dir, 
el que defensa la política del Govern, ja presentava a través 
de la iniciativa de quatre membres de la Comissió Tecnica 
Interinsular una proposta de modificació del punt 2 d'aquella 
llei d'atribució de competencies; proposta que, per cert, va 
suscitar una controversia encara no esgotada, la tramitació 
de la qual es troba actualment suspesa per acord de la Mesa 
del Parlament de dia 14 d'abril de 1992, i que ha merescut 
un dictamen -encarregat per aquesta casa- de la Universitat 
de les Illes Balears que adverteix que es podria caure en la 
inconstitucionalitat si s'arribés a aprovar. Un primer intent 
de modificació a la brava -com diuen en castella- que es va 
demostrar impresentable. No es podia agafar per cap banda. 

Parlam, Sres. i Srs. Diputats, de la primera i única 
competencia atribUIda als Consells per llei d'aquest Parla
mento Peró no hi ha un primer intent sense un segon. 1 la 
setmana passada varem tornar a debatre un nou intent des 
del Govern de recuperar part de l'única competencia atri
bUIda als Consells, amb motiu del debat sobre els parcs tec
nológics, possiblement amb trets clars, també, d'inconstituci
onalitat. Són exemples de la relació del Govern amb els 
Consells, en la seva vessant autonómica. Peró no podem ser 
parcials. El Sr. Gilet ens ha dit que el Govern tenia més 
projectes presentats. 

Un dia, finalment, el Govern es va deixondir i va 
remetre -al maig de 1992- la proposta d 'un primer gran bloc 
de competencies per als Consells. Tres. Com les litres mari
es ", vaig gosar qualificar-les. 1 per redactar les tres propostes 
de text articulat d'atribució de competencies devien triar el 
més llestets de l'equip. Com que són les primeres, és qüestió 
de quedar bé. Equivocacions en dates, equivocacions en els 
articIes de les Beis que_se citen, contradiccions amb la Llei de 
Consells Insulars, faltes d'ortografia, equivocacions a les 
sumes a l'hora de fer les valoracions de les competencies que 
s'atribueixen, manca de documentació... Impresentables. 
Tant, que després de passar els filtres del Govern que ho va 
aprovar -no entenem com- i de la CTI, que també es va fer 
la sorda a les advertencies formulades per l'oposició, la Mesa 
del Parlament, finalment, no les va admetre a tramit, amb les 
mateixes argumentacions que havíem fet els pobres repre
sentants de l'oposició, als quals se'ns va culpar, en el debat, 
de bloquejadors. No faré esment de la história posterior. Per
que, de vegades, el silenci pot ser més eloqüent que mil 
paraules. Eren les primeres propostes d'atribució de compe-

tencies per part del Govern, que, una volta aprovades, 
haurien fet possible que el Govern mantingués una 
política respecte del funcionament i de l'organització 
deIs ConseIls Insulars. 

Com podem interpe¡'¡ar, per tant, al Govern, 
per una política que no té? Peró, ai! El Sr. Vidal, sa
bent molt bé que aquesta és la realitat, ha volgut avui 
avan~ar el debat que haurem de tenir properament 
respecte del projecte de llei que el Govern ha presentat 
en aquest Parlament i que es refereix, precisament, a 
l'execució de les competencies transferides o delegades 
als ConseIls Insulars. 1 aquí sí -i acab, Sr. President
que podrem discutir, sobretot, aquesta política del Go
vern que pretén, com es veura, entre altres propostes 
brillants, crear dins el ConseIJ un órgan que furtara al 
Plenari les seves funcions de control democratic, contra
diu de manera flagrant la Constitució, estableix uns 
mecanismes de control des del Govern de les competen
cies atribui'des i en crea, fins i tot, una alta inspecció, i 
entra en el detall de dir als Consells com s'han d'orga
nitzar i com han d'exercir les competencies que se'ls 
atribueixin. 

Llavors, Sr. Vidal, -i acab- quan discutim aquest 
projecte de Bei direm tot el que pensam -i és molt
sobre l'actitud del Govern, sobre la política que tendra, 
després, respecte de l'organització i del funcionament 
deIs Consells. Mentre, no hi ha política. No podem 
interpeHar al buit. 1 mirin, Sres. i Srs. Diputats, si és 
així, que pel que fa a l'exercici de l'única competencia 
atribUIda als Consells per llei -aquesta d'urbanisme i 
habitabilitat de que parlavem- el Govern incompleix de 
forma flagrant el que disposa l'article 24 de la Llei de 
Consells Insulars, ja que no remet anualment al Parla
ment una comunicació referida a l'exercici d 'aquestes 
competencies. Els Consells incompleixen perque no 
remeten lamemória, peró el Govern és incapal5 de fer
los complir. 

Certament, Sr. Vidal, si un dia els Consells arri
ben a tenir competencies -que no sabem quan sera- ens 
haurem de preparar per presentar interpeHacions com 
la seva. Mentre, existeixen per al Govern els Consells 
Insulars en la seva vessant autonómica? Em cregui, Sr. 
Vidal, que esperarem amb interes la moció subsegüent; 
pero molt em tem que en aquesta qüestió sigui batre 
ferro fred, i que, finalment, no aconseguim matar les 
masques de les que voste parlava, a no ser que el Go
vern -i no ho creim, sincerament- arribi a retirar aquesta 
llei. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. 

Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Sr. Triay. 

& 
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EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

Hem de constatar que en materia de Consells Insu
lars vivim un procés d'involució. Que la filosofia que verte
bra l'Estatut d'Autonomia, que és la descentralització políti
ca, realment, no tan soIs esta congelada, sinó que esta retro
cedint respecte al que s'havia iniciat en els darrers anys. I és 
difícil, després de les intervencions que ja hi ha hagut, dir 
coses especialment novedoses sobre aquesta qüestió, perque 
jo em podria subscriure, practicament al cent per cent, al 
que acaba de dir el Sr. Orfila, portaveu del Grup Parlamen
tari PSM-EEM. 

Després de deu anys de l'Estatut d'Autonomia, el 
procés de transferencies s'ha limitat a la transferencia d'ur
banisme -per iniciativa de l'oposició, hem d'insistir-, prou 
combatuda des del Govern. Jo tenc gravad es -per tenir-les 
presents sempre que surtí aquest tema- les paraules amb que 
se'ns va fer responsables davant la historia de l'inici d'un 
procés de dissolució de la Comunitat Autonoma en tres. 
Pero elllarg llistat de l'article 39 es va aturar aquí. 1, a més, 
el Govern incompleix l'obligació de dur al final del primer 
trimestre de cada any un deIs mecanismes de control i de 
participació parlamentaria en la gestió deIs Consells Insulars, 
que és la memoria de gestió en la materia transferida. Tot 
l'any 1991 acabat, i encara esperam que el Govern compleixi 
aquesta obligació, a punt que caigui ja el primer trimestre de 
1993 i que, per tant, hagin de dur la memoria de 1992. 

La Llei de Consells lnsulars, com que no els agrada, 
la consideren lIetra morta. Es veu en els intents de mossegar 
aquesta llei, com amb el parc d 'innovació balear -com vaig 
tenir ocasió d'explicar I'altre dia-, i amb l'intent de modifica
ció de la llei de transferencies en materia d 'urbanisme. Amb 
l'incompliment de la Llei de Consells Insulars a les propostes 
que es duen a través de la Comissió Tecnica Interinsular. 
Aquestes tres petites transferencies, que incompleixen clara
ment la Llei de Consells Insulars en el que suposa de calcul 
de cost efectiu. 1 el calcul de cost efectiu no és una formali
tat burocratica; no és un timbre o un segell. El calcul de 
cost efectiu, en la filosofia de la Llei de Consells Insulars, és 
1 'única i la maxima garantia que [es llies que tenen un servei 
més desenvolupat que un altre tenguiJl un finan~ament 
adequat perque el puguin desenvolupar en el mateix nivell 
que les altres. Per tant, és la garantia maxima de les Illes en 
serveis amb baixa implantació. No és una burocracia. No és 
Un tramit innecessari. No és una formalitat. És un element 
de contingut. 

1 sobre el projecte de llei que ha motivat, en certa 
manera, aquesta interpel-lació -encara que els fets ja 1 han 
superada crec jo-, simplement unes pinzellades. perque sera 
Objecte d 'un debat important. osaltres presentarem esmena 
a. la totalitat a aques! projecte de Ilei , per tres faons que 
snnplement citaré. Perque crea tuteles politiques als Con
Se lis lnsulars en materies que se'ls atribueixen com apropies, 
a través de mecanisme excessius de coordinaC'ió ¡control 

absolutament oberts i discrecionals en mans del Govern. 
Perque exclou als membres electes de cada Consell 
Insular que integren el pIe de la corporació de la partici
pació, la informació i la presa de decisions; i per tant, 
estam davant un procés absurd, que fara que com més 
poder tenguin els Consells Insulars menys participació 
tenguin els membres elegits pel poble per formar aques
ta institució insular: 1, en tercer lIoc, perque consagra, 
de manera definitiva, un autentic error, que voldrÍem 
veure superat, de doble regim jurídic, doble regim 
economic i doble n~gim polític dins cada Consell Insu
lar. 

1 per concloure la nostra fixació de posició, 
voldria dir que nosaltres creim que en el tema deIs Con
sells Insulars s'hauria de fer el maxim esfor¡; perque no 
fos un tema d'enfrontament constant. Que s'hauria de 
superar aquest tipus d'enfrontament en materies que per 
a la nostra comunitat tenen un caracter gairebé consti
tuent. Que hi hauria d 'haver un canvi de rumb en el 
plantejament del Govern sobre aquestes qüestions. Que 
és necessari un acord polític important, amb voluntat 
d'estabilitat, que resolgui les qüestions de fons -que jo 
consider erroniament plantejades en el projecte de llei 
que el Govern ha enviat al Parlament- i que fixi un 
calendari real de desplegament de l'article 39. Crec que 
aquesta seria la nostra posició constructiva en relació al 
tema que avui es planteja en aquesta cambra. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. 

Pel Grup PP-UM, té la paraula la Sra. Cava de 
Llano. 

LA SRA. CAVA 1 DE LLANO: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

Mi intervención va a ser muy breve, para apoyar 
lo manifestado por el portavoz del -Gobierno. De la 
exposición efectuada por el interpelante, el Sr. Vidal, 
deduzco que ha habido una parte expositiva, un introito, 
en la cual ha hecho mención a su postura insularista, y 
una parte del cuerpo de su interpelación consistente en 
cuál es la política del Gobierno en materia de Consejos 
Insulares. 

Yo creo que la política del Gobierno está plas
mada en el proyecto de ley presentado sobre transferen
cia de los Consejos Insulares. Por lo tanto, me parece 
totalmente extemporáneo que hoy estemos debatiendo 
este tema. Y de ahí que los portavoces que han interve
nido hayan estado hablando de la ley en sí, cuando no 
creo que sea el momento oportuno, al haber sido ya 
admitido a trámite por la Mesa el proyecto de ley sobre 
esta materia. 
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No voy a entrar a debatir ni a intentar desvirtuar lo 
que han manifestado los grupos políticos de que las transfe
rencias nos van llegando de forma muy lenta. El camino es 
largo; vamos despacio. Pero también quiero apelar a la con
ciencia de los grupos de la oposición y que hagan un examen 
de conciencia para ver si ellos reflexionan y piensan si quizá 
son ellos los que están obstruyendo este proceso. Muchas 
gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cava de Llano. 

Per al tom de replica, té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

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

Sr. Gilet, no ha estat per . una cortesia meya, que 
voste hagi pogut intervenir; ha estat senzillament perque 
l'article 152 del Reglament d'aquesta cambra faculta així el 
Govern per poder contestar a qua.lsevol interpeHació. Pero 
ni I'article 152 ni cap altre article legal em pot clonar a mi la 
facilitat de paraula peT explicar-me prou bé perque voste 
ro entengui ni a voste la capacitat ele comprendre'm. O és 
que dissimula per no comprendre m. Perque jo li valdría dir 
que a part cl'aquesta facultat del Reglament, jo som conscient 
que em dirigesc a l Executiu, pero mil' el cap de l'Executiu 
i tenc confian<;a que hi hagi seny i m entenguin quan jo be 
dit que el que vull és que no hi hagi mosques, per no haver 
de matar-les. Si voste Sr. Gilet, es capfica a posar les mos
ques les haurem de matar. O'una manera o el una altra . 

Jo Ji vull dir molt clarament que avui i aquí he vol
gut tenir, precisament, una punt de sentit comú. Ens trobam 
a unes dates commemoratives i crec que una treva és impor
tanto Pero li vull dir que sigui conscient voste -i die voste 
perque és el que ha intervengut aquí, és l'adjunt a Presi
dencia i podria ser (i Déu faci que no ho sigui, perque em 
sentira el dia de 1'esmena a la totalitat) el cap pensant e1'a
quest projecte de llei- que per construir la nostra comunitat 
autonoma, per fer aquest país balear -que no esta fet, enca
ra-, s'ha de fer de baix a dalt. D'aquells pilars que dei a el Sr. 
Huguet -que avui m'ha desagradat que s'estrenés, precisa
ment, com a portaveu en aquesta qüestió, perque jo he re
nunciat als royalties que em eorrespol1en i se ti atribueix a 
ell , per aixó deis tres pilars que són els ConseUs lnsulars per 
a aquesta comunitat autónoma; pero el meu amic el Sr. Fra
ga el deu tenir retengut a Menorca-, per amunt; no de dalt 
per avall. 

Si voste, Sr. Gilet pogués ser I autor d 'aquest -per 
a mi, desafortunat- projeete de Llei i vol que hi bagi mosques, 
jo Ji torn a repetir que voldria que no n' hi hagués. 1 per aixo 
li he dit. Perque, a pan del que pugujn dil' un projecte de 
lIei es pot retirar. 1 alxó seria un gest que honraüa aquest 
executiu i el mjllor gest eommemoratiu d aquests deu any 
d autonomia. 1 no perque no hagin de presentar un projecte 

de !leí per regular l'exercicí de les competencies. Pero, 
com he dít abans, mirin primer de consensuar-lo. 

L'altre dia, a un debat radiofonic entre l'actual 
President del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, el 
portaveu del Grup SOCIALISTA i un servidor de vos
tes, ells dos deien que amb la Comissió Tecnica Interin
sular -de la qual formen part- qualsevol for~a política 
pot paralitzar que vagi endavant una transferencia de 
competencies. Tenen raó. Tenen raó, pero jo li die una 
cosa: Que no és extemporania, perque encara que sigui 
de 5 de novembre té més vigencia que mal. Si abans 
d'anar a la Comissió Tecnica Interinsular, per on ja 
sabem que ha de passar qualsevol mena de transferencia 
de competencies, se cerqués un consens previ, tal vega
da no farien el ridícul que fan eonstantment a la Co
missió Tecnica Interinsular, amb unes reunions que no 
duren ni cinc minuts i on s'aixequenper acordar que es 
tornaran a reunir, pero no fan ni una pass a endavant. 1 
quan no han estat capa~os de transformar unes delegaci
ons de competencies del temps de la pre-autonomia en 
unes transferencies de la titularitat d'aquestes compe
tencies. 

Si no volguessin que hi hagués mosques -i cer
quessin aquest consens previ- no els hauríem de matar. 
1 li puc assegurar una cosa: Si es capfica en aquesta 
postura el cap pensant que hagi pogut elaborar aguest 
desafortunat projecte de Uei, pensi que molts de sectors 
de la nostra comunitat autonoma ho consideraran un 
casus belli. Dit c1arament. 1 tengui la completa seguretat 
que si no hi ha aguest eonsens -encara que m agrada fer 
broma i fiure aíxó és molt seriós, perque la responsabi
litat és histórica- la nost1'a comunHat autonoma no 
s'arribanl a construir mai i no s'arribara afer aquest 
país balear tal com volem. 

Per aixo, erec que no costaria molt reconsiderar 
aquesta política. Cree, senyors del Govern, que si ho 
pensessin seriosament veurien la conveniencia de fer 
aquesta reconsideració. 1 tenguin la seguretat que tots en 
sortiríem guanyant, comen~ant pel Govern i, sobretot, 
per tots els ciutadans de les nostres illes, cosa que és 
encara més interessant. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. 

Per a la contrareplica, té la paraula el Conseller 
Sr. Gilet. 

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

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

Sr. Gilet, que és el que he fet perque a voste, 
per primera vegada -i fa moJts d'anys que surt en aques-
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ta tribuna-, el vegi tan enfadat? Ha parlat, fins i tot, de casus 
belli. Aixó és una sorpresa per a mi. 1 jo només 1i puc con
testar amb el que li he contestat abans. No vull entrar en la 
discussió del projecte de Ilei , al qual voste ha anunciat una 
esmena a la totalitat i el Partit Socialista ha justificat. El que 
li vull dir és el següent. Aquest projecte de !lei, des de I'auto
ria, esta fet amb un sentiment d 'absoluta Ilibertat cap als 
Consells Insulars. Llibertat pel que fa a organització, funcio
nament i regulació. Pero respectant també la normativa que 
1i és aplicable. 1 no només la normativa, sinó tam bé el que 
s'entén per fonts e1el dret, que voste coneix perfectament. 1 
si no les coneix, les haura d'estud iar, perque. com compren
dra, no les anunciaré. 

No hi ha cap contradicció amb l 'Estatut d'Autono
mia, que no només es respecta, sinó que no es contradiu. 
Esta ajustat al seu esperit i a la seva Iletra. 1 si no, el llegei
xin , el lIegeixin , el Uegeixin. 

Quant a la resta, voste juga amb el projecte de !lei, 
amb la Comissió Tecnica Interinsular, amb les propostes del 
text articulat. Sembla que demana un calendari... En certa 
manera, a la primera intervenció, li he anunCiat aquest ca
lendari. Aquest calendari es complira, amb totes les dificul
tats que representa haver d'ajustar unes intencions poHtiques 
e1uites a terme al 1981 i al 1982 per l'ant ic Consell genera l 
Interinsular sense cap suport jurídic efect iu , Olés amb la 
intenció política -amb els desitjos a complimentar deIs Con
se lis lnsulars- que amb I'esperit de constituir i construir un 
mapa autonómic realment estructurat. 1 jo entenc que la Llei 
de Consells Insulars vigent i la futura llei d 'exercici de com
petencies per part del Consells lnsulars d 'aquestes materies 
transferides o delegades produira I'estructura vertadera i el 
suport estructural jurídic necessari perque aixó sigui una 
comunitat autónoma. Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Gilet. 

n.3) RGE núm.3679/92 presentada pel Grup Parla
mentari PSM-EEM relath'a a política del Govern en ma
teria de defensa i conservació del patrimoni historie i ar
tístic de les Illes Balears. 

Passam a la darrera interpeHació, la 3679, presenta
da pel Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa a politica del 
Govern en materia de defensa j conservació del pau-imoni 
hiStorie i artísric ele les 1lIes Balears. Té la paraula en nom 
del grup interpeHant, el Diputat Sr. Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

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

. E l nostre grup parlamentad ha presentat aquesta 
lI~terpe¡'¡ació respecte a defensa i conservació del patrimoni 
hIstorie j artístic de les files Balears perque fa molts d 'anys 
qUe mantenim una política de preocupació. U na preocupa-

ció que consideram molt justificada pel que fa al deteri
orament global del patrimoni historie i artístico 

Peró abans de res, el nostre grup parlamentari 
i aquest Diputat que parla volen donar la benvinguda al 
nou ConseUer i, en cena manera, estam contents de 
poder mantenlr aquest debat amb eH, perque encara que 
ja fa anys que és a La Conse lleria és cert que ha estat 
director general e1'una tematica. 1, en consegüencia, 
podrem veure si a través d'aquesta interpeHació fe im el 
mateix diagnostic o no respecte a la problematica del 
patrimonio 

Per aixó, nosaltres plantejarem uns quants pro
blemes, unes quantes hipótesis i ens agradaria que el 
Conseller ens donés també el seu diagnostic al respec
te. 

La nostra hipotesi inicial és que a rarea ele 
patrimoni hi fa falta molta imaginació, moIt de dinamis
me i molta feina. Aixó és una hipótesi. 1 els problemes 
que nosaltres detectam avui passen per un parell d'eixos. 
El primer és referit a la Comissió del Patrimonio Nosal
tres creim, Sr. Rotger, que l'actual Comissió de Patrimo
ni no funciona. Hi ha hagut massa problemes en poc 
temps. Fins i tot problemes que han arribat a l'opinió 
pública d'unes maneres molt peculiars. Alguns han 
arribat, fins i tot, al Jutjat. 1 aquesta dinamica ens pa
re ix tremendament preocupant. 

Creim que la Subcomissió tecnica, que no tre
balla i practicament no existeix, hauria d'estudiar i ana
litzar els assumptes, per tal que la Comissió de Patrimo
ni pogués tenir un bon diagnóstico Pensam que aquesta 
Comissió de Patrimoni hauria de tenir una composició 
diferent; que s'hauria de canviar, per garantir feina de 
tecnics - creim que els que hi ha no són suficients i que, 
per ventura, algun s'hauria de posar en qüestió-, i que 
s'hi hauria de donar cabuda a representants e1'entitats 
proteccionistes. 

Pensam que, avui per avui, la Comissió de Patri
moni és responsable d'una serie de desgavells -i perdoni 
la paraula-, i no ens podem treure del cap casos tan 
flagrants i clars com els de Petra, el de Muro, el de 
Valldemossa o, dins Palma, Can Sales, sa Taulera, Son 
Forteza, s'Hostal de s'Arxiduc. Només com a exemples, 
sense fer llarg. S'Hostal de s'Arxiduc, tomat; son Forte
za, a punt de ser tomat; Can Sales, on els frescos s'han 
perdut; sa Taulera, tomada. Ens pareix que són proves 
prou paleses d'una política conservacionista molt dubto
sao Se'ns pot dir , és clar, que els ajuntaments han -de 
tenir un eatiHeg, peró també és veritat que des de la 
Comissió de Patrimoni, obviament, es pot actuar amb 
celeritat, amb racionalitat. 

Nosaltres creim que l'Assessoria jurídica no té 
un funcionament ni dinamic ni efectiu en temes patri
moniaIs. Hem fet un cert seguiment de la seva mecanica 
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respecte a les sancions i respecte al seguiment de la política 
patrimonial. 1 pensam que deixa molt a desitjar. En aquest 
sentít pensam que si les eines legals no són suficients s'han 
de poder cercar. S 'han de cercar. Creim que hi ha una certa 
corresponsabilitat sobre certs problemes d'aquesta assessoria 
jurídica. 

1 una cosa ben feta, en el nostre entendre, per la 
Conselleria de Cultura, és el projecte de llei respecte a fils, 
cables, etc. Pero voste hauria d'intensificar les seves gestions 
perque el grup parlamentari que Ji dóna suport, que és ma
joritari en aquesta cambra, fes que es tramités amb celeritat 
i urgencia aquesta llei, que és en el Parlament fa molt de 
temps i sobre la qual no s'ha constituit, ni tan soIs, Ponenci
a. Nó entenem com és possible que s'hagi donat aquesta 
dinamica am b una eina legal que creim que és positiva i que 
creim que pot servir. 

Hem de parlar del problema de les excavacions; del 
Servei d'Arqueologia en general. Consideram que han estat 
massa anys d'inventaris, massa anys de tancaments, de retola
ció, d'un conjunt de poblats talaiotics. Hem fet seguiment, 
com és natural, del Govern, pel que fa a totes aquestes actu
acions concretes i, certament, tenim tots els llistats. Sabem 
d'un conjunt de tancaments, d'un conjunt d'estudis, etc. Pero 
hi ha quatre preguntes que volem plantejar sobre el servei 
d'Arqueologia. Per que el procés d'expropiació deIs terrenys 
de l'antíga Pollentia esta aturat des de 1983? Només faltava 
l'ocupació i pagar. Per que els programes d'investigació 
arqueologica deIs museus transferits varen ser ajornats des de 
1987 sense una explicació coherent i no han tengut continua
ció? Per que estan abandonats els jaciments afectats per 
l'actuació anterior? Per que els terrenys propietat de l'Estat 
i transferits a la Comunitat Autonoma estan abandonats? Per 
exemple, les Paisses d'Arta, la Torre d'en Gaumes d'Alaior, 
a Menorca. 

Volem repassar, Sr. Rotger, la política de rehabilita
ció d'edificis. 1 volem saber a quin punt ens trobam en a
quest sentit. Quin és el programa efectiu de restauració de 
monuments historics i artístics, avui coneguts com a béns 
d'interes cultural. En aquest moment de 1993 no coneixem 
en absolut aquest programa, aquesta concreció. 1 fins i tot en 
els pressuposts ens ha quedat el tema molt a l'aire. 

Li reclamam, Sr. Rotger, en aquesta etapa seva, una 
feina que podria ser molt importantper a aquesta illa: Unifi
car la catalogació i 1 'inventari; unificar els criteris. Ho dic 
perque ens hem molestat a mirar un poe la tasca de catalo
gació que ha fet una serie de gent per a la Conselleria, i ens 
hem trobat amb una manca d 'unificació de criteris pel que 
fa a les fitxes i, en conseqüencia, la informació que hi ha -
que és molta i valuosa- no esta unificada a efectes reals. Per 
tant, creim que s'hauria de fer una política seriosa de catalo
gació i d'inventari segons una unificació de criteris. 1 el re
tam perque la Conselleria de Cultura publiqui els catalegs, 
els inventaris. Coneixem dos exemples -no d'autonomies de 
primera magnitud i amb pressuposts elevadíssims, Aragó i 
Navarra- que ens han semblat -sobretot el de Navarra- curio-

sament molt positius per la gran tasca que ja hi ha publi
cada. Si no publicam aquests catalegs, aquests inventaris, 
tendrem poques eines a nivell municipal, d'entitats cÍvi
ques o d'individus, de poder fer una bona política con
servacionista. 

1 en el darrer punt li vull tocar el cuc de la 
didactica. El cuquet. Voste és un pedagogo Com és que 
en els nostres museus no hi ha uns departaments de 
didactica que convidin els infants i els adults a divulgar 
el nostre patrimoni, a divulgar-lo no només dins els 
museus sinó fora? Com és que tenim uns museus tan 
classics i no entram en aquesta dinamica de potenciar la 
didactica des deIs museus i des de la societat? És un 
altre repte que li hem de demanar. De totes maneres, 
aixo ho hauria pogut fer com a Director General d'Edu
cació. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. 

En representació del Govern, té la paraula el 
Conseller Sr. Rotger. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDU
CACIÓ 1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengua1): 

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

la que és la primera vegada que intervenc en 
aquesta cambra em permeti, Sr. President, que saludi 
molt cordialment a tots els seus membres, tot desitjant 
que sapiga estar a l'altura i al nivell que reclama el 
nostre Parlamento També he de donar les gracies al 
Diputat Sr. Serra per la seva benvinguda, que agraesc 
moltíssim, per la seva cortesia i pel to de les seves pa
raules i de la seva interpel-lació. 

He pres nota, evidentment, de tota una serie 
d'observacions que ha fet durant la seva interpel-lació. 
De totes formes, malgrat que jo vulgui respondre al 
plantejament que ha fet, com que es tracta d'una inter
peHació sobre política i criteris per a la defensa del 
patrimoni historic i artístic, voldria, com a introducció, 
poder expressar i comunicar en aquesta cambra quina és 
aquesta política, que ve determinada per una continui"
tat absoluta, tal volta amb unes estrategies, amb unes 
metodologies, amb un comportament i uns estils distints, 
ja que tot és personalitza. Pero, en tot cas, és de conti
nuitat. 1 no podria ser d'altre manera, perque aquesta 
continuitat esta basada en unes línies mestres, en un 
programa de coalició entre dos partits (Partít Popular i 
Unió Mallorquina) que ha donat lloc a tota una serie de 
programes operatius i concrets per definir una política 
cultural de patrimoni durant aquests anys anteriors, i 
que s'ha duit a terme -encara que el tema és molt com
plex- d 'una manera positiva. Entre altres coses perque 
tenim la sort de comptar amb un patrimoni molt extens 
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i de gran qualitat, el manteniment del qual requereix no 
només el que voste ha dit sobre imaginació, sinó també 
doblers. Grans inversions. Inversions que no sempre són 
possibles, perque els recursos són finits. 

Per tant, continultat. Pero tal volta amb un planteja
ment serió s i amb certa imaginació per a l'aprofitament deIs 
recursos que tenim, que no basten mai per a aguest patrimo
ni tan ampli i complex que tenim. De totes les Illes, a més. 

Jo crec que encara que el nostre patrimoni artístic 
i historie sigui la vertadera substancia cultural del nostre 
poble de la 1105tra raó de ser, és eviclent que també Ji po
dem donar un caire no autonomicista, amb un plantejament 
pragmatic de poder entendre aguest patrimoni aquesta subs
tancia cultural no tra , com a una oferta complementaria 
turística. 1 també d'una manera pragmatica que suposi que 
tot quant rehabilitam -en el cas de les rehabilitacions- es 
pugui habitar; tengui una utilitat concreta. Perque si tenen 
utilitat segurament es mantendran millor. 

Pens que l'aprofitament deis recursos -que són finits, 
toro a repetir- requereix no només una inversió nostra, del 
Govern, sinó també la recerca d'altres recursos, com la inici
ativa privada, com un plantejament més modero i actualitzat 
del patrocini, i també de programes europeus, que poden 
estar interessats i ajudar a la defensa d'aquest patrimonio 1 en 
aquest punt insistirem en la política de continultat de la 
defensa del nostre patrimonio 

De totes maneres, i per ser una mica didactic -ja que 
m'ha atorgat aquesta virtut, que jo dubt que la tengui- jo 
diria que aquesta política es basa en dues qüestions, en dues 
preguntes molt senzilles. Que tenim en patrimoni historic i 
en patrimoni artÍstic? La resposta a aquesta pregunta suposa 
fer tot el programa de recerca, de catalogació, d'inventarÍ, 
que a mi també em sembla eterno Em sembla que fa molts 
d'anys que parlam d'inventaris i de catalegs. Pero els dipu
tats que saben com de complex i extens és el nostre patrimo
ni també saben que aquesta catalogació per saber que tenim 
és imprescindible. Que és el preambul a una actuació poste
rior seriosa i rigorosa. -Perque el pitjor que pot passar amb 
el nostre palrimoni és comen~ar afer sense saber on anam 
ni que tenim. En aquest aspecte necessitam una especie de 
radiografia, que es podria concretar en una serie d 'inventaris 
que es publicaran. Li vuIl anunciar que, per exemple, el 
cataleg arqueologic ja esta quasi acabat i que de manera 
immediata el publicarem, i servÍra eom amostra d 'aetuació 
que assenyalava. 

Pero no només estam inventariant i fent aquesta 
feina difícil i complicada, no gaire vista i absolutament ne
cessaria, respecte al patrimoni arqueologic, sinó també pel 
que fa al patrimoni etnologic i arquitectonic. Tenim per 
exemple, els molins fariners, les creus de terme les piquetes 
de carrer. .. Tenim tota una serie d 'elements COllcret que cal 
senyalitzar per tenir un mapa molt determinat sobre on es 
troben tots aquests béns. Tenim béns immobles, inventaris 

--

de béns mobles -de I 'Església, sobretot-, un cataleg 
bibliografic del fons antic, etc. 

Per tant, a la primera pregunta, sobre que tenim 
de patrimoni artístic í historie, correspon un treball 
d 'inventario 

En segon lloc, que podem fer? Podem fer dues 
coses. Primer, difondre una serie d'informacions. Per
que no es respecta el que no es coneix. No podem posar 
guardies i policies a tot el nostre patrimonio Hi ha d'ha
ver una actitud de respecte ciutada. AixÍ, s'imposa una 
campanya, que accetuarem, de difusió, d'informació, i 
també de formació ; de formació d 'actituds concretes 
deIs ciutadans davant aquesta riquesa que és el nostre 
patrimonio 

Pero no només hi ha d'haver difusió, sinó tam
bé actuació. Hi ha dos instruments importants per a 
aquestes actuacions de protecció i de restauració. Res
tauració, per exemple, de les catedraLs, de fa~anes. Basta 
veure el barri antic, el carrer de Montenegro. el carrer 
Bordoy. Els pobles, com Montu"iri, on es veu perfeeta
ment que el programa de faganes va endavant. Ya enda
vant i es nota. Es nota que els nostres pobles tenen una 
estetica i una recuperació molt més forta. Cree que tot 
aixo és important. 1 tenim dos instruments, efectiva
ment, importants: Per una part, la Comissió de Patrimo
ni -que voste ha esmentat- j per una altra, la inspecció 
i les subcomissions teeniques. Cree que la Comissió ha 
fet tina feina extraordinaria; i ho vull dir perque no és 
una feina senzilla. Els temes que arriben a la Comissió 
ten en, a vegades, uns eondicionaments jurídics no gaire 
clars i exigeixen un gran esfore; per part deIs seus mem
bres. Pensi que en relació als assessoraments tecnies i 
jurídics és important que els tecnics segueixin la nor
mativa, perque hi ha d'haver una separació entre el que 
és la decisió política i el que són els informes tecnics. 
Pero si hi ha qüestions que no funcionen, s'han de plan
tejar des d'aquest caire tecnic. 

Finalment, voldria dir que encara que m'ha citat 
la qüestió de l'estat en que es troben l'expropiació de 
l'antiga Pollentia, els jaciments, les Palsses d'Arta, etc., 
com que estam parlant en termes polítics, més aviat, és 
important acabar aquests inventaris, publicar totes a
questes cartes que tenguem a punt i, a continuació, amb 
un esfore; d'imaginació, d'inversió i d'aprofitament de 
recursos, intentar prioritzar tot el que considerem més 
important. No ho podem fer tot. De vegades val més no 
tocar una obra que eomene;ar-Ia. Per a aixo, precisa
ment, existeix la política cultural, per definir quines són 
les prioritats. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes grades, Sr. Rotger. 
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Passam al tom de fixació de posicions. Pel Grup 
Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

Com a totes les interpe1-lacions, els grups que només 
podem fixar la posició -en aquest cas, el nostre- han vengut 
aquí a escoltar, en primer lloc, que era el que presentava el 
grup interpel·lant i, evidentment, hem escoltat amb atenció 
la res posta del Govem, en aquest cas a través del Conseller 
de Cultura. 

Jo he de dir que en tema de patrimoni, pel que res
pecta a la nostra posició, ens fa la impressió que per part del 
Govern de la Comunitat Autonoma no se sap practicament 
res de res. Perque es parla amb caracter general de qüesti
ons, d'exemples, i es diu que tenim un patrimoni molt im
portant. Pero no es va al fons de la qüestió; qüestió que ja ha 
estat debatuda des d'aquesta tribuna altres vegades. 

EIs problemes del nostre patrimoni historic i artístic 
són problemes fonamentalment estructurals. No són proble
mes de restauracions de fa~anes, sinó d'arranjar les estructu
res i tenir clar quina és la normativa en materia de patrimo
ni historic i artístico És fonamental aclarir primer quina és 
la normativa d'aplicació i saber com s'ha d'aplicar. I em 
sembla que aixo, en aquests moments, no ho tenen gens clar. 
La veritat és que hom tremola qua n sent coses com Il conti
nultat ll en aquesta política. 

Ha sortit aquí el tema de les comissions de patrimo
ni, i jo he de dir que les comissions de patrimoni són uns 
organismes, uns instruments, coixos. Uns instruments que si 
no tenen darrera les figures de planejament, que permeten la 
protecció del nostre patrimOni, difícilment poden actuar. No 
hem d'oblidar que les comissions de patrimoni no són úni
cament uns organs de prevenció i control. La missió del 
Govem no és de prevenció i control -que és l'únic que es fa 
fins ara-, sinó que va més enfora: Ha de tutelar el nostre 
patrimoni historie i artÍstico I per fer aixo és necessari que 
es comenci per I'estructura, i que no es digui que el tema és 
complicat, sinó que es tengui clara la normativa que s'ha 
d'aplicar en cada moment. 

Per tant, és fonamental quehi hagi figures de plane
jament, un regim disciplinari i sancionador en determinades 
ocasions i, al mateix temps, és necessari que hi hagi una 
suficient capacitat tecnica -cosa que també em permet posar 
en dubte, i no deIs tecnics, sinó de la forma com es du el 
tema des de dalt- per fer en cada moment una gradació de 
quina és la situació del nostre patrimonio No basta únicament 
¡exclusiva fer un inventari i publicar-lo. Crec que aixo és 
positiu, pero que s'ha d'anar més enfora, i s'ha de tenir en 
compte que es fa amb aquest patrimoni i quines són les 
possibles transgressions de la normativa -que es fan en molts 
de casos- a I'hora d'actuar per part deIs particulars i, de 
vegades, per part de sectors interessats en aquestes transgres-

sions. Vull remarcar, aixÍ, que no basta preven ció 
control, sinó que és necessaria la tutela. 

Ja per acabar, han parlat del tema de la didacti
ca. Jo em deman, Sres. i Srs. Diputats, quina didactica 
podem oferir als escolars i estudiants de Menorca davant 
el Museu de Menorca si, durant anys i anys, el Museu de 
menorca esta tancat? A veure si el primer tema que 
resolen amb el pacte autonomic que s'ha fet és aquest, 
i posen un exemple practic de l'acord entre I'Adminis
tració central i l'autonómica i obrin el Museu. Hi ha 
moltes qüestions pendents en el tema de patrimonio Pero 
si no van primer a les qüestions estructurals no es podra 
donar solució a aquesta problematica. I crec que hi ha 
bona fe per part de tothom, en el sentit que tots volem 
que aixo vagi endavant, peró crec que no hi ha idees 
ciares. Pens que és necessari posar en marxa una ponen
cia que esta pendent, ja que tal vegada ajudaria a donar 
idees més ciares sobre aquest punto Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. 

Pel Grup parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

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

La benvinguda és obligada. Voste sap que en 
aquest Portaveu del Grup SOCIALISTA en materia 
cultural tendra un adversari tenas; i un col·laborador -si 
esta disposat a admetre la col-laboració- encara més 
tena~. 1 li diré més: Estic satisfet que la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports tengui al davant un titular 
al qual jo reconec una gran capacitat de treball -i ho he 
dit, com voste sap, al tres vegades en aquest Parlament-, 
perque el nivell d'exigencia que se li podnl plantejar des 
de l'oposició també podra ser elevat. Diuen que la for~a 
d 'un home es mesura amb la fon;a deIs seus adversaris; 
i sé que voste sera un adversari realment important. 

Avui comens;am amb una materia que és difí
cil. Una materia que presenta totes les difieultats. Pri
mer de tot: Una gran riquesa de patrimoni historie i 
artístic a les Illes Balears, una extraordinaria dispersió, 
una titularitat també dispersa (particulars, església cató
lica, Comunitat Autónoma, ajuntaments, Consells Insu
lars ... ), una manca de sensibilitat dins la societat -qüestió 
gravíssima que deriva d'una tradició histórica segons la 
qual és més important sobreviure que respectar un 
talaiot-. I és així. Per que han desaparegut els monu
ments arqueológics a les zones més cultivades? Perque 
aquelles pedres servien per fer cases, per fer un marge 
o per fer cale:; dins el forn. La societat no té sensibilitat. 
1 hi ha un aspecte encara més preocupant: Que tenint 
una Constitució que dóna unes normes molt ciares als 
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poders públics en materia de patrimoni (article 46), segons 
les quals els poders públics han de garantir la conservació del 
patrimoni cultural, artÍstic i historic deis pobles d'Espanya, 
i una llei que sancionara els atemptats contra aquest patri
moni, encara no s'ha vist avui dins les Illes Balears una actu
ació decidida deIs poders públics, emparats per aquest impe
ratiu constitucional. 

Per que aquest Govern es trasllada tan facilment a 
aquestes arees tan comodes on no hi ha competencies? Vos
te mateix tendra ocasió de fer-ho quan parlem d'educació. 
Se li acabara la historia d'aquí a uns quants anys i després 
haura de canviar. Pero de moment encara té temps de prac
ticar el victimisme i parlar deis miracles que faran quan 
tenguin unes competencies determinades. 

En el tema de patrimoni el drama és que tenim un 
imperatiu constitucional; tenim totes les competencies. 1 que 
falla? Falla només una gent desinformada? El que passa és 
que no hi ha sensibilitat. Voste en té; pero miri al seu vol
tant i comen<;ara a percebre un sentiment de soledat. Dins 
aquest Govern hi ha molt poca sensibilitat cap a la cultura, 
i sempre que hi ha hagut conflictes entre patrimoni i especu
lació -i d'aquí ve aquella historia deIs faleons i les caderne
res i deis faleons i els busquerets- sempre han guanyat els 
faleons. Sempre. esperem que voste sigui una au combativa. 
Perque li fara falta. 

Miri. únicament tenen una Llei de Mesures de Fo
ment del Patrimoni Historic (la llei 3/87). És una llei d'inicia
tiva socialista. A part de la Llei de Normalització Lingüística 
no hi ha cap llei ni d'arxius, ni de museus, ni de biblioteques. 
En materia legislativa estan a zero; i aixo és un símptoma 
preocupant. 1 per aixo m'ha preocupat molt el fet que hagi 
parlat -supos que per no desautoritzar els seus predecessors
de continuitat absoluta. En materia de patrimoni la conti
nU1tat no és posssible. No és possible perque o actuen o 
anam al desastre. 

Avui mateix, aprofitant una hora que tenia aquest 
matí, he volgut anar a informar-me sobre com esta I'Arxiu 
Diocesa de Mallorca, el segon diposit documental de les Illes 
Balears i, en algunes series el Olés important d'Europa. En 
series que comencen abans ele la COl1questa i arriben fins a 
avui. Fa una serie de dies, estava tancat. El segon diposit 
documental de les llIes; no parlam d'un c1iposit municipal. 
Veig que el Sr. Peralta lambé hi ha anat, perque assenteix. 
1 per que estava taneat? Perque l'al"Xiver tenia el grip. Com 
és possible? Un servei públic no pot tancar. 1 avui, quan a la 
fi s'ha obert, els investigadors hem hagut d'abandonar I'Ar
xiu perque el sistema de calefacció no funciona i la tempera
tUra era la propia de certes regions polars. L'arxiver ha hagut 
de fugir, per no tornar a caure malalt, j eoro que ha hagut de 
tancar, hem bagut de sortir tots els investigadors. 

He anat a I 'Arxi u del Regne ele Mallorca. He coosul
tat uns elements documentals. 1 ha resu ltat que els han hagut 
de retirar perque el seu estat de degradació -parl del patri
moni notarial del notari Sebastia Servera un deis més im-

portants de finals del segle XVI i principis del XVII- el 
feia de consulta temeraria. 

Aquestes són les realitats del patrimoni en que 
voste, Sr. Conseller, haura de comen<;ar a entrar. Per 
tant, la "continu'itat absoluta", encara que és una ex
pressió que nosaltres comprenem en la seva finalitat 
política, no es pot sostenir. Comenci ja avui, el primer 
dia, a rectificar unes paraules que no poden tenir sentit 
en relació al patrimoni, encara que en tenguin en relació 
a la política. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Pons. 

Pel Grup PP-UM, té la paraula el Sr. MarÍ. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

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

El nostre grup també vol felicitar-lo pel nou 
carrec, desitjar-li tot tipus d'exits i, per suposat, donar-li 
tot el nostre suport i tota la nostra coHaboració. 

Com s'ha dit, voste és un gran pedagog, i estic 
segur que recordara aquella obra de la nostra literatura 
castellana, escrita per educar un infant, on al final de 
cada conte es podia treure una cooclusió -el que en 
castella es diu una moraleja-o En aquest llibre que vostes 
ja han endevinat, 11 El Conde Lucanor", deia en Patronio: 
"Si al principio non muestras qui eres, luego nunca po
drás cuando quisieres". Jo voldría, Sr. Conseller, reite
rar-li des del principi la nostra coHaboració, i també 
demanar, ja que s'ha parlat de continuttat, que hi hagi 
continui'tat, pero que es recordi que aquesta comunitat 
nostra té una continui'tat diversa. M'agradaria que a
bandonés les carreteres de I'illa major i que la continu
i'tat també anés per la mar. Estic segur que així ho 
fara. 

Nosaltres tenim gran preocupació pel patrimonio 
Ja que aquí s'ha citat, una vegada més, el símil deIs 
animals, jo també citaré -i per segona vegada- uns ani
mals. El nostre catedratic d'etica ens aconsellava que 
ens apuntéssim al que més ens agradés. I deia que hi 
havia persones que eren com abelles, que eren felices 
cercant les coses bones. Hi havia un altre animal famo
síssim a Egipte que s'ho passava millar cercant les coses 
dolentes i rebo1cant-se dins la brutícia. Evidentment, la 
meya feina aquí és ser el primer animal, perque estic 
conven<;ut que voste ho necessita, ja que crec que hi ha 
poques tasques més difícils que la de cultura. 1 hem de 
pensar que la societat no la valora del tot. 
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Hi ha comissions de patrimoni que funcionen, í moIt 
bé. Només se n'ha parlat d'una, i jo voldría recordar que a 
Menorca n'hí ha tres i que a Eivissa n'hi ha una. A vegades 
ens oblidam de les Illes petites. 1 jo, Portaveu adjunt del meu 
grup, em veig amb l'obJigació i la iHusió d'anar recordant
ho, perque és molt necessario També hi ha subcomissions 
que funcionen. 1 totes les entítats culturals i jurídiques hi 
són ben representades. 

També s'han fet, i es faran, excavacions. N'hi ha de 
ben fetes i d'altres no tan ben fetes; amb un gran perill: Que 
si ens dedicam a excavar contínuament, també ens haurem 
de dedicar a preservar. Les cartes arqueologiques que s'han 
de publicar estan practicament fetes. Crec que en falta algu
na de Mallorca. Aquesta publicació té l'avantatge de posar 
a l'abast de tothom la investigació, pero també té el perill 
que es dira exactament a tots els que cerquen els nostres 
tresors arqueologics el lloc, i el punt i la profunditat del lloc 
on poden anar a robar. Pensi, també, Sr. Conseller, en els 
pros i els contres. 

Sembla que només s'han vist coses negatives pel que 
fa a la Conselleria de Cultura. Pero jo voldria recordar que 
hi ha una normativa per a la conserva ció del patrimoni, i que 
esta escrita. Si algú ho vol, la setmana que ve el podem por
tar on es troba fi1 per randa el que es pot fer i el que no es 
pot fer, on es pot fer i on no es pot fer. 

També hi ha didactica feta, i li'n puc portar una 
mostra. El que passa és que aquí només es tenen ulls per a 
segons quin territori geografic i ens oblidam que n'hi ha 
d'altres, on la cultura, moltes vegades, no esta tan bé com 
voldríem; pero també sembla que fa una mica de vergonya 
dir les coses que esta n ben fetes, i si ningú no les diu, ja les 
direm nosaltres, perque la Hum esta feta per posar-la da
munt el faristol i no davallla caixa, com diu aquella cita que 
tots coneixem. 

Evidentment, hi ha molts d'arxius que estan tancats. 
Tots voldríem que estiguessin oberts. Pero pro u feina té el 
Govern, la Conselleria de Cultura, per mantenir amb de
cencia els que són seus. No li demanem responsabilitat d'uns 
arxius amb els quals no té res a veure, mentre no es faci una 
donació al Ministeri o a la Conselleria de Cultura, cosa que 
encara no s'ha feto 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Marí, per favor. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. 

la acab o 1 acab així com havía comen<;at. Reiterant 
la nostra felicitació al Sr. Conseller i recordant-li, amb tota 
sinceritat, amb tota iHusíó i amb totes les ganes de treballar, 
que voste és el Conseller del Govern. recordi que hi ha les 
Illes petites. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per al tom de replica, té la paraula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. 

Sr. Conseller, per una banda comprenc la seva 
intervenció, ja que és la primera vegada que fa una 
intervenció com a conseller aquí a una interpel-lació. 
Pero, per altra banda, crec que un home que du els anys 
que voste du dins la Consellería de Cultura hauría pogut 
entrar en materia sobre algun deis aspectes concrets que 
s'han comentat avui aquÍ. Voste els ha passat molt per 
damunt. 1 clar, ens queden tots aquests temes concrets 
que van molt més enlla d'un edifici tomat o en perill de 
fer-ho -que n'hí ha molts-, o d'un arxiu o un altre, o 
d'un patrímoní o un altre. 

Pero Ji hem de reiterar que encara que hi ha 
coses que estan avan~ades -aquí tenim moltes res postes 
del Govern, de 1991 i 1992, on se'ns anuncien molts de 
temes avan~ats, sobretot d'estudi-, en aquests moments 
el que ens fa falta veure és el gran tema de la cataloga
ció del patrimoni; la catalogació completa del que és 
difícil, del que· és complex, precisament per donar Hum 
a l'hora de saber que és el que s'ha de protegir i que és 
el que no s'ha de protegír. 1 aquest és el repte que tenim 
en aquests moments. 

Crec que han estat deu anys d'una Conselleria 
de Cultura que -com ha dit el Sr. Pons- ha tengut com
petencies des del comen<;ament, i creim que ha hagut 
alguns encerts indubtables, pero hi ha hagut molts de 
problemes de patrimoni. Molts. Massa. 1 en aquest sen
tít, nosaltres els reptam que aquesta legislatura sigui la 
definitiva. Pensam -i amb aixo crec en el seu optimisme 
que l'eina del turisme cultural ben plantejat és bona per 
ajudar a la conservació del patrimonio N'estic conven~ut. 
Pero cal ser molt rigorosos i, a la vegada, moIt dinamics, 
i guanyar la batalla a moltes polítiques turístiques que 
es fan que tal vegada haurien de dedicar-hi recursos. És 
un bon marc la promoció turística per cercar recursos 
per al turisme cultural. 

També creim que en aquests moments l'espon
sorització és relativament facil. Ens trobam a unes illes 
on precisament hi ha sectors economics als quals els van 
molt bé les coses i d'altres als quals no els van bé. 1 crec 
que un govern de les característiques d'aquest, si no sap 
aconseguir recursos d'aquests sectors als quals els va tan 
bé, qui aconseguira aquests recursos? L'esponsorització 
per part de certes empreses multinacionals és difícil, 
pero per part de certs sectors economics d'aquestes illes 
és més facil, per poc que se'ls insisteixi. 

Pero malgrat aquestes filosofies Ji voldria dir 
que el tema jurídic és difícil. Tots hem de reconeixer 
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la dificultat de sanció , la dificultat de seguiment. Pero hi ha 
un tema facil , que és el de la inspecció. 1 per molt que s 'hagi 
creat una xarxa d 'inspectors en combinació amb els ajunta
ments, hem ele dir que ha tardat tres anys, i que encara no 
funciona a cap de les Illes Balears i Pitiüses; o no ho fa , 
almenys. amb el rigor i la celeritat que es desitjaria. 1 sobre
tat en el terreny de 1 'urbanisme, en els plans parcials i a les 
ciutats . No parlam de jaciments arqueologics -alguns deIs 
guals estan en perill de destrucció-, sinó que parlam de plans 
parcials urbanÍstics, de ciutats i urbanitzacions. 

Per altra banda, voste sap, Sr. Conseller, tan bé o 
millor que nosaltres, que hi ha molts de pobles i ciutats que 
perden població a causa de l'estat de degradació. Hi ha mol 
tes cases buides a totes les Illes, sobretot a Mallorca; pero 
també hi ha casos a Menorca i a Eivissa. Aquest abandó, 
aguest problema deIs pobles, si no hi ha una actuació de xoc 
rapida, ens dura a perdre més edificis encara. Per tant, si
guem conservadors. Pero rapidament, perque si no, hi haura 
poc per conservar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. 

Torn de contrareplica. Té la paraula el Conseller Sr. 
Rotger. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

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

Efectivament, no li he donat una resposta concreta. 
Té tota la raó. Ha fet una introducció política, ja que el 
tema de la interpeHació és política sobre la defensa del 
patrimoni historie i artístico 1 tant voste com jo, i tots els 
que han fixat posicions, han procurat fer referencia al que 
era el tema. Per tant, entenc que no es tractava de fer un 
!listat de preguntes i respostes, encara que voste ha concretat 
per la via de l'exemple tota una serie de tesis que ha exposat 
i que jo he anotat, perque crec que és important ten ir-les en 
compte. 

De totes mane res, li diré dues coses. Per ser breu. La 
primera és que hi ha moltes tipologies. La més coneguda és 
la de Kretschmer, pero jo crec que n'hem d'inventar una 
altra. Que hi ha només dos tipus de persones: Persones tris
tes i persones plenes de fore;a. Miri, si comen~am a estar 
trists i a dir que aixo és complicat i que no anam, sera veri
tat que no en sortirem. D'aquesta tipologia d'homes trists i 
homes de for~a, jo m'apunt -i crec que voste també- a la 
segona. Per tant, som conscients que realment el nostre patri
moni és extens i de diversa titulació. Tot aixo el fa complexo 

Segona. S'ha dit que els recursos que tenim són 
limitats; són finits. 1 hem de fer un esfore; d'imaginació; i 
el 'alguna cosa més, que d'imaginació. Hem de fer uns nous 

plantejaments. Dir continu"itat no vol elir fer exactament 
el mateix, sinó que dins aquest context polític -que és 
el mateix- anar avane;ant amb nous plantejaments i amb 
noves estrategies, pero sempre pensant que si no aconse
guim recursos de tipus privat d'esponzorització actualit
zada, així com tots els fluixos que ens puguin venir del 
fons europeu, no podrem anar endavant. 1 nosaltres 
farem feina per aquí. 1 la farem amb tota la iHusió, i no 
segons la tipologia de Kretschmer, sinó amb la tipologia 
d'homes trists i homes de forc;:a. Moltes gn'tcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Rotger. 

111.1) RGE núm. 3769/92, presentada pel Grup 
Parlamentari PSM-EEM, relativa a potenciació deIs 
productes agroalimentaris de les BIes Balears. 

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, corres
ponent a proposicions no de llei. 1 comen~am per la 
3769, presentada pel Grup PSM-EEM, relativa a poten
ciació deIs productes agroalimentaris de les Illes Balears. 
Té la paraula, en nom del grup proposant, el Diputat 
Sr. Orfila. 

En primer lloc, farem lectura del text de la 
proposició no de Hei: 

1.- IIEI Parlament de les Illes Balears insta el 
Govern de la Comunitat Autonoma a accentuar les seves 
efectuacions en la promoció del consum de productes de 
qualitat derivats derivats de l'agricultura i ramaderia de 
les Illes Balears, tant en el mercat interior com en l'ex
portació". 

2.- "EI Parlament de les Illes Balears insta el 
Govern de la Comunitat Autonoma a realitzar gestions 
davant les empreses d'aviació, per tal que als caterings es 
procuri utilitzar productes de les Illes Balears com, per 
exemple, embotits, formatges, vins i fruits secs". 

3.- 11 El Parlament de les Illes Balears, en les 
recepcions que realitzi, procurara oferir als convidats 
productes derivats de la nostra agricultura i ramaderia, 
com fruits secs, embotits, formatges i vins 11 • 

4.- "El Parlament de les Illes Balears insta el 
Govern de la Comunitat Autonoma, ajuntament i altres 
institucions públiques a utilitzar productes d'aquesta 
terra en les recepcions públiques que ofereixin ". 

Té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
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Possiblement, una de les qüestions de les polítiques 
agraries que en aquesta cambra s'han discutit que més una
nimitat ha suscitat sigui aquesta: La necessitat de promoure, 
des de I'Administració, la producció d'aliments de qualitat. 
De fet, quan la Conselleria d' Agricultura ha presentat els 
seus programes en política agroalimentiria, les esmenes, les 
correccions propostes des de I'oposició, han anat dirigides, en 
essencia, a refor~ar aquestes polítiques, a dedicar-hi més 
recursos, a fomentar-les amb més emfasi. 1 no és una casua
litat que s'hagi produit aquesta unanimitat. Davant les crei
xents dificultats amb que es troba el sector agro-pecuari, que 
tenen com a conseqüencia la caiguda de la renda agra.ria, 
tots som conscients que es tracta , cada vegada més, de pro
duir d'acord amb les exigencies del mercat, i que el mercat 
el formen uns consumidors cada dia més exigents, cada dia 
més condicionats per missatges publicitaris que creen modes 
fins i tot -i gosaría dir que molt especiallTlent- en el món del 
consum deIs aliments. 

En aquest context ha estat logic, per tant, I'enfoca
ment de promoure la producció d'aliments d'alta qualitat i, 
a la vegada, de cercar fórmules per fer possible la seva dis
tinció, al mate ix temps que s'oferien garanties al consumidor 
pel que fa a qualitats controlades, a controls sanitaris i a 
l'origen d'alguns d'aquests productes. 

Ara bé. Pot ser perillós promoure unes produccions 
que després hagin de trobar dificuJtats per a la seva comerci
alització, si no es fa res més. 1 aixo pot arribar a fomentar 
desanim entre aqueIls a qui hem incentivat en no arribar 
després a resuJtats visibles. El fet és que vivim una etapa en 
que s'esta produint una vertadera revolució alimentaria, 
com publicava, fa pocs dies, un mitji de comunicació de les 
nostres ilIes, quan feia referencia a un estudi del Ministeri 
d'Agricultura. Pensem que més d'un 26% de les despeses de 
cada família es dedica a alimentació. 1 que, al 1991, segons 
I'esmentat estudi del MAPA, es va destinar a despeses ali
mentaries una mitjana de 158.763 pessetes per habitant i any 
a les ciutats de més de 50.000 habitants. 

El futur de la nostra agricultura passa Ilavors -una 
volta comprovat com creixen, encara que tímidament, les 
etiquetes QC i es van consolidant lentament i progressiva les 
denominacions d 'origen amb que comptam- per una adequa
da comercialització. 1 es tracta, entre altres coses, com es 
comentava en el "Fora vila" de diumenge passat, de conven
cer els mal!orquins que els producfes de la nostra terra són 
tan bons o millors que els que ens arriben de fora. 1 demos
trar-ho, que és encara més important. 

1 aixo no és fer nacionalisme agroalimentari, com sol 
ironitzar el Sr. Moragues. És, en qualsevol cas, fer el mateix 
nacionalisme agroalímentari que fa la Direcció General de 
Política Alimentaria del MAPA amb la seva campanya de 
"Alimentos de España" -a la qual dediquen cents o mils de 
milions de pessetes-, o la que fa qualsevol de les disset co
munitats autonomes quan pren bona cura de donar a conei
xer les produccions de vins, formatges o embotits de les seves 
terres. 

Aquest diputat que els parla és un gran afeccio
nat a viatjar. 1 com ja vaig tenir ocasió de manifestar en 
el debat deIs pressuposts d'aquesta comunitat, som un 
fervent addicte del pecat de la gola; i els he de confessar 
que no em semblaria complert un viatge si no fes en el! 
alguna incursió dins el món de la gastronomia local deIs 
pai'sos que tenc oportunitat de visitar. 1, normalment, 
mai no he tengut problemes a l'hora de coneixer els 
productes més representatius de cada zona. EIs governs 
respectius es preocupen prou bé que, mitjan~ant tan
ques publicitiries o fullets que es troben als hotels, el 
visitant conegui les delícies gastronomiques davant les 
quals tot proposit de posar en practica aquell principi de 
"contra gola, tempenincia" -que recomanava el Catecis
me- estigui condemnat de bell antuvi al fracas més 
absoluto 

L' Administració pot jugar -i ho fa en moItes 
zones- un paper fonamental a I'hora de promoure el 
coneixement i, a través d'ell, el consum deIs aliments de 
qualitat. 1 nosaltres entenem que cal comen~ar aplicant 
a la propia casa al!o que es vol fomentar. Comentavem 
no fa gaire temps la dificultat de trobar un vi de Ma
llorca amb denominació d'origen a molts restaurants de 
les Illes. Deiem que a més del 80% deIs bars de les Illes 
on se serveixen entrepans, per exemple, el formatge que 
brinden és manxego, quan aquí comptam amb un deIs 
milIors formatges d'Europa, el de Maó. Pero si aixo és 
lamentable, encara que tengui so lució -cosa que volem-, 
més ho és encara que quan les institucions (ajuntaments, 
ConseIls, Govern, Parlament) ofereixen alguna recepció 
no s'hi trobin tampoc aquests productes que, en teoria, 
intentam promoure. Ja sé que em diran que amb les 
propostes 3 i 4 no acabarem amb els excedents agroa
limentaris; pero m'han de reconeixer que almenys pre
dicarien amb I'exemple, cosa que en els temps que cor
ren, plagats de desproposits, ja és quasi una heroi'citat 
que, a més, el sector agroalimentari valoraria. 

La segona proposta sí que té un calat molt pro
fundo Procurar aconseguir que les empreses d'aviació 
que surten de les Illes o hi arriben utílitzin productes de 
les Illes Balears en els caterings té una importancia 
enorme. 1 no soIs pel volum que podria representar -i és 
molt-, i el valor economic que suposaria, sinó també, i 
molt especialment, per la promoció, el foment, per do
nar a coneixer a tots aquells que ens visiten que aquí no 
només els oferim sol i platja; que també tenim uns 
aliments d'alta qualitat que són perfectament aptes per
que els consumeixin, i que constitueixen, a més, un 
regal molt adequat per dur-se'n a casa seva quan se'n 
tornin. 

Aquel! somni del qual els parlava fa uns mesos 
des d'aquesta tribuna d'arribar a aconseguir que cada 
turista que vengui a les Illes se'n dugui -si no davall el 
bra<t, per la incomoditat que representaria- dins la male
ta una pe~a de formatge i una botella de vi de les nos
tres illes és perfectament possible. 1 sois són dos exem-
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pIes. Es podria ampliar molt més. Llavors, si s'aconseguís, 
hauríem descobert que el millor mercat és l'interior (aquests 
milions de visitants que omplen les Illes cada any), i que 
aquella figura de la qual tant parlava el Conseller d'Agricul
tura -fa anys, darrerament ja no en parla- sobre el germa 
gran que dóna la ma al germa petit -turisme i agricultura- es 
pot convertir en realitat. 

Aquest, i no un altre, és l'objectiu d'aquesta proposi
ció no de llei. Entenem que és d'un sentít comú tan evident 
que esperam que rebd. el suport de tots els diputats. Gracies. 

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. 
President en la direccíó del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Orfila. 

Té la paraula, pei Grup Parlamentari MIXT, el Sr. 
Vidal. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

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

Davant d'aquesta proposició no de llei del Grup 
Parlamentari PSM-EEM sobre potenciació deIs productes 
agroalimentaris de les IlIes Balears, i tenint en compte que 
l'objectiu principal és la potenciació, d'alguna manera, de la 
nostra agricultura i ramaderia, jo podria comen~ar un poc en 
brolJla i dir al Sr. Orfila -copiant un poc el que ha dit abans 
durant la meya interpeHació sobre la política del Govern de 
la Comunitat Autonoma respecte deIs ConselIs Insulars en la 
seva vessant autonomica- que estic un poc espantat, perque, 
existe ix aquesta política? Si es referís només a les Illes Piti
üses jo li podria dir que per potenciar la nostra agricultura 
i la nostra ramaderia primer ens hauríem de preguntar si 
existeixen. 

Pero, bromes a part, tenint en compte que encara hi 
ha una serie de persones a les Pitiüses que fan un esfor~ per 
defensar-les, que estam al Parlament de les IlIes Balears, i 
que hi ha una indústria molt important de productes agroali
mentaris a l'illa de Menorca, \i hem de dir que en aquesta 
proposició no de lIei tendra, naturalment, tot el nostre su
port. 

Veim que amb el primer punt el Parlament de les 
IlIes Balears demanen que el Govern de la Comunitat Auto
noma accentulles seves actuacions pel que fa a la promoció 
del consum de productes de qualitat derivats de l'agricultura 
i ramaderia de les Illes Balears, tant en el mercat interior 
com a l'exportació. 1, efectivament, tal vegada la Conselleria 
Corresponentja du a terme aquesta mesures. "Accentuar" vol 
dir que encara hi posi més cura. 

Quant al segon punt, ens sembla que és vertadera
ment important de cara a una promoció exterior. Ja que 

aquestes illes esta n dedicades al turisme, és important 
que als caterings de les diferents companyies d'aviació es 
procuri utilitzar els productes de les Illes Balears. 

La tercera, que el Parlament de les Ilies Balears 
procuri oferir aquests productes als convidats a les re
cepcions que realitzi, ens sembla molt bé. Pero com ha 
dit abans la Sra. Cava de Llano, aixo podria ser extem
porani, perque ahir n 'hi va haver una, i si 1 'hagués feta 
abans tal vegada ahir encara hi hauria hagut formatge de 
Maó i moltes més coses. 

1, finalment, que el Parlament de IlIes Balears 
insti el Govern de la Comunitat, els ajuntaments i altres 
institucions a donar exemple oferint també aquests 
productes. 1, per acabar rimant un poc la cosa, aquesta 
proposició no de lIei és un exemple, per part del Grup 
PSM-EEM, de la seva preocupació per la nostra terra i 
pels productes agroalimentaris de les nostres IlIes Bale
ars. Moltes Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vidal. 

Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Sr. Moragues. 

EL SR. MORAGUES 1 GOMILA: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. 

Molt breument vulI anunciar que estalonarem la 
proposta que presenta el Grup PSM-EEM. Certament, 
és molt difícil, Sr. Orfila, que els grups parlamentaris 
no donin suport a les proposicions que vostes ens pre
senten. Si li haguéssim de donar una qualificació ali
mentaria, crec que qualificaríem la proposició no de lIei 
com a light. És a dir, és un aliment que ens agrada a tots 
i, a més, no ens fa mal. Per a~o, crec que tots els grups 
li podran donar suporto 

De totes maneres he de dir que m'ha agradat 
més 1 exposició que ha fet aquí des de la tribuna, que 
l'exposició de 1110tiUS o les resolucions que ens presenta 
perque ha entrat en una qüestió que em sembla impor
tant i que no té res a veure amb la proposició. Voste, 
pnkticament, ha fet una interpeHació en materia de 
qualitat alimentaria, que crec que és el que havia de fer. 
Evidentment, cada grup és molt lliure de fer el que 
trobi, pero m'ha agradat la intencionalitat que Ji ha 
donat. 

Suposar que una proposició de llei com aquesta 
resoldra els problemes que té plantejats el sector agroa
limentari de les Illes Balears, obviament, ningú no ho fa. 
Pero tampoc no es tracta de recordar al Sr. Conseller 
quina és la problematica del sector; el Conseller ens té 
acostumats a explicar-nos la situació en les seves inter-
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vencions a les comissions, on fins i tot planteja actuacions 
importants en les quals normalment coincidim tots els grups 
polítics. El que li hem de recordar al Conseller és que faci 
el que diu que s'ha de fer. Aquí hi ha el problema. 

Nosaltres difícilment podem resoldre qüestions de 
qualitat alimentaria si el producte emblematic de la indústria 
agroalimentaria d'aquestes illes, com és la sobrassada, encara 
no el tenim resolt. 1 aquest fet demostra en quina situacló es 
troba el sector agroalimentari. Fa pocs mesos llegíem en els 
mitjans de comunicació que la sobrassada podia tenir deno
minació d' origen a Múrcia; i a~o va sorprendre els que se
guíem el tema. CIar que hi ha mohes complicacions per 
poder donar una etiqueta de les múltiples etiquetes que la 
Conselleria té per promocionar els productes, pero crec que 
el que s'hauria de fer és espolsar totes les conclusions a que 
ha arribat la Conselleria i fer una política de promoció deIs 
productes agroalimentaris tal com té plantejat. 1 crec que la 
nostra obligació des de l'oposició és recordar aquesta neces
sitat i impulsar el Govern perque ho faci així. Establir aju
des per incentivar els productors, fomentar la concertació i 
contractació de productes emparats amb indicacions, aplicar 
de forma estricta tot el tema de les etiquetes de qualitat con
trolada i les de denominació d'origen, augmentar la inspecció 
a'aquests productes, fomentar-ne la comercialització, i resca
tar -com ha fet avui matÍ el Conseller en la seva comparei
xen~a- un concepte com el del pacte intersectorial, que pel 
fet d'haver fracassat una vegada no deixa de ser l'únic que 
pot resoldre el problema de la producció agroalimentaria en 
aquestes illes. A~o són solucions a problematiques impor
tants que supos que podrem debatre al llarg d'aquest perío
de de sessions o d'un període proper, ja que pensam que és 
una problematica que s'ha de tractar seriosament per inten
tar treure conclusions. Mentre, ens conformarem a donar 
suport a una campanya de formulació light, com he dit a
bans. 

Vull dir, de totes maneres, per fer esment a la seva 
referencia sobre el nacionalisme agroalimentari -avui matí 
també tenia ocasió de declarar-me internacionalista en aquest 
aspecte-, que no som gens nacionalista en la qüestió agroali
mentaria, sinó que som tremendament solidari. Ens encanten 
el cava catala, els vins de La Rioja, els de Ribera del Duero, 
el formatge de Cabrales o de Roquefort l, fins i tot, el whisky 
escoces i el rom de Cuba. És a dir, som internacionalista i 
tremendament solidari. No apost per vendre productes per 
qüestió de l'origen, sinó que aposta m -com també 1i he dit 
avui matÍ- per productes de qualitat i productes de preu. 
Crec que és el fonamental. 1, naturalment, que les recepcions 
que brinden les institucions hagin d'acabar amb figues seques 
i cacauets és bastant trist. Sé que no és la seva intencionali
tat, ni molt manco. He fet un comentari un tant esperpentic, 
pero és només per dir-li que estam d'acord amb la promoció 
deIs productes i que esta molt bé que s'utilitzin les instancies 
que les distintes recepcions oficials possibiliten, pero no ens 
digui que no ens han de servir també productes d'aItres 
regions o d'altres nacions, perque a~o també forma part de 
la cultura deIs pobles. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies , Sr. Moragues. 

Pe] Grup Parlamentari PP-UM, té la paraula el 
Sr. Mesquida. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sra. Presidenta, Sres. í Srs. Diputats. 

Sr. Orfila, estic molt content de sortir aquÍ dalt 
per dir-li que per una sola vegada, i sense que serveixi 
de precedent, estam totalment d'acord amb els quatre 
punts de la proposició no de lIei que voste ha presentat. 
Moltes vegades hem sortit aquí i hem discrepat, pero 
avui m'alegra poder estar d'acord amb voste. 

]0 cree que si el nostre grup no donava suport 
a aquesta proposició no de lIeí faria un trist favor a la 
indústria agro alimentaria nostra. Perque hi ha un re
frany en llatÍ que diu "Anima per anima, anima mea". 
Próducte per producte, el nostre producte. 1 jo cree que 
malgrat que els productes duits de la Península o de 
l'estranger tenguin una millor presentació, no són més 
saborosos i millors que els productes de les Illes Balears. 
Per tant, el nostre grup donara suport als quatre punts 
de la proposició no de llei que vostes han presentat. 

Pel que fa al punt primer, el Govern de la Co
munitat Autonoma de les Illes Balears contemplara en 
els propers exercicis pressupostaris partides específiques 
destinades a promocionar el consum de les produccions 
agraries de les Illes Balears, mitjan~ant accions que es 
basaran principalment en control de qualitat -perque no 
hem de perdre de vista que els nostres productes han de 
ten ir qualitat-, ensenyament i divulgació de les seves 
característiques sensacionals i nutritives -tal vegada els 
nostres productes poden fer augmentar un poc més el 
colesterol pero són sensorialment i nutritiva molt bons-, 
i campanyes d'identificació d'aquests productes en els 
lIocs de venda. 

Quant al punt segon, que parla de la introducció 
deIs nostres productes en els caterings que serveixen els 
avions, jo sé cert que la Conselleria d'Agricultura esta 
disposta a fer que a través deIs locals, tecnics i represen
tants que puguin tenir en els consells de denominació 
d'origen del formatge de Maó i del vi de Binissalem i en 
el consell regulador de la qualitat controlada de la so
brassada de porc negre de Mallorca i de les ametlles de 
Mallorca, es gestionin i potenciin actuacions que posin 
en contacte els productors registrats amb aquestes deno
minacions amb les empreses d'aviació que puguin pro
mocionar i servir, entre d'altres, els productes de les llles 
Balears. 



DIARI DE SESSIONS / Núm.60 / 2 de mar~ del 1993 2531 

1 pel que fa al Parlament, díuen que "davant el mort 
fa bon pIOl'ar". Jo crec que podem demanar al President del 
Parlament si ell esta dispost a servir productes de les Illes a 
les recepcions, i que no hi ha cap problema, És clar, com ha 
dit el Sr. Moragues, que no només han de servir els nostres. 
D'acord. El que passa és que han de servir principalment els 
nostres. Que són els millors. Després, si de cas, ja en ven
dran d'altres. Crec que no hi ha cap inconvenient perque el 
Parlament i el Govem de les IIIes Balears donin suport a 
aquest tercer apartat de la proposició no de Ilei, que estableix 
que a les recepcions que faci el Parlament es puguin servir 
productes agroalimentaris de la nostra terra. 

1 quant al darrer, aquesta petició que formula a la 
proposició no de Ilei, a més a més, tendra suport amb la 
mateixa deIs consells reguladors de la denominació d'origen 
del vi de Binissalem, del formatge de Maó i de les marques 
de qualitat controlada, a instancia del representant de la 
Conselleria d'Agricultura i Pesca, que anira dirigida a les 
principals institucions (ajuntaments, Consells lnsulars, insti
tucions públiques) perque utilitzin aquests productes en totes 
les recepcions que facin. 

Evidentment, amb aquesta actuació no donarem 
solució a la nostra indústria agroalimentaria, a la nostra 
agricultura, pero sí hi aportarem un granet d'arena. 1 a poc 
a poc es comen~a. Es comen<;a amb un poc i s'acaba amb 
molt. Perque si aixo es du a terme i, per exemple, en el cas 
de l'apartat segon, s'ofereixen els nostres productes als turis
tes que vénen en avió, aquesta gent els coneixera i assabori
ra, veura que realment són bons i ho transmetra a la seva 
terra, cosa que servira per promocionar-los més enlla de les 
nostres fronteres. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Mesquida. 

En tom de replica, té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sra. Presidenta. 

Estic com espantat, davant d'aquesta unanimitat. EIs 
ho he de confessar, Sres. i Srs. Diputats; no hi estic acostu
mato 

VuIl agrair el suport expressat pel Sr. Vidal, en nom 
del Grup MIXT, un grup que jo crec que ha demostrat que 
és sensible als problemes deis nostres agricultors; uns pro
blemes molt reals. Només li vull fer un petít comentari res
pecte al caire extemporani de la proposta; realment és una 
llastima que no pugui tenir caracter retroactiu, pero seria de 
molt difícil aplicació. 

Escoltar és una virtut. 1 em satísfa que el Sr. Mora
gues, havent escoltat la meya intervenció anunciY donar, 
finalment, el suport del seu grup a la nostra proposta, encara 

que no Ji agradi el contingut de l'exposició de motius -
que no es vota- i encara que afirmi que li sembla Jight. 
Aquesta, Sr. Moragues, és una proposició no de llei que 
va unida a altres en el mateix sentít -voste ho sap perfectarnent-
que la desenvolupen, que li donen més cos i cerquen 

més objectius. 

En la tasca, Sr. Moragues, de posar oli a les 
juntes de la Conselleria d' Agricultura i així fer-Ia funci
onar millor -i especialment en tematiques com aquesta 
del foment deIs aliments, de la seva quaJitat i la seva 
promoció- estic conven~ut que ens hi continuarem 
trobant els grups de l'oposició, i que des del Govern 
n'hauran d'estar agraits, perque aquestes gotetes d'oli 
aturen el grinyol de les juntes, que moltes vegades estan 
rovellades per manca de funcionament. 

El nacionalisme d 'esquerres, Sr. Moragues, és, 
per definició, solidari. Perque parteix de l'exigencia del 
reconeixement de la seva propia identitat i, per tant, 
d'un respecte total als altres pobles. 1 ens agrada que en 
aquesta qüestió, almanco, coincidim. Voste sap perfecta
ment que tenim productes de qualitat i que seria beneit -
per emprar una paraula mallorquina- no fomentar-ne el 
consum, com altres comunitats autonomes fan. 1 a~o no 
sera cap obstacle per mantenir el bon gust i l'actitud 
oberta cap als productes de qualitat de qualsevol zona. 
No predicam l'autarquia; és una altra cosa, el que predi
cam. 

Vull agrair al Sr. Mesquida el suport del seu 
grupo Encara que no pugui servir de precedent. Per una 
vegada, Sr. Moragues, s'haura demostrat que pot ser 
certa aquella afirmació de Balmes: "El sentit comú és el 
més comú deis sentits". Encara que, tristament, no 
serveíxi de precedent. 

(El Sr. President repre,¡ la direcGÍó del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. 

De les intervencions hagudes entenc que aquesta 
proposició no de lIei es pot considerar aprovada per 
unanimitat i per assentiment. Queda aprovada, ido. 

m.2) RGE núm. 3891/92, presentada pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 'declaració de 
l'illa de Menorca i la Serra de Tramuntana com a 
reserva de la biosfera. 

Passam al darrer punt, la proposició no de l1ei 
3891, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a declaració de l'illa de Menorca i la Serra de 
Tramuntana com a reserva de la biosfera. Té la paraula, 
en nom del grup proposant, el Diputat Sr. Moragues. 

EL SR. MORAGUES 1 GOMILA: 
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Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

El programa MAB, Man and Biosphere (l'home i la 
biosfera), és un programa internacional promogut per la 
UNESCO que tracta de les interaccions entre l'home i el 
medi ambient en totes les situacions bioclimatiques i geogra
fiques de la biosfera. La seva finalitat és proporcionar una 
base científica per resoldre els problemes de la utilització i 
el manteniment deIs recursos naturals. 

En la seva primera reunió, a l'any 1971, el Consell 
internacional de coordinació del programa MAB va definir 
els diversos projectes en virtut del programa, que en el seu 
apartat vuite fa referencia a la conservació de les zones 
naturals i del material genetic que contenen, i es va reconei
xer la importancia de l'establiment de reserves protegides i 
ordenades de distintes formes. Així va iniciar el seu ca mí el 
concepte de "reserva de la biosfera", que tenia -i té- la pre
tensió de crear un sistema internacional coordinat que per
meti mostrar tant la importancia de la conservació com la 
seva relació amb el desenvolupament. Aquest era un concep
te innovador i suposava un avan<; en les idees conservacionis
tes, ja que introdula una noció de xarxa o sistema i combina
va la conserva ció del medi natural amb la investigació, la 
vigilancia continuada del medi ambient, la formació i l'edu
cació ambiental, la contribució en el desenvolupament, i la 
participació social. 

Des de fa alguns anys el comite espanyol del MAB 
i el Consell Insular de Menorca, a través de l'Institut Menor
quí d'Estudis, mantenen una estreta relació científica que 
ha permes el desenvolupament de programes conjunts que 
tenen com a objectiu ajudar a milIorar el coneixement deis 
ecosistemes insulars i, a la vegada, a fomentar desenvolupa
ments alternatius i avaluar els canvis socials que poden pro
duir. 

Ara, quan ja s'ha iniciat la tramita ció interna de la 
sol· licitud, creim que ha arribat el moment de demostrar 
dues coses. Primer, que aquesta sol·licitud que ha fet el Con
sell Insular de Menorca compta amb el suport de la major 
part de la societat. D'aquí que demanem el pronunciament 
positiu del Parlament, com a maxim exponent de la societat 
d'aquestes illes, per a aquesta iniciativa. 1 segon, que les 
administracions públiques a les quals afectara la declaració 
tenen una voluntat clarament manifestada per tal d'assumir 
i aplicar les obligacions que es desprenen de la concessió de 
reserva de la Biosfera per a l'illa de Menorca. 

És ben cert que la declaració de reserva de la biosfe
ra no obliga legalment. Aquesta no és una figura recollida en 
el nostre ordenament jurídic o urbanístico Pero no és menys 
cert que sí té unes obligacions morals, que en el nostre cas 
estan clarament recollides a les conclusions de les jornades 
Imemab, que baix el títol "Conservació i desenvolupament 
a Menorca 11 es varen celebrar en aquesta illa al setembre de 
1989, i de les quals citaré les que, al meu entendre, són més 
importants. Menorca s'enfronta a l'actualitat amb les conse
qüencies d'un creixement urbanístic desordenat que amena-

~a amb l'alteració greu de l'equilibri economic, social i 
ecologic, que fins fa pocs anys ha estat una característi
ca essencial de l'illa. La consecució d'un alt nivel! de 
qualitat en el paisatge i en el patrimoni natural i cultural 
ha estat possible gracies a una interacció adequada entre 
el sistema natural i l'economic, especialment l'activitat 
agraria. És fonamental no augmentar la superfície de 
sol urbanitzable amb finalitats turístiques. Es possible 
millorar la indústria turística sobre la base del que ja 
esta feto L'incompliment d'aquests objectius exigeix 
l'elaboració d'un pla d'ordenació global del territori 
insular i la creació d'un organisme de gestíó que coordi
ni l'administració deis espais protegits i que es puguin 
protegir. 

Com veuran, Sres. i Srs. Diputats, aquestes con
clusions, assumides pels responsables i valedors de la 
declaració de reserva de la biosfera per a Menorca tenen 
unes repercussions importantíssimes per al territori en 
qüestíó, i consideram que haurien de ser definid es per 
llei, si més no, per tal d'intentar evitar una sensació 
d'inseguretat a molts de sectors economics que desenvo
lupen la seva activitat dins l'ambit de Menorca. Precisa
ment, aquests darrers dies aquestes preocupacions han 
estat ja fetes paleses públicament en el President del 
Consell de Menorca i han estat expressades a través deIs 
mitjans de comunicació. 

Aconseguir coordinar conceptes contradictoris 
com utilització i manteniment de recursos naturals, 
intentar que conservació i desenvolupament estiguin 
relacionats i no siguin idees antagoniques, com ho han 
estat moltes vegades, és el repte que tenim plantejat. 1 
és un repte molt més gran per a l'illa de Menorca i, per 
tant, per a la nostra comunitat autonoma, que per a 
qualsevol deIs territoris que fins avui han aconseguit tal 
nomenament. De les dotze experiencies anteriors que 
existeixen a Espanya, deu tenien la qualificació de parcs 
nacionals o naturals; és a dir, comptaven ja amb una 
legislació de caracter nacional que els va donar cobertu
ra. Faig referencia a la Llei 4/89 de Conservació deIs 
espais naturals i de la flora i de la fauna silvestres, que 
va derogar i substituir la Llei d'espais naturals protegits 
de 1975. Les altres dues experiencies, les corresponents 
a la reserva ( ... ) a Biscaia, i la de El Canal y los Tiles, de 
l'illa de La Palma, són les que compten amb una legisla
ció específica i de caracter autonomic. 

Valla pena recordar que els criteris i orientaci
ons per a selecció i establiment de reserves de la biosfe
ra, formulats en l'ambit del programa MAB, assenyalen 
que una reserva de la biosfera ha de gaudir de protecció 
legal, i que s'ha de disposar d'un marc jurídic adequat 
que permetí aplicar els controls necessaris sobre la utilit
zació del sol. D'aquí es podria deduir que només l'apli
cació d 'una correcta legislació en materia urbanística i 
d'ordenació de l'ús del sol podria bastar perque un 
territori mereixés la considera ció de reserva de la biosfe
ra, sempre que a la zona nucli, la zona que té valors 
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mediambientals molt importants, es garanteixi una protecció 
molt estricta. 

En aquest sentit, vull assenyalar que si bé és cert 
que la protecció legal que s'ha produtt a una part moIt im
portant del nostre territori ofereix una garantia de futur -
sempre que no entrem en més exercicis de rebaixa-, i encara 
que s'aprovin aviat els conjunts de plans que s'han de redac
tar per gestionar aquestes arees, no podem oblidar que la 
inexistencia de directrius d'ordenació territorial fa més ne
eessaria que mai la promulgaeió de la llei que ara ens oeupa. 
Llei que, al nostre entendre, hauria de definir i incorporar, 
a més de I'objecte i l'ambit d'aplicació, les arees d 'especial 
protecció que es desprenen de la Llei d'espais naturals, les 
zones d'alzinar i ( ... ), les zones d'interes arqueologic i histo
rie, els béns d'interes eultural, etc. Hauria de definir, també, 
els usos d'aquestes zones i els regims d'autoritzacions, con
templant els usos existents. Hauria de promoure la redaceió 
del pla rector d 'ús i gestió, directrius d'ordenació i la seva 
prevalencia sobre l'ordenament municipal. Hauria de pre
veure un programa d'harmonitzaeió i desenvolupament d'ac
tivitats soeioeconomiques que inclogués mesures per regular 
l'explotació deIs recursos naturals, activitats de gestió per al 
manteniment deis equilibris biologics existents, organització 
d'activitats didactiques, i contemplés, finalment, la creació 
d'una figura rectora on hi hagués una amplia representació 
política i administrativa, socioeeonomica i proteccionista. I 
tot a~o en consonancia amb les paraules del President del 
Consell Insular de Menorca, quan manifestava que la declara
ció de reserva par a la nostra illa hauría de significar assumir 
el compromís formal de preservar el notable patrimoni 
natural i historic de l'illa, i que sigui compatible amb el 
desenvolupament economic. I que, a més, es pugui convertir 
en un objeetiu suficientment atractiu i ambiciós per estimular 
i aglutinar les actuacions de la població local, les administra
cions auto no mica i municipal, i l'empresa privada (especial
ment la dedicada a la indústria turística). 

1 encara que estam conven<;uts que la declaració de 
reserva de la biosfera implica un compromís que han d'ad
quirir les administracions i els agents economics que actuen 
damunt del territori, també esta m conven<;uts que aixo com
porta avantatges evidents, un canvi d'imatge de l'illa i d'ofer
ta del producte turístie, j trobar una manera distinta i cohe
rent d'explotació i gestíó de recursos naturals que es tenen. 

Per tot a<;o, Sres. i Srs. Diputats, presentam aquesta 
proposició no de lIei, que esperam que mereixi I'aprovació 
unanime de la Cambra. És una proposició de llei que, com 
coneixen tots vostes, contempla tres apartats. 

El primer demana el suport a les iniciatives que en 
el sentít de declarar reserva de la biosfera s'han pres fins al 
moment a la nostra comunitat autonoma i, molt especial
ment, a la declara ció de Menorca, tota vegada que avui per 
avui sembla que el Govern esta menys conven<;ut de la con
veniencia de demanar aquesta declaració per a la Serra de 
Tramuntana. 

En segon lloc, plantejam la necessitat que el 
Govern s'impliqui, en algun grau, en la gestió de les 
reserves de la biosfera, ja que la competencia legislativa 
-sigui de caracter urbanístic, sigui de caracter proteccionista-
o la mateixa disponibilitat pressupostaria, en front 

d'altres administracions, Ji reserven un paper reIlevant 
per a la seva actuació . 

1 per últim, instam el Govern perque durant el 
proper període de sessions -que pot coincidir amb l'a
torgament de la declaració de reserva de la biosfera per 
a Menorca- presenti al Parlament un projecte de llei que 
reguli el funcionament i fixi les conseqüencies que es 
derivin de les declaracions de reserva de la biosfera en 
relació a la gestió i planificació del territori, tal com 
hem intentat exposar al llarg d 'aquesta intervenció. 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moragues. 

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

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

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

Davant aquesta proposició no de llei que avui 
presenta el Grup Parlamentari SOCIALISTA tractarem 
d'anar directament al gra i deixar la palla de banda, 
sense que a<;o vulgui dir que no som capa~os de valorar 
aquesta proposició en la seva mesura. Creim que és una 
proposició positiva, perque incideix no només en aques
tes declaracions possibles de reserves de la biosfera de 
l'illa de Menorca j de la Serra de Tramuntana, sinó que 
va més enfora i ens parla de possibles normatives que es 
podrien desenvolupar, quan es parla de dur endavant un 
projecte de llei que reguli el funcionament i les conse
qüencies que es deriven d'aquestes declaracions. I pen
sam que li hem de donar una qualificació de més que 
aprovat. 

Ara ve una qüestió que crec que també és fo
namental. Darrera d 'aquesta proposició és evident que 
hi ha una clara intencionalitat política. No s'ha dit aquí 
per part del portaveu o, si s'ha dit, s'ha dit molt de 
passada, pero aquesta proposició té com a objecte ac
centuar les diferencies i les possibles contradiccions que 
en aquests moments es donen dins el Partít Popular; 
sobretot pel que respecta a les illes de Mallorca i Menor
ca, per si hi hagués una incitació a competir les dues 
illes sobre aquesta qüestió. Pero ja vagi per endavant 
que la nostra opinió és que seria molt lamentable que 
voler fugir d'aquesta possible competencia entre les dues 
illes fes que alguna d'aquestes possibles declaracions de 
reserva de la biosfera que inicialment s'havien plantejat 
fos abandonada. Cree que atto seria negatiu. Per tant, 
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també s'ha de valorar positivament el fet que aquesta propo
sició no de llei digui que es duguin endavant les gestions que 
condueixin a les dues declaracions; és a dir, la de l'illa de 
Menorca i la de la Serra de Tramuntana. 

Pel que fa al que és la proposició no de llei i no a la 
seva intencionalitat política, he de dir que sobre el punt 
tercer és evident que no només és positiu el fet que es pugui 
dur endavant el projecte de llei que reguli les qüestions ja 
plantejades, sinó que també és absolutament necessari que 
de la forma més rapida possible, per estalonar aquestes de
claracions de reserva de la biosfera, es desenvolupin els plans 
de protecció de les arees naturals d'especial intereso la se'ns 
ha dit que en el cas de Menorca esta n redactats i que proxi
mament estaran en fase d'exposició pública. 

1 també vull incidir en un punt que ja es tractara 
dema i que seria un suport important en el cas de Menorca: 
Que s'aprovés, com més aviat millor, la redacció de la nor
mativa de la declaració com a parc natural de s'Albufera, des 
Grau, Illa d'en Colom, en el cas de l'illa de Menorca, tal com 
ja esta previst amb les 11eis ja aprovades en el Parlamento 
Pero a~o requereix un desenvolupament. 

La declaració de reserva de la biosfera vol dir que és 
necessari desenvolupar normatives que li donin suport? És 
molt més positiva l'existencia d'aquestes normatives que la 
seva no existencia. Per tant, seria absolutament necessari que 
a~o es dugués endavant. També amb concordan~a amb una 
llei que s'ha esmentat, que és concretament la Llei de con
servació deis espais naturals i de la flora i de la fauna silves
tres, que diu molt clar que els seus objectius són fonamental
ment el manteniment deis processos ecologics essencials i 
deIs sistemes vitals basics d'aquestes zones, la utilització 
ordenada de recursos que garanteix l'aprofitament sostengut 
de les especies i els ecosistemes i la seva restauració i millo
ra, així com la preservació de la varietat i singularitat deIs 
ecosistemes naturals i del seu paisatge. Per tant, per tot el 
que aquí s'ha plantejat, i pel que he dit al principi ens sem
bla positiva aquesta proposició no de llei. No obstant a~o, 
ens agradaria sentir quina és la postura del grup que dóna 
suport al Govern de la Comunitat Autonoma. 1 en el mo
ment de la replica anunciarem definitivament quin sera el 
nostre vot definitiu. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. 

Pel Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el 
Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

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

La unanimitat de les forces polítiques presents en el 
Consell Insular de Menorca a l'hora de donar suport a la 
iniciativa que pretén aconseguir la declaració de 1 'illa de 

Menorca com a reserva de la biosfera és significativa de 
la importancia que aquesta declaració pot tenir pel que 
significa de reconeixement de la necessitat d'anar cap a 
un model economic sostenible; és a dir, on l'activitat de 
l'home, reconciliat amb el medi natural que l'envoIta, 
desenvolupi l'economia de tal manera que no es produ
eixin agressions i, a la vegada, es mantengui un suficient 
nivell de benestar per als que hi viuen. Una iniciativa, 
aquesta, que malgrat alguns intents -jo crec que frus
trats- de patrimonialització es pot considerar fruit de la 
voluntat de tota la societat menorquina. La idea del 
programa MAB, home i biosfera, un programa promo
gut per la UNESCO, és donar base científica per resol
dre els problemes de l 'ús i el manteniment deIs recursos 
naturals; un programa ambiciós. És evident que implica 
la vigilancia continuada del medi ambient, la formació 
i educació ambiental i la visió del desenvolupament de 
l'activitat de l'home des d'un plantejament harmoniós, 
no agressiu, sostenible. 

Aquesta voluntat exigeix el suport d'aquesta 
cambra. En aquest sentit, el nostre vot positiu al primer 
punt de la proposició no de llei és indubtable. Aquest 
Parlament no pot restar fora, al marge d'una qüestió 
d'una importancia tan evident. 

Pel que fa a la segona proposta, proposaríem al 
Grup SOCIALISTA una redacció diferent, ates que 
encara no s'ha prodult la sol, licitud per part de la Con
selleria d' Agricultura de la declaració de la Serra de 
Tramuntana com a reserva de la biosfera, cosa que sem
bla que finalment no es produira. En aquest cas és 
evident que no es poden coordinar les condicions de 
reserva de la biosfera de l'illa de Menorca amb les d'una 
altra reserva inexistent. 

No obstant a~o, pensam que a la proposta que 
ha defensat el Sr. Moragues hi ha dos plantejaments. El 
primer, el de la coordinació -repetesc, Sr. Moragues-, 
quedaria fora de 11oc, mentre no es produeixi cap altra 
iniciativa. La segona -que consider important- té a veure 
amb la necessaria implicació del Govern de les Illes 
Balears en tot aquest procés. Mirin, Sres. i Srs. Diputats, 
el nostre grup és, potser, el més crític d'aquesta cambra 
respecte de la política del Govern, d'aquest Govern, en 
temes d'ecologia i medi ambient. No ens hem privat de 
denunciar aquesta actitud fins i tot davant la Comunitat 
Europea quan així ha estat necessari; pero som consci
ents que en aquesta qüestió, o s'hi involucra també el 
Govern o difícilment es mantendra la necessaria cohe
rencia de totes les administracions presents a l'illa de 
Menorca -i parl només de l'illa de Menorca perque és 
I'única petició que en aquest moment hi ha-o El que no 
té cabuda a l 'hora de tramitar aquesta iniciativa és una 
actitud recelosa o de poca col-laboració per part del 
Govern. 1 ni el Govern s'ha de sentir marginat ni el 
Consell Insular, gelós d'aixamplar el suport a aquest 
projecte que, o assoleix la base suficient per fer-se efec
tiu o pot perillar. 

a 
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La nostra proposta aniria per tant, Sr. Moragues, en 
el sentit de die El Parlament de les Illes Balears insta el 
Govern de les Illes Balears a participar activament en el 
procés de declaració de reserva ele la biosfera per a 1 'illa de 
Menorca, així com a procurar la necessaria coordinació en 
el cas que es produeixin altres peticions en el mateix sentit a 
les Illes Balears. 

Donarem, també, suport al tercer punt de la propo
sició no de lIei. I aquesta sí que és una qüestió transcendent. 
Si una cosa és evielent respecte de la declaració de reserva de 
la biosfera és el condicionament que representa per a la 
utilització del territori. El Grup Popular en el Consell Insu
lar de Menorca, que ha encetat la vena de les publicacions de 
fullets i fulletons -un cada elos mesos la darrera temporada
ho dei a ben cIar a l'editat en "tecnicolor ll fa pocs dies, on 
sortia I'obligada foto del President. aquesta en blanc i negreo 
Deia: 11 Quines són les condicions necessaries per declarar 
una reserva de la biosfera?" En citaré tres: Que una part del 
territori disposi d'una protecció legal com parc natural o 
d'una figura similar que sigui una garantia de la seva conser
vació; que es doni un ús i aprofitament del territori compati
ble amb la conservació deis seus valors naturals; que es dis
posi d'un programa d'actuacions per part de l'Administració 
que sigui garantia de la conservació del territori i del desen
volupament economic de la seva població. Més clar, aigua. 
Aquest ús i aprofitament del territori, compatible amb la 
conservació deis seus valors naturals, aquestes garanties de la 
conservació del territori, s'han de regular, s'han de fixar. I el 
millor procediment és fer-ho mitjan<;ant una llei d'aquest 
Parlament, a pro posta del Govern, que garanteixi que, en 
qualsevol cas, els condicionaments seran els mateixos per a 
les diferents zones que es puguin declarar com a reserva de 
la biosfera en el territori d'aquestes illes. Al País Basc i a 
Canaries ho han fet així, i sembla que és la fórmula més 
racional de les possibles. 

Sres. i Srs. Diputats, la declaració de l'illa de Menor
ca o de qualsevol altra zona de la nostra Comunitat com a 
reserva de la biosfera implica un compromís; un compromís 
moral, ja que queda perfectament clar que no té conseqüen
cies jurídiques de cap classe. Implica el compromís de les 
institucions que l'avalen de cercar fórmules que garanteixin 
que les activitats economiques -la turística, per exemple- no 
siguin contradictories amb el manteniment de la qualitat 
ambiental de l'illa. És a dir, que no distorsionin l'ordenació 
territorial ni provoquin malversacions de recursos escassos, 
com per exemple els hídrics. Implica l'exigencia d'una polí
tica afavoridora del manteniment i, si cal, la restauració del 
patrimoni natural i cultural de 1 'illa (o de la zona de que es 
tracti), destinant-hi els fons públics adequats, la protecció 
adequada deIs espais naturals, deIs monuments arqueologics, 
el manteniment de la tipologia tradicional de la construcció, 
el control de volums, una activitat agro-pecuaria que impli
qui l'ús racional deIs recursos naturals, i tot quant té a veure 
amb aquest principi destinat a garantir el caracter de soste
nible del desenvolupament economic. 

La declaració de reserva de la biosfera és molt 
més que l'oportunitat d'editar un fullet preciós i posar
se la medalla de proteccionista. Va molt més enlla de la 
propaganda, de les paraules. Implica un compromís 
al hora que representa obrir una porta cap a un futur de 
qualitat, com escriu el President del Consell Insular de 
Menorca en aquest fullet. És la millor tarja de presenta
ció per acudir a les autoritats comunitaries -de la Comu
nitat Europea, vull dir- i demandar la consideració que 
exigeix ser una zona peculiar, en la qual el compromís 
de la societat per fer possible el manteniment d'unes 
condicions mediambientals optimes ot>liga a tenir, tam
bé, una especial consideració a l'hora de canalitzar els 
cabdals públics que en facin possible el manteniment. És 
la millor tarja de presentació per convencer l' Adminis
tració central i europea que estam davant una zona 
optima per desenvolupar una experiencia pilot on una 
política de rendes compensatories permeti posar en 
practica els plantejaments de la Comunitat Europea 
respecte de la consideració del pages com al millor 
gestor del medi natural. És la millor presentació per 
reclamar la possible inclusió d'aquesta zona dins l'objec
tiu 2 de la Comunitat Europea -un objectiu que ens ha 
estat vedat fins ara- per tal de potenciar una reindustria
lització no agressiva cap al medi natural que ens permeti 
caminar cap a la diversificació de l'economia, garantia 
el'una actuació economica més respectuosa si es fa bé. 

És la millor presentació. Pero alerta, no sigui 
que les alegries el'avui es transformin en penes, quan pel 
mate ix sistema que ha fet possible aquesta eleclaració 
se'n produeixi la retirada a causa ele les agressions al 
medi natural que es poguessin produir. Aquest és el 
repte. aquest és el desafiament que s'assumeix. I em 
creguin, Sres. i Srs. Diputats, que la darrera cosa que 
voldríem és que d 'aquí a una anys haguéssim de tornar 
a aquesta tribuna, cua eixuta i barba fresca, per lamentar 
que la incapacitat de corregir actitud s poc respectuoses 
cap al medi natural hagi propiciat la retirada de la decla
ració d 'una zona de les nostres illes (de l'illa de Menor
ca o de la Serra de Tramuntana, si així es demanés) 
com a reserva de la biosfera. Llavors, ni amb la fotogra
fia en colors n'hi hauria prou per mostrar la pujada elels 
colors a la cara deis causants, per activa o per passiva, 
d'aquesta vergonya col·lectiva. Pero esperam que no 
sera aixÍ. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. 

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

EL SR. HUGUET I SINTES: 

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

El Sr. Moragues ha fet una introducció del que 
ha estat la implantació o l'estudi o els programes d'Ho-
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me i Biosfera respecte a poder ajudar a crear una xarxa da
munt els ecosistemes representatius que pertanyen a tota una 
gamma de situacions biogeogl'afiques i bioclimatiques. I que 
hi fa, Menorca, en aquesta historia? Jo no empro de referen
cia o de jutge del comportament de la nostra societat -em 
referesc a la menorquina-, ni tan soLs els tecnics de la UNES
CO conjugats amb els de l'IME, ni molt manco les referenci
es a les necessÍlats de legislar. Jo tenc com a punt de referen
cia per jutjar la nostra comunitat la situació en que es troba 
com a orga nització social, la situació en que es troba com a 
comunitat que desenvolupa activitat económica, i la situació 
en que es troben els seus recursos naturals. 

Ri ha tot un comportament de valors referits a la 
riquesa natural, a la riquesa cultural, a la riquesa etnológica. 
Tot un model económic que diferencia la nostra comunitat 
de Menorca, fins i tot dins la comunitat de les Illes Balears. 
1 a<;ó és el que posam damunt la taula; perqlle lIns senyors 
organitzats en un comité de la UNESCO tenen un programa 
que es diu "Rome i Biosfera" i ens el volen reconeixer coro 
a valid, com a un d'aquests sistemes diferents biogeografics 
i bioclimatics capa~ d'estar dins un ecosistema diferenciat, 
per ser investigat, estudiat i ajudat a seguir pel camí pel qual 
l'han duit els ciutadans fins ara. Aquesta és la referencia; no 
cap altra. I a~ó hi és pel seu comportament, pel comporta
ment deis seu s governants, per la legislació que existeix. A~ó 
és el basic. 

Intentar ara, amb una proposició no de llei, establir 
la necessitat de tota una serie d'actuacions per crear un marc 
legal, perque el Govern ens reguli que hem de fer i com ho 
hem de fer, és molt polit. No fa gaires minuts, hi havia un 
portaveu del Grup SOCIALISTA que deia que en materia de 
Consells Insulars vivÍem un procés d'involució. Ara, en 
aquest punt de l'ordre del dia, ens diuen, amb una proposici
Ó, que el Govern de la Comunitat Autónoma ens coordini; 
que en el próxim període de sessions ens presenti un projec
te de llei. 

Tenim un Estatut que ens diu ben dar que els Con
sells Insulars són autónoms per gestionar els seus interessos. 
Tenim tot un marc legal per a la nostra activitat social, per 
a la defensa de la naturalesa, deIs nostres espais, del nostre 
litoral. Tenim unes directrius en marxa. Som una societat en 
funcionament. L'únic que feim, amb aquesta sol'licitud de 
declaració de Menorca com a reserva de la biosfera, és dir 
que som aquí. Els interessa que nosiiltres entre m dins aques
ta xarxa d'observatori? 1 que ens donaran? Amb que ens 
ajudaran? 

De cap manera renunciam a I'autogovern, a I'auto
nomia, a seguir funcionant com ho hem fet fins ara. Creim 
que estam ben situats· j 1 únic que volem és tenir ajuts , tenir 
suport i reconeixement que el que hem fet fins ara pOl seguir 
i es pot millorar. I res més. D 'aixó que explic ja poden de
eluir que de cap manera donarem suport ni al punt 2 ni al 3. 
Crec que esta bé que la institució del Parlament, els repre
sentants e1el pobles de les mes Balears, doni suport a aquesta 
iniciativa del ConselJ i també, si ho fa , per a la Sena de 

Tramuntana el ConselI de Mallorca. De cap manera 
entenc que s'ha d'intentar fer d'aquesta circumstancia 
un mare jurídic nou, un marc jurídic addicional, per
que ni a9ó es pretén ni fa faIta per seguir vivint d 'una 
manera ordenada i próspera, com ho feim els menor
quins des de fa molts d'anys. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ruguet. 

Torn de replica. Sr. Moragues, té la paraula. 

EL SR. MORAGUES 1 GOMILA: 

Gracies, Sr. President. 

Re de lamentar la intervenció del portaveu del 
Partít Popular. No em sorpren, certament. Perque si 
hagués dit una altra cosa, hauria faltal coherencia en
tyre les paraules i les actuacions. Ara les seves paraules 
són més coherents amb els fets. Vostes volen una decla
ració de reserva de la biosfera que no serveixi per a res. 
A~ó és el que vol. 1 el perill que tenim és que s'acabi 
amb tot el prestigi moral que es pot guanyar l'illa de 
Menorca amb la eleclaració de reserva de la biosfera, 
quan les seves actuacions damunt el territori siguin 
contradictóries amb la filosofia que la declaració defen
sa. Crec que el Diputat Sr. Ruguet ha estat molt ciar en 
la seva exposició. I ho vul1 tornar a lamentar. 

Vull agrair als protaveus del Grup MIXT i del 
Grup PSM-EEM l'estaló que han expressat amb les 
seves paraules. 

Voldria explicar molt breument quin és l'esperit 
que va animar el Grup SOCIALISTA a presentar aques
ta proposició. Naturalment el primer punt, que també 
tenelra el suport del Grup PP-UM, fa una declaració 
solemne que totes les forces polítiques de la Comunitat 
Autónoma donaven suport a una iniciativa que havia 
tengut un altra administració, en aquest cas el Consell 
Insular de Menorca. 1 crec que a~ó és positiu, com han 
valorat tots els grups. 

El segon punt que presentavem és la necessitat 
ele coordinar el que realment significava. Rem de pensar 
que varem presentar la proposició a principis del mes de 
novembre, quan la Conselleria d'Agricultura acabava de 
publicar un acord imminent, amb una serie d'apartats, 
que s'havia de prendre per part del Consell de Govern. 
Naturalment, des del meu punt de vista, no era gaire 
lógic que el Govern instés la declaració de reserva ele la 
biosfera i no tengués en compte altres iniciatives que 
s'havien fet des d'altres institucions. I si posava a dispo
sició d 'una declaració de reserva de la biosfera tota la 
potencialitat que tenia la Conselleria, semblava normal 
-o a aquest diputat li semblava normal- que també uti-

& 
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Iitzés aquesta potencialitat per afavorir les declaracions d'al
tres zones de la Comunitat Autonoma. L'interes era que el 
Govern no quedés al marge -i crec que encara hi som a temps
d'una declaració on pens que hi té molt a dir en materia 

competeneial i en materia pressupost;'lria. Ara, si el Partit 
Popular troba que no hi ha de participar, vostes tenen la 
majoria absoluta i, com diuen a Menorca, "del seu cap faran 
osques" . 

I la tercera qüestió era la d 'una proposició de lIei. 
M'estranya molt que el Sr. Huguet hagi fet aquesta interven
ció, perque saben que fa tres dies hi va haver una reunió en 
el Consell Insular de Menorca en la qual els agents econo
mics de 1 'illa varen expressar la seva preocupació; logica, per 
una altra banda. Perque els agents economics que han de 
elesenvolupar la seva activitat damunt el territori volen saber 
que significa tenir la declaració ele reserva de la biosfera, 
amb unes declaracions fetes pel President i amb unes resolu
cions preses a unes jornades que tenen una importancia 
cabdal per al futur de 1 'illa. Si per a vostes a<;o no és res, si 
a<;o no condueix a res , que baje Dios y lo vea, com diuen els 
forasters. És claro Si propugnam un nou model territorial, un 
nou producte turístic, la cosa més petita que es pot fer per 
donar seguretat jurídica als agents economics que fan fein a 
a l'illa de Menorca és tenir mÍnimament estructurades qui
nes coses es poden fer, com es poden fer, quins recursos i 
ajuts tendran, etc., per no veure's sorpresos amb l'aplicació 
d 'aquestes resolucions del MAB. 

Em volen explicar vostes que significara a partir de 
l'any 1994 tenir aquesta declaraeió de reserva de la biosfera? 
Com aplicaran aquesta filosofia els distints ajuntaments si no 
hi ha criteris unitaris i algun organisme que la coordini? Vos
te ha fet aquí una estranya intervenció reivindicativa de 
l'autonomia i l'autogovern, i jo el 'a<;o no n'he parlat en abso
luto Voste m'ha sortit por los Cerros de Úbeda. Jo he dit res 
sobre si ho havia fet malament el Consell Insular de Menor
ca? No. El Consell Insular de Menorca va rebre el suport de 
totes les forces polítiques, com recordava el Sr. Orfila. Hem 
de ser conseqüents, i una vegada que hem pres aquest acord, 
amb ús de l'autogovern de l'ílla de Menorca, hem de fer una 
altra passa. I demanam al Govern que s'hi impliqui; que ha 
estat la voluntat de l'illa de Menorca unanimement votada. 
Demanem que s'impliqui en aquest procés, que hi posi duros 
i disponibilitats -el Sr. Morey ara riu-, i que a més digui, 
amb una llei o una norma o el que vulguin, que es pot fer i 
com es pot fer. 1 si no aconseguim a<;o, ja podra pujar aquÍ 
a fer-me discursos; perque no és que jo no I'entengui, pero 
ho haura de contar als ajuntaments i als inversors deIs agents 
economics no sigui cosa que la reserva de la biosfera no 
serveixi per a res o per a algunes coses que cap de nosaltres 
cercava aquell dia en el Consell Insular de Menorca, quan 
varem votar unanimement la declaració. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moragues. 

Torn de contrareplica. Té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

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

Definitivament tenim decidit el voto En aquest 
cas el nostre vot sera favorable als tres punts d 'aquesta 
proposició no de llei. Perque hem escoltat les interven
cions que hi ha hagut i no ens han conven<;ut gens. Cree 
que el portaveu del Grup SOCIALISTA ho ha dit. És 
una qüestió que a Menorca es va aprovar per unanimitat 
i que havia estat discutida abans per tots els grups. Ens 
varem posar d'acord. I ara i aquÍ, evidentment, no 
podem dir altres coses o coses que siguin contradictories 
amb el que varem dir a Menorca. Aixo seria entrar en 
un joc que consistiria a dir una cosa en el Consell de 
Menorca i una altra en el Parlament. La veritat és que 
hem de convenir que hi va haver un acord i que I'hem 
de manten ir. Jo crec que els punts que s'expressen en 
aquesta proposició no de lJei -així ho hem discutit dins 
el Grup MIXT- no entren en contradicció amb cap de 
les qüestions que hi ha plantejades fins ara. No entra en 
contradicció amb tota la tasca que s'ha fet per a la de
claració de reserva de la biosfera per a I 'illa de Menorca; 
no entra en contradicció amb la campanya que s'ha fet 
paraHelament a aquesta feina deIs experts, i que jo con
sider molt positiva; no entra en contradicció amb cap de 
les qüestions que hi ha plantejades fíns ara. 

Per altra banda, només vulJ insistir en la qüestió 
a que m 'he referit abans. El tema de la declaració de la 
Serra de Tramuntana també és important per a l'illa de 
Mallorca. Com més s'aconsegueixi en aquests tipus de 
declaracions pel que respecta a la nostra comunitat, 
millor. Fins i tot jo voldria treure aquestes pors deis 
agents economics que s'han plantejat aquí dalt i que 
han sortit durant aquests dies en alguns mitjans de co
municació. Hem de dir que poder aconseguir que aques
tes dues zones de la nostra comunitat -en un cas, una 
illa sencera- sigui n declarades reserva de la biosfera és 
una marca de qualitat de cara al nostre producte turÍstic 
a I'hora de vendre'l a I'exterior. Per tant, considera m 
que a<;o és positiu i que, a més a més, s'ha de regular 
d 'una forma o d 'una altra. No entra m en la qüestió de 
com s'ha de regular. Vostes, els qui governen la Comu
nitat, després faran les propostes adients de com s'ha de 
fer aquesta regulació. Pero dir d'entrada que no hem de 
fer cap regulació, sí que n 'hem de fer. Sobretot, davant 
una qüestió de tanta importancia com són aquestes 
declaracions. Per tant, com que hi ha una coincidencia 
i el que hi ha fet fins ara no entra en contradicció amb 
cap deIs punts que aquí s'expressen, el nostre vot sera 
favorable a tota la proposició no de Jlei. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. 

Hi ha més intervencions dins el tom de contra
replica? Sr. Huguet, té la paraula. 
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EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Moltes gracies, Sr. President. 

Jo cree, Sr. Moragues, que ha entes perfectament 
quin era el fil de la meva argumentació. És a dir, el que fa el 
Consell Insular de Menorca -i estam d'acord en que pot 
mereixer el suport del Parlament- no ha de ser coordinat des 
del Govern. Si el Govern, dins el programa de les seves actu
acions per a l'illa de Menorca, ha de col'laborar legislant, 
com ha fa de manera ordinaria (subvencionant, ajudant, 
aportant pressuposts) no ho ha de fer com si fos un progra
ma específic, sinó actuant normalment, com ho fa amb les 
coses de cada dia. 1 molt manco d'acord podem estar amb el 
fet que el que ha de regular, les conseqüencies o el funciona
ment que es derivin de la declaració de Menorca com a re
serva de la biosfera, sigui una llei. Els llegiré -perque argu
mentar en aquests moments no serveix- el que diuen els 
mateixos membres del MAB a la seva revista: "Cada reserva 
de la biosfera deberá preparar y ejecutar un plan de gestión, 
abarcando específicamente las zonas centrales y tampón". N o 
hem rallat aquí sobre les tres zones que hi ha: Una de cen
tral-que és l'equivalent a recursos naturals o parcs naturals
i una de tampó intermedia entre la de transició. La de transi
ció és una tercera zona on es desenvolupa normalment tota 
l'activitat económica deis ciutadans. Bé, diu que s'ha de 
preparar un pla de gesüó per a les dues, "sin embargo, estos 
planes toman tiempo en su preparación y, generalmente, no 
están listas al proponer el sitio como reserva de la biosfera. 
y por lo tanto, el Comité nacional del MAB debe certificar 
que las autoridades administrativas responsables de la planifi
cación y gestión de la reserva propuesta han reconocido su 
compromiso de tratar de concretar objetivos identificados en 
plan de acción ... " . Ni tan sois en el moment de sol·licitar i 
presentar -que encara no sabem quan es produira realment
hi ha necessitat de tenir, no ja una llei, un pla d'actuació per 
al nucli, la zona natural de més alta protecció, que ja esta 
protegida per anells, i que ja té un pla especial a l'illa de 
Menorca (com per exemple, a l'albufera). Es a dir, ja tenen 
un marc jurídic sobre com s'ha d'actuar en aquestes zones. 
No han de fer més que incorporar aquest marc jurídic, tal 
vegada retocat, dins el pla d'actuació. Per a aquestes zones -
el nucli i el tampó-; per a l'altra, ni tan soIs s'exigeix. 1 venir 
aquí a defensar que hem de fer una llei per a la reserva de 
la biosfera em sembla que no té cap justificació. Encara que 
sigui invocant la necessitat d'aclarir no sé que als empresaris; 
els empresaris l'únic que demanen és l'aclariment de concep
tes (que és aixó de reserva? biosfera, que vol dir?). Demanar 
una llei, com dic -i encara que estigui vagament expressat- no 
té cap justificació, i per aixo no li donarem su port. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. 

Acabat del debat, passarem a la votació. 1 entenc que 
es podria votar separadament, en primer lloc, el primer punt; 
i després, conjuntament, el segon i el tercer. 

Votarem, ido , en primer lloc, el primer punto 

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

Queda aprovat per unanimitat. 

Passarem a la votació deis punts segon i tercer. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Graci
es, es poden asseure . 

Sres . i Srs. Diputats que s'abstenen? No n 'hi ha. 

28 vots a favor; 30 en contra; cap abstenció. 
Queden rebutjats els punts segon i tercer de la proposi
ció no de l1ei. 

Havent esgotat I'ordre del dia, conclou aquesta 
sessió. MoItes gracies a tots. 
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