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1.1) PREGUNTA RGE núm. 1386/93, presentada per 
l'Hble Diputat Sr. Valentí Valenciano i López, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Comen~a 
les sessió plenaria d'avui pel punt primer, corresponent a 
preguntes, i la primera és la 1386, que formula el Sr. Valen
ciano i López, del Grup SOCIALISTA, relativa a legalització 
actual del pou de Bon Sossec. Té la paraula el Sr. Valenciano 
i López. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. Segons una pregunta que va fer 
aquest diputat, a una resposta per escrit es diu que el mes de 
febrer a l'any 1991, ara ja fa més de dos anys, com a conse
qüencia d'una inspecció la Conselleria de Comer~ i Indústria 
va sancionar l'empresa Bon Sossec per la mecanització 

il'legal d'un pou. Es tracta de saber si aquesta empresa 
actualment té Iegalitzada o no la mecanització d'aquest 
pou. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el Conseller 
Sr. Triay. 

EL SR. CONSELLER DE COMERC:: 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President. Efectivament al seu dia hi va 
haver una petició de legalització d'aquest pou a Bon 
Sossec; i s'ha de dir que a partir de gener del 1992 
aquesta competencia va passar a la Junta d' Aigües, i per 
tant a la Conselleria no consta en aquest moment cap 
expedient referent al tema de Bon Sossec. Pero sí que 
li puc dir que en qualsevol cas l'autorització de l'obertu
ra d'aquest pou correspon al MOPU, i que una vegada 
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s'hagi donat aquest permís, sera transmesa a la Junta d'Ai
gües la seva adjudicació o .no. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Prec silenci als senyors diputats per tal 
de poder continuar el PIe. Vol fer ús de la paraula, Sr. Va
lenciano? Té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. 

(remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT: 

Un moment, Sr. Valenciano. Té la paraula, Sr. Valencia-
no 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Moltes gracies, Sr. President. Aquesta pregunta no és 
dirigida concretament ni a una persona ni a un conseller, és 
una pregunta dirigida al Govern; per tant jo li demanaria que 
com a Govern respongués, no que em digués que la Con se
lleria de Comer~ i Indústria no té l'expedient. A mi m'és 
igual si l'expedient el té la Conselleria de Comer¡; i Indústri
a, si el té la Junta d'Aigües, o qui el tengui. La pregunta jo 
crec que és ben concreta, i demanaria una resposta precisa. 
Esta actualment legalitzada la mecanització del pou o no? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Triay? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President. En aquests moments des del Go
vern l'únic que es pot dir és que en el seu dia hi va haver 
una inspecció, que no esta va legalitzat a l'any 1991 aquest 
tema, que la seva tramitació ha pas.sat a dependencies de la 
Junta d'Aigües, i que en aquest moment desconec totalment 
si esta o no legalitzat. En qualsevol cas sí que li puc dir que 
l'aigua que en aquest moment en el Bon Sossec s'empra ve 
d'una altra empresa, i per tant em fa su posar que esta en 
tramitació tot l'expedient perque es legalitzi en el termini 
més breu possible. Gracies. 

1.2) PREGUNTA RGE núm. 1387/93, presentada per 
I'Hble Diputat Sr. Valentí Valenciano i López, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Triay. Passam a la segona pregunta, que és 
la 1387, que formula també el Sr. Valenciano i López, del 

Grup SOCIALISTA, relativa a reposició mecanització 
il'legal del pou de Bon Sossec. Té la paraula el Sr. Va
lenciano i López. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. Des de l'any 1985 la nostra 
comunitat autónoma té encomanada la formació d 'expe
dients pel que fa referencia al tema que en aquests mo
ment tractam, que fa referencia també a la pregunta 
anterior; i concretament ens referim també a l'expedient 
aquest que es va obrir el febrer de l'any 1991, un expe
dient que va acabar amb una sanció. Peró no només 
aixo, sinó que en el Reglament d'aigües, a l'artic1e 323, 
apartat 3, exigeix no només que se sancioni, sinó que 
també es reposin les obres al seu estat original. Per tant, 
aquesta pregunta el que pretén és coneixer si el Govern 
va instar o va recomanar que es reposessin les obres que 
s'havien fet al seu estat primitiu, ates que no es podien 
legalitzar en aquell momento Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el Conseller 
Sr. Triay. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(Cristófol Triay i Humbert) : 

Gracies, Sr. President. Jo contestaré textualment al 
que diu la pregunta, perque diu si la ConselIeria va 
instar o no perque es reposessin les coses al seu estat 
inicial. Jo, com he dit abans, a¡;o va passar a partir de 
gener del 1992 a la Junta d'Aigües, i per tant la resposta 
és que aquest tema ja no depen absolutament en res de 
la Conselleria, i que en tot cas aquest tema hauria de 
passar a qui correspon. Si vostes el que volen és dema
nar si el Govern, en tot cas, la Junta d'Aigües en el seu 
cas afecta l'expedient; crec que haurien de fer la pregun
ta corresponent. La ConselIeria l'únic que té a dir és 
que des de gener 1992 no té expedient de cap mena 
referent al tema de les aigües, ni de Bon Sossec, ni de 
qualsevol altre que competeixi aquesta a aquesta comu
nitat autónoma. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. Del febrer del 1991 al gener 
del 1992, Sr. Conseller, hi van nou mesos. O sigui que 
durant aquests nou mesos nosaltres entenem que voste 
no va demanar que s'aplicas la llei en aquest cas concret 
per aquesta empresa, que no és Son Sossec, sinó que és 
el Bon Sossec, SA. Ara ens diuen que no, com que a 
partir del gener del 1992 depen de la Junta d'Aigües, 
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molt bé; precisament per aixo varem fer una tercera pregun
ta, perque ja ens suposavem que es voldria fer el desentes i 
passar la patata calenta a una altre area. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. No hi ha més ús de la paraula 

1.3) PREGUNTA RGE núm. 1506/93, presentada per 
l'Hble Diputat Sr. Valentí Valenciano i López, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a la pregunta tercera, que és la 1506, del 
Diputat també Sr. Valenciano i López, Grup SOCIALISTA, 
relativa a mesures per tornar al seu estat primitiu les obres 
de mecanització d'extracció il'legal d'aigua del pou de Bon 
Sossec. Té la paraula el Sr. Valenciano i López. 

EL SR VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. Com hem dit abans, del mes de febrer 
del 1991 al gener del 1992 la Conselleria no va fer res. Com 
que sabíem que aixo havia passat a la Junta d'Aigües, dema
nam al govern en general, la Junta d'Aigües, en concretja al 
responsable d'aquesta area a veure quines mesures ha pres 
perque s'apliqui la llei, igual que s'ha d'aplicar a tots els 
ciutadans. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el Conseller Sr. 
Triay. 

EL SR CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA. 

Gracies, Sr. President. He de dir-li al Sr. Diputat que 
referent a aquest tema ens consta que en aquests moments 
esta en tramitació la legalització d'aquests pous del Bon 
Sossec; que en aquests moments l'aigua que s'empra depen 
d'una empresa de Marratxí, i que per tant en el moment 
adient en que aquesta legalització sigui feta, supos que la 
tramitació definitivament sera correcta. Per tant, crec que 
s'ha d'estar a l'espera que la legalització que ha de fer el 
MOPU, i que en el seu dia transmetra a la Junta d'Aigües, 
no hi ha d 'haver en absolut cap problema. En aquests mo
ments l'aigua que s'empra al Bon Sossec depen d'una empre
sa de Marratxí. Gracies. 

EL SR, PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. Quan no interessa respondre, el 
que feim és embullar fil. La tramitació d'aquest expedient, 
Sr. Conseller, data de l'any 1989, i el MOPU li va denegar; 

perque l'aqüifer que demanava que s'extraiés l'aigua 
estava superexplotat, per dir-ho de qualque manera. 
Vostes el sancionen i aplicant la llei tocaria demanar que 
reposessin les obres que han fet, i no ho fan. No ho fa 
la seva conselleria, del febrer del 1991 al gener del 1992, 
epoca en la qual voste també era conseller, i a partir de 
l'any 1992 ho continuen sense fer. Jo crec que aixo és 
un cas molt curiós, perque en epoques electorals ens 
presentem aquí, i vos tes es presenten -aquest Govern
com una dreta molt neta, veim com a l'hora d'aplicar la 
llei no ho fan igual per tots, o només l'apliquen per 
segons qui. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el Sr. Triay. 

EL SR, CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Grades, Sr. President. Nosaltres intentam aplicar la 
llei per tothom; i en aquest cas vull dir-li que en el mo
ment que hi ha un expedient comen~at, en el seu dia hi 
va haver un expedient sancionador, i que després es va 
instar perque es regularitzés, ha seguit el seu curs habi
tual i normal. En aquests moments esta en tramitació la 
seva legalització, i prova d'aixo és el fet que des de l'any 
1989 jo tenc factures aquí en que es demostra que l'ai
gua que s'empra és d'una empresa de Marratxí, és 
perque, ido, s'entén que s'esta a l'espera de la seva 
legalització. 1 jo li demanaria a voste una pregunta. 
Voste vol les coses al seu estat inicial: em vol dir vostes 
la qüestió de Viajes Ceres si ho tenen a l'estat inicial que 
en el seu dia es va comen<;ar? Li tenen vostes? 

11.1) INTERPEL·LACIÓ RGE núm. 1104/93, presen
tada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
incendis forestals. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Passam al segon punt, correspo
nent a interpel-lacions, i comen~arem per la 1104, pre
sentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
incendis forestals. Té la paraula el Sr. Moragues i Gomi
la en nom del grup interpel-lant. 

EL SR MORAGUES 1 GOMILA: 

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. Conse
Her. L'any 1988 la Conselleria d'Agricultura elabora un 
pla general de defensa contra incendis forestals a Bale
ars. Va ser aquest el primer intent seriós fet pel Govern 
autonom de globalitzar el problema deIs incendis fores
tal s a les Illes Balears, que perque tenguin present la 
magnitud que representa recordarem les xifres corres po
nents als darrers set anys. En el període que va de 1986 
a 1992 s'han produtt a Balears 865 incendis, amb una 
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superfície total cremada de 6.537 Ha, de les quals 2.097 eren 

d'arbrat. 

En aquell document se sistematitzaven els criteris o les 
recomanacions que havien d'orientar l'actuació futura en 
materia de prevenció i lluita contra els incendis forestals en 
els cinc anys següents a la seva publicació, i que anaven des 
de la conscienciació de la població a la capacitació del perso
nal, passant pels mitjans d'extinció o per la creació de xarxes 
d'alerta i detecció. Per tant, el primer motiu per presentar la 
interpeHació és aquest: el Pla feia previsions per cinc anys, 
i ja han transcorregut. Ha arribat, per tant, I 'hora de fer ba
lan<;. Aquest és, com die, el primer motiu, pero en absolut 
és el motiu més important. Vagi per endavant el meu reco
neixement a la labor efectuada, i a la vigencia en general deIs 
criteris que alla s'expressaven. Pensam així que és conveni
ent fer una valoració de l'execució del Pla, i aprofitar per 
introduir algun element nou que s'ha perfilat al llarg de la 
seva vigencia. 

Quins són aquests elements a considerar o a reconsiderar 
i, si és convenient, a introduir en un nou pla de defensa 
d'incendis forestals per als propers anys? En primer lloc, 
l'avaluació de la política activa de repoblació forestal que 
s'ha duita a terme a la nostra comunitat en aquests darrers 
anys, i que segons paraules del propi conseller ha possibilitat 
un creixement important de la massa forestal de Balears. En 
segon lloc, i molt lligat a l'anterior, s'han de tenir en compte 
les conseqüencies que es deriven de la política d'abandona
ment de terres que -sembla evident- es mantindra arreu de 
tot l'Estat espanyol, i que a Balears s'incrementara, ateses les 
incerteses que pesen sobre el nostre sector primari; de mane
ra que podem esperar que continul l'ampliació gradual de 
l'area forestal de forma quasi espontania. 

Aquesta ampliació de les arees forestals planteja greus 
problemes per mantenir controlat el nivell d 'incendis fores
tals, ja que l'abandonament crea una forta inestabilitat als 
ecosistemes que propicien l'aparició d'incendis d'alta intensi
tat. L'única possibilitat que aquesta ampliació no ens fugi de 
les mans és I'aplicació immediata de les mesures d'acompa
nyament de la nova política agraria comuna, que com vos tes 
sabran, es tracta d'estímuls per a la repoblació forestal de 
terrenys agrícoles que deixen de cultivar-se, afegint primes 
de manteniment de l'explotació dur~nt els primers cinc anys, 
i primes de compensació de rendes durant vint anys més. Es 
tractaria, per tant, d'integrar aquests estímuls dins una plani
ficació comarcal alla on s'establís el que es vol fer i com es 
vol fer. Aixo, naturalment, exigiré! als nostres pagesos, que 
són molt poc forestals, i en molts de casos partidaris de la 
utilització del foc, un canvi en la se va mentalitat, perque si 
no, ni s'acolliran a les mesures -per descomptat-, ni seran 
partidaris de la seva execució. 

En tercer lloc tenim un millor coneixement estadístic de 
les causes deIs incendis. La causalitat del foc es mou dins les 
coordenades de sempre, i que són comunes a sud d'Europa: 
la cremadissa de pastures i de restes de conreu, que va ori
ginar els greus incendis de l'any passat a Arta i a Caimari, i 

que produeixen, per exemple, fins al 50% deIs incendis 
que es compten a Italia; la pressió urbanística, la propia 
urbanització del base, i les activitats de Heure que a 
Espanya motiven que el 35% del incendis forestals s'ini
cien els cap s de setmana, i que segur estan en I'origen 
deIs incendis ocorreguts a Mallorca durant la passada 
Setmana Santa; l'incendiarismne, fenomen psicologic 
que es va agreujant els darrers anys per tot el món, i que 
també aquí ha tingut episodis importantíssims, com 
l'incendi de l'any 1988 de l'illa d 'Eivissa i alguns de 
menor importancia a l'illa de Menorca, i segur que 
Mallorca tampoc esta lliure d'aquesta plaga; causes a les 
quals s'han d'afegir els incendis produi"ts per fenomens 
naturals i els imputats a causes desconegudes, que s'a
greugen molt més amb el que deiem al principi: I'aban
donament deIs usos tradicionals en l'area rural com a 
conseqüencia de la despoblació, i la desaparició de l'ús 
forestal com a productor de materies primes per la seva 
poca rendibilitat economica. 

Si ens atenem a la causalitat, a Balears, com a la resta 
del territori espanyol, el percentatge d'incendis degut a 
causes naturals és molt baix, encara que l'any 1990 
varen passar del 5%, i l'any 1989 varen arribar a un 
8,9%. EIs incendis deguts a negligencies és el grup més 
important: Balears es col·laca en el ranquing de les 
comunitats autonomes com la comunitat més afectada 
de tota Espanya amb un percentatge d'un 31,6%, dades 
referides a l'any 1990. Crec que hauria de ser motiu 
d'analisi rigarosa caneixer per quines raons suportam 
un creixement tan espectacular, ja que fins l'any 1985 
ens manteníem sobre un 15% per baix de la mitja naci
onal. 

En els incendis intencionats, encara que no ens man
tenim en un lloc destacat, tenim un percentatge elevat 
que va ser d'un 29,1% l'any 1990: la vuitena comunitat 
autonoma en aquest ranquing a que feia referencia, i 
molt Higat a les causes que comentavem fa un moment, 
per una banda motius de tipus psicologic, i per altra 
motius derivats de practiques ramaderes tradicionals. 
Finalment, els incendis atribui"bles a al tres causes arri
ben a la nostra comunitat al 32,5% , lloc que ens situa 
a la meitat del conjunt de les comunitats autonomes. 

En quart lloc, les properes actuacions contra els 
incendis forestals necessiten prioritzar els estudis de les 
noves condicions derivades de les limitacions d'activitats 
dins els espais protegits, tema de maxima importancia 
a la nostra comunitat d'en~a de l'aprovació de la Llei 
d'espais naturals, ja que la restricció a la inexistencia 
d'activitat facilita l'acumulació de combustible que fa 
difícil controlar el foc, i que posa en més evidencia que 
mai la necessitat de comptar amb una bona planificació 
i gestió posterior de les zones afectades per la Llei. 

En cinque lloc hem de parlar de prevenció i extinció, 
i hem de dir abans de res que fins ara, a pesar deIs me
dis de que es disposa, les xifres no indiquen que el nom-
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bre d'incendis es redueixi a cap comunitat autonoma, encara 
que sí hi ha hagut una notable disminució de la superfície 
afectada per l'incedi. És a dir, semblen demostrar les estadís
tiques que les actuacions que s'han desenvolupat per part de 
les administracions en el camp de l'extinció, i de manera 
molt notable a partir del 1987, ha aconseguit un notable 
increment en l'eficacia d'aquests treballs, encara que amb 
uns costos molt considerables i que seran molt difícils de 
mantenir als proxims exercicis pressupostari per La qual 
cosa sen\ necessari utilitzar tota via de finan~ació que es 
pugui obtenir de l'Administració central o de la comunitaria, 
i recl imensionar exactament els equips materials j bumans 
pertinents, sense oblidar la responsabilitat del Govern auto
nom, que és el titular de la competencia, envers les infraes
tructures c\ 'extinció que a Balears s'han configurat, de fet, 
com a competencia del eonsells insulars, amb els quals inde
fectiblement s'haLtra de part icipar a nivelI pressupostari. 

Dins el camp de la prevenció hem de lamentar de bell 
antuvi el poe que s'ba avan~at en la redacció deis plans 
comarcals de defensa deis lncendis forestal , que eren la via 
de concreció del Pla general de Balears. A mig any de pres
criure la seva vigencia, jUl1y del 1992, la situació era bastant 
descoratjadora: s'hacien aprovat tres plans, els de Calvia, 
Manacor i Arta, i la resta de territori continuava sense aques
ta planificació. La Serra de Tramuntana, amb vocació de 
pare natural, l'illa de Menorca a punt de ser declarada reser
va de la biosfera, ¡'Wa d'Eivissa castigada durament per 
incendis al darrers anys o l'ilLa de Formentera que no 
compta amb cap c1asse d infraestructm·a estable d'extinció, 
són massa territorls i massa impoftants perque la conselleria 
no raci un esfor~ con iderable i definitiu perque duna vega
da per totes es tanqui aquest procés de redacció i s executi 
amb la major celeritat possible· prevenció que s'ha de com
pletaJ· alllb una política de formació permanent del personal 
que actua en la l1uita contra els incendis forestal s -camp en 
el qual l actuació del Govem és encara verge- iniciant canl
panyes de sensibilització de la població, pero alertar obre 
1 existencia del perill reaJitzant campanyes específ.iques i 
diferenciades pels distiot grul de població: agricultors, 
excursionistes, ca<;adors. escolars, etcetera; i aprovant normes 
legislatives forestaJs que tenguin en compte procediments 
ancionadors per aJ iofractors. 

És imprescindible superar la situació actual de conscien
ciació ciutadana. S'ban de deixar de banda les interpretacions 
generaLitzades que els culpables sempre són els altres, i en 
particular el interessos especuladors. La societat ha fet seu 
el missatge que tots els incendis són provocats i que la cosa 
no va amb ella, sinó que és cosa d'especulador piroman , 
etcetera, que ha provocat que tots baixem la guardia davant 
el perill que significa el foc per a la naturalesa. Hem de fer 
entendre a tothom que la política forestal és o ha de ser una 
part important de la nostra política agraria i de desenvolu
pament rural, a més de ser una part fonamental de la nostra 
política mediambiental. 

Ja per acabar he de dir que estic molt d'acord amb les 
paraules del secretari general d 'Estructures Agraries, quan 

deia en una compareixen~a en el Senat, efectuada l'any 
1991 per tractar precisament sobre aquesta problemati
ca. Deia així: La política de prevenció i extinció ha de 
ser considerada un problema d'Estat, i s'ha de situar en 
el camp deIs consensos polític, institucional i social, i 
convenientment ha de ser sostreta de la confrontació 
política. Amb aquest esperit hem plantejat la inter
peHació, que tindra natural continultat en la moció 
subsegüent, en la qual concretarem una serie de mesures 
que en al nostre entendre s'han d'escometre pel Govern 
de la comunitat. Amb aquest esperit i amb la convicció 
que tots som corresponsables de J'estat de la qüestió, no 
soIs les administracions sinó el conjunt de la societat. 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moragues. Té la paraula, en representa
ció del Govern, el Conseller Sr. Morey. 

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Va dir 
l'amerio!" ministre d Agricultura, el Sr. Romero, que la 
llulta contra els incendis forestals era una Huita de l'Es
tat, de totes les forces amb les quals l'Estat, com a unitat 
política, economica i social, ha de lluitar; i que per 
consegüent és necessari plantejar qualsevol actuació 
d'una manera coordenada. les darreres paraules del 
diputat interpeHant, amb les qual estic totalment i ab
solutament d'acord, i amb que els fets del Govern de la 
Comunitat Autonoma han estat coherents, és que efecti
vament aquesta és una lluita contra la irracionalitat, 
contra la manca d'estimació a la terra; és una lluita per 
interessos petits, de pocs, contra els interessos de molts, 
i és una lluita que ha d'anar dins el context del docu
ment que va elaborar el Senat de l'Estat espanyol, el 
Senat nostre, sobre els incendis forestals, d'on cree que 
han sortit les paraules que ha citat el Sr. interpeHant. 

Per consegüent, anem per endavant dient que amb 
gran part de les coses que s'han dit hi estic totalment 
d'acord, i si es mantenen en la moció respecte de la 
intervenció de l'interpeHant, crec que hi haura moltes 
possibilitats que a nivell polític, de cambra parlamenta
ria, també arribem a acords que hem arribat ja a nivell 
de gestió practica política. 

Necessariament, ido, com eH ha fet, hem de fer refe
rencia als darrers setze anys de la Huita contra els in
cendis forestals. No serveix de res veure una estadística 
d'incendis forestals de cinc anys, i hem de veure la tota
litat, la globalitat d'aquests incendis. 1 hem d'acceptar 
que, com a totes les coses, hi pot haver coses ben fetes 
i coses mal fetes, pero hem d'acceptar dos fets que són 
significatius i que les estadístiques demostren. Malaura
dament el nombre d'incendis cada any s'ha mantengut 
més o manco constant, des de l'any 1977 em referesc. 
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La mitja d'incendis és de 124 per any. L'any 1992 en varem 
tenir 135, l'any 1991 en varem tenir 131, l'any 1990 en va
rem tenir 118, l'any 1989 79 ... , en fi ara no els llegiré l'esta
dística. 

La superfície poblada d'arbres cremada ha disminult: el 
mate ix nombre s'incendis amb menys incidencia; i la super
fície sense arbres també ha disminult al llarg d'aquests 
anys. Com sempre, hi pot haver una punta, com va ser l'any 
passar, que molt bé ha destacat el Sr. interpeHant, que et 
trabes amb un vent de ponent, que no poden actuar els avi
ons, amb una crema a una zona especialment perillosa i 
dificultosa orograticament com és la d'Arta o la de Caimari; 
i aleshores tens una desgracia que ens va rompre tates les 
estadístiques. Pero si no hagués estat per aquest fet, per 
aquest accident -que altra cosa no és- ens haguéssim manten
gut dins una mitja que és dins el raonable. Pensin vostes que 
els anys 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, la super
fície poblada d'arbres cremada superava les 1000 hectarees; 
i a partir d'un moment determinat comenga a disminuir la 
incidencia, que no el nombre d'incendis. Significa que real
ment s'ha millorat en la coordinació amb els consells insu
lars, i s'ha millorat la coordinació amb altres forces, Guardia 
Civil, amb aquesta lluita de totes les forces en contra del foc; 
sense poder tirar les campanes a l'aire. 

Jo duia aquí tot un estudi estadístic, de com i de quina 
manera els doblers que hem gastat, els efectes de la sequera 
sobre cadascuna de les illes, dependent de cadascun deIs 
anys ... Em botaré tot aquest paperum i aniré al bessó de la 
qüestió, que és el que crec que interessa als senyors i senyo
res diputats. Jo cree que ha arribat un moment en que aques
ta etapa de col·laboració entre consells insulars, Conselleria, 
leona, etcetera, no és que hagi acaba, ha de fer un bot per 
amunt. Nosaltres estam decididament perque els consells 
insulars assumeixin de manera serios a el tema de l'extinció 
d'incendis, i hi hagi una coordinació amb una sola ma de 
totes les forces en aquest tema. Die extinció, perque no té 
realment, objectivament massa sentit que la Conselleria d'A
gricultura tengui tres tanquetes a Arta, el Consell Insular de 
Mallorca tengui cinc tanquetes a Marratxí, per dir coses que 
no són realitat, pero vaja. 

El nivell de coordinació ha de passar a un nivell d'inte
gració, almanco aquesta és la nostra postura, i som favora
bles a fer aquestes passes. Som favorables que a cada illa es 
compleixi la recomanació del Mercat Comú que a cada regió 
d'Europa hi hagi un sol telefon de perillo No record ara el 
número, no sé si és el 711, o el 127, peró a tota Europa, 
quan vostes vagin a qualsevol regió d'Europa, marcant el 
mateix número que tendrem aquí li sortira una centraleta a 
la qual podra voste avisar d'un perill d'incendi, o un perill 
que se li ha inundat la casa, o un perill que hi ha un malalt 
greu ... Aquest camí és també necessari, tampoc no té massa 
sentit que hi hagi al Toro problemes de comunicació de 
radioteleton, que tenguem radioteletons tothom amb línies 
diferents. Crec sincerament que faríem una gran feina en 
aquest parlament si a les properes mocions, subsegüents a 
aquesta interpel·lació anassin en aquesta via de superar la 

coHaboració per anar a la integració. Gracies, Sr. Presi
dento 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Passam al tom de fixació de 
posicions deIs distints grups. Pel Grup Parlamentari 
MIXT el Sr. Peralta té la paraula. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Aquesta interpeHació, presentada pel Grup SOCIALIS
TA, la podem qualificar de realment interessant. Creim 
que aquestes consideracions de caracter general que 
s'han fet sobre els incendis forestals per part del porta
veu del grup que presenta aquesta interpeHació han 
estat realment unes notes interessant; i es fa difícil 
poder dir que no s'esta d'acord en res del que aquí s'ha 
dit. Podríem establir una inatisació si realment tots els 
incendis que es produeixen són provocats per interessos 
especulatius o no. Hi ha estadístiques, n'hi ha que s'ar
riba a saber, n'hi ha que no s'arribara a sabre mai, i per 
una altra banda és evident que és necessari que hi hagi 
una formació tant del personal dedicat a les labors d'ex
tinció d'incendis, com per part d'una labor de formació 
sobre la població perque no facin actuacions que posin 
en perill les nostres marines i zones de vegetació de la 
comunitat autónoma. 

Jo els voldria dir que hi va haver una comunitat 
autónoma de l'Estat espanyol en que el problema deIs 
incendis forestals era gravíssim fins fa molt poc temps, 
la Comunitat Autonoma de Galícia, era el més greu de 
tot l'Estat, on els incendis forestals per motius fonamen
talment d'especulació i de comercialització posterior de 
la llenya cremada que es podia comercialitzar; fonamen
talment per aixo es produlen de forma reiterada cente
nars i centenars d'incendis forestals en una mateixa jor
nada; és a dir, es donava el cas que hi havia jornades de 
24 hores en que es produlen fins a cent o més incendis 
forestals dins aquesta comunitat autónoma. 1 als dos o 
tres darrers anys han comengat a fer una feina realment 
important en la direcció d'acabar amb aquesta situació, 
i fonamentalment s'han basat en aquestes dues qüesti
ons: en la formació de personal i utilització de material 
amb uns medis d'alarma de funcionament molt rapid. Jo 
vaig tenir ocasió de veure una d'aquestes actuacions 
tetes per alguns responsables del Govem de Galícia, 
com havien planificat aquestes actuacions amb coses 
molt senzilles tal s com que els guardies, a part deIs 
punts d'observació, hi havia una serie de guardies fores
tals que feien la vigilancia de les zones boscoses amb 
vehicles tot terreny, que quan detectaven un incendi 
avisaven perque els serveis d'extinció hi anessin. Nor
malment aquelJ focus que s'havia prodult inicialment, 
quan arribaven els serveis contra incendis ja s'hacia estes 
degut al vent o a altres condicions clima tiques com 
podia ser en un moment la sequera, que també hi va 
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haver uns anys que no va ploure tant com era habitual en 
aquella zona. 

Per tant, es varen prendre mesures com que vehicles tot 
terreny d'aquests que s'emnpraven ja estessin equipats també 
per una primera intervenció contra incendis. Amb una cosa 
tan senzilla es va evitar l'extensió de molts d'aquests incen
dis. M'agradaria que des de la ConseIleria, el dia que es pre
sentí la moció subsegüent, supós que hi haura punts en la 
lÍnia d'aquesta feina no solament de prevenció, sinó de 
formació, com ha anunciat el grup interpel·lant. Per tant, 
vulI dir que és totalment interessant aquesta interpe¡.]ació, 
que ens definirem definitivament quan es faci la moció, i que 
formació, procediment sancionador, i no oblidar en cap 
moment -jo crec que a<;ó és importantíssim, aquí, a la 
nostra comunitat, tenim un problema en alguna de les illes, 
com és el cas, i comen<;a a ser també un problema a algunes 
zones de Mallorca, i a Menorca també, el tema de la manca 
d'aigua- que la problematica deis incendis forestals i de les 
masses boscoses de la nostra comunitat estan íntimament 
lligades amb el cicle de l'aigua, que romp aquest romp 
aquests cercles i moltes vegades provoca que aquests incendis 
-aixó ho hem estudiat i vist moltes vegades- no solament una 
desertítzació, sinó també una erosió molt important que a la 
lIarga és totalment perjudicial per aquest bé, no solament pel 
que són les marines i les zones boscoses en si, sinó també 
per aquest cicle de l'aigua, que és tan necessaria. 

En definitiva, aquesta és la nostra opinió, la nostra valo
ració que feim avui d'aquesta interpeHació. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM 
té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. La desoladora 
visió d'un bosc calcinat, arrasat pel foc, massa freqüent a les 
nostres terres, malmetent tots els esfor~os repobladors, totes 
les polítiques de promoció de la reforestació, obliga afer 
una reflexió sobre el paper que el foc juga com l'agent d'al
teració més freqüent per a molts d'ecosistemes. Llegia fa 
pocs dies un article de Fernandez Tirado, subdirector general 
de protecció de la naturalesa, d'Icona, que desenvolupava la 
tesi que els incendis als palsos mediterranis, encara que amb 
una intensitat variable, estaran sempre presents, de forma 
recurrent, constituint l'amena~a més seriosa per als nostres 
boscs, i aportava quatre factors que propicien, que eleven els 
riscs d'incendis forestals a aquests palsos, i fan que la seva 
influencia als ecosistemes sigui decisiva. 

Així, assenyalava la composició de la vegetació i l'estruc
tura de les masses vegetals, les desfavorables condicions cli
matiques, les civilitzacions amb practiques d'utiJització del 
foc molt arrelades, i la situació sócio-económica de les arees 
forestals com a factors essencials per ser tinguts en compte 
en tractar de la problematica del bosc i deis incendis. 1 és 

evident que els boscs de les Illes tenen tots els números 
en aquesta loteria del foc que cada anys reparteix la 
desgracia de veure com una zona plena de vida, amb 
una bellesa feréstega, es converteix en qüestió d'hores 
en un paisatge desolador. 

És un fet que la vegetació dominant en els nostres 
boscs, el pinar, és afavoridor de l'extensió del foc quan 
s'inicia, com ho és també el fet que l'orografia acciden
tada -barrancs, per exemple- són elements afavoridors 
del foc i que dificulten la seva extinció una volta iniciat. 
No hi ha dubte, tampoc, que la climatologia amb seque
res com l'enguany -amb petites correccions com les 
d'avui-, amb altes temperatures arnés, tampoc no ens 
afavoreix. És ben cert que tenim en contra el fet que els 
nostres bocs estiguin especialment atracats a zones molt 
habitades on el contacte i la relació amb el bosc és molt 
freqüent. Tenim finalment també com a factor negatiu 
a considerar una certa cultura del foc, amb habits molt 
arrelats i per tant molt difícils de combatre. 

Per tant és des del coneixement d'aquesta situació 
que necessitam actuar i, tot i ser conscients que ens 
caldra tenir ciar que haurem d'apprendre a conviure 
amb el foc, a coneixer, a saber que la seva presencia 
continuara sent una constant a les nostres terres, peró 
conseqüentment que l'objectiu vital de la política a 
desenvolupar en relació a aquest problema haura de ser 
la d'evitar que la quantitat i la freqüencia deIs incendis 
sigui elevada, mitjan<;ant les actuacions preventives 
adequades, i al mateix temps aconseguir que l'eficacia de 
l'extinció dugui com a conseqüencia una reducció en la 
seva extensió. 

Podem dir que el Govern de les Illes posa en practica 
de forma suficient aquestes polítiques? Nosaltres creim 
sincerament que no amb la intensitat que seria possible, 
i molt manco amb la for<;a necessaria. És cert, i ho hem 
de reconeixer, que avui comptam, a diferencia de fa uns 
anys, amb els primers mapes de vegetació que fan pos
sible delimitar les zones de més perillositat. És cert que 
existeixen uns plans comarcals de lluita contra els incen
dis forestals, peró també ho és que ens queda molt de 
camí per recórrer, i que els mateixos plans d'actuació 
aprovats pel Govern són posats en practica de forma 
insuficient, i que a ells mateixos els semblen insuficients. 

S 'ha posat en practica, per exemple, la política 
anunciada de construcció de dipósits d'aigua? Quants se 
n'han fet sobre el total de prevists? S'ha duit a terme 
l'adequació de camins d'accés a les zones boscoses, de 
tal manera que s'evitin els problemes per accedir-hi els 
vehicles d'extinció d'ioncendis en cas que faci falta? S'ha 
fet l'inventari de pous i dipósits d'aigua de que proveir
se en cas d'incendi? S'han eixamplat els portells deIs ca
mins d'accés al bosc on moltes vegades queden embar
rancats els camions deIs bombers? S'ha pensat mai en la 
possibilitat d'elaborar una llista de persones coneixe
dores deIs diferents boscs, deIs més importants i que 
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potencialment són més perillosos, per si fa e l cas demanar
los ajut en cas d ' incendi? Ouan podrem comptar amb Ull 

equip contractat ele manera permanent a cacla i!la a través de 
Sefobasa o de qui sigui en tost de fer les contractacions 
anual s que solen dur moltes vegades conflictes i un personal 
no sempre prou competent? S'ha valorat el deficit de materi
al contra incendis de cada illa? Per quin motiu el Govern no 
es planteja ajudar a adquirir el que faci falta? Per quan, Sr. 
Conseller, el reclamat augment de plantilla de la guarderia 
forestal? 

Es recorda, Sr. ConseBer, de les xifres que Ji donavem 
quan discutÍem eJs pressuposts? som la comunitat amb 
menys guardies forestals per hectarea de bosc, la que menys 
guardies té per hectarea protegida. 1 els guardies forestals 
juguen un paper fonamentalÍssim en la prevenció i vigilan
cia del bosc, i també en l'extinció d'incendis; i convindran 
vostes que dos guardies, per exemple, per l'iHa de Menorca 
són totalment insuficients. És evident que un deIs elements 
vitals per atacar un incendi és l'avió Canadair; i tota l'expe
riencia obtinguda als darrers incendis, i especialment els 
succei'ts a zones de difícil accés, ho demostra. Alla on no 
poden arribar els efectius humans, arriba l'avió, i en cada 
descarrega elimina els uBs del foc , les puntes cap a on aquell 
s'estén. Pero de la necessitat de comptar amb l'avió en par
larem més envant. 

Pero, i la prevenció? -i acab, Sr. President- Es podria fer 
alguna cosa per prevenir els incendis o almenys per impedir 
la seva rapida extensió. La desaparició de la Benya com a 
combustible ha fet que els boscs es trobin més bruts, en el 
sentit que si acumula el brancatge sec, el qual augmenta 
considerablement el perill d'incendi i dificulta el pas quan es 
produeix. Quan, Sr. Conseller, tindrem l'ansiada Ilei de boscs 
de les Illes? És aquesta una qüestió deba tuda des de fa anys 
a aquest parlament, i totes les senyores i senyors diputats 
recordaran com el conseIler es va comprometre a principis 
d'aquesta legislatura a presentar un projecte de Bei. Tant és 
així, que el nostre grup -i crec recordar que també algun 
altre, el Grup SOCIALISTA concretament- que treballavem 
activament per presentar una proposició de llei , varem ac
ceptar esperar a comptar amb els estudis que el conseller es 
va comprometre a demanar. Tan difícils, tan complexos són 
aquests estudis, Sr. Conseller? 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Orfila, acabi per favor, que té el temps totalment 
exhaurit. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Acab, Sr. President. Usque tandem? Fins quan, Sr. Conse
ller esperarem aquesta llei de boscs? L'educació, la Buita 
contra la cultura del foc exigeix una actitud molt més activa 
que la que ha tingut el Govern, més encara, Sr. ConseHer, les 
proves ho demostren, i que alguns incendis periodics que 
afecten unes zones molt concretes de 1 'illa de Mallorca, sap 
voste perfectament que només tenen sortida a partir que 

s'involucri la gent d'aquella població en la Buita i en la 
vigilancia contra el foco És aquesta una assignatura enca
ra pendent. Nosaltres pensam que el Govern l'hauria 
d'acometre amb tot l'entusiasme possible. 

En resum, el nostre grup entén com a molt oportuna 
la interpeHació presentada avui pel Grup SOCIALISTA, 
ens ha semblat que l'actitud quan ha sortit a aquesta 
tribuna era una actitud positiva, d'acceptar les propostes 
que es feien. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Orfila, li record que acabi, per favor. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr .. President, he acabat. Simplement dir-li al Sr. 
ConseBer que des d'aquesta actitud positiva d'acceptar 
les propostes que des de l'oposició es facin, i en coneret 
pel interpeHant, trobara la coHaboració de tots els 
grups, no ho dubti, perque la Buita contra el foc és una 
Huita de tots. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pe} Grup PP-UM, el Sr. Guasch 
té la paraula. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Realment he quedat completament conven~ut que si les 
llei apagassen focs, a les Illes Balears podríem jubilar 
tots els bombers. Jo crec que una de les coses quant a 
incendis forestals que és important, i s'ha dit aquí, és 
fer una referencia a les estadístiques del nombre d'in
cendis, i a les estadístiques de les quantitats de terreny 
cremad es al Harg del darrers anys, i és aIla on es pot 
observar realment si la feina que s'ha fet en la lluita 
contra incendis és positiva o no. En aquest aspecte hem 
de tenir en compte que sí és veritat que el nombre 
d'incendis es manté, i que hi ha serioses dificultats, tota 
volta que hi ha una relació molt directa amb el bose, 
perque aquest nombre d 'incendis puga disminuir. 

De totes maneres sí disminueix, aquí tenc unes 
estadístiques des de l'any 1977 a l'any 1992; i sí es veu 
que en els darrers anys, a partir del darrer Pla contra in
cendis, disminueix l'extensió de zona cremada, i dismi
nueix en no ser l'any passat, que hi va haver aquests 
problemes del nord de l'illa, de la banda d'Arta, que 
creen una problematica afegida, que és aquesta cultura 
del foc , que també se n'ha parlat aquí. Jo crec que 
planificació i gestió n'hi ha hagut. Jo crec que prepara
ció del personal n'hi ha. Que material d'incendis en el 
moment que hi ha el foc és molt difícil de preveure 
quines són les necessitats quant a material contra incen
dis; amb aixo s'ha de ten ir una mica de seny, i realment 
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el canvi de mentalitat d'aquesta cultura del foc també faci 
difícil la qüestió de la conscienciació ciutadana. Ara bé, 
conscienciació jo crec que és un tema molt important, sobre 
el qual s'ha d'incidir. En particular, diré que a Eivissa fan 
des del Consell Insular una bona feina; actualment a totes les 
escoles d'Eivissa hi ha un pla perque tots els alumnes passin 
pel parc de bombers -em pareix que és un pla que acaba el 
28 de maig- per conscienciar precisament la gent jove que la 
lluita contra incendis és un tema molt important. 

S'ha dit també que era un problema d'Estat. Jo crec que 
és veritat, i és un problema de conscienciació, que és un 
tema molt important. Jo crec que realment s'ha de fer una 
preparació a la gent des de les bases sobretot, per saber que 
quan van la bosc, és un centre perillós, sobretot de cara a 
l'estiu, i que la defensa de la natura és una cosa que ens 
correspon a tots. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. En torn de replica, el Sr. Moragues 
té la paraula. 

EL SR. MORAGUES 1 GOMILA: 

Gracies, Sr. President. Efectivament hem plantejat aques
ta interpel-lació amb aquest esperit d 'arribar a acords inicials. 
Almanco al comen<;ament, crec que tots els grups polítics 
estan d'acord amb la importancia del tema, i estan d'acord 
que aquest ha de ser un tema que no s'utilitzi políticament 
contra ningú, sinó que l'esfor~ de tots és necessari per tal de 
superar una situació que tots també hem qualificat de con
flictiva en potencia. 

Passa que s'han dit algunes coses que crec que valla pena 
matisar. El conseller parlava d'extinció, i aquÍ precisament 
crec que ha estat una de les grans manques del Govern. El 
conseller deia que s'han de traslladar als consells insulars la 
responsabilitat de l'extinció. Peró és que de fet, Sr. Conse
ller, la responsabilitat de l'extinció l'han hagut d'assumir els 
consells insulars d'acord amb els ajuntaments, per manca 
d'actuació, per manca d'activitat del Govern. Per tant, estam 
d'acord que ha arribat el moment que quedi clar damunt els 
papers que és una competencia de les estructures insulars, i 
jo li deia al comen<;ament; peró no hauria de ser passar la 
pilota als altres, sinó fer una reflexió sobre els costos que ha 
significat fins ara, i els que significara per endavant, perque 
la lluita contra el foc, l'extinció és una activitat caríssima, i 
no es pot fer front des del pressupost deIs consells insulars. 
El Govern, que és el titular de la competencia, ha de ser 
corresponsable amb la finan<;ació d'aquests equips d'extinció. 

El Govern també té responsabilitats en les mancan ces en 
la prevenció. He parlat del plans comarcals; el conseller no 
m 'ha dit res, peró voldria sentir abans d'acabar aquesta in
terpel'lació una declara ció de voluntat que aquests plans 
comarcals que estan comen<;ats i no sabem quan s'acabaran , 
i els que estan acabats no sabem amb quina execució estan, 

una declaració de voluntat que aquests plans es concre
taran en el temps més breu possible. 

Campanyes de conscienciació ciutadana, que se n 'han 
fet per part de la Comunitat Autónoma, han de conti
nuar, i sobretot dirigides cap a grups específics. i una 
altra de les qüestions, de les mancances importants ha 
estat la política de formació de personal que recordava 
el portaveu del Grup PP-UM, peró parlava des de l'óp
tica deIs consells insulars, i a<;ó és una mancan<;a del 
Govern que li hem de recordar, no per utilitzar-ho con
tra vostes, senzillament per sentir-li dir que el Govern 
participara amb aquesta responsabilitat derivada de la 
seva competencia. 

1 per acabar crec que valdria la pena també sentir 
algunes coses encaminad es a millorar o a dotar d'infras
tructures de prevenció aquesta comunitat autónoma. El 
conseller tenia uns plans bastants meravellosos que va 
haver de retre per qüestions pressupostaries, segons ens 
va explicar en una compareixenc;a a una comissió; jo 
l'animnaria perque intentés remenar per dins els caixons 
aquests on hi ha qualgue partida del 5b que apareix de 
tant en tant, a veure si aquell pla meravellós que tenia 
de detecció d'incendis per laser, no record exactament 
quin nom tenia, a veure si aquest és un projecte que el 
podem recuperar. El Sr. Forcades segur que l'ajudara en 
les seves maniobres davant la Comunitat Europea, estic 
segur que li donara una ma. 

1 una altra qüestió que em sembla fonamental per 
a<;ó, i es tic convinc;ut que concordarem, sera la necessi
tat de comptar amb una xarxa d'alerta meteorológica. El 
foc, efectivament, jo es tic convin<;ut que no és un pro
blema d'especies vegetals, sinó que és un problema 
basicament meteorológico El foc s'estén o no s'estén no 
perque trobi un pi o una alzina, sinó perque troba unes 
condicions d'humitat o de vent determinades, i aquÍ 
podem fer una xarxa d'alerta quan les condicions meteo
rológiques o climatológiques són unes determinades; i 
no tenim practicament res fet. Per tant, Sr. Conseller, jo 
l'animaria des del Grup SOCIALISTA perque aquestes 
idees, que vendran reflectides en la moció subsegüent, 
i alguna de les quals ja ha avan<;at el Sr. Orfila, quedin 
pendents d'una discussió, i sobretot d'un acord. Estam 
d'acord que la coordinació és absolutament necessaria, 
que és absolutament necessari el traspas de competenci
es, peró és absolutament necessaria una declaració de 
voluntat que el que té la competencia vulgui tirar enda
vant. 

Vull recordar-li per acabar, que per ajudar tota 
aquesta qüestió el que li recordava el portaveu de 1 'E
EM-PSM, la necessitat de comptar amb una legislació i 
la necessitat de ten ir molt present -com ho té present, 
n'estic conven~ut, el conseller- totes les mesures deriva
des de la nova política agraria comunitaria. Gracies, Sr. 
President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moragues. En contrareplica el Sr. Morey té 
la paraula. 

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

Sr. President. La figura de la interpel'lació és una figura 
que no m'agrada massa, perque em taxa el temps. Obviament 
em posa en situació d'haver de resumir les coses, i a mi 
m'agrada -com saben tots vostes- estendre'm. 

Jo li diré el que voste vol sentir, i qualque cosa més: 
Miri, quatre principis molt senzills amb que crec que tots hi 
podem estar d'acord. El país del món més avan($at en la 
lluita contra incendis i en la prevenció d'incendis és Canada. 
Canada té una part molt important de la seva renda de l'ex
plotació de la fusta. Quines línies han adoptat a Canada de 
fa molts d'anys? Inversió en mitjans tecnics, disminució del 
nombre d'efectius humans, molt ben preparats. Aquesta idea 
de formar voluntaris és perillosíssima, és una política to
talment equivocada, s'ha d'anar a poca gent molt ben prepa
rada. Jo crec que amb aquest punt podem estar d'acord. 

Segona cosa: quan surt un foc, i ho ha dit voste molt bé, 
és una batalla, que no una guerra, i una batalla necessita un 
general. Si no hi ha un sol comandament que dirigeixi totes 
les forces aeries, terrestres, etcetera, hi ha ... que die jo? La 
llei diu que el que ha dirigir aixó és el batle. Estarem d'acord 
que aixo com a voluntat esta bé, peró no és serio. Hi ha 
d'haver un general amb estrelles, vull dir que en sapiga; per 
consegüent jo el que dic és que amb una batalla de lluita 
contra incendis el general ha de ser un senyor del consell 
insular. És estrany, vostes deuen pensar. No, no, el general 
ha de ser del consell insular. De veres si volem aixo, ha de 
ser abó, i tots els altres hem de posar els mitjans. Els plans 
generals i els plans comarcals corresponen al Govern. Aquest 
és el joc que jo crec que hem de jugar, que cadascú estigui a 
un nivell: un executant, l'altre planificant; totalment d'acord. 

El tema de la reforestació, de la P AC, encaixa en tot aixo. 
Si qualque dia qualque grup de l'oposició fa una proposició 
que en lloc de 4080 Ha de repoblació de les Balears, s'ha 
d'insistir perque n'hi hagi 8000, 'jo m'hi apuntaré. Crec 
sincerament que és una mesura positiva, que ens hi hem 
d'acollir, una de les poques coses bones que ens pot venir de 
Brussel'les, quant a l'agricultura normal. També estic d'acord 
que la manera com s'ha de repoblar és fonamental. Mirin, en 
aquests moments a la Universitat els dos estudis més impor
tants que tenc encomanats són: com i de quina manera s'ha 
de repoblar amb la nova reforma de la P AC, i com i de qui
na manera hem d'enfocar l'estudi socio-economic que ens ha 
de dir quines són les causes reals per les quals la gent, en un 
moment determinat, pren foco Jo crec que aixo és anar a 
I'arrel deis problemes. 

Ja m'agradaria tenir els infrarojos, són infrarojos. M'a
gradaria moltíssim. AixÍ com l'altre día varen venir els 

equips israelians que tenen les avionetes teledirigides, i 
em diuen "hem baixat moltÍssim el preu de l'avioneta 
contra incendis: en lloc de costar dos milions de dolars, 
ara val un milió de dólars", han baixat la meitat, bé ido 
encara estam lluny de poder arribar a aquesta tecnolo
gia. Sabem que existeix, malgrat l'efecte que té el con se
Her d'Hsenda sobre aquest tipus d'inversions. 

Legislació? Em banyaré. L'estudi ja fa molts de me
sas que esta encarregat a un equip especialitzat de Ma
drid; i ens van enviant avan($os. Tranquils, farem una 
Hei ben feta, no farem una llei a corre-cuita, estamos en 
ello. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. 

I1.2) INTERPEL'LACIÓ RGE núm. 1334/93, presen
tada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
política financera del Govern de la CA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona interpeHació, que és la 1334, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política 
financera del Govern de la Comunitat. Té la paraula el 
Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Fa cosa de 
poc més d'un mes, ens demanavem dins el nostre grup 
sobre la situació financera del Govern de la Comunitat 
Autónoma, i tenÍem la impressió que aquest era un 
tema summament important, tan important que ens 
varem creure en l'obligació d'intentar, al marge de 
verbalismes, demagogies, etcetera, a través d'un debat 
parlamentari aconseguir clarificar-lo. 

La importancia del tema venia que en una situació 
de crisi ens havíem de demanar quines possibilitats 
d'actuació té o podia tenir la Comunitat Autónoma, 
tant en projectes d'inversió, com de transferencies de 
capital, actuació en sectors, etcetera; i quines accions 
podia emprendre a curt i a mig termini la Comunitat 
Autónoma per tal de fer front a aquesta crisi, encara 
que I'altre dia ens varen dir que no hi havia actuació de 
moment, pero que aixo depenia de la bona salut finan
cera del Govern de la Comunitat Autónoma. 1 d'aquÍ va 
sortir la interpeHació. 

El nostre grup, el SOCIALISTA, volia tenir un debat 
clarificador amb el Govern sobre aquest tema, i encara 
que existís el perill classic i continuat, cansats estam de 
sentir-ho, del victimisme, nosaltres creiem que era im
portant, al marge d'aixó, intentar tenir les coses clares, 
saber en quina situació financera esta la Comunitat 
Autónoma, i saber óbviament quin és el seu marge 
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d'actuació. Avui terum la impressió que el tema és més 
difícil, sobretot més difícil, per clarificar-lo. S'han convocat 
eleccions generals i pareix que tot ha de girar al voltant de la 
convocatoria d'aquestes eleccions. Nosaltres amb aquesta 
interpel-lació volem arraconar totalment la demagogia que es 
podria fer en aquest tema, i intentarem -i tenim l'esperanc.;a 
d'aconseguir-ho- aclarir definitivament en aquest moment, o 
per enguany, com esta l'estat financer de la Comunitat Auto
noma. Anem a aixó. 

Si em permeten, farem una breu historia. AIs primers 
cinc anys aproximadament del Govern conservador, la seva 
actuació es va caracteritzar, en línies generals, per una baixa 
execució de la despesa, especialment el que deim despeses 
d 'inversió i transferencies de capital, i una execució creixent 
d'ingressos, especialment a partir de la transferencia deIs 
imposts cedits en que els ingressos s'incrementaven molt per 
damunt del que -i perdonin l'expressió- es diu sobre el que 
es computava per llei. Aquests increments, que varen ser 
molt notables, duen com a conseqüencia una situació de 
tresoreria o financera de la Comunitat Autonoma tranquil-la. 
És obvi, i ho hem de reconeixer, que aquest increment d'in
gressos es devia a una bona gestió, per que no?, deIs imposts 
cedits. S'adequaven o s'intentaven adequar més, per la pro
ximitat, les declaracions a la realitat, i també -tampoc no es 
pot oblidar- a un excepcional moment económico Es va arri
bar a un 220% sobre el previst quant a recaptació deIs im
posts cedits. 

La bona situació financera, o almenys la seva posició 
tranquil-la, donava al Govern un cert sentit positiu. Deim un 
cert sentít positiu, perque nosaltres creim -clarament ho hem 
de dir- que no és positiu que hi hagi un superavit molt gros 
d'una administració pública; creim que no és positiu, perque 
aixó vol dir que la despesa d 'inversió fonamentalment no 
s'executa. Peró, en aquest sentit financer la situació era posi
tiva. Per aquesta raó els nivells d'endeutament són molt 
baixos, si el Parlament aprova un deute públic o un credit, 
en general es tarda en contreure'l, etcetera; els ser veis no 
milloren de més, peró hi ha doblers a caixa, situació impor
tanto 

A partir del 1990 la situació varia fonamentalment. EIs 
pressuposts es fan molt optimistes- quant a despesa i quant a 
ingressos, es compleixen millor les despeses, especialment la 
despesa corrent, que es compleix aproximadament al 96-97%; 
bastant menys la d'inversió, peró es compleixen millor que 
anteriorment, i els ingressos no es compleixen tan bé com 
era de desitja; o, alternativa segona, s'era molt optimista 
quant a la previsió d'ingressos. La situació s'agreuja I'any 
1991, i encara s'agreuja més el 1992. 

Amb aixó s'arriba, per enguany, a complicades situacions 
de tresoreria. Per no cansar-los, donarem les dades d'una 
forma resumida: a l'any 1990 les despeses pagades per la 
Comunitat Autónoma -segons documents de la Comunitat 
Autónoma, podem estar equivocats- varen ser 26.620 milions 
de pessetes; els ingressos 23.112 milions. Deficit de caixa: 
3.108 milions; encara que hem de dir que l'ordenat superava 

en 2.000 milions al contret, amb la qual cosa es podia 
esperar que no hi hagués un deficit important. A 
l'any 1991 la situació empitjora, la diferencia entre el 
contret i l'ordenat és de 8.700 milions -quasi 9.000 mili
ons-, i el deficit de caixa se situa en més de 6.000 mili
ons. A l'any 1992 encara és pitjor: un pagat confirmat -
si ens hem de fiar- de 40.316 milions de pessetes, un 
cobrat no confirmat, segons els documents de la Conse
lleria, de 34.300 milions; un deficit previst, aproxima
dament, de 9.000 milions de pessetes. Dins aquesta líni
a, i ates com va la liquidació deIs imposts propis de la 
Comunitat Autónoma, ens situarÍem a un deficit de 
10.000 milions de pessetes l'any 1993. 

Totes aquestes dades tenen situacions excepcionals, 
com l'aprovació deIs credits per les famoses pluges -avui 
també plou, esperem que no n'hi hagi d'altre- que no es 
contreu i no es cobra fins al cap de dos anys després, 
peró aixo no lleva que al seguiment pressupostari les 
dades siguin exactament aquestes. Si no hi ha doblers a 
la Comunitat Autónoma, la Comunitat Autonoma esta 
en una mala situació financera, com pareix que es dedu
eix d'aquestes dades, l'únie camí és o reduir el nombre 
d'inversions -cosa que es produeix ja-, o recórrer a l'en
deutament -cosa que es produeix, peró menys, i sobretot 
que no ho sabem-, i diré per que. 

Dic que es produeix una reducció del muntant de les 
inversions, perque l'any 1992, tots vostes ho tenen al 
seu abast, les transferencies de capital tenen una reduc
ció del 33%; quantitat important, són més de 3.000 
milions de pessetes. els recurs a l'endeutament és difí
cil, peró pareix -no ho sabem, i tot aixó ho haurÍem de 
saber- que s'hi recorre sobretot endeutament de Treso
reria que el Govern -ho hem de dir així també- té 
possibilitats de fer-ho sense cap tipus de problema. 

Pero anem a aquest tema de l'endeutament. El Con
seller d'Economia, Sr. Forcades, durant molt d'anys, i 
encara fa poc temps, ha presumit que aquesta era una 
comunitat autónoma amb un baix nivell d'endeutament. 
Segurament fa una serie d'anys estavajustifieada aquesta 
presumpció; avui no esta justificada. Amb el pressupost 
aprovat del 1993, i si s'executa el deute o els credits 
aprovats l'any 1993, el deute complet de la Comunitat 
Autónoma -complet, i quan dic complet explicaré per 
que- és de 49.000 milions, sera l'any 1993. Die complet 
per una simple raó: perque en la nostra opinió s'ha de 
computar el deute del pressupost general de la Comuni
tat Autonoma, i el deute de les empreses públiques. El 
pressupost és un pressupost consolidat. 70.000 pessetes 
cada ciutada d'aquesta comunitat autónoma deu en 
aquests moments pel deute de la Comunitat Autónoma. 
Enguany pagara 11.000 pessetes d'interessos cada ciuta
da de la Comunitat Autonoma, del deute d'aquesta 
comunitat. 

1 no sabem que devem a curt termini, no sabem 
quina és la situació de credits de Tresoreria del darrer 
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any del que duim d'enguany. Que passanl els proxims anys? 
Que passadl -acab ja, Sr. President- si continuam amb la 
baixa execució d'ingressos i es manté l 'execució de la despe
sa? La Comunitat Autonoma I 'any 1994 estara just-just co
brint amb els seus ingressos la despesa corrent; i I'any 1995 
ja no hi haunl o hi haura molt poca possibilitat d'inversió, 
tema realment preocupant. 1 no val recórrer com sempre: 
"Madrid ens ofega", els acords de finane;ació, sen yo rs del 
Govern, estari firmats per vostes, i estan firmats fins a l'any 
1996. És "Madrid ens ofega", pero menys. 

Senyors del Govern, vostes han administrat malament. 
han creat unes estructures desproporcionades a les dimensi
ons de la nostra comunitat. Deu, onze o dotze conselleries, 
hi ha arribat a haver; o consellers, és igual; més funcionaris, 
moltÍssims de carrecs de confiane;a; un elevadíssim nivell de 
despesa corrent; empreses públiques que generen deticits 
impressionants: Ibasan, Foment Industrial, Semilla, i ja no cit 
Ifebal -que no és empresa pública, pero genera despeses 
enormes ... -

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Acab ara tot d'una, Sr. President, tot d'una. 

... regals com el de Bon Sossec, com el cas -si es produeix
de Can Sales; o obres faraoniques com les del Joan March, 
adjudicades tots ja sabem aquí; o regals més regals com Cala 
Mondragó. Han dilapidat quantitat de doblers. Una deficient, 
molt deficient gestió du, senyors del Govern, aquest govern 
al desastre. Qualcú haura de trobar la sortida. La sortida no 
vendra de Madrid, s'haura de trobar en aquesta comunitat 
autonoma reduint, com vostes prediquen a altres llocs, des
pesa pública, no fent regals als amics, i en definitiva duent 
una administració adequada al nivell de ciutadans i d'habi
tants de la nostra comunitat autonoma. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Té la par~ula en representació del 
Govern el Conseller Sr. Forcades. 

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

Senyores i senyors diputats. Jo pens que la interpeHació 
del Grup SOCIALISTA parteix de dues premisses falses, 
absolutament falses: Una, que es produeixen continuats deti
cits de caixa; i l'altra, que la situació financera de la nostra 
comunitat és crítica, tampoc és cert. Jo desconec els motius 
que han impulsat aquesta interpretació. Com que ho pensat, 
ho diré; realment la interpel'lació de 25 de mare; ja hi havia 
tot l'enrenou que tots coneixem, jo he pensat -i aposta ho 
die, i ho anava a dir quasi demanant perdó, peró després de 
sentir la quantitat de falsedats i dois que ha dit el Sr. Alfon-

so, al final sobretot, que aguantam per respecte a aques
ta casa i perque la paraula és la paraula- que els interes
sa estendre al Govern balear el desprestigi de la política 
financera del Govern central, afirmació compartida per 
tota Europa. 

Hem pogut coneíxer al final de deu anys, el que 
entén el PSOE per una política financera en aquelles 
administracions que ha governat, o que ara governa: 
Govern central, l' Ajuntament de Palma l'altra legislatu
ra, Calvia -em referesc al Sr. Obrador, jo no vull parlar 
de persones absents, per I'amor de déu-, i els podem dir 
que estiguin tranquils perque el Govern balear no és 
com vostes. 

(Se sent que algú parla) 

De res. Efectivament hi ha creences, posades de ma
nifest en el refranyer, que sovint basen conductes erro
nies. Així sembla que si estenem el mal propi a molts, 
hauríem de tenir el consol de l'electorat, i la renovació 
de la seva confiane;a. No obstant aixo, jo crec que l'elec
torat no es pot governar durant deu anys i pretenguem 
que no distingeixi unes actuacions de les altres. 

Jo propós al Sr. Alfonso que practiqui un exercici 
d'aproximació a la realitat, i es dediqui per exemple a 
demanar als proveldors de les administracions públiques 
quines d'aquestes són les que manco els demoren els 
pagaments, i es trobara probablement que la que menys 
problemes crea és el Govern balear. 1 parl de totes: 
ajuntaments, consells insulars, Govern central, etcetera. 
De fet, la Conselleria ha fet mostreigs, ha fet estudis, i 
ens ho confirmen. I parl d'aquest tema per dur-lo a una 
realitat concreta, per donar-li facilitats per trobar temes 
on poder-nos criticar. I li die, Sr. Alfonso, que no es fil 
d'un maneig apressat d'unes poques dades, perque la 
present interpeHació té com antecedent dues preguntes 
que li vaig contestar la setmana passada damunt l'exerci
ci del 92, i tot i haver estat contestades crec que ja ha 
sentit la necessitat de disposar de més dades, i ha subs
crit més d'una dotzena de preguntes, alguna de les quals 
Ji contestaré dema. 

Jo li vaig indicar, quan vaig contestar, que la Conse
l.leria d'Hisenda treballa cada any en la confecció del 
compte general de la Comunitat Autónoma, en la qual 
es dóna pubJicitat a les dades definitives, presentades de 
manera sistematitzada, i amb un significat precís. Els 
funcionaris del Tribunal de Comptes ens diuen que els 
darrers anys els comptes de la nostra comunitat són els 
que primer es presenten, i de forma clara i transparent, 
per la qual cosa jo creia que seria raonable esperar un 
parell de setmanes per celebrar aquest debat. No obstant 
aixó, sembla que voste ha descobert un sistema especial 
que amb dades provisionals, una especie de fulla elec
trónica mental, que amb quatre dades -no sé d'on les ha 
tret- de la comunitat -hagués pogut citar, d'on, per exemple-
diu que no es fia. Home, aixo és molt greu. Jo dic que 
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voste no s'ho sap 11egir, la qual cosa em pareix raonable, i 
arriba als mateixos resultats. Ho patenti, Sr. Alfonso, perque 
tal vegada fara fortuna qualque dia. 

A pesar d'aixo jo crec que és positiu que vos tes es preo
cupin de la salut finan cera del Govern. Aixo em fa tenir 
esperances que revisaran aquestes darreres, continuades i 
repetides iniciatives de l'any 1992, proposant no sé quants 
d'organismes: deute per aquí, deute per a11a, etcetera; i 
sobretot record la manca de suport del seu grup a les 11eis 
tributaries sortides del Parlament balear, ho record perfec
tament. 1 voste ho ha citat, efectivament als primers anys, 
quan es presentava el pressupost amb superavit, la qual cosa 
era normal, no per les raons que voste ha dit, sinó perque 
comen~aven les transferencies, venien a mitjan any, es retar
dava el Govern central, doncs era una crítica a la ineficacia 
del Govern. 1 ara que s'executa, i que l'any 1991 el Govern 
d'aquesta comunitat va tancar amb deficit, ni se'n va assa
bentar. Ni ho va plantejar. Jo esperava que em demanarien 
explicacions. Ara comencen a criticar i diuen "atesos els 
continuats deficits de caixa que es produeixen", són les seves 
paraules. Jo el darrer dia vaig contestar exactament a les 
seves preguntes, perque insinua "no diu veritat". Bé, no sé 
qui diu veritat, es contesta el que es demana. 

Jo crec que en una futura revisió administrativa de la llei 
de Darwin es podra incloure aquesta accepció deis seus plan
tejaments economics d'aquest pariament, encru·a que ti hem 
d'advertir que neixen uns tipus d'especimeos molt intere -
sants. Voste utilitza l'expressió "deficit de caixa". Hi ha nou 
classificacions admeses, no n'hi ha cap que sigui deficit de 
caixa, pero en fi, jo en faré una interpretació. Em resulta 
aliena la terminologia, i el quadre conceptual de la nostra 
Llei de finances, perque realment cree que la Llei de finances 
és un punt de referencia. Si acudim a una definició del ter
me, anant a la literatura pressupostaria, es podria definir, Sr. 
Alfonso, deficit de caixa com el descobert resultant deIs 
comptes corrents de la comunitat autónoma després de la 
comparació en un període determinat, de la recaptació per 
qualsevol concepte pressupostari o extrapressupostari amb els 
pagaments derivats tants de les obligacions de l'exercici cor
rent com de I'any passat; compte o operacions independents 
del pressupost. 

Jo entenc que voste s'equivoca quan utilitza aquest con
cepte, que únicament ens indicaria insuficiencies en termes 
de caixa, sense referencia a l'equilibrí de la resta de fluxos 
economics; i crec que, com sempre, voste entén donar publi
citat, sempre es pot agafar una xifra i donar publicitat de 
conceptes o xifres que agafades aIlladament donen un sentit 
pejoratiu als nostres números. Pero em sorpren que m'inter
peHi pel deficit de caixa qua n mai el Govern ha patit deficit 
de caixa. 

Jo el voldria ajudar perque fes una oposició més correcta, 
més adequada, i així faríem el que deia 1I11 polític de la 
segona República que creim que dos políties, encara que 
adversaris cerquen trobar una coincidencia en els probJemes, 
encara que les solucions siguin diferents. Pero la veritat és 

que jo en cinc anys em resulta molt difícil trobar coinci
dencies, i em trob ara que en aquest moment, que po
drÍem anar a la Llei de fjnances o al Decret 74/91, pels 
quals es defineixen els conceptes de romanent de Treso
reria, resultat pressupostari, em ve amb una teoria nova. 
En aquestes normes s'estab]eixen els mecanismes de 
recuperació al qual ens haurÍem de sotmetre si passas 
el que voste diu. 1 podran comprovar, senyors diputats, 
que el Govern ha estat escrupolós en el seu compliment; 
i trabaran a traves de les seves ana lisis la inexistencia de 
deficits de caixa. 

Per tant, no es pot parlar de situació financera críti
ca. Els vu11 dir concretament que l'any passat ens varen 
pagar dia 21 de desembre el que havien d'haver anat 
pagant cada mes, la finan<;;ació, una part del Fonas, la 
compensació complementaria, com a conseqüencia de 
la crisi financera, de la situació de suspeilsió de paga
ments que viu el Govern central. Aquí parl el aquí i el 
Govern central. 1 ara m'agradaria no haver de parlar elel 
Govern central. 1 li vull dir que a proposta el 'aquesta 
comunitat es varen crear uns escenaris que nosaltres 
complim, ells el compleixen; i li vull recordar a aquest 
Sr. Diputat el gran suport que va tenir aquest parlament 
del PSOE per les noves Beis tributaries, i com el sector 
públic estatal fa tot el possible per no pagar-lo. 

En definitiva, tenim dificultats, propies de la situació 
que viu l'economia del Regne d'Espanya, pero aquestes 
dificultats com a conseqüencia, per exemple, del decala
gement financer a que se'ns sotmet, l'únic que fa és fer
nos posar esment en fer les coses millor. 1 voste m'ha 
parlat ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Forcades, per favor. 

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

Acab. Jo li diria, he apuntat una frase que la vull dir: 
davant el victimisme, jo que crec que l'electorat els 
castigara per la desl1eialtat que tenen vostes amb el 
nostre país. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. Torn de fixació de posicions, 
Grup Parlamentari MIXT? No hi ha intervenció. Pe] 
Grup PSM 1 EEM, el Sr. Sampol té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Bé, no tenÍem preparat inter
venir en aquesta interpeHació, no sabíem ben bé per 
on anirien els tirs; pero, la veritat, no resistim la tempta
ció de entrar dins un debat sempre amb aquests dos 
portaveus que donen bastant de joc; molt més ja dins 
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una precampanya electoral que aquí, vulguem o no aquest 
debat esta molt condicionat pel 6 de juny, i clar, seria un 
error imperdonable que un que vol ser tercer en discordia 
per primera vegada no tengués res a dir amb un tema tan 
important. 

El debat, llastima que estigui marcat, a pesar que el Sr. 
Alfonso volía sostreure el tema electoral; creim que esta 
marcat, pero aquest debat s'hauria d'estendre al paper que 
haurien de jugar totes les institucions, no només a aquesta 
comunitat auto noma, sinó a nivell d'Estat espanyo\. Parlam 
del Govern central, els governs de les comunitats, consells 
insulars, ajuntaments. Perque., quin és el paper de les institu
dons quant a motor d'una determinada economia? A pesar 
que ens moguem dins una economia de mercat, i alla on hi 
hagi uns plantejaments més o manco liberals, el cert és que 
estam a una economia molt intervenguda, i jo diría que de 
cada dia més intervenguda: basta veure el paper que juga la 
Comunitat Europea, per exemple en sectors com agricultura 
i altres. 

Per tant, quin és el paper que haurien de jugar els institu
dons quant a l'economia privada? Nosaltres entenem que les 
institucions haurien de fer de "diposit regulador". El temps 
que l'economia va bé, que marxa, és quan les institucions tal 
vegada han de refredar, no han de fer massa inversió pública, 
han de carregar bateries per quan venguin mal donades. 
lamentablement no ha estat així, tal vegada la situació és 
més greu a nivell d'estat, pero entenem que la Comunitat 
Autonoma tampoc no ha actuat de la mateixa manera. Uns 
anys que foren bons, el 1987, 1988,1989,1990, la Comunítat 
Autonoma no és que fes moIt d'endeutament, pero sí que 
va adquirir unes obligacions de des peses corrents que eví
dentment ara a curt termini no es poden reduir. Que. passa?, 
que en aquests moments no només no es va refredar l'eco
nomia, sinó que es va actuar d'una manera artificial, poten
ciant un creixement economic artificial que s'ha vist que era 
insostenible. A continuació ve l'epoca de les vaques magres, 
vénen temps de crisi, el 1991, el 1992, el 1993, i guan el 
diposit s'hauria de buidar, hauria d'abocar inversions pú
bliques per reactivar l'economia, és quan les distintes institu
cions estan hipotecades per unes despeses corrents, algunes 
per un endeutament important. 

" 

No és que la Comunitat Autonoma tengui uns nivells 
d'endeutament massa elevats, a pesar que les xifres del Sr. 
Alfonso comen~arien a ser preocupants, i el conseller pareix 
que no ha entrat en aquest tema; pero el tema comen~a a ser 
delicat. Aquest era un poc el plantejament filosOfic que no
sal tres volíem plantejar dins aquest debat com a element 
positiu; i llavors, condicionats pel tema electoral, i si el presi
dent no em crida l'atenció, diria que nosaltres estaríem molt 
d'acord amb el programa electoral del Partít Popular quant 
a mesures d'austeritat. El problema és quan se'ns diu que 
l'exemple a seguir és el Govern de les Illes Balears, i aixo 
s'ha dit repetídament. Per exemple, dos deIs punts més im
portants serien la privatització d'empreses públiques; a nivell 
de Balears veim que crec que són tretze empreses públiques 

que depenen del Govern balear que se'n duen el 20% 
del pressupost. 

Quant al capítol d'austeritat en l'administració, aquí 
ja és més il·lustrador. Jo m'he entretengut a fer una 
petita regla de tres, comparant els pressuposts general s 
de la Comunitat Autonoma i els de l'Estat espanyol; i 
aixo ho dic perque. es proposa al programa del Partít 
Popular la reducció de sis carteres ministerials: Cultura, 
Justícia, Indústria, Portaveu del Govern, Relacions amb 
les Corts i Afers Socials. Doncs bé, a la vegada diuen 
que es podrien reduir de 6.406 alts carrecs que hi ha 
nivel! de l'Estat -és un minut, Sr. President- es podrien 
reduir a 1.000, és a dir que es podrien reduir 5.406 alts 
carrecs. 1 jo compar: si a 50.000 milions de pressupost 
tenim 11 consellers, 34 directors generals, 27 assessors 
i 346 caps de servei i secció, cadascun d'ells amb un cost 
superior a 6 milions de pessetes; quants són els equiva
lents a 12 bilions de pressupost que té l'Estat espanyol? 
Són 10.200 directors generals, 8.100 assessors, 103.000 
caps de servei i secció, amb un cost de més de 800.000 
milions de pessetes. 

Per tant, no és el mateix prendre que receptar, i crec 
que tots ens hauríem de rompre les vestidures i fer un 
poc de cura d'humiltat. Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo\. Pel Grup PP-UM la Sra, Salo m 
té la paraula. 

LA SRA, SALOM I COLL: 

Gracies, Sr. President. El nostre grup pensa que la 
interpeHació que presenta el Grup SOCIALISTA par
teix de dues premisses totalment equivocades. La prime
ra, diu que hi ha contínus de.ticits de caixa; i la segona, 
que la situació financera de la nostra comunitat auto
noma és molt crítica. 

Nosaitres pensam que el marc financer de la Comu
nitat Autónoma ve regulat pels escenaris de coordinació 
pressupostaria, acordats amb el Govern central com a 
conseqüe.ncia deis acords de finan~ació de dia 20 de 
gener de l'any 1992. Aquests escenaris, en a110 que fa 
referencia a la nostra comunitat autónoma, ens perme
ten fer operacions d'endeutament per als exercicis entre 
l'any 1992 i l'any 1996, per un import superior a l'esta
blert als respectius pressuposts aprovats fins a la data 
per aquest Parlamento 

Aquests escenaris, o aquests marcs, els acompleix 
e1'una manera molt escrupolosa la nostra comunitat 
autónoma. Cosa molt distinta passa a l'Administració 
central, la qual per les daeles que tenim -i són dades que 
ha subministrat ella mateixa- ja ha tengut una serie de 
desviacions. Si no s'haguessin convocat les properes 
eleccions general ja s'hauria reunit el Consell de política 
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fiscal i financera per tal d' efectuar les correccions necessaries 
per ajustar-se als escenaris abans mencionats. Si el Govem no 
agafa el compromís de reduir les previsions del període 
1993-1996, per tal d'adequar-se al camÍ acordat, s'hauran de 
revisar a l'al~a aquests escenaris, cosa que fara que augmenti 
la comoditat financera de la nostra comunitat autonoma. I 
pensam, com a grup, que sera probablement aquesta la solu
ció del problema per part del Govem de Madrid, ja que els 
xifres del seu previst i incrementat deficit poden ser corregi
des més a l'al~a qua n les comunitats autonomes obtenguin 
respostes als dubtes que planteja la forma en que liquida el 
Govem central. 

La possible existencia del que vostes diuen deficit de 
caixa pot produir tensions financeres com les que ens traslla
da el Govern central, i que hem sofert de manera bastant 
important l'any passat. Les tensions que produeixen aquests 
deficits de caixa en el cas de les comunitats autonomes, que 
no poden apel'lar, com és natural, al banc d'Espanya, pot ser 
corregit en general per operacions de tresoreria. 1 en el cas 
especial del que deim els escenaris, en aIlo que fa referencia 
a Balears, encara queden disponibles més de 2.000 rnilions de 
pessetes per arribar al límit acordat. D'aquesta manera, i 
concloent, podem dir que no existeixen raons objectives per 
considerar crítica la situació financera de la nostra comuni
tat durant els anys 1992 i 1993, gracies -aixo sí, i crec que 
s'ha de dir- al fet que no fructificaren els intents de manipu
lació deIs fluxos d'ingressos i de despeses, tal i com proposa
va el Grup SOCIALISTA. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo Passam al tom de replica per part de 
l'autor de la interpeHació . Sr. Alfonso, té la paraula. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 

Sí, Sr. President, senyores i senyors diputats. Crec que 
bastara contestar el conseller, perque el comen<rament ha 
estat igual que el del Grup PP-UM. Sr. Sampol... 

EL SR. PRESIDENT: 

La replica és al conseller, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sí, sÍ. Senyors diputats: No l'hem aclarit. Del que tenia 
por, el que era d'esperar -pero hi havia l'esxperan~a que no 
fos aixÍ- s'ha produi't. No hem aclarit absolutament res. 
Vostes saben per boca del conseller qui és el deute acumulat 
de la comunitat autonoma. o quin sera amb les previsions de 
l'any 1993? Ho han escoltat de qualcú? No. Vostes saben 
quina és la situació de diferencia pressupostaria de paga
ments i ingressos de la Comunitat Autonoma 1990, 1991 i 
1992? No. 

No hem aclarit res. A nosaltres ens preocupa, Sr. 
Conseller, i ens preocupa molt que la Comunitat Au
tonoma estigui a quasi 50.000 milions de deute a l'any 
1950; a pesar deIs escenaris que es continuaran dins els 
Consell de política economica i fiscal, perque aixo és 
avui per avui el nostre pressupost, i ens preocupa molt. 
Obviament no pagam encara -basta veure els pressu
posts- moltes amortitzacions, pero es pagaran. Arriba un 
moment que els credits vencen, i no només es paguen 
interessos, sinó també amortitzacions. 1 ens preocupa 
molt, i a vostes pareix que no, que viuen en el millor 
deIs mons. 

No serveix que es digui si a Madrid, si no-sé-que. 
Estam a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. 
Vostes tenen, tenien, representants al Congrés de Dipu
tats i al Senat, que suposam que devien fer la seva feina, 
i devien criticar allo criticable i més, de molt; allo que 
no era criticable i tot, com s'ha demostrat ara en cam
panya electoral, del que feia el Govem de l'Estat espa
nyo!. Quan venim aquí és d'aquí que hem de parlar, 
no és de Madrid. El Govem del Sr. Álvarez del Manza
no a mi no em preocupa gens, ni mica. Em preocupa, 
quan som diputat d'aquí, el Govern d'aquesta comunitat 
autonoma. 1 em preocupa la política general de l'Estat, 
obviament, no el Govem de Madrid, que és del Partit 
Popular -el govern de la ciutat de Madrid, com és logic-. 

Vénen i ens acusen d'haver-nos oposat a dos imposts, 
un que no han cobrat, i l'altre que té unes previsions no 
arriben ni a la meitat del que havíem vist, del que es 
preveia. Ens hi hem oposat perque eren dos imposts mal 
plantejats, d'entrada: Encara no s'ha cobrat. S'ha cobrat 
menys de la meitat del canon d'aigua. És més, el canon 
d'aigua havia de salvar la política d'aigües d'aquesta 
comunitat autonoma. No la salva ningú, aquesta política 
d'aigües, ningú. Avui en dia Ibasan té la pitjor situació 
economica de tota la Comunitat; és la que pot dur la 
comunitat no sabem a on. 15.000 milions de deute, 
Ibasan. Per tant sí que ens preocupava, i molt, el canon 
d'aigua. Perque amb el que vare m fer no servia no 
servía per res mal fet, i pagant els que menys haurien de 
pagar. 

En definitiva, una ocasió perduda de poder-nos posar 
d'acord amb el Govem sobre quina és la situació finan
cera de la Comunitat Autonoma, una ocasió perduda 
per poder no consensuar, aixo és impossible en aquests 
moments, pero poder comen~ar a caminar cap a accions 
que puguin dur a una tranquiHitat financera en doble 
sentit, amb que es puguin fer les inversions imprescin
dibles per millora del servei públic i es puguin continuar 
pagant les des peses que es produeixen, i reduir-Ies si és 
possible; i no hi ha "ofegors" de caixa. Aquests són els 
temes que ens preocupaven. El conseller, per desgracia, 
no ens ha volgut aclarir res. Jo no crec que tenguin res 
amagat en aguest aspecte, pero el cert és que és impos
sible tenir cap aclariment de la situació. El 103 no ho 
aclareix. El 103, perque els diputats ho sapiguen, és la 
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comissió de egu iment deIs compte del Govern. E l 103 no 
hO controla· la Comissió Tecnica esta a l any 1989, ben igual 
que si on en parlassim· no hi ha Sindicatura de Comptes, 
fatal ; el Tribunal de Comptes ha fer I' informe del 1989. 
1990, 1991 i 1992 esta n O1olt enfora, i ja ho sabem, aixo és 
nonnaJ. No tenim les dacles. no ha hem aclarit aquí· ho 
intentarem per altres camins, Sr. Conseller. Volem aclarir 
com esta financerament la Comunitat Autónoma, ho volem 
saber; i no per criticar, sinó per fer-los veure que de moment 
Govern, que de moment governen, que el camÍ de l'excessi
va despesa corrent no és el bon camÍ. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso . En contrareplica el Sr. Forcades té 
la paraula. 

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

Gracies, Sr. President. Jo crec que el gran culpable de no 
poder-se aclarir és voste. Em diguin els noms deIs diputats 
del Parlament, llegeixi la llista, a mi em demana una persona 
el noms deIs diputats i no els sé, són a una llista. Voste 
demana coses que té. Cita estats financers de la Comunitat, 
deIs que no sap si fiar-se. Per l'amor de déu, digui quins 
estats. En cap moment ha citat la liquidació del 1989, del 
1990, del 1991; és aHa on voste havia de veure aquestes 
dades. No hi ha deficit de caixa, voste empra conceptes 
erronis i interpreta malament les xifres. 1 si cita estats de 
comptes, ha de dir d'on les treu. 

Arnés, parlam d'una manera impressionant. Quina neces
sitat tenim de fer coses extraordinaries; si fa dos anys la 
Comunitat preveient la crisi va augmentar en un 50% els 
pressupostos? EIs pressupostos del 1990 al 1993 han augmen
tat en inversions un 200%, en despesa corrent molt menys. 
Voste ara pot dir que la despesa corrent va augmentar el 
50%. Quina barbaritat! Naturalment, va augmentar un 
200%. No hi ha inversions? Hem augmentat un 300% les 
inversions del 1989 fins ara. Voste miri la liquidació del 
Parlament, i veura com cada any el creixement de la despesa 
corrent és un 13%; i el creixement de la inversió un 25%. 
Diu que no invertim, diu al meu e~tendre falseclats; i em sap 
greu dir-ho. 

1 parlant de despesa corrent, llegeixin les xifres, sapiguen 
multiplicar. Amb aquest exercici mental que voste ha fet, 
aquí hauríem de tenir un pressupost de devers 10.000 mili
ons de pessetes, perque ho apliquen malament. Despesa 
corrent -informe de la CEOE- dos funcionaris per cada mil 
habitants; la comunitat que tenen més poes funcionaris, la 
CEOE. És a dir, que en el transcurs del temps es demostra 
perfectament que vostes volen crear una inquietud; si vos te 
no sap com estan les coses és perque no estudia, Sr. Alfonso. 
Voste no sap que és un deficit; hi ha nou classificacions de 
deficit. Voste hagués pogut venir aquí i parlar com qualse
vol llibre de primer d 'empresarials. CIar, i improvisa. 

Jo vull acabar dient que amb la seva intervenció, amb 
tot el que he sentit avui dins el Parlament, cap concor
dan~a amb els fets, ni tan soIs m'han descobert res. Per 
favor, estudiln els estats financers que presenta la Co
munitat, els citin, i llegeixin la liquidació deIs pressu
postos, i lIavors podran parlar. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. 

111.1) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 
1173/93, presentada pel Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a prolongament de la prestació de serveis de 
l'avió amfibi Canadair CL-2I5 i la seva tripulació fins 
al dia 30 de setembre, per tal de lluitar contra els in
cendis forestals a les IIles Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que cor
respon a proposicions no de lIei, i comen<;arem per la 
1173, presentada pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a perllongament de la prestació de serveis de l'avió 
amfibi Canadair CL-2I5 i la seva tripulació fins al dia 
30 de setembre per tal de Huitar contra els incendis 
forestals a les Illes Balears. Té la paraula en nom del 
grup proposant el diputat Sr. Guasch. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President; senyores i senyors diputats. 
No fa molta estona en aquesta cambra deiem que la 
lluita contra el foc era una Huita d'estat. És ben veritat; 
aquesta proposició va encaminada precisament a afavorir 
aquesta qüestió, que siga realment una lIuita d'estat. 
Tenim en els informes de l'estancia de l'avió Canadair 
a Pol1en~a, que hi és des del 15 de juny fina al 30 d'a
gost. En els informes tenim que la superfície dins el 
mes de setembre en nombre d'hectarees cremades dins 
aquesta comunitat, en alguns anys és al voltant del 10%. 
Cada vegada més la climatologia adversa que tenim en 
aquestes illes en els darrers mesos d'estiu, les aigües de 
pluja arriben tard i molt escasses, de forma per desgra
cia cada vegada més habitual, fan del mes de setembre 
un mes que si anys enrera era habitual que fos frese i 
humit, cada vegada més és un mes amb moltes dificul
tats quant al tema d 'extinció d 'incendis, perque la se
quera continuada provoca que s'allarguin els terminis 
pels quals I'extinció esta en un alt nivell de risco 

Hi ha també una altra impossibilitat d'acometre les 
feines d'extinció d'incendis quan no hi ha mitjans aeris 
dins aquestes illes. L'orografia del terreny mateix així 
ho exigeix. Les dotaeions per terra tenen impossible a 
moltes zones del nostre territori acometre incendis que 
podrien ser de gran envergadura, i aixó fa que siga una 
dificultat accentuada dins el mes de setembre, que el fet 
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de haver-hi un refor~ aeri important posi en perill totes les 
nostres zones boscoses. 

Per aixo aquesta proposició no de llei, una mica en la 
línia del que s'havia parlat anteriorment, i per intentar llui
tar cada volta més contra els incendis forestals, i per intentar 
lluitar d 'una manera efectiva, creim que fa falta aquesta 
prolongació que dins el més de setembre puga actuar, pu
guem tenir disponible en aquesta comunitat autonoma el 
Canadair i la se va tripulació a la base de Pollen~a, perque a 
un moment donat pot ser necessaria una intervenció imme
diata, on els mitjans amb que compta aquesta comunitat en 
el moment que no existeix cobertura aeria posin en perill la 
possibilitat de cremar molta part deIs boscos de les nostres 
illes. Gracies Sr. President. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr. 
proposant pel Grup Popular, Sr. Guasch -m'han apuntat per 
aquí; me'n recordava que es deia Sr. Guasch- 1i hem de dir 
que donarem suport a aquesta proposició no de llei. Creim 
que és totalment encertada, i va en la línia del debat que 
hem encetat amb anterioritat a arrel de la interpel-lació que 
havia presentat el Grup SOCIALISTA. És evident que es 
necessari moltes vegades en segons quins incendis la utilit
zació de mitjans aeris i els avions Canadair són els més ade
quats per aquesta funció. 

Per tant, el que moltes vegades no hem pogut entendre és 
que alguns d'aquests incendis s'hagin prolongat més del que 
hauria estat necessari perque hi ha hagut aquesta manca, que 
els avions no fossin aquí, o que no poguessin venir d'altres 
indrets de l'Estat perque no estaven en aquells moments en 
condicions operatives o perque els empraven en altres zones. 
Per desgracia es vénen produint incendis fora del que és la 
seva epoca habitual; enguany ja hi ha hagut, que jo recordi, 
tres incendis importants a l'illa de Mallorca, i alguns d'ells a 
indrets de molt difícil accés, i que sense el suport aeri es fa 
realment molt difícil poder anar a tallar aquests incendis. 
Aquest prolongament evitaria almanco en aquestes puntes, 
sobretot en la punta del mes de setembre, que hi hagués 
aquesta possibilitat de lluitar contra el foc amb els avions 
Canadair. 

S'ha de dir que la climatologia, i a~o és un tema que ha 
sortit també abans en el debat, és un tema molt important 
en els incendis; i no sempre el que aparentment hi hagi una 
climatologia en que es cregui que hi ha certa humitat perque 
ha plogut fa poc, o perque hi ha una humitat ambient, o 
perque la climatologia és més freda, no existeix la possibili-

tat d'aquests incendis forestals. Hi ha comunitats auto
nomes, abans he posat l'exemple de la de Galícia, pero 
ara posaré l'exemple de la Comunitat Autonoma de 
Valencia, el país valencia, que també és una comunitat 
amb una gran incidencia d'incendis forestals que han 
hagut de recórrer a mitjans aeris, fins i tot durant els 
períodes de més perill han recorregut al lloguer o ala 
contractació d'equips amb mitjans aeris vinguts de pai"
sos de l'estranger, concretament que jo recordi han 
vingut equips de Rússia, especialitzats en l'extinció de 
grans incendis forestals, cosa que és normal en aquell 
país, i que la Generalitat del país valencia els ha con
tractat durant els períodes aquests puntes. 

Evidentment no és aquesta la situació, tan greu, la 
que es produeix a la nostra comunitat autonoma, perque 
hem de dir que l'extensió no és la mateixa, i sobretot -
per desgracia- de les mas ses boscoses no són les matei
xes que hi ha al país valencia o a altres comunitats, 
pero la incidentalitat que es pot produir amb motiu 
d'aquests incendis pot fer necessaris aquests usos aeris. 
Jo no die que s'hagi de recórrer a aquests lloguers o, 
com deia abans el conseller, a mitjans sofistieats com els 
que empren els israelians, sinó com a mínim tenir a 
l'abast aquests mitjans. 

Coincidesc plenament, i així s'ha fet saber, que la 
lluita contra el foc era una lluita de tots , i que l'Estat 
estava implicat i havia d'estar-ho en aquesta qüestió, 
fonamentalment amb els seus mitjans més importants 
que no poden tenir les comunitats autonomes petites 
com és la nostra, per motius sobretot pressupostaris. Per 
tant, com he dit al principi, donarem suport a aquesta 
proposició no de llei, i esperem que hi hagi una sensibi
litat perque aquest avió Canadair estigui durant aquestes 
puntes a l'abast per quan el puguem necessitar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gnlcies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari 
PSM I EEM té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sra. Presidenta. El conseller ens explicava 
amb motiu de la interpeHació que hem discutít fa uns 
moments, com els palsos més avan~ats en materia 
d'extinció d'incendis, precisament perque són els que els 
pateixen de forma més continuada, més perioruca i amb 
incendis importantíssims, perque tenen zones boscoses 
que també ho són, han arribat a la conclusió que la 
cobertura aeria, és a dir el tractament des d'avions, en 
concret aquests avions que fan provisió per poder asper
gir aigua des de l'aire, són l'element clau a l'hora d'atu
rar un incendio La proximitat d'aquests avions a la zona 
de l'incendi és també vital, perque hem parlat repetida
ment a qualsevol debat que hem tingut sobre la proble
matica deis incendis forestals, que l'actuació en els pri
mers minuts d'esclatar un foc, és absolutament vital. 
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Per tant la petició que planteja avui el Grup Popular en 
forma d'una proposició no de llei, instant el Govern de l'Es
tat perque es perllongui des de final d'agost a final de se
ternbre la presencia a les illes d'un avió amfibi Canadair i la 
seva tripulació, ens sembla lógica, ens sembla coherent, i per 
tant li donarem suport. No obstant aixó, hem de dir que ens 
sembla poc usual la forma de demanar-ho. Són conegudes, 
i el conseller ho ha repetit de forma constant, les tradicionals 
bones relacions de la Conselleria d' Agricultura del Govern de 
les Illes amb el Ministeri d'Agricultura de l'Estat espanyol, 
i amb leona, i amb l'administració de l'Estat. 

Després, no entenem massa bé el motiu pel qual el tema 
vengui al Parlament. Que és, que la Conselleria d'Agricultu
ra i el Secona en concret ho han demanat i se'ls ha dit que 
no? Serveix aixó per refon;ar una proposta que s'ha fet i de 
la qual encara no tenim resposta? Entenem que utilitzar el 
Parlament des del grup que dóna suport al Govern, quan 
seria senzill que el Govern actués, és com a mínim poc 
usual. De tata manera, Sr. Guasch, no temí, perque nasal tres 
donarem suport a la seva proposició no de lIei, encara que ti 
repetesc que ens sembla un procediment que no és massa 
lógico 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Orfila. pel Grup Parlamentari SOCI
ALISTA té la paraula el Sr. Moragues. 

EL SR. MORAGUES I GOMILA: 

Gracies, Sra. Presidenta, sen yo res i senyors diputats. El 
grup SOCIALISTA no s'oposara a aquesta proposició no de 
llei que presenta el Grup Popular. No tan soIs no s'hi opo
sara, sinó que li donara el suporto Entenem que és una pro
posició no de lIei convenient, és una petició que es planteja 
de forma raonable, i quan el sentit comú s'imposa a altres 
interessos, no ens queda més remei que rendir-nos a aquesta 
argumentació. Per tant, Sr. Guasch, vagi per endavant que el 
Grup SOCIALISTA donara suport a aquesta petició. 

De totes maneres li voldria fer algunes consideracions 
sobre la problematica que la petició du, perque tal vegada la 
petició no acaba així com nosaltr~s desitjaríem que acabas. 
Per que dic a<;ó? dic a<;ó perque la unitat militar que té 
cura del destacament aeri, de les forces aeries, té uns mitjans 
limitats. En aquests moments hi ha operatius quinze aparells 
Canadair, exactament iguals que el que ve a Mallorca, con
cretament té la base a Pollen<;a; i amb aquests mitjans s'ha 
d'atendre tota la superfície de I'Estat espanyol, i a<;ó natu
ralment comporta dificultats. Vull recordar aquí als senyors 
diputats que en epoca de major risc, que és quan es distribu
eix arreu de l'Estat espanyol aquesta unitat militar dirigida 
a les feines d'extinció d'incendis, els destacaments són Reus, 
Pollen<;a, Valencia, Xeres, Santiago, Santander i Madrid. 

Naturalment calibrar d'on s'han de treure unitats d'aquest 
tipus per refor<;ar la presencia d'aquests aparells a Balears, 
on la superfície forestal -ho recordava un altre portaveu 

abans que jo parlas- no és excessivament ampla, com
porta dificultats, i haurem d'esgrimir davant leona algu
na raó de molt de pes perque alguna d'aquestes unitats 
pugui ser despla¡;;ada fins a les Illes Balears. 

Vull dir a més que amb aquest desplegament opera
tiu que es fa de la unitat, les instal.lacions o els destaca
ments de Reus i Manises tenen vocació de ser destaca
ments d'estaló, igual que els d'Albacete i Madrid tenen 
instruccions d 'erigir-se com a destacaments de reserva. 
Per tant també esta estructurat militarment de quin es 
bases han de partir aquestes unitats que reforcin el des
tacament de Balears. Sabem de totes maneres, perque 
hem viscut quins problemes tenen a vegades aquestes 
unitats de reserva que normalment solen ser utilitzats en 
algun moment en incendis a les própies zones, i les IIIes 
Balears -ho hem viscut en anys anteriors- amb un sol 
aparell és impossible que pugui cobrir totes les necessi
tats quan hi ha incendis forestals de magnitud, i ha pas
sat en els darrers anys. 

També els vull dir que d'alguna manera la política 
de reducció del servei militar no facilita precisament que 
aquestes dotacions militars estiguin a disposició perma
nentment de totes les necessitats que la lluita contra 
incendis forestals comporta arreu de l'Estat espanyol. 
De totes maneres, com dic, li donarem suport, sense 
oblidar, com també recordava el portaveu del Grup 
MIXT fa un moment, que al tres eomunitats autónomes 
que sí tenen grans superfícies forestals a protegir, no 
tenint-ne prou amb els mitjans que l'Estat posa a la seva 
disposició, fan una política activa quant a comptar amb 
mitjans de cobertura aeria per a aquesta funció. Ha 
parlat de Valencia, podem parlar de Catalunya, d'Anda
lusia, de quasi totes les comunitats autónomes. 

Per tant, també val la pena recordar que podríem 
demanar -cree que hem de demanar-al Govern de la 
Comunitat- una política activa més gran amb aquesta 
qüestió, sabent naturalment que els pressuposts són cars, 
i que el pressupost de la Comunitat Autónoma no és 
excessivament gran. 

Per acabar, vull recordar al Sr. Guasch que la Iluita 
contra el foc no és una lluita de l'Estat, sinó que és una 
qüestió d'estat que ens obliga a tots. És a dir, no es 
tracta de passar la pilota a l'Estat, l'Estat té unes com
petencies delimitades, que les ha d'exercir. La Comuni
tat Autónoma té unes competencies que també ha d'e
xercir; i les altres administracions ten en unes competen
cies que han d'exercir. És una qüestió d'Estat, efectiva
ment, i és una qüestió que ens ha d'obligar a tots . 1 si 
em permeten, i per acabar definitivament, una qüestió 
que no he entes exactament, i segurament que és un 
error de redacció, quan diu a l'exposició de motius de la 
proposició no de llei "El clima mediterrani, el retard en 
els canvis climatics, la sequera que estam patint.. .. 11, 

només anecdóticament m'agradaria que m'explicas que 
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vol dir a<;o de retard en els canvis climatics, perque la veri
tat és que no ho entes exactament. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Moragues. Com que tots els grups han 
anunciat el seu suport a aquesta proposició no de llei, no hi 
haura tom de replica ni contrareplica, i procedirem a la 
votació. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debato passarem a la votació, i entenc que tal 
com ha anat del debat, que es pot considerar aprovat per 
assentiment aquesta proposició no de llei. Queda, ido, apro
vada per assentiment. 

m.2) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 1174/93, 
presentada pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa a 
sol'licitud d'actuacions coordinades entre el Govern central 
i el Govern balear, en relació amb la problematica creada 
per l'afluencia d'embarcacions procedents del litoral ala
cantí i que pesquen en aigües de les Pitiüses. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam a la següent proposició no de llei, que es la 
1174, presentada pel Grup PP-UM, relativa a sol, licitud 
d'actuacions coordinades entre el Govern central i el Govern 
balear, en relació amb la problem:hica creada per l'afluencia 
d'embarcacions procedents del litoral alacantí i que pesquen 
en aigües de les Pitiüses; Té la paraula el Diputat Sr. 
Guasch. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gnlcies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Esper 
amb aquesta proposició no de llei ten ir el mateix suport que 
amb la que hem deixat. Aquesta proposició no de !lei ve 
deguda al fet que fa molts d'anys que hi ha un problema 
seriós dins les pitiüses amb la flota d'arrossegament alacanti
na i l'eivissenca, i també amb la de Formentera. Habitual
ment fa una serie d'anys estan treballant aquestes dues flotes 
mitjan<;ant uns acords que estableixen e!ls amb alIs, i que 
tenen una dificultat afegida, que de l'incompliment no es 
deriva cap sanció. Llavors el funcionament d'aquesta flota 
provoca un reiterat incompliment horari, denunciat habitual
ment per totes les confraries de pescadors de les Pitiüses, 
denota un greuge comparatiu quant a les possibilitats que 
tenen les nostres embarcacions, amb les possibilitats que 
tenen les de la flota alacantina; i tot aixo sumat a una sobre
explotació deis recursos pesquers, que estudis hi ha que ho 
acrediten. 

És, en definitiva, una competencia deslleial dins la feina 
de la mar. No és que no haguem de ser solidaris, pero sí 
pensam que seria qüestió que es pogués normalitzar aquesta 

feina que fan les barques alacantines i la que fan les 
barques d'Eivissa i Formentera, a fi i efecte que pogues
sen treballar una mica amb els mateixos condiciona
ments, i que es pogués posar fre d'alguna manera a la 
sobreexplotació a que aquests recursos pesquers estan 
sotmesos. 

En aquest sentit va aquesta proposició no de llei, en 
el sentit que per part del Ministeri d'Agricultura, Pesca 
i Alimentació es modifiqui l'article 8 del Reial Decret 
678/88, de 25 de juny, pel qual es regula l'exercici de 
pesca d'arrossegament en el Mediterrani. Jo crec que 
previsiblement, afegint-li únicament i exclusiva que I'e
xercici de I'activitat pesquera, i que es contemplas, a 
més de superior a les dotze hores fos des de la sortida 
del vaixell del port base fins a la tornada al seu mateix 
port base, cosa que ara no és així. El funcionament és 
una mica atípic, per quant dins aquests acords que 
realitzen les confraries d'Eivissa i Formentera amb les 
confraries alacantines, una de les coses, per exemple, 
importants que ells posen, i que crec que és més enlla 
de l'aspecte economic és un greuge important, és el fer 
mateix que en dies festius dins les Pitiüses acorden no 
sortir a pescar. 

Les denúncies en aquest sentit són reiterades. En 
tenc aquí una davant que el passat dia 5 d'agost, festa 
de Santa Maria, una serie d'embarcacions alacantines, 
no totes, varen sortir a la mar, pero amb un problema 
afegit, que per part de les comandancies de Marina se'ls 
dóna el despatx de pesca, encara fins i tot sent dia festíu 
dins la ciutat d'Eivissa, tot aixo sabent també dins 
aquesta comandancia que els acords que hi ha entre ells 
mateixos ho impedeixen, o ho haurien d'impedir, millor 
dit. Aixo vol dir que de fet la inoperativitat que hem 
tengut fins a aquests moments, donar despatxos de pesca 
per part de les comandancies de Marina és sotmes a un 
descontrol total, descontrol que del qual previsiblement 
no tenguin la culpa les comandancies de Marina; és que 
des de les altes instancies no se'ls ha donat les instrucci
ons per emetre aquests despatxos de pesca, provocant 
aquests greuges i denúncies reiterades. 

És aixÍ com una flota més petita, més modesta, es 
troba en la necessitat precisament -per intentar solllci
onar aquesta problematica i des de fa molts d'anys no 
solucionar-Ia- d'arribar a aquests acords que llavors 
reiteradament s'incompleixen. És un mecanisme de 
defensa únicament i exclusiva de les confraries de pesca
dors d'Eivissa i Formentera; aquest acord és només un 
mecanisme de defensa de cara a l'esfon; pesquer que 
representa aquesta flota alacantína, que si volguessin 
podrien posar-se a arrossegar i deixar els caladors d'Ei
víssa practicament sense peix. EIs vull fer una referencia 
sobre la situació actual, quant a l'esfor<; pesquer supor
tat a les diferents illes de la nostra comunitat. Eivissa i 
Formentera tenen 5.296 cava lis quant a flota d'arrosse
gament; l'illa de Menorca té registrats 7.095 cavaIIs 
quant a flota d'arrossegament; l'illa de Mallorca en té 
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44.098 en 'flota eI'arrossegament. Els he de dir que les bar
ques alacantines que pesquen de manera habitual a Eivissa i 
formentera representen més ele 15.000 cavaU de for~a pero 
lIavors aixo s'agreuja quau una serie el aquestes embarcacions 
afegides, és a dir una serie de barques alacantines que pes
quen a Eivissa i Formentera quan les convé, no de manera 
habitual, fan que s'arribi a suportar un esfor<; amb aquest 
tipus d'embarcacions de 21.000 cavalls; la qual cosa fa que el 
UlaxiUl esfor<; en els moments punta en que totes les embar
cacions aquestes treballen als caladors d'Eivissa i Formentera 
representa exactament, 35.000 més els 5.000 eivissencs, més 
de 40.000 de for<;a d'esfor<;. Aproximadament suporten els 
caladors d'Eivissa i Formentera un esfor<; similar al que 
suporten tots els caladors de l'illa de Mallorca. 

Jo crec que aixo és un greuge que s'hauria de resoldre i, 
com die, no és que en aquest aspecte les illes d'Eivissa i 
Formentera ni la Comunitat Autonoma no hagi de ser soli
daria; possiblement una part d'aqueixes embarcacions, tota 
volta que tenim recursos pesquers abundants, i possiblement 
que es puguen aprofitar més que no el que és la nostra de
manda del mercat, ja que estructura de venda afora actual
ment no la tenim, doncs en principi ens pareixeria bé que 
venguessin aquestes embarcacions; pero ens pareixeria bé 
que venguessin dins un ordre, dins una regulació i dins la 
contemplació del fet que l'esfor<; pesquer no siga superior a 
les possibilitats de producció que tenen els nostres caladors. 
És per aixo que els deman també el vot a favor d'aquesta 
proposició no de llei, que esper que l'aprovin, esper que es 
resolga amb el temps de la millor manera, tota volta que és 
un problema que varen afegir a Eivissa no fa molts d'anys, 
possiblement quan part d'aquestes embarcacions treballaven 
a la banda nord de les costes africanes, i que per circumstan
cies que no són de dir aquí, i sobretot que són completa
ment fora del que puga ser la política d'aquesta comunitat 
autonoma, els hem rebut a Eivissa; pero la veritat és que 
n'hem rebut massa. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. Pel Grup Parlamentari MIXT té la 
paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Amb 
aquesta proposició no de \lei el Grup Parlamentari PP-UM 
ens situa a navegar per les aigües pitiüses. Jo he de dir que 
si el patró d'aquesta proposició no de lIei, que l'ha proposa
da, és pitiús, logicament del nostre grup un altre pitiús vol 
intervenir en aquesta navegació, i no precisament per bogar 
en sentit contrari, per ciar, sinó per remar en el mateix sen
tit, perque ens pareix que aquesta proposició no de llei hau
ria de tenir un suport unanime de tota aquesta cambra. 

No obstant aixo, es podria donar el cas que per all0 del 
temps que estam, i tornem l'oració per passiva, perque mol
tes voltes passa al revés, es digués que ja s'esta gestionant, 
aixo. Jo, com he dit sempre, encara que s'estigui gestionant 

crec que el pronunciament d'aquest parlament en el 
sentit que pro posa el Grup Parlamentari PP-UM és 
demanar unes actuacions coordinades, com diu en el 
títol, entre el Govern central i el Govern balear per 
resoldre una problematica que, com ha dit el proposant, 
fa molt de temps que existeix. Jo record a la primera 
legislatura haver-ho intervingut fins i tot personalment; 
i així mateix vull dir que -a part d'avan<;ar que el nostre 
grup li donara un suport total- és injust dir que el Go
vern central mai no hagi desenvolupat cap tipus d'actua
ció per paralitzar aquesta situació, perque la veritat és 
que sí que ho ha fet, pero no hi ha fet amb l'eficacia 
necessaria. Per aixo, només per aixo, ja esta motivada 
suficientment aquesta proposició no de llei. 

Hi hagut, sí, esfor<;os, conversacions. Ara mateix no 
hem d'oblidar que sigui pel que sigui hi ha hagut visites 
de alts responsables -no record si era el secretari, del 
subsecretari o el que sigui- del Ministeri d'Agricultura i 
Pesca a les illes Pitiüses; no fa molt es varen personar 
fins i tot a Formentera, es va tractar aixo. Pero, torn a 
repetir, més que justificat esta el suport a aquesta pro
posició no de llei, perque aquest parlament pot dema
nar, ha de demanar, i és just que ho demani, una actua
ció sobretot demanant que sigui coordinada entre l'ad
ministració central i el Govern balear. 

Estam d'acord que les barques de la província d'Ala
cant sobretot, fan el que volen quant a la seva entrada i 
sortida als ports eivissencs. Aquí diu molt bé; vaja, molt 
bé no, ho diu bé, pero no es tracta d'un treballliterari, 
i en lloc de motu proprio posen "pel seu motu proprio". 
Jo quasi aprofitaria el mal ús ele la preposició per dir 
"pel seu morro propi ", perque la veritat és que sense 
participació alguna de cap responsable de les Pitiüses 
ells acorden l'horari per entrar i sortir, i llavors ells 
mateixos l'incompleixen. Per tant, és vertaderament una 
cosa, seria tal vegada cursi dir-li kafkiana, pero la veritat 
és que esta més que justificat que aquest no motu pro
prio sinó morro propi sigui també d'alguna manera 
frenat. 

No respecten les festes 10caIs, voste ho diu molt bé 
i jo estic completament d'acord. No hi ha dret perque hi 
hagi uns dies festius que ho són a Eivissa, i en canvi 
aquestes embarcacions que procedeixen del litoral lle
vantí, alla no fan ni tan soIs ... bé, alla fan les festes de 
moros i cristians, en fan quasi seguit; pero les que tenim 
a Eivissa no les respecten i, en una paraula, crec que és 
un exercici de defensa propia, que hauria de rebre su
port unanime d'aquesta cambra, a pesar que -no sé per 
que- tenc alguns dubtes. Déu fa<;a que m'equivoqui. 

Per tant, jo crec que esta ben enfocada, aquesta pro
posició no de llei, demanar la modificació entre d'altres 
d'aquest article 8; i demanar, per no repetir el que diu 
la proposició no de Ilei, finalment que es pugui arribar 
si fos necessaria a la contingentació deIs caladors de les 
illes Pitiüses. Per tot el que he dit, el nostre grup, sense 
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més comentaris, li pot avan<;ar i els dei m que donarem su
port total i absolut a aquesta proposició no de Hei. Moltes 
gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM el 
Sr. Orfila té la paraula. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. VuH dir-li al Sr. Guasch que com
partim la preocupacíó per l'existencia d'un sobreesfor<; pes
quer als caladors d'Eivissa, i que compartim la idea o el 
plantejament, o la diagnosi, que en part al manco aquest 
problema ve donat per la presencia massa freqüent d'un 
excessiu nombre de vaixells de pesca d'arrossegament provi
nents d'Alacant. 

Pero jo voldria aclarir una qüestió inicial. Quan el Parla
ment aprova una proposició no de llei, allo que s'aprova no 
és l'exposicíó de motius, sinó el text concret que es vota; i 
aquest text concret que es vota és el que es remet a l'admi
nistració de que es tracti, si el que es pro posa és instar una 
administra ció determinada, en aquest cas el Ministeri d'Agri
cultura. Per tant, analitzem que proposa el Grup PP-UM. 
S'insta a dur a terme les actuacions pertinents per tal de 
solucionar no la problematica creada per la flota alacantina, 
sínó per tal de solucionar la problematica de la flota alacan
tina quan pesca dins l'aígua de les Pitiüses. Jo pens que la 
flota ala cantina quan pesca dins les aigües de les Pitiüses no 
té cap problematica, causa una problematica. Aquí hi ha un 
problema de redacció. Després diu com fer-ho, essent neces
saria la modificació de l'article 8 del Reial Decret 678/88 de 
25 de juny. El Reial Decret no és 678, és 679; i si a més no 
deim en quin sentit modificam l'article 8 d'aquest reial de
cret, quan la proposta arribi al Ministeri, no sabran a que 
s'han d'atenir; perque no s'enviara l'exposició de motiu 
segurament, s'envia l'acord que es vota, i la resta no. 

1 una altra qüestió: l'enunciat de la proposició no de Hei 
diu exactament sol'licitud d'actuacions coordinad es entre el 
Govern central i el Govern balear; i després llegim la pro
posta d'acord, i veim que de proposta de coordinar actuaci
ons no n'hi ha cap, simplement s'insta el Govern de l'Estat 
espanyol a modificar concretament l'article 8 del reíal decret, 
obrint a més la possíbilitat que si fos necessari s'hauria d'ar
ribar a l'establiment de contingents deIs caladors de les illes 
Pitiüses. 

Per tant jo cree que és una proposició no de llei que 
parteix d'una diagnosi de la realitat certa, que nosaltres com
partim, que possiblement s'agi de modificar aquest reial 
decret, i en concret I'article 8; pero haurÍem de dir en quin 
sentit, perque si no ens exposam que quan arribi aquesta 
pro posta al Ministeri sigui arxivada per poca claredat, i des
prés el que pateix, entre d'altres, és el prestigi del Parlament 
si no s'explica de manera suficient en quin sentit van les pro
postes. 

Si voste, Sr. Guasch, s'al<;a i em diu "Sr. Orfila, molt 
bé el que voste ha dit, pero hi era a temps, la seva obli
gació era presentar una esmena ", jo li hauré de reconei
xer que té tota la raó. No hoi hem fet, entre al tres coses 
perque hem estudiat el contingut de la seva proposta 
massa tard per presentar l'esmena. Pero voste sí que té 
l'oportunitat de o bé amb un acord de tots els grups 
retirar aquesta proposició no de Heí i dur-Ia redactada 
de nou, i estic eonven<;ut que tindra el suport de tots els 
grups de la cambra, perque la problematica que aquí 
exposa és certa, la necessitat d'una solució, hi hem d'es
tar d'acord tots, que aquesta passa per la modifícació 
d' alguns artides d' aquest reial decret, almanco del seu 
article 8, que a més d'a<;o hauríem d'impulsar aquest 
necessari acord, aquesta necessaria coordinació d'actua
cions entre el Govern central i el Govern de la Comuni
tat Autonoma que finalment no apareix a la proposta 
d'acord que votam. I amb tots aquests punts, d'acord 
amb un redactat més ben elaborat, nosaltres li donarí
em suport de manera entusiasta, perque estam ben 
d'acord amb el plantejament, i estic conven<;ut que tots 
els grups. Si no ens haurem d'abstenir, perque ens sem
bla que d'alguna manera el prestigi o la imatge del nos
tre parlament també queda posada en dubte quan reme
tem a una altra institució, en aquest cas l'administració 
de 1 'Estat, una proposat que no té contingut. Gracies, 
Sr. President, i li dic amb tots els respectes, Sr. Guasch. 

EL SR, PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup SOCIALISTA el Sr. 
Moragues té la paraula. 

EL SR. MORAGUES I GOMILA: 

Gracies, Sr. President. Ho lamenta m molt, Sr. 
Guasch, el Grup SOCIALISTA no donara suport a 
aquesta proposició no de Hei. Hem considerat l'altra, 
qualificada d 'una proposició no de Hei raonable; aquesta 
crec que és una proposició no de Hei que planteja una 
problem.itica que existeix, que ens preocupa a tots, pero 
que esta mal resolta en la seva proposició. Com propo
saya el portaveu de l'Entesa de l'Esquerra-PSM, crec 
que no esta estudiada suficientment, i el millor seria 
retirar-la i concretar-la. 

Aquesta és una problematica que no viuen solament 
les illes d'Eivissa i Formentera, sinó que és una proble
matica general a les Illes, i a més bastant comuna i 
bastant llunyana en el temps. És una problematica que 
arranca a finals deIs anys quaranta, i que a partir de la 
incorporació de potencia -ja ho comentavem la setmana 
passada amb els problemes de la pesca de palangres-, i 
és una problematica comuna. El que passa és que a 
Eivissa i a Formentera es concreta més, per la seva 
proxímitat a la costa i per la seva bonan<;a a la mar. És 
més ficil per a les embarcacions d' Alacant, o fins i tot 
de Múrcia, despla<;ar-se fins a Eivissa; en canvi els que 
vénen a pescar a Mallorca i a Menorca, que també vé-
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nen, són embarcacions que vénen normalment de Catalunya, 
molt més allunyades i arnés amb més mal temps a les cos
tes, amb la qual cosa la problematica es concreta en molts 
pocs dies durant l'estiu, i no amb caracter general durant tot 
l'any com passa a Eivissa. 

Pero voldria dir una cosa al eomen<;ament. La flota ala
cantina no ve a pescar a aigües d'Eivissa, sinó que flota espa
nyola pesca dins aigües jurisdiccionals espanyoles, d'acord 
amb la llei espanyola de pesca, amb les normes espanyoles de 
pesca. 1 aixo és importantíssim, perque no podem parlar de 
flotes d'Alacant i aigües d'Eivissa, sinó que hem de parlar de 
flota espanyola i aigües jurisdiccionals. 1 si hem de parlar de 
límits, haurem de parlar d'una legislació distinta de la que 
vostes parlen aquí, que és la d'ordenació pesquera, concre
tament el Reial Decret 681/1980 sobre ordenació de l'actívi
tat pesquera nacional, o 1'0rdre de 15 d'octubre del 1981, 
que estableix els criteris generals de contingentació de cala
dors , en absolut referencies a aquesta normativa del Reial 
Decret 679, pel qual es regula l'exercici de pesca d'arrossega
ment de fons al Mediterrani. Per tant, una primera inconcre
ció legal important que crec que valdria la pena que s'acla
rís, perque si s'aclarís, segurament el Grup SOCIALISTA 
a aquesta proposició no de llei, pero no així com esta plan
tejada. 

Segona qüestió, que també li han dit altres portaveus, la 
inconcreció sobre el que s'ha de modificar d'aquest Reial 
Decret 679 és total i absolut, encara que voste ha apuntat 
alguna qüestió quant a horaris, eteetera; pero la proposició 
no de llei que es presenta aquí no parla de res més que la 
conveniencia de la modificació, pero no es parla en quin 
sentit s'ha de modificar aquest article ni per que. Pero de 
totes maneres, com que jo he volgut entendre que el que 
vostes parlen ja és de contigentació de caladors, i no tant 
d'horaris, perque l'horari és una qüestió d'infracció, que jo 
crec que esta regulat per les infraccions de pesca que dema 
debatrem aquí; crec que no és necessari modificar aqu~sta 
llei. Sí en canvi podríem parlar de la necessitat de contin
gentació de caladors que esta, com he dit, arreplegat a altra 
normativa que no se cita a la seva proposició no de llei. 

Per tant, com dic, el Grup SOCIALISTA per aquestes 
raons no podra donar suport a aqllesta proposició no de llei. 
Pensam que planteja una problematica antiga, una proble
matica coneguda, una problematiea que d'acord amb les lleis 
s'ha de resoldre mitjan~ant els acords entre les confraries de 
pescadors, a que voste feia esment. EIs incompliments d'a
cords entre les confraries de pescadors no té un regim san
cionador o disciplinari, és un desacord de paraula i no origi
na cap tipus d'infracció administrativa; en canvi si hi ha 
infraccions administra ti ves, si hi ha negligencies detectad es 
pels serveis d'inspecció, o bé per la propia Comandancia de 
Marina, la legislació d 'infraccions sí que dóna peu a les 
actuacions de l'administració. Per tant, jo he volgut entendre 
que de la seva exposició estam parlant més de la necessitat 
de la contingentació deIs caladors d'Eivissa, perque l'esfor<; 
al qual esta sotmes per part de flotes amb molta potencia 
fan necessaria la contingentació . Pero aquest portaveu que 

els parla té un desconeixement total de quina és la situa
ció de l'esfor~ pesquer, o quina situació d'esfor~ pes
quer poden encara acceptar les aigües que envolten les 
illes d'Eivissa i Formentera. 

Per tant, jo crec que amb un estudi un poc més pro
fund i amb una modificació si va en aquests sentit la 
seva idea, crec que el Grup SOCIALISTA li podria 
donar suport, pero no a aquesta proposició tal com ve 
redactada. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moragues, en tom de replica el Sr. 
Guasch té la paraula. 

EL SR. GUASCH I RIBAS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Alteraré I'ordre de les contestacions, i comen<;aré per 
contestar el Grup SOCIALISTA, que crec que perd una 
oportunitat; i ho die perque jo crec que el Grup SOCIA
LISTA té os llenguatges diferents: quan arriba a Eivissa 
el secretari general de Pesca Marítima, i es reuneix amb 
els pescadors i davant els mitjans de comunicació, diu 
una altra cosa completament diferent. El diputat socia
lista, el Sr. Antoni Costa diu als mitjans de comunicació 
una cosa completament diferent del que diu voste aquí. 
Día 23 de setembre de I'any passat al ConselI Insular 
d'Eívissa i Formentera varem aprovar per unanimítat 
una moció presentada pel Grup del Partít Popular, que 
anava una mica en aquesta línia, en la línia d'intentar 
arribar a un moment que els calador s eivissencs no esti
guin sobreexplotats com ho estan en aquests moments. 

Hem de tenír en compte que quant als horaris, la 
flota alacantina els incompleix per sistema. Segons la 
legislació són dotze les hores de pesca, i hem de tenir en 
compte que, per exemple, la Comandancia de Marina 
emet des d'Eivissa un despatx de pesca a les dotze de la 
nit del dijous, i qui sap quan arriben al seu port base de 
la costa alacantina? Ningú no els controla, ningú no ho 
sapo Diuen que no pesquen pel camí. CIar, que no pes
quen pel camí, pesquen dins les pesqueries quan surten 
a les dotze de la nit, i quan han carregat el que han de 
carregar, lIavors parteixen cap al seu port base sense que 
ningú els fa~a un control de l'horari de feina que realit
zen. I una altra cosa de que voste parla són els hora
riso Qui és que pot controlar els horaris? Dues embarca
cions que tenia a Eivissa la Comandancia de Marina per 
fer una vigilancia a la mar han desaparegut. Parlen d'un 
helicopter en els mitjans de comunicació. On és l'heli
copter? 

Sobretot, perden una bona oportunitat per una cosa 
molt senzilla, perque previsiblement aquesta proposició 
no de llei sera sobre la taula d 'un ministre que no sera 
socialista. 
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Al Grup MIXT li he d'agrair el seu suport. També jo sé 
que el Sr. Vidal coneix de més temps enrera fins i tot, els 
problemes que tenen els nos tres pescadors, i els greuges a 
que es veuen sotmesos. 1 ara volía dir-li al PSM-EEM que jo 
crec que ens podran donar suport a la proposició, perque jo 
demanaria, invocant l'article 123.1, que com que és un defec
te de redacció, que després de dir "perque es duguin a terme 
les actuacions pertinents per tal de solucionar la problemati
ca de la flota alacantina", no dir-ho així, sinó "per tal de 
solucionar la problematica que causa la flota alacantina". 1, 
per descomptat, un error de transcripció que hi ha, que en 
Uoc de ser el Reial Decret 678 és el 679. No sé si aixo es pot 
admetre o no, Sr. President. 

Una volta dit aixo, Sr. Orfila, li vull dir que la secretaria 
general de pesca de Madrid, no importa posar-li molt de fil 
a l'agulla i definir-li que és el que passa a Eivissa. Ho saben 
bé. Aprofitant un viatge com ens tenen acostumats, que era 
un viatge del Partit Socialista a Eivissa, el secretari general 
tecnic es va reunir i va informar els pescadors, i a bombo i 
platerets varen anunciar que ho arreglarien, i que havia de 
ser amb els mateixos pactes que es mantenien fins ara. L'únic 
que passa és una cosa, que la secretaria general de pesca 
marítima tal vegada, entre altres coses, actualment del que 
té por és deIs pescadors alacantins. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. Abans de passar al tom de contrare
plica, vull fer l'observació que d'acord amb la Mesa, entenc 
que es pot admetre com a correcció tecnica la precisió que 
ha fet, i seria "solucionar la problematica que causa la flota 
alacantina", i la transcripció del Reial Decret és el 679, i no 
el 678. 

Passam, ido, al tom de contrareplica. EL Sr. Vidal té la 
paraula. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. President. Sr. Guasch. li he dit, i em ratifica, 
que remam en el mate ix sentit, i que per tant tendra el nos
tre suporto 1 ha fet bé d'atendre la convidada que li ha fet un 
altre portaveu respecte a corregir la redacció d'aquesta pro
posició no de llei, perque no hi ha cap dubte que els minis
tres, tant si són d'un partit com d'un altre, almenys saben 
llegir i escriure. Jo no molt més, pero aixo; i per tant si arri
ba la proposició no de llei redactada en els termes que -di
guem- es corresponen, un ministre tan si és d'un color com 
d'un altre podra efectivament donar-li curs; i si no, desgraci
adament, no li hagués pogut donar curSo 

Per tant, jo es tic completament convene;ut que com que 
el ministre no veura aBo del motu proprio, el que importa 
era corregir aixo. No obstant, la veritat és que no es corres
pon el títol -pel que voste dei a o diu- sobre actuacions coor
dinades entre el Govern central i el Govern balear. Per tant, 
jo no sé si es pot fer o no, pero a aque~_t ministre que hi 
pugui haver, tant un com un altre, li faria arribar el títol que 

es correspongués amb el contingut de la proposició no 
de llei; i així, li torn a repetir, segurament sera tan 
eficae; com tots pretenem que sigui, i sobretot és que ja 
des del principi li hem dit que li donaríem suport, i 
hem sospitat que no hi hauria la unanimitat que hi ha 
hagut amb l'anterior proposició no de llei, que a no
saltres ens hagués agradat que hi hagués seto Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal, el Sr. Orfila té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Guasch, Ji agralm els 
canvis que voste accepta a partir de la nostra proposta. 
Si més no, és més intel.·lígible que es parli en concret 
de problemes que causa la flota alacantina quan pesca a 
les aigües de les Pitiüses, encara que podríem convenir 
amb el Sr. Moragues que és una flota de l'Estat espa
nyol que pesca a aigües de l'Estat espanyol, pero la 
qüestió no és aquesta, tothom ho entén, una flota que 
parteix d'Alacant per pescar a les aigües d'Eivissa i 
Formentera, i ae;o és elaríssim; com també li agrai"m el 
canvi que incorpora del Reial Decret, que és 679, i no 
678, com per equivocació mecanograJica, entenem. 

Per tant, mirin, farem un esfore; per donar-li suport 
a la proposició no de llei, perque s'intenti resoldre 
aquest problema encara que, repetesc, possiblement 
farem somriure el ministre quan rebi l'escrit i vegi 
"sol·licitud d'actuacions coordinades", i vegi que no es 
parla de coordinació, i quan no es detalla -i nosaltres 
creim que sí, que s'hauria de detallar- en quin sentit 
volem modificar aquest artiele 8 del Reial Decret. La 
contingentació simplement s'apunta com una possibili
tato És una possibilitat, no es demana que es vagi a la 
contingenta ció , per tant s'apunta com a darrer extrem, 
la darrera sortida; i aquest canvi de la redacció de l'arti
ele 8 entenem que el ministre hauria d'entendre que fa 
referencia a 1 'horari, al tema de les hores de que parlava 
el Sr. Guasch, i per tant fent un esfore; li donarem su
porten perque se resolgui o s'avanci en la solució d'a
quest problema, que és real, com li he dit al principio 
Tots els grups coincidim que existeix i que s'hauria de 
resoldre d'alguna manera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. El Sr. Moragues té la paraula. 

EL SR. MORAGUES 1 GOMILA: 

Gracies, Sr. President. Vull dir, Sr. Guasch, nosaltres 
hem intentat explicar per quines raons no li podíem su
port sense cap tipus de nirvis, bastant més tranquil que 
de la manera que voste m'ha contestat. M'ha explicat 
una serie de qüestions, pero no m'ha contestat cap de 
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les que jo Ji exposava. Nosaltres II hem dit que voste exposa
va tina probJematica que és real, que és coneguda j que és 
antiga; que l'li ha hagut acorcls entre les confraries per inten
tar solucionar-les. També Ii he dit que les actuacions de la 
flota alacantina es fan clins ¡'estricta legaütat, i CJue les infrac
cions que es puguin produir s'han de denunciar. Per part de 
les autoritats competents, la Comandancia de Marina o la 
inspecció de pesca d'aquesta comunitat, que sap molt bé 
quan es produeixen les infraccion c1 'amanament, per exem
pie. Si voste que la Comandancia de Marill.a no actua per les 
raons que sigui, la inspecció de pesca de la Comunitat Auto
noma pot aixecar acta d'aquestes qüestions i les pot fer pas
sar a l'autoritat competent. 

Aixo és una primera qüestió. La segona qüestió, li he dit 
que les argumentacions gue voste clonava no tenien res a 
veure amb el decret que vol modificar. Li he dit que si la 
qüestió fonamental és que l'esfor~ de pesca que afecta les 
aigües d'Eivissa i de Formentera és superior al que es pot 
mantenir, a~o té una altra via que no és la modificació del 
decret que vostes plantegen aquí, sinó que és una altra cosa. 
I li he dit que tal vegada sigui així, que tal vegada voste té 
raó, que si tecnicament a~o es demostra, i vos tes ho plante
gen aquí de manera diferent, perque és una altra qüestió, el 
Grup SOCIALISTA li pot donar suport, sense cap problema, 
com hem donat suport a altres qüestions, perque som aquí 
per intentar resoldre els problemes deis ciutadans d'aquesta 
comunitat autonoma, pero sense oblidar els drets que tenen 
tots els espanyols que actuen dins la legalitat, dins la norma 
general d'aguest país. i en aquest cas les flotes alacantina, 
murciana o catalana, actuen dins la legalitat, indepen
dentment de les infraccions que es puguin produir, que tenen 
un altre camÍ per ser resoltes. 

Per tant, Sr. Guasch, em sap greu que la seva intran
quil'litat -supos que preelectoral- li hagi fet perdre el nord, 
i no m'hagi contestat a les qüestions tecniques que jo li plan
tejava a la seva proposició no de llei, perque tal vegada ,ens 
haguéssim pogut posar d'acorcl, Naturalment voste a un 
esport molt estes en aquest país, que és vendre la pell de 
l'ós abans de matar-lo. Jo no sé que passara dia 7 de juny, 
pero em tem molt que l'ós continuara sent viu el mateix que 
és ara. Moltes gracies, Sr. President. 

" 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Moragues. Ha acabat el debat, passarem a la 
votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen 
posar dret per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gracies, po
den seure. 

37 vots a favor, cap en contra, 20 abstencions. Queda 
aprovada la Proposició no de llei 1174, 

IV.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ de la 
Proposició de Llei RGE núm. 676/93, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a avaluació 
d'impacte ambiental, valoració economica del medi 
ambient i gestió pública. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al quart punt de l'ordre del dia, que corres
pon al debat de presa en consideració de la Proposició 
de Llei 676/93, presentada pel Grup Parlamentari SOCI
ALISTA, relativa a avaluació d'impacte ambiental, valo
ració economica del medi ambient i gestió pública, Té 
la paraula pel grup proposant la diputada Sra. Barceló, 

LA SRA. BAR CELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President, senyores diputades, senyors 
diputats, Des del Grup Parlamentari SOCIALISTA 
presentam per a la seva presa en consideració aquesta 
proposició de llei d'avaluació d'impacte ambiental amb 
un objectiu ben clar: possibilitar una més correcta i 
ajustada valoració i consideració de tots els aspectes 
implícits amb la utilització del medi ambient dins la 
gestió pública. Per a~o és imprescindible que d'acord 
amb els principis i programes de medi ambient de la 
Comunitat Europea adaptem la reglamentació de la 
nostra comunitat autonoma, a les necessitats propies de 
la nostra realitat, una realitat insular, ecologicament 
caracteritzada per la seva fragilitat i la limitació de re
cursos, economicament lligada al desenvolupament tu
rístic, una activitat ecologicament i sobretot mediambi
entalment exigent. Principis comunitaris que expliciten 
la interdependencia deIs objectius del desenvolupament 
economic i la preservació del medi ambient, la conveni
encia d'avaluar les conseqüencies que sobre la qualitat 
de vida tenen els impactes ambiental s provocats per les 
activitats productives, la necessitat d 'evitar tota explota
ció de recursos i de medi natural que impliquin danys 
sensibles per a l'equilibri ecologic, la necessitat en defi
nitiva d'establir els suficients instruments de prevenció 
en la gestió del medi per aconseguir el que s'anomena el 
desenvolupament economic sostingut, del qual molts ara 
parlen. Definir-lo com el que pot satisfer les necessitats 
actuals de desenvolupament economic sense comprome
tre la capacitat de les generacions futures de satisfer les 
seves. 

I ningú millor que nosaltres, des de la nostra propia 
realitat insular i economica, per entendre la importancia 
que aquests principis sigui n desenvolupats legalment, 
amb les suficients garanties jurídiques, fent de la protec
ció del medi ambient una eina estrategica per al desen
volupament economic de la nostra comunitat, en Iloc 
d 'una simple i constant declaració d 'intencionalitats 
sense concreció moltes vegades, i en tot cas a voltes en 
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actuacions lligades a un alt grau de discrecionalitat; continu
ant sent així a la nostra comunitat els temes mediambientals 
motius de constant contesta política. 

Pero avui voldríem deixar de costat aquest debat de mú
tues acusacions polítiques, unes d'afavorir el creixement 
entes en sentit estricte, basat en magnituds comptables, com 
la renda i la productivitat, sense tenir en absolut en compte 
les implicacions mediambientals; i d'altres de dificultar o 
obstaculitzar tot tipus de creixement en nom de la protecció 
del medi ambiento 1 podríem convenir o estar d 'acord amb 
unes poques i simples premisses simples, pero no per at;o 
poc importants, i amb les quals quasibé tots els membres, 
molts deIs membres de cadascun deIs grups aquí presents 
s'han manifestat a través deIs mitjans de comunicació, no de 
la pra.ctica, estar-hi d'acord. 1 aquestes d'alguna manera són 
que en tot procés economic el medi, els recursos naturals, en 
formen part; i at;o és una evidencia clara: són un recurs per 
a la producció de béns i serveis, des del seu punt de vista 
quantitatiu, pero també des del punt de vista de qualitat 
d'aquests recursos. Per altra banda també tenen una deman
da com a producte acabat de consum, i el turisme n'és un 
-bon exemple. 

En segon 1I0c, a l'assignació de recursos naturals a una 
determinada activitat economica, condiciona l'evolució d'al
tres de possibles. En part per les interrelacions economiques, 
en part pels costos externs que en concret pot generar, com 
la contaminació; i a vegades fins i tot per les incompatibili
tats. que el consum de recursos natural s no renovables, l'ús 
d'altres explotats per sobre els llindars d'autoreproducció, i 
les actuacions irreversibles sobre el medi fetes per les actuals 
generacions suposen la negació d 'uns determinats recursos 
per a les generacions futures; suposen un cost intergeneracio
nal, que els recursos naturals i el medi formen part d'un 
conjunt de dotacions limitad es totes elles, que que disposa la 
societat i que són susceptibles d'usos alternatius. 

Per tot at;o el medi apareix intrínsecament lligat a la 
planificació economica global, i també a la presa de decisions 
quotidianes, i des de la perspectiva del sector públic, és im
prescindible reconeixer la necessitat que l'avaluació i consi
deració deis aspectes inclosos en aquesta utilització o en 
qualsevol utilització del medi ambient passin a formar part 
de totes i cadascuna de les polítiques sectorials, siguin en 
definitiva valorats per part de qualsevol tipus de gestió públi
ca. Així, a partir deis principis assenyalats, les premisses 
d'acord exposades, la legislació comparada i sobretot a partir 
de tenir en compte la nostra propia realitat insular i les nos
tres necessitats de desenvolupament economic, hem elaborat 
aquest projecte de lIei. 

Les aportacions que hi du incorporades respecte al Decret 
del Govern, decret que par altra banda hem d'assenyalar que 
ja al seu preambul es defineix com una normativa provisio
nal i progressiva, és a dir, que el seu objectiu era obrir un 
període d'experimentació i correcció previ a la reglamenta
ció definitiva; repetesc, les aportacions respecte a aquest 
decret, i a grans trets, serien les següents. Primer, la propia 

fórmula jurídica escollida, que ha de permetre ser vo
luntat no només del Govern, sinó ser voluntat del debat 
polític de l'aportació que puguin fer tots els grups polí
tics per tal de poder arribar al necessari consens que vol 
dir que implica el desenvolupament economic lligada a 
la protecció mediambiental, donant així la maxima 
garantia jurídica a la protecció mediambiental i el ne
cessari consens per tirar endavant un sistema tan impor
tant com aquest. 

Pero també és important que sigui en forma de llei 
per la insuficiencia de la legislació estatal, establerta 
com una legislació de mínims, i per tant insuficient en 
referencia a la nostra realitat illenca, una realitat -repe
tesc- d 'un petit espai de fragilitat economica, de pocs 
recursos i d'economia turística. És necessari fer des de 
les Illes una passa més a partir del desenvolupament de 
les nostres propies competencies. 

En segon 1I0c reafirmam i ampliam la propia defini
ció d'avaluació d'impacte ambiental, establint un caire 
unitari al contingut deIs estudis, de tots els estudis; i el 
seu grau d'aprofundiment vendra donat per la magnitud 
de l'impacte, el donara la propia activitat, i no la discre
cionalitat del Govern. Desapareix així el que s'anome
nen les avaluacions d'impacte ambiental simplificades, 
perque és curiós observar que en el decret, de les 59 
activitats que són objecte de declaració d'avaluació d'im
pacte ambiental, 48 ho són dins el capítol de les simpli
ficades, assequible per tant el seu contingut a la discreci
onalitat i conveniencia del Govern. 

En tercer 1I0c, possibilita d'una manera efectiva in
cloure la presentació d'alternatives, justificació de solu
cions proposades, implicacions economiques deis seus 
efectes ambientals, entre d'altres ampliacions en el con
tingut deIs estudis; possibilita, repetesc, triar, escollir la 
solució més viable ecologicament i economica a curt i 
lIarg termini. 

En quart 1I0c hem de dir que garanteix l'existencia i 
el compliment d'indicacions i mesures protectores i 
correctores en les declaracions d'impactes ambientals; i 
a més inclou els programes de vigilancia per fer-les 
efectives. Així també els dictamens d'impacte ambiental 
determinaran les condicions en que s'han de realitzar els 
projectes o actuacions, i aquestes condicions a més de 
contenir especificacions concretes sobre protecció de 
medi ambient, és important assenyalar que hauran de 
formar part, o formaran un tot coherent amb les exigi
des per la propia autorització del projecte. 

En cinque lIoc garanteix la publicitat del dictamen 
d'impacte ambiental, rebutjant aquí també qualsevol 
tipus de discrecionalitat per part del Govern, que permet 
l'excepció soIs a judici del comite d'avaluació d'impacte 
ambiental. En sise i darrer terme, inclou el que normal
ment aquest govern oblida, la vigilancia i la responsabili
tat. Suspensió d'activitat, fiances, sancions, restitucions ... 
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En definitiva, tot el que fa que una llei s'apliqui, o es consi
deri només soIs pur tramit o propaganda política. 

I per acabar, només em queda assenyalar, recordar en 
definitiva, que el projecte presentat és només un projecte, i 
com a tal es present~ per ser debatut i per ser esmenat en 
multitud de punts. Es així només una eina de treball per 
aconseguir fer una passa endavant en la millora i la preserva
ció deIs nostres recursos naturals i en definitiva, també repe
tese, una millora per a la nostra economia, una possibilitat 
més d'actuar amb previsió i garanties d'efectivitat. I per a¡;o, 
perque es pugui debatre i puguem a partir de tots millorar 
aquest projecte, esperam sigui acceptada la seva presa en 
consideració. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Grups que vol en intervenir en tom 
a favor o en contra? Pel Grup Parlamentari MIXT té la 
paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aques
ta proposició de llei, que avui es presenta aquí per a la seva 
presa en consideració, pretén regular els estudis d'avaluació 
de l'impacte ambiental, i ens parla en el capítol primer de 
la discrecionalitat que en aquest moments s'empra en aquest 
sentit, així ho ha manifestat la portaveu del Grup SOCIA
LISTA. Jo voldria dir que sí és cert, que a¡;o pot ser que 
sigui així, i que podríem fer una similitud amb el que en 
alguns casos succeeix també amb les qüestions que es plante
gen o se susciten en el que s'anomenen comissions de patri
moni historic i artístic, que també funci'onen amb una certa 
discrecionalitat. Com deia, en aquest capítol primer es parla 
de la descripció de l'inventari, de la identificació i la valo
ració objecte de l'estudi d'impacte ambiental, i l'obligatorie
tat d'una serie de mesures protectores i correctores. 

Posteriorment, el seu capítol segon es dedica al procedi
ment i fonamentalment a la tramitació i dec1aració. Per 
últim, en el seu capítol tercer es parla de la vigilancia que 
s'ha d'exercir i de les responsabilitats que es poden derivar 
de l'incompliment d'aquesta propia llei. També se'ns parla 
de la necessitat que els equips redactors estiguin formats per 
persones amb suficient valua tecnica, i també en altres apar
tats es parla de la confidencialitat deIs informes que s'hagin 
d'emetre per aquells que hagin de fer aquesta avaluació d'im
pacte ambiental. 

Tot a¡;o, recollit en forma de llei, hem de dir que en 
aquests moments es troba recollit precisament a part d'aques
ta normativa que aquí es presenta com antecedent, fonamen
talment a la normativa de caracter estatal, en el Reial Decret 
Legislatiu 1302/86, i a l'anterior, que ja havia sortit el 4/86 de 
23 de gener. Per una altra banda, també per part de la Co
munitat Autonoma s'aplica normativa relativa a aquestes ava
luacions d'impacte ambiental. En definitiva, creim que el que 
es pretén avui aquÍ és donar-Ji forma de llei a unes normati-

ves que existeixen i que de fet són les que són d'aplica
ció en aquests moments per quan es de manen aquests 
informes d'impacte ambiental. En tenim molts d'exem
pIes, i en posaré dos concrets, en el cas de 1 'illa de Me
norca, que no justifiquen que sigui necessari que hi hagi 
una llei, perque realment han funcionat, o almanco 
se'ns ha volgut dir que han funcionat correctament. El 
cas de les instal-lacions de Gesa en el port de Maó, que 
sembla que no causen cap impacte ambiental, i que per 
tant s'ha seguit la normativa existent, per tant ja s'ha fet 
sen se que existís aquesta llei, i que avui es presenta 
aquí a la seva presa en consideració; i per una altra 
banda tenim la sol· licitud que s'ha fet d'un informe 
d'impacte ambiental sobre unes obres que fa actualment 
el Consell Insular de Menorca, que és la construcció 
d'una planta d'eliminació de residus solids urbans de 
l'illa de Menorca, i que sembla que també s'han com
plert totes les norma ti ves existents, i que en principi no 
hi ha d'haver cap problema. 

Per tant, si bé entenem que és correcta la formulació 
que es fa amb aquesta proposició de llei, també entenem 
que en aquests moments existeix normativa suficient per 
garantir que estiguin correctament redactats aquests 
informes d'avaluació d'impacte ambiental i la seva apro
vació previa a la posada en funcionament d'ins
taHacions de tot tlpus o cankter, tal com es recull a 
l'annex de la proposició. En definitiva, davant aquesta 
situació i davant aquesta proposta, el Grup Parlamentari 
MIXT la seva postura sera d'abstenció. Moltes gracies. 

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President 
en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari 
PSM I EEM té la paraula el Diputat Sr. Sansó. 

EL SR. SANSÓ I SERVERA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Sra. Barceló, li he de confessar que després de la seva 
intervenció m'ha completat almanco bastant més el que 
tenia d'aquesta llei. La nostra intervenció anira un poc 
encaminada sobre el paper que tenim, i no tant sobre la 
intervenció que hem sentit. Ens trobam avui davant una 
proposició de llei presentada pel seu grup, sense cap 
dubte ben intencionada pero, la veritat sigui dita, molt 
poc treballada, i on el nostre grup hi ha trobat molts de 
dubtes. Com que fins ara el Govern del PP-UM ha apli
cat una política de deixar fer, és normal que el seu grup 
pensi que 1i rebutjaran aquesta llei. J ust així podríem 
entendre la presentació d'aquest esborrany, jo diria 
inicial, no massa ben redactat, incomplet i poc aplicable. 

Si després de set anys aquest govem no ha estat 
capa¡; ni de presentar una llei com aquesta que es pre
senta avui, és perque aplicar respon a un model d'inter-
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venció de l'administració respecte de les activitats sobre el 
medi ambient, que el Govern PP-UM no vol o no pot assu
mir. Davant aquesta realitat el nostre grup que, com el seu, 
demana accions concretes en l'ordenació del territori, veu la 
importancia que pot tenir aquesta llei. Degut a aquesta im
portancia li volem manifestar que és una vertadera llastima 
que davant un instrument no soIs molt necessari, sinó més 
bé jo diria imprescindible per tots els que desitjam una pro
tecció més real de tota la nostra natura, no hagin presentat 
vos tes una llei molt més seriosa. 

Estam d'acord amb vostes que un decret no és una llei, 
i que aquest decret del Govern de que parlam, pecaran si és 
molt important i resulta soIs parcial. Un exemple cIar del que 
dic és que el decret obliga les obres de particulars i de la 
Comunitat Autonoma, pero no ho fa cIarament a les de 
l'Estat, que s'ha negat afer-les per exemple en el cas de 
regenera ció de platges. El nostre grup pensa que mitjan<;ant 
es provoca un gran impacte ecologic, i aixo és molt perjudi
cial. A més tenim cIar que el Decret 4/86 de 23 de gener és 
una normativa provisional, com molt bé ha dit la Sra. Barce
ló, que després d'un període d'expoerimentació hauria de 
donar lloc a una llei que reguli cIarament la protecció del 
nostre medi ambient i controli les activitats que hi poden 
incidir negativament. 

Davant aquesta proposició de llei em permetra que li 
digui, Sra. Barceló, que cada dia entenem menys la política 
practicada pel seu grupo Perdoni, pero li he dir, i la de tots 
els grups amb representa ció a Madrid i dependents de Ma
drid. Em demanara per que dic aixo; soIs li puc contestar 
que m'agradaria molt que acIarís voste el que fa per aquesta 
protecció el Govern del PSOE a Madrid. De qualque manera 
ho ha dit, i ha dit que no era suficient el que feia, de qualque 
manera ho ha dit a la seva intervenció; no ho deia a la pro
posició de llei. Si ho fa com ha fet a la discussió d'avui, tal 
vegada tendrem més criteris per a aquesta discussió. Aquí 
veim -i aquí va el que li deia- com el seu grup, qui sap si 
pensam que prest perdra el Govern de l'Estat, ens proposa 
que les obres de l'Estat hi estiguin obligades, com les altres, 
rompent un poc la línia del seu grup quan es tracta de re
provar el Govern central. No posaré exemples, perque crec 
que no són necessaris. 

En altres aspectes li vull dir que la proposició de llei 
empitjora encara més el decret vigent. Per exemple, no fa 
una gradació deIs estudis, que per al nostre grup és molt 
convenient i necessari. Creim, Sra. Barceló, que una planta 
incineradora mereix un estudi molt més detallat i profund 
que un nou reguiu o que una granja de gallines. 1 aixo soIs 
és un deIs molts d'exemples que podem posar, i que crec que 
no val la pena. Li vull dir també que aquesta proposició de 
llei per l'únic que ens serveix és com a punt de partida, com 
voste ha dit, per un debat molt més profund, que estara 
d'acord que és el que requereix una llei, pero no gaire més 
cosa. 

Com que crec, com he dit, que el PP-UM no els acceptara 
aquesta proposició, i em bas amb la suposició que en tenen 

suficient amb aquest decret; basta mirar que fan amb ell, 
crec que no aniran més enfora, perque una llei encara 
els obligaria a més. Amb l'experiencia que tenim, crec 
que aixo no anira més enfora, pero la preocupació del 
nostre grup hi éso Per tot aixo em limitaré a fer-li una 
pass ada sobre el text, i em permetra fer-li uns comenta
ris no massa detinguts, pero sí necessaris. 

Si aquesta proposició de llei fos admesa a tramit, 
cosa per altra part, i li vull dir ja des d'aquí que ho 
desitjam, almanco tendríem un punt de partida per 
comen<;ar a treballar i fer realment entre tots una llei de 
protecció del nostre medi ambiento El nostre grup pre
sentara les corresponents esmenes que sens dubte servi
ran per millorar en la mesura del possible tant la redac
ció com el que és encara més important, el contingut. 
Per tot aixo 1i vull avan<;ar que el Grup Parlamentari 
PSM 1 EEM li donara suport, votara a favor de l'admis
sió a tramit, pero també, i encara que pareixi una con
tradicció, Sr. Obrador, li vull dir que el PSM 1 EEM no 
veuria malament que retirassen aquesta proposició i 
tornas aquí molt més treballada. Tal vegada aixo faria 
que els senyors de la dreta es prenguessen més seriosa
ment aquesta llei, ja que completaría i milloraria el seu 
decreto 

No m'hi estendré gaire, pero m'agradaria explicar de 
passada els nostres motius per arribar a demanar al 
Grup SOCIALISTA la retirada d'aquesta llei, deixant 
cIar que si ens obliguen, les votarem a favor, no passin 
pena pel nostre vot. La proposició de llei comen<;a amb 
una pessima redacció i estil. No m'hi estendré, pero la 
segona frase a l'articIe és antologica. La torni llegir, Sra. 
Barceló, i tal vegada em donara la raó. Crec també que 
la Comissió balear de medi ambient no és en absolut 
l'organisme adequat per tramitar o resoldre res, ja que 
es tracta d 'un organisme de caracter corporatiu, i no 
executiu o de gestió. Recordem com va informar favora
blement la construcció de la planta incineradora de Son 
Reus, malgrat el seu greu impacte que provocara sobre 
l'ambient i la salut humana. Crec que l'organisme res
ponsable ha de ser la Direcció General de Medi Ambi
ent, sense que amb aixo vulgui dir que em mereixi més 
confian<;a. Supos, Sra. Barceló, que vostes han fet 
aquesta redacció pensant que és una llastima que l'orga
nisme responsable sigui la Direcció General de Medi 
Ambient, ja que la seva incompetencia és ben notoria; 
pero també crec que pensen com jo, que la incompeten
cia del Govern balear també és notoria i encara el te
nim. 

Els articIes 13 i 15, Sra. Barceló, s'haurien de refon
dre. Estam d'acord que aquesta informa ció pública s'ha 
de fer al BOCAIB, pero no estaria de més que també es 
fes a la premsa, deixant cIar que aixo hauria d'anar a 
compte deIs promotors. L'articIe seria molt més logic 
que anas abans de passar el projecte a informació públi
ca, perque si no és així ens trobarem que l'estudi sera 
completat després de la informació pública; i aixo no 
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s'entén massa bé. L 'artiele 17 ens parla de declaració d 'im
pacte ambiental, pero on ens diu cJarament quins projectes 
ha de tenir aquesta declaració s'bauria de completar molt 
rnés. L'article 21 eos parla que la clecJaraeió d impacte ambi
entaJ es fara pltblica' el que no ens diu enlloc é coro es fara 
pública i on es fara. L'article 25, i aquest artide sí que vol
dria de qualque manera que l'escoltas, perque no l'entenem. 
Parla de finances, diu "les decIaracions d'impacte ambiental 
podran exigir les oportunes finan ces que garanteixin la seva 
exempció"; a una altra part diu "aquestes finances es eons
tituiran" etcetera etcetera. No entenem, Sra. Barceló, que 
fan les finan ces aquí. Ens ha hauria d 'explicar millar, ja que 
no som cap expert en aquesta economía. 

Sí, és una proposició de llei, i crec que aquests errors no 
es poden fer. Ja ho sé que vol dir fianlta. L'articIe 26 no el 
deixen vostes ben cIar: Oui suspendra I'obra? Aixo és molt 
més important del que pareix. El nostre grup vol tenir cIar 
de qui és aquesta responsabilitat, ja que hem de poder dema
nar responsabilitats si no es compleix la llei, com sol passar 
a vegades. l'article 27 parla de sancions successives; s'hauria 
de posar un termini entre elles, una cada any seria massa 
poc, i una cada dia podria ser excessiu; per aixo hauria de 
precisar molt més aquest article. Seria positiu també incor
porar la proposta de contrainforme, que funciona en altres 
paisos amb més experiencia en aquest instrumento No ho 
duim redactat, pero en essencia diu que qualsevol entitat o 
organisme pot elaborar una avaluació d'impacte ambiental 
distinta de la del promotor, i tramitar-la en paral'lel a aque
lla, a informació pública incIosa. i que l'administració esta 
obligada a considerar-la per a la declaració d'impacte ambi
ental. Aixo, Sra. Barceló, ens donaria una bona garantia 
contra el rise d 'un estudi clarament partidista que els promo
tors -i voste ho ah dit a la seva intervenció- estaran sempre 
temptats afer i a pagar. 

Per acabar, li vull dir que el títol del primer de l'annex 
és molt dolent. Un diccionari elemental ens diu que zoologia 
és la ciencia que estudia els animals. Entenem que sotmetre 
una ciencia a l'avaluació d'impacte ambiental pot ser tota 
una novetat. A més, on hi coHocam els camps de golf, tan 
de moda en aquests moments? 1 del que seguim pensant que 
augmentar la qualitat de vida no és consumir més territori. 
L'espai es continua degradant i no sabem molt bé on ens vol 
dur aquest govern. On coHocam les activitats forestals, per 
posar un altre exemple? Aquest apartat, que per al PSM 1 
EEM és molt important, veim com a la seva proposició és 
molt deficitari. Li assenyalaré, per acabar, només alguns 
exemples; i tot aixo ho haurem de fer amb esmenes si la 
pro posta és acceptada; pero la veritat és que en lloc d'esme
nes pareixera que feim una !leí nova. 

Perque jo li vu!l dir, per que la concentració parcel'laria 
de reguiu esta exclosa? Un punt. Entenem que la transfor
mació a cultiu de terrenys incultivables és poc realista; es fa 
necessari precisar la longitud mínima de les pistes forestals 
sotmeses a impacte ambiental. La proposició preveu les gran
ges de porcs, polls i bous; pero no les d 'ovelles, eabrum, 
etcetera. Creim que falten les explotacions cinegetiques co-

mercials. Per que no hi ha a la proposició l'explotació 
d'aigües subterranies, que avui és un deIs temes més 
importants plantejats dins la nostra comunitat. On són 
els camps de tir? 1 les instaHaeions esportives de gran 
ocupació de sol, eom poden ser circuits de cross, auto
mobilisme, etcetera? Les activitats militars haurien d'es
tal' incIoses dins la proposició, governi qui governi, hem 
de posar també als militars qualque cosa. Poden sortir 
nous sistemes de pesca que haurien de tenir prevists. 
M'ha sorpres, Sra. Bareeló, que a la proposició de llei 
parlin de cementeris d'automobils; i a vostes que els 
agrada parlar tant del Bon Sossee, no anomenin cemen
teris eom el Bon Sossec; jo no ho he vist. Creu voste 
que les obres als torrents s'han acabat? Jo cree que no, 
encara queda molt per fer, i aixo hauria de figurar a la 
proposició. 

No les vu!l cansar més, com he dit al principi. Si 
aquesta proposició de llei és admesa a tramit, el nostre 
grup, que com ha pogut veure hi té molt a dir, ja fara 
les esmenes pertinents; pero els hem volgut dir que per 
a nosaltres aquesta proposició de llei era molt manca de 
contingut, i cree que quan una proposició quan ve aquí 
hauria de venir molt més completa. El PSM-EEM creu 
que s'hauria de refer completament, per aixo es tornin 
pensar vostes el que els deia al principi, i duguin una 
llei molt més elaborada, que no ens obligui a aquest 
grup a haver de fer una altra !lei a for~a d'esmenes. A 
nosaltres ens agradaria més que quan ve la llei aquí, a 
forlta d'esmenes es pogués solucionar i arreglar, pero no 
així com ho haurem de fer que, com han vist amb el 
contingut, hi ha molt per afegir. Gracies, Sr. President. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sansó. Pel grup PP-UM el Sr. 
González Ortea té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias Sr. Presidente, señoras, señores diputados. 
Sra. Barceló, menos mal que le van a apoyar, menos mal 
que le van a votar favorablemente el Grupo del PSM 1 
EEM, porque no quiero pensar lo que hubiera sucedido 
si llegan a tener que salir a esta tribuna a decir que le 
votan en contra. 

Bueno, vamos allá. Miren, yo, francamente, tenía 
preparadas unas cuartillas que preparé hace un rato 
aquÍ, mientras escuchaba la interesante discusión sobre 
temas económicos, sobre este punto. Y la verdad es que 
empezaba por decir que era público y notorio que el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma está redactando 
un decreto de evaluaciones de impacto ambiental. Y lo 
deCÍa con toda sinceridad, porque es así como lo creo 
y como francamente enfocábamos nosotros, o enfoca
mos, esta proposición de ley que presentan ustedes hoy. 
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El Gobierno de la Comunidad Autónoma, que elaboró en 
su momento un decreto de evaluaciones de impacto ambien
tal, que por cierto fue pionero en España, porque ni la admi
nistración del Estado ni la de ninguna comunidad autónoma 
tenía eso, un decreto similar o una normativa similar, y que 
la viene aplicando rigurosamente, y que fue después copiado, 
empezando por la administración central, y continuando por 
otras comunidades que, como digo, copiaron el decreto del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, 
yeso nos llena de orgullo; y por cierto está repetido aquí, 
y no por nosotros, por otros grupos parlamentarios, y creo 
recordar que concretamente por el suyo, Sra. Barceló, está 
así reconocido hace algún tiempo y hablando de temas simi
lares a éste, de manera que por consiguiente, como digo, ese 
decreto efectivamente en su preámbulo preveía ya que fuera 
necesaria una modificación en la medida en que efectivamen
te se fueran presentando singularidades que requirieran un 
tratamiento nuevo, singularidades que también podían pro
ducirse por vía legislativa, como efectivamente se produje
ron, tanto por la administración del Estado como por la 
administración de la Comunidad Económica Europea. 

Como consecuencia de eso se puso en marcha no hace 
mucho una modificación del Decreto de impacto ambiental 
de la Comunidad actualmente en vigor, y esa modificación 
que se puso en marcha yo la tengo aquí y sinceramente creí 
que ustedes también la tenían, y que la tenían en esa cáma
ra todos. Es solo después de escuchar a los tres portavoces 
de los otros grupos, que ninguno se ha referido a esto, que 
realmente he recogido velas, porque los iba a acusar de opor
tunismo, sinceramente los iba a acusar de oportunismo, pero 
recojo velas. A la vista de que los otros portavoces tampoco 
lo conocen, veo que lo que pasa es que tienen ustedes un mal 
servicio de información. 

Este borrador de decreto se viene preparando hace ya 
algunos meses, y además yo empezaba por decir que era 
público y notorio que esto era así porque resulta que se 
repartió a todo el mundo prácticamente, concretamente, 
desde luego, a todos los miembros del pleno de la Comisión 
balear del medio ambiente, es decir que eso incluye desde el 
presidente de la Comunidad, que la preside, diversas canse
lleries, los tres cansells insulares, el de Mallorca, el de Ibiza 
y Formentera, y el de Menorca, que tienen allí sus repre
sentantes, representantes de la Universidad, diversas entida
des con interés directo o indirecto en la cuestión ambiental, 
en concreto me quiero referir a entidades como el GOB o el 
Inese, que están presentes en la comisión, hasta entidades 
como el Colegio Oficial de veterinarios, me parece que el 
Colegio de ingenieros agrónomos, la verdad es que no tengo 
aquí el decreto y no recuerdo de memoria todos, pero hay 
una enorme cantidad de personas de todo tipo interesadas, 
desde luego, directa o indirectamente, a través de institucio
nes; hay incluso personas a título particular, personas nom
bradas como miembros del pleno de esa Comisión de medio 
ambiente por su especial relevancia profesional en el tema. 
Podría citar aquí algunos nombres que creo que serían 
indiscutibles. 

A todas estas personas se les facilitó un borrador de 
este decreto que tengo aquí, y lo que vaya pedir al Go
bierno y a la Dirección General de Medio Ambiente, en 
un alarde de competencia reparta uno de estos también 
a los grupos parlamentarios, porque -y a eso voy- la 
razón de repartir este borrador del decreto no fue exclu
sivamente para decir 11 hombre, estamos haciendo esto, 
vean ustedes 10 que trabajamos 11 , sino que fue para que 
todos los miembros de la comisión y todas las personas 
interesadas pudieran aportar al decreto todo cuanto se 
les ocurriera, en materia lógicamente específica del 
decreto, y que recogiera cualquier tipo de problema que 
se hubiera podido presentar con relación a esto. 

Por consiguiente, y lo digo muy en serio, vaya pedir 
a la Dirección General de Medio Ambiente que por 
favor remita a los grupos parlamentarios y a la mayor 
brevedad posible una copia de este decreto para que 
tengan oportunidad también estos grupos parlamenta
rios de participar y de ofrecer todas las sugerencias. El 
Sr. Sansó ha hecho un montón de sugerencias, por 
ejemplo, a su proyecto de ley, algunas me parecen más 
razonables, otras mucho más discutibles, pero en defini
tiva pueden así presentarlo a este decreto, porque -y ésa 
es la segunda parte del asunto- Sra. Barceló, nosotros no 
vamos a apoyar este proyecto de ley, y comprenderá por 
qué. Es decir, porque si se está elaborando ese decreto, 
que me parece que va ya por el sexto borrador, a medida 
que se van incorporando cosas que van presentando las 
diversas entidades o personas que decía antes con inte
rés en el tema. Si se está elaborando eso por parte del 
Gobierno, me parece ocioso ahora promover la aproba
ción en esta cámara de una proposición de ley en este 
sentido y volver a empezar. 

Yo creo que, francamente, es mucho mejor -y desde 
luego eso hasta donde yo sé creo que eso es así- el Go
bierno ya ha tomado nota de esta proposición de ley que 
ustedes presentan, y en la medida en que tiene alguna 
aportación nueva; pocas, Sra. Barceló, pocas aportacio
nes nuevas, porque yo podría decirle que hablando del 
tema con alguna persona especialmente significada y 
conocedora, profesionales en definitiva del asunto, me 
dicen que el este proyecto de ley que presentan ustedes 
es básicamente el Decreto de medio ambiente que está 
vigente en la actualidad, el del año 1986 de esta comuni
dad autónoma a qué antes me refería, y junto con 1031, 
1032; ustedes mismos los citan en los antecedentes, 
concretamente es el Real Decreto legislativo 1302, de 28 
de junio, de evaluación de impacto ambiental. La propo
sición de ley recoge básicamente el decreto de las Balea
res, más la normativa nacional que sale en ese decreto; 
de manera que, por consiguiente, no es que aporte mu
chas cosas, pero sí que aporta alguna; hay alguna cues
tión que efectivamente es novedosa, por ejemplo, yo 
ahora de memoria recuerdo que hablan ustedes de la 
evaluación cero, de la opción cero, de algunas cosas que 
no se habían recogido, no estaban en el decreto este 
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nuevo que está elaborando el Gobierno, y por consiguiente 
que creo que vale la pena que las aporten. 

Quedaría nada más discutir cual es el rango, admitamos 
que ha un decreto en el que ha trabajado ya y participado 
mucha gente, qué rango le damos, por qué no darle a este 
decreto el rango de ley. Hay una razón fundamental y básica 
a mi juicio, y es la siguiente: hay algunas comunidades que 
tienen ley, concretamente creo que Cataluña, Valencia, tie
nen ley, aunque luego la desarrollan, Valencia concretamente 
la desarrolla en un reglamento que aprueba por decreto, de 
manera que la ley no es inmediatamente útil, 10 inmediata
mente útil es el decreto. Otras comunidades como Galicia y 
como Cantabria, creo recordar, tienen decreto. Canarias 
también creo que tiene una ley. 

Lo que pasa es que la teoría más generalizada en toda 
España y en todas las comunidades autónomas ha sido la de 
esperar a que el Gobierno central haga la ley, mejor dicho el 
Parlamento, por supuesto, a impulso del Gobierno o de un 
grupo parlamentario, en definitiva que el Parlamento nacio
nal elabore la ley de medio ambiente, la ley básica. En una 
ley básica las competencias son del Estrado español, no de 
las comunidades autónomas, y a partir de esa ley básica 
elaborar en las cámaras de las diversas comunidades autóno
mas una ley medioambiental que, entre otras cosas, recoja 
todas las evaluaciones de impacto ambiental, dedique a ello 
un título o varios, los que sean necesarios, para tratar con
cretamente este tema dentro del marco legislativo básico de 
una ley de medio ambiente que ustedes, los socialistas, no 
han hecho. Y me consta, porque en su momento la conocí, 
que la Unión de Centro Democrático tenía un borrador de 
esa ley. Ustedes no la llegaron a desarrollar, no sé si esperan
do también una legislación comunitaria que la verdad es que 
se está produciendo a bastante velocidad, de manera que 
aquí hay tres escalones que de alguna forma hay que encajar, 
la legislación comunitaria, la legislación del Estado español, 
y la legislación de la Comunidad Autónoma. 

Nosotros creemos que en el momento en que exista esa 
ley básica, lo suyo sería convertir ese decreto en una parte 
de una ley más general de medio ambiente. De modo que 
por esa razón creemos mas conveniente que de momento sea 
un decreto, insisto, notablemente m.odificado con la incorpo
ración de esa legislación que se ha ido produciendo de la 
Comunidad Autónoma y del Estado español, incorporando 
un decreto en el cual espero que participen todos los grupos 
de la oposición. Nada más, muchas gracias Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. González Ortea. En torn de replica la 
Sra. Barceló té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. D'en
trada el Grup Popular i el Grup MIXT han centrat vertade
rament el que és el debat, i per tant contestaré el Grup PSM 

1 EEM, per d'alguna manera rebatre la interven ció que 
ha fet, una intervenció que per comen<;ar assenyala que 
no es fa sobre el que jo aquí he explicat, sinó que es fa 
a partir del que ells havien llegit; i evidentment després 
d'haver escoltat el que ells han entes del que han llegit, 
tampoc crec que haguessin entes, ho hagués explicat. 

No han entes res, perque hauria de dubtar que sa
bessin llegit. Si volen anar repassant, i només per posar
los un exemple, activitats recreatives fora de planeja
ment, li dic punt 6.3; camps de golf, senyor, 1.17; fores
tals, nudis zoologics, per repetir-li, zoos i qualsevol 
tipus de centres que hi pugui haver animals, punt 1.7; 
tra<;at de pistes forestals, 1.6. Si d'alguna manera voste 
és incapa<; de fer un seguiment deIs punts concrets on 
es descriuen unes activitats, entenc perfectament que és 
incapa<; d'entendre el que és un plantejament d'un 
projecte de llei. 

El PSM diu i assenyala que no presentara, o no li 
interessa presentar o realitzar una llei a partir d'esmenes 
parcials. Evidentment. Pel poc temps que jo som en 
aquesta cambra, duc dos anys d'experiencia, en comissi
ó, en ponencia i també en plenari, he d'assenyalar -i 
molt a pesar meu- que el treball del PSM dins comissi
ons no ha estat ni tan soIs el de defensar moltes vegades 
les seves propies esmenes. És a dir, que fer una llei a 
partir d'esmenes, dubt greument que siguin capa<;os de 
fer-ho. 

Per altra banda també Ji he d'assenyalar coses puntu
als, que arriben al'absurd que no sigui capa<; d'entre-ho. 
Evidentment llevam la gradació de les avaluacions d'im
pactes perque es basen en el sentit discrecional del Go
vern i no esta regulat. Senzillament assenyalam l'obliga
torietat que tots els continguts siguin unitaris, i evi
dentment si a una activitat concreta la seva descripció 
dóna uns resultats x, una altra activitat en donara uns 
altres, pero tothom haura de passar pel mateix procedi
mento 1 fora discrecionaJitats. 1 si voste a<;o és incapa<; 
d'entendre-ho, la veritat, més val que no intervingui. 

No, per tant, encara ... no sé que més Ji he de dir, 
perque és que és impossible rebatre-li tots i cadascun 
deIs punts que ha assenyalat que, repetesc, fins i tot les 
faltes d'ortografia que com ha assenyalat de finances, li 
assegur que al document inicial posa "fian<;a" i és da
ríssim. Sí ha estat capa<;, i he estat la primera que he 
assenyalat el per que i quin es eren les aportacions del 
decret; i així d'aquí un poc lliga la interven ció deIs 
altres representants. 

D'alguna manera, i amb els continguts nous, es po
drien presentar a través d'esmenes, he de recordar que 
en l'anterior legislatura el conseller aquí ja va manifes
tar, i a partir d'un acord d'un mandat parlamentari, que 
el decret d'avui seria una llei, a<;o d'entrada; i una llei 
perque els grups parlamentaris aquí, o alguns deIs 
grups, hi volem participar, i a la vegada hi ha aspectes 
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que és claríssim que no es poden regular per decret, perque 
senzillament superen el marc legal de la legislació estatal, i 
per a~o creim que és important superar el marc aquest legal, 
i l'especificitat de ser illes ens obliga d'alguna manera a ser 
molt més rigorosos respecte a la consideració, al contíngut 
i al control de tot el que són els impactes ambientals. És a 
dir, nosaltres demanam una lIei per una banda per participa
ció, i per l'altra banda perque les especificacions d'una co
munitat com són les Illes, hem de tenir un marc específic i 
bastant més ample del que assenyala avui la legislació estatal, 
i d'acord amb els principis de les comunitats europees. 

És per a~o que d'alguna manera es fa una passa més 
respecte al decret avui existent, i fins i tot també es passa tot 
el que és el decret a nivelI estatal. Per a~o demanavem que 
fos una lIei que podria cobrir perfectament aquestes expecta
tíves. Respecte deIs altres punts concrets, es podrien debatre 
perfectament amb esmenes. 

Repetesc que sent moltíssim la manca d'enteniment amb 
el PSM, pero tampoc no em preocupa com a massa ates el 
nivelI d'explicacions que aquí ha donat i, repetesc, totalment 
infundades amb una lectura mínimament rigorosa. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. En torn de contrareplica el Sr. 
Sansó té la paraula. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Sra. Barceló, no tornarem entrar en debat, perque estam 
d'acord i li donarem el nostre suporto Ara bé, voste mateixa 
m'ha reconegut que és impossible rebatre el que he dit -aixo 
ha dit, si ho entes bé-. Per que és impossible? Perque hi ha 
tant que dir sobre aquesta lIei, que és impossible que em 
rebatí en quinze minuts, perque aixo és un trebalI d'hores; 
i supos que aquest trebalI l'haurem de fer, com és normal 
que facem en aquesta cambra, crec que aixo ho tenim clar els 
diputats del PSM, i solem fer la feina dins les nostres possi
bilitats. De qualque manera voste diu que jo no he lIegit 
aquesta proposició de lIei. Jo li vulI dir que l'he lIegida, i 
moltes vegades, i seguesc dient, i al final he contestat princi
palment amb l'annex, de totes les coses que hi feien falta. 1 
vostes me n'ha anomenades tres que estaven repartides per 
enmig. 1 jo li dic que de totes aquestes tendrem ocasió, o no 
en tendrem, pergue com li he dit abans esta vist que no 
volen passar me s envant, perque nosaltres i vostes supos 
que haurem de contractar detectius privats per saber quan el 
Govern fa un decret, perque si no no ens n'assabentam. 

De qualque manera és bo aixo, pero jo li voldria dir que 
no només li he anomenat un error quan he dit finances. 
Quan he dit alIo de les finances li volia demostrar la seriosi
tat també que volía donar jo al caire de la proposició de lIei, 
i no m'he alIargat perque em pensava que bastaven les finan
ces, pero en l'article 25 lí diré una altra cosa, no és un lap
sus qualsevol, ja ho dic, pero no sabem d'on apareixen en 
aquest article els conselIs insulars. El bordell que es pot orga-

nitzar és antologic. Sembla que en lloc de regular els 
impactes ambientals muntam una revetla on tothom ha 
de ballar, la Comissió de Medi Ambient, com voste ha 
dit; i tantes altres coses, que de qualque manera he per
dut aquí el que tenia; pero de tot el que diuen a l'article 
25, jo les he dir que soIs hi falta la Capitania General i 
el Bisbat, perque tota la resta l'hi posen a dins. 

I jo no vull entrar en discussions, pero li he de dir 
que aquesta proposició de llei és molt manca d'argu
ments. I jo no vull entrar en discussions, perque la dis
cussió l'hauríem de ten ir més cap enlIa, perque esta 
vist que aquesta proposició de llei no passanl més lluny. 
Per tant, haurem d 'intentar dins el decret que ens dugui 
el Govern introduir tot aixo i com veura, si tenim oca
sió, tot aixo que he dit tendrem ocasió de discutir-ho, i 
veura com no anava tan desencaminat en dir-li que en 
totes les nostres propostes s'ampliava de molt aquesta 
llei, i s'ampliava molt més, almanco, que el que té el 
Govern central o el que tenen les altres comunitats 
autonomes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Més intervencions? No hi ha més 
intervencions, en conseqüencia deman a la Cambra si 
pren o no en consideració la Proposició de llei número 
676/93, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 30 en contra, 2 abstencions. Queda 
rebutjada la Proposició de lIei 676/93. 

v.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ 
TERRITORIAL de la Proposició de llei RGE núm. 
1213/91, presentada per iniciativa legislativa popular, 
de modificació de la Llei 14/1991 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al cinque punt de l'ordre del dia, que corres
pon al dictamen de la Comissió d 'Ordenació Territorial 
de la Proposició de lIei 1213/91, presentada per iniciati
va legislativa popular, de modificació de la Llei 14/91. 

Abans de coment;ar el debat vull indicar als porta
veus que es fara en primer lloc un debat de l'article 
primer, és a dir de les esmenes i vots particulars, en el 
seu cas, que es mantenguin a l'article primer; un debat 
amb posterioritat deIs articles segon i tercer, conjunta
ment; i també un altre debat deIs articles quart i cinque; 
i, per suposat, l'exposició de motius al final. 
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Comem;am, ido, per les esmenes que es mantenen a l'ar
tíele primer. Comen<;am, en conseqüencia pel Grup Parla
mentari PSM 1 EEM. Té la paraula la Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL I FERRER: 

Gracies, Sr. President. Mantenim l'esmena a l'articIe 
primer, perque n'hi havia dues en un principi. Una era de 
supressió; pero feiem una esmena d'addició, la qual va ser 
introdulda com articIe primer mitjan~ant una esmena d'a
proximació que va proposar el Grup Parlamentari PP-UM; 
i nosaltres, en no estar d 'acord amb aquesta esmena d 'apro
ximació, mantenim la nostra esmena, perque consideram que 
la que va presentar el Partit Popular, maldament millori el 
text inicial -que ho hem de dir aquí, el text inicial que es va 
presentar a la proposició per iniciativa legislativa popular no 
s'aguantava de cap de les maneres- ha millorat bastant aquest 
article i ha agafat una part de la nostra esmena parcial. Pero 
així i tot, no recu!l l'esperit que nosaltres volíem introduir, 
que era la regulació de la navegació. Nosaltres ho hem dit en 
altres ocasions, no estam en contra de la navegació per les 
aigües del parc de Cabrera, pero el que sí volem és que es 
reguli. No es pot fer un abús d'aquesta navegació. Nosaltres 
pensam que s'ha de regular, i aquesta regulació ha de venir 
donada per Pla rector d'ús i gestió. 

Aquesta es mena que nosaltres mantenim també fa refe
rencia a la pesca artesanal, que també recull en part l'esme
na introdulda pel Partit Popular, pero el que dóna és una 
perpetuitat a aquelles persones que viuen de la pesca actu
alment, i nosaltres també consideram que a un parc natural 
no se li han d'explotar els recursos, sinó que s'han de res
tringir; i per tant nosaItres també proposam no perjudicar, 
per una banda, els actuals pescadors que fan les feines des de 
fa molt de temps en aquelles aigües, pero sí restringir-ho a 
aquesta generació, als que tenen actualment les llicencies, 
que no es puguin transferir a les generacions futures, o que 
no es puguin traspassar aquestes !licencies. Nosaltres, per 
tant, mantenim la nostra esmena, encara que ja -com repe
tesc- consideram que queda bastant millorada amb l'esmena 
que ja ha introdult el Partit Popular. El que volem deixar 
ben cIar, que no regula ni fa menció de res a la regulació de 
la navegació, i nosaltres consideram que sí que s'ha de regu-
lar. Moltes gracies. " 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Pel Grup SOCIALISTA el Sr. Triay 
té la paraula. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Altra vegada, 
proximes les eleccions, apareix la modificació de la Llei del 
Parc Nacional de Cabrera, una llei 11 Guadiana" , que qua n no 
hi ha període electoral descansa, i torna a l'activitat quan 
torna l'activitat electoral. Com la falsa moneda que va de ma 
en ma, aquesta llei va d 'elecció en elecció. 

La primera esmena que nosaltres presentam és per 
suprimir -i després els anirem demanant la supressió de 
tots i cadascun d'ells- l'articIe primer. Aquest articIe 
primer el que fa és eliminar l'apartat de la Llei del Parc 
Nacional de Cabrera relatiu a la navegació per l'interior 
de les aigües del parc, i se substitueix per una referencia 
generica a nivells compatibles d'activitats que puguin 
incidir en els objectius del parc. La navegació per les 
aigües del Parc Nacional de Cabrera, excIoses les arees 
especialment protegides o are es de reserva, no tan sois 
és permesa -així ho diu la llei: navegació derivada de 
l'ús públic- sinó que a més és lliure. 

EIs inspiradors i redactors de la proposició de llei 
que avui consideram no demostren una excessiva preo
cupació per la veritat ni per fer ... deportiu, quan al'ex
posició de motius, en citar el tipus de navegació perme
sos al parc, ometen la derivada de l'ús público Malament 
comen~am una iniciativa legislativa, que com a banderí 
d'enganxament per atreure firmes necessita tergiversar, 
manipular, la legislació aplicable, que és la Llei 14/1991. 
Necessita crear i transmetre una imatge i falsa del marc 
legal aplicable per poder defensar la seva modificació. 

La navegació esta sotmesa a simple autorització per 
part de la direcció del parc, autorització que a la practi
ca no suposa limitació numerica, sinó que és una pura 
comunicació. Només s'exigeix la primera vegada la 
presentació deis documents pertinents del titular, del 
patró i de l'embarcació, i així i tot aquesta autorització 
es concedeix d'una manera realment agil. El permís de 
navegació inclou el lliure ús de les places de fondeig 
diürn, del port i del ... , el fondeig nocturn ha de ser 
autoritzat i a més -aquest sí- esta quantitativament 
limitat a 50 embarcacions al port de Cabrera. 

El regim d 'autoritzacions facilita la vigilancia, la 
defensa del regim de protecció, amb les sancions, si en 
fos el cas, d'activitats no permeses, la preparació d'estu
dis i estadístiques sobre el nombre de visitants a cada 
epoca de l'any, estada mitjana; i permetra obtenir corre
lacions entre el nombre d'embarcacions i de visitants, i 
l'evolució deis ecosistemes del parc, que és el que re
alment la Llei del Parc Nacional tracta de protegir. 

Cal recordar que la voluntat de control de la navega
ció estava implícita a la proposició de llei que aquest 
parlament va remetre al Congrés deis Diputats, que la 
seva exposició de motius deia textualment: estudis ci
entífics recents han demostrat la incompatibilitat entre 
la conservació del patrimoni natural de Cabrera i els 
usos actuals de Les illes. L'increment de la presencia 
d 'embarcacions esportives, amb un control més que 
deficient de la seva activitat suposa també un risc im
portant per al litoral i el fons de Cabrera. Ho dei a 
aquest parlament a la proposició de llei que va remetre 
al Congrés deis Diputats. 
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El Pla d'ordenació de recursos naturals, que va ser elabo
rat parit:hiament entre leona i la Comunitat Autonoma, 
Direcció General de Medi Ambient i Direcció General d'Es
tructures Agraries, i que va mereixer quant a la regulació de 
la navegació, no quant a altres aspectes, l'informe favorable 
de la totalitat del Patronat, inclosos els representants del Go
vern de les Illes Balears, fa reiterades mencions a la necessi
tat de controlar els abocaments de residus, de reduir les 
activitats, especialment els fondeigs que afecten les praderes 
de posidonia, de reduir la navegació per permetre la recolo
nització de la foca monjo i d'algunes especies de tortugues 
proximes a l'extinció. 

Diu el Pla d'ordenació de recursos naturals: En tant es 
procedeixi a l'aprovació deIs Pla d'ús i gestió, sera d'aplica
ció l'Ordre de 16 de juliol del 1992, de mesures provisionals; 
i res es va dir en contra d'aixo. Es disposaran els mitjans 
necessaris per minimitzar els efectes negatius del fondeig 
d'embarcacions sobre els fons marins. Es realitzara un se
guiment deis efectes deIs usos turístics i recreatius dins el 
Parc Nacional, en particular els fondeigs d'embarcacions, 
l'afluencia de visitants en golondrines i el busseig amb esca
fandre autonoma. Tots aquests aspectes, per tant, estaven 
contemplats sense objeccions al Pla d'ordenació de recursos 
naturals. 

El regim d'autoritzacions no ha suposat per ara limitació 
real a la navegació, com ho demostren les xifres. Des de la 
creació del parc, temporades d'estiu del 19891 i del 1992, 
s'han concedit 6.500 permisos de navegació, el cent per cent 
deis soHicitats. Els permisos de fondeig nocturn, llevat algun 
dissabte del mes d'agost, també han pogut satisfer la totalitat 
de la demanda, la totalitat de les peticions. El sistema d'auto
rització, arnés d'un instrument per a la preservació deIs 
valors físics i biologics del parc, permet una visita de quali
tat, no multitudinaria, un increment de la seguretat en cas de 
temporals, espai suficient entre embarcacions, un seguiment 
estadístic imprescindible per al coneixement de l'evolució 
del parc i per ajustar el gaudi públic amb la conservació de 
l'espai. 

Senyores i senyors diputats, els conservadors de Balears 
s'oposen a la Llei d'espais naturals, rebaixen greument el seu 
contingut per donar satisfacció a un selecte grup de propieta
ris, pero omplen els seu s discursos de lloances als beneficis 
que traurem d'aquesta llei. S'oposen amb aquesta modifica
ció a la Llei del Parc Nacional de Cabrera, atacant la seva 
Línia de flotació, per retre homenatge a un petit pero influ
ent grup de promotors de ports esportius. Pero no es cansen 
de citar cap a fora que a les Balears tenim un meravellós 
parc nacional marítimo terrestre de Cabrera. Aquestes són 
les duplicitats, els enganys d'una política domestica, fala<; i 
mesquina que en aquests moments -qui ho havia de dir?- es 
presenta ara com a exemplar cap a l'exportació. Moltes gnl
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Altres grups que volen intervenir? 
Pel Grup Parlamentari MIXT el Sr. Peralta té la parau
la. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats . El 
nostre grup, o bé, eLs que estam avui presents aquí del 
nostre grup, la veritat és que no ens presentam a aques
tes eleccions generals i, per tant, no emprarem la tribuna 
del Parlament per venir aquí afer electoralisme, sinó 
simplement ens remetrem als debats que ja hi va haver 
en comissió sobre aquesta llei d'iniciativa popular que 
avui es debat aquí. En definitiva el Grup MIXT, i aixo 
ja ho avan¡;am per a totes les esmenes que han estat 
presentades pels grups que les han mantingudes, el Grup 
PSM 1 EEM i el Grup SOCIALISTA, a totes aquestes 
esmenes i al vot particular que també s'emet o es pretén 
que s'emeti en aquest sentit, la nostra posició sera con
traria a aquestes esmenes, i per tant estam totalment a 
favor de la llei tal com va sortir de comissió. El nostre 
vot sera favorable a la llei tal com va sortir de comissió. 

Després, quan es faci el debat de l'exposició de mo
tius podrem entrar més profundament en la filosofía del 
tema que avui aquí es tracta i quines són les qüestions 
que entenem que són de fons i fonamentals en aquesta 
qüestió. Pero pel que respecta a aquestes esmenes que 
ara han estat presentades i a les que subsegüentment 
seran presentades, el nostre vot sera contrari. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. pel Grup PP-UM el Sr. Gonzá
lez Ortea té la paraula 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias Sr. Presidente, señoras y señores diputados. 
Nuestro grupo apoya la modificación propuesta por 
iniciativa legislativa popular, ahora nos dicen que por 
unos cuantos promotores de puertos deportivos, unos 14 
mil y pico, creo recordar; del pico no me acuerdo. Y lo 
hacemos por cuatro razones. La primera porque la pro
posición de ley aprobada por unanimidad en octubre del 
1988 en esta cámara, aquí, establecía en su régimen de 
protección la prohibición de aquellas actividades que 
supusieran una explotación de los recursos, con la ex
cepción de la pesca artesanal profesional, y regulaba el 
acceso exclusivamente en una zona de alto valor biológi
co de cierta fragilidad, para la que proponía la declara
ción de Reserva integral. 

Al entrar en el artículo correspondiente, creo recor
dar que el tercero, declaraba infracciones administrativas 
las emisiones, producciones, radiaciones y vibraciones 
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que pudieran afectar ele manera grave al ambiente o que 
perturbaran el normal comportamiento de la fauna. Es evi
dente que ello permitiría al Plan rector de uso y gestión 
limitar aquellas actividades que efectivamente tuvieran un 
efecto pernicioso concreto y sustancial, pero no impedía el 
normal disfrute del parque, y en especial de la navegación 
deportivas por sus aguas. La ley, aprobada finalmente en 
Madrid con los únicos votos del Partido Socialista, ya que 
todos los restantes grupos de la cámara apoyaron el texto 
balear, y por cierto con verdadero entusiasmo, el Sr. Triay 
conmigo y con otro diputado del PSM que ahora no está 
tuvimos oportunidad de constatar allí el verdadero entu
siasmo con que todos los grupos parlamentarios, exceptuando 
el Socialista, que habló el último y que desgraciadamente 
tenía la mayoría -desgraciadamente para Cabrera-, con 
verdadero entusiasmo alabaron el proyecto que presentába
mos, la proposición de ley que llevábamos de aquí, y la 
unanimidad conseguida por todos los grupos en esta cámara 
para presentar esa proposición. 

y esa proposición, que finalmente se convierte en un 
proyecto aprobado por el Partido Socialista, pasa a penalizar 
la navegación, limitándola e incluyéndola expresamente 
como infracción administrativa. AqUÍ oímos ahora algunas 
cosas verdaderamente sorprendentes, ... la navegación libre e 
ilimitada. ¿Cuáles fueron los motivos? La verdad es que 
nunca llegaron a explicarse suficientemente. Por un lado, se 
estuvo en contacto con el presidente de la Comunidad, que 
intervino en esta cámara alguna vez con relación a esto, 
siempre con actitudes aparentemente conciliadoras por parte 
del ejecutivo socialista en Madrid; pero que la verdad es que 
nunca llegaron a cristalizar. Por otra se especuló con pro
blemas entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de 
Defensa. Finalmente hubo quien lo interpretó en clave de 
confrontación entre el Gobierno del Estado, el gobierno 
socialista, y el Gobierno de esta comunidad autónoma, de 
estas islas en definitiva, que se viene resistiendo a ser socialis
ta, y espero que por mucho tiempo. 

La realidad es que casi 100 quilómetros cuadrados, 10.000 
hectáreas de mar por las que venían navegando de tiempo 
inmemorial toda clase de navíos sin que hubieran producido 
daños apreciables, se convierten en un coto que requiere 
permisos, papeleos, controles para todo el mundo, excepto -
claro está- para una nueva pléyade de salvadores del entorno 
con licencia para molestar, y para algún ilustre visitante de 
la meseta que viene a pasear, y de pasada hace campanudas 
declaraciones a los medios de comunicación, explicándonos 
lo bien que se trabaja por allá, y lo torpes que somos quienes 
aquÍ nos negamos a aceptar imposiciones injustificadas. 

Si bien nunca hemos llegado a desentrañar los motivos de 
la actitud socialista en la capital del reino, sí que hemos 
oído muchas veces las justificaciones de los socialistas loca
les, básicamente se reducen a dos los argumentos; justifica
ciones que se dieron a posteriori, porque a priori la ley se 
aprobó por unanimidad y sin ninguna contestación en mate
ria de navegación o de libre navegación. Y básicamente, 
digo, ser reducen a dos argumentos. Uno se refiere a la con-

taminación que producen los barcos de recreo en las 
aguas de Cabrera; y el otro, el daño que los elementos 
de fondeo causan en las praderas de posidonia. 

Respecto al primer argumento debo señalar que no 
podemos aceptarlo, y que la mejor prueba es la escasa 
incidencia que, pese a los muchísimos años de uso libre 
de las aguas del archipiélago, éstas se conservan limpias, 
transparentes y plenas de vida vegetal y animal, como 
así han reconocido insistentemente los diversos estudios 
realizados, y que están al alcance de todos. Es cierto que 
en una campaña hecha a bombo y platillo, por cierto, se 
presentaron abundantes restos de botellas de refrescos y 
de otras basuras extraídas de los fondos. Pero debe 
tenerse en cuenta que la operación se hizo junto a los 
muelles de atraque, en el puerto de Cabrera, precisa
mente en una zona en la que fueron mucho más fre
cuentes los fondeos de barcos de aprovisionamiento, 
correo y maniobras, que los deportivos; que jamás se 
había hecho ninguna limpieza con anterioridad, de 
modo que los restos se remontaban probablemente a 
décadas. Pienso en décadas, quizá durante la construc
ción de los muelles, sabe Dios; y que el nivel de con
cienciación de los navegantes, es evidente, como de 
todos los ciudadano en definitiva, ha crecido extraordi
nariamente en los últimos años en este tipo de materia. 

De todos modos mi reflexión es que en cualquier 
espacio de uso público se produce basura, y que para el 
contribuyente el planteamiento correcto no es que se 
prohíba hacer uso público de ese espacio, sino que se 
empleen sus impuestos, sus muchos impuestos, para 
contratar personal de limpieza en vez de personal para 
molestarle en su disfrute. 

En relación con las supuestas maldades del fondeo, 
vuelve a argumentarse en base a la escasez de posidonia 
en el puerto, fundamentalmente, y en algún otro lugar, 
eso es verdad. Desde luego se omite el hecho que ya 
resalté antes, de que la superficie total del parque son 
100 quilómetros cuadrados, de los cuales unos 80 son de 
agua. Pero además vuelve a jugarse con una actitud que 
yo creo es habitual hacia el contribuyente, el desprecio. 
¿No es fácilmente resoluble el problema de las posido
nias disponiendo fondeos de forma que no sea necesario 
tirar el ancla en los sitios más sensibles? ¿No se ha he
cho finalmente la promesa de construir esos fondeos 
fijos a la vista de la firme actitud popular reclamando su 
derecho al uso de Cabrera? ¿Por qué no hacerla ya de 
entrada, y que el planteamiento sea distinto? 

La tercera razón es que a nuestro juicio la ley vigente 
castiga la navegación recreativa considerándola culpable 
antes de juzgarla. Aquí no rige el principio constitucio
nal de la presunción de inocencia. Pero en su actual 
redacción comete otra manifiesta injusticia, y es la de 
ignorar una tradición que se remonta seguramente al 
inicio de la navegación deportiva. El archipiélago de 
Cabrera reúne dos magníficas condiciones para ella, ser 
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de una belleza difícilmente igualable, por su variedad, confi
guración, transparencia de sus aguas; y estar muy cerca de la 
isla de Mallorca y disponer de un refugio seguro, con lo que 
resulta fácilmente alcanzable para personas de recursos eco
nómicos y náuticos relativamente modestos. Por ello, tal vez, 
la proposición que hoy discutimos fue la primera en conse
guir reunir ampliamente el número de firmas necesarias para 
presentarse por iniciativa popular. 

Por último, y como última línea de defensa, de la ley 
socialista de Cabrera se fundamenta que de todas formas con 
ella se ha conseguido que la visiten muchos miles de perso
nas, muchos estudiantes, por ejemplo, en la zona de tierra, 
y que se han dado muchas autorizaciones a los navegantes y 
con gran facilidad; ese argumento que acabamos de escuchar 
desde esta tribuna hoy, y que venimos escuchando hace tiem
po. La primera parte del argumento, que hay muchos visitan
tes, yo creo que tiende a confundir al lector poco avisado. Es 
evidente que las posibilidades pedagógicas de la isla no se 
verán alteradas negativamente por nuestra pretensión de que 
se aumenten sus posibilidades recreativas, así que si ha habi
do tantos y cuantos miles de visitantes, enhorabuena; pero 
ello no mengua en nada nuestra argumentación. Los visitan
tes terrestres y los náuticos son, además, conjuntos distintos, 
diferentes, y no pueden presentarse los números de unos 
como ejemplo de la cantidad total de visitantes de Cabrera. 
Estamos acostumbrados a esta argumentación en los medios 
de comunicación. 

La segunda afirmación, la de las facilidades del permiso, 
yo creo que esa sí que no confunde a nadie. Los muchos 
siglos de trato con la administración española, yo creo que 
han creado en el ciudadano medio una desconfianza genética 
hacia ella, y que desde luego los diez años de socialismo no 
han hecho mejorar precisamente. El permiso no es fácil, 
requiere para empezar programar previamente el viaje, y 
estamos hablando de un viaje a Cabrera, no estamos hablan
do de un viaje al extranjero, al otro lado del mundo, estamos 
hablando de un viaje a Cabrera, con un barco pequeño, con 
la familia, con unos amigos, en cualquier momento. Requie
re, pues, el permiso programar previamente el viaje, disponer 
de todos los papeles, todos los papeles habidos y por haber, 
del barco, del patrón, disponer además de ellos en el mo
mento en el que se pide el permiso, y finalmente recibir en 
cualquier momento a los molestos vigilantes a bordo, en el 
momento que ellos consideren oportuno, claro, y poner 
todos esos papeles a su disposición. 

Nosotros consideramos que pasear por las aguas de Ca
brera no requiere tanto que la vigente legislación en materia 
de navegación ya dispone y regula suficientemente las condi
ciones que deben de reunir los barcos y los tripulantes; y 
designa, además, las autoridades que deben velar por su 
cumplimiento. Finalmente, no se diga que todo ello es lógico 
al tratarse de un espacio de especial protección, de un parque 
nacional, porque ello sería tan pintoresco como si designara 
la isla de Menorca, como felizmente espero que sea, o la 
Serra de Tramuntana de Mallorca parque natural, alguien 
pretendiera que para circular por sus carreteras fuera necesa-

rio obtener un permiso previo, contingentado, limitado, 
expedido y controlado por autoridades distintas de las de 
tráfico; y que para obtenerlo, eso sí, rápidamente, ... 
circulación y el carnet de conducir. No crean que estoy 
hablando de cosas extrañas. Existen parques de estas 
parecidas dimensiones, como el de Cabrera y su entorno 
marítimo sobre todo, y es verdad que terrestres, en los 
que la conservación no está reñida con el ejercicio de 
gran número de actividades, y desde luego de la de 
circular libremente por él. 

y finalmente, Sr. Presidente, si me permite, quería 
presentar una enmienda de corrección de técnica al 
artículo primero, punto 2 del texto del dictamen, por
que al recoger en ese párrafo una parte de una enmien
da del Grupo PSM 1 EEM, se incluye repetitivamente 
una frase, "sin perjuicio de lo que se prevé en la ley 
4/1989 de 27 de marzo de conservación de los espacios 
naturales y de la flora y fauna silvestre"; por lo que 
proponemos que en el segundo párrafo, en que se vuel
ve a repetir, o vuelve a encabezarse, a iniciarse, con el 
mismo texto se sustituya por "igualmente". Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. En torn de replica, els 
altres grups? La Sra. Vadell té la paraula. 

LA SRA. V ADELL: 

Molt breument, Sr. President. Jo crec que el Sr. Gon
zález Ortea al final de la seva intervenció ha donat en 
el clau del problema. Es pot anar a Cabrera, ha ha ad
mes perfectament, pero es pot anar a Cabrera presen
tant papers. No entenc de cap manera com els costa tant 
presentar papers si els tenen. Realment no crec que sigui 
tant de problema, ni que siguin tan molestes les persones 
que estan vigilant i conservant i duent la gestió del parco 
Si una persona té un permís i té uns papers, no veig 
per que hagi de ser tan difícil poder mostrar-los. El que 
aua esta limitat és la navegació a les barques il-legals, 
aquestes realment sí que no hi poden anar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. El Sr. Triay té la paraula. 

Vull fer l'observació abans, Sr. Triay, que aquesta 
Presidencia d'acord amb la Mesa admet la'esmena de 
correcció tecnica. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Moltes gracies, Sr. President. La meva opinió es que 
no hi havia lloc a aquesta correcció, ja que el PP-UM ha 
han presentat per escrit, i per tant sabent el que presen
taven en comissió en aquest text alternatiu ... 
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EL SR. PRESIDENT: 

El tema no es discuteix, Sr. Triay. La Presidencia d'acord 
amb la Mesa ha accepta, i no hi ha lloc a discussió sobre 
aixo. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Moltes gracies. En primer lloc valdría dir, senyores i 
senyors diputats, que qui vulgui anar a Cabrera navegant ha 
de presentar documentació; ha de tenir una barca amb do
cumentació adient; hi ha d'haver un titular, perque les bar
ques salen ten ir un titular, i li ha de presentar la documenta
ció, i en cas que aquest titular no sigui el patró, s'ha de pre
sentar el document del patró. I res més, i cap més molestia. 
1 no el molesten els agents d'Icona. 1 a més, només s'ha de 
presentar la primera vegada, després no s'ha de presentar, 
perque ja esta dins els arxius del parc nacional. 1 a més 
també Ji valdría, perque qua\cú es pot haver confós amb les 
explicacions del portaveu del Grup Popular, els permisos es 
donen per un mes, de juny a setembre, i es donen per tres 
mesas d'octubre a maigo Per tant, no s'ha de demanar per
mís per dia 13 de maigo No, no és aixó, aixo, no és aixÍ. 
Aixo és una tergiversació. 

Per altra part voldria dir, amb tots els respectes a tates les 
persones que de bona fe, sense cap dubte, varen firmar 
aquesta proposició de llei, voldria dir que 14.000, o 12.000, 
o les que siguin -no sé ara el nombre exacte- firmes, són 
moltes firmes. Moltes. Pero també els voldria dir que el 
diputats d'aquesta cambra per Mallorca, ni tan soIs comptaré 
els altres, sumen 300.000 vots; que 14.000 vots dins aquest 
parlament és un diputat, que no arriba a dos. En queden 57, 
i per tant qualque cosa hem de dir aquí els altres. Tenim una 
representació molt més important que 14.000 firmes -no 
parlem del Partit Popular, nosaltres mateixos-, molt més 
important; i per tant aquí hem de discutir i hem de debatre 
amb tata llibertat i sense coaccions el que suposa aquesta 
modificació. 

És evident que és necessari en el Parc Nacional de Cabre
ra regular la navegació, cosa que fins que varen caure del 
cavall, Saulo, Saulo, els del PP sempre varen estar d'acord, 
sempre. Mai no ha varen posar eJ1 qüestió, ni aquí ni al 
Congrés deIs Diputats; perque en el Congrés deIs Diputats 
cap grup parlamentari es va oposar a la regulació de la nave
gació. Hi va haver grups parlamentaris que es varen oposar 
a l'excessiva permissivitat a la navegació, i volien que es pro
hibís, pero ni el Grup Parlamentari Socialista, promotor de 
la iniciativa alternativa, ni el Grup Popular, ni el seu repre
sentant, el Sr Cañellas, Don Josep, es van oposar a la regula
ció de la navegació. Tregui els papers, els tregui, que els tenc 
ben estudiats. Cap d'ells es va oposar mai, mai, a regular la 
navegació. Discutien si la regulació de la navegació havia 
d'estar dins un article o havia d'estar dins un altre; pero que 
hi havia de ser, fins que varen caure del cavall el Sr. Canye
lles i els seus assessors aulics, mai no s'havia posat en qüesti
ó. Pero un bon dia se'ls va abrir el cervell i ha varen veure 

clar, que s'havia de permetre, i eliminar qualsevol refe
rencia a la navegació. 

La navegació necessita regulació, per molt respectuo
sos que en general els navegants siguin. Tots els infor
mes coincideixen en aquesta qüestió, des del Consell 
Superior d 'Investigacions Científiques, fins als de l'insti
tut d'Ecologia Litoral, fins a ls del Greenpeace, que és 
una institució molt responsable i d'una gran tradició i 
prestigi en aquestes materies, ja sé que no combrega 
deIs posicionaments de la dreta; pero nosaltres combre
gam amb bastants, no tots, deIs posicionaments del grup 
Greepeace. 

També els voldria dir que, per tant, no hi ha cap 
posició al Congrés deIs Diputats que permeti avalar que 
és una posició contínua del Grup Parlamentari Popular 
que desapareixi la regulació de la navegació. Sr. Gonzá
lez Ortea, té encara uns minuts per trobar la cita exacta 
aquí on el Sr. Canyelles, Don Josep, digui qualque cosa 
sobre l'eliminació total de l'articulat de la llei d'aquesta 
materia. Esper que tengui exit, gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. En torn de contrareplica el Sr. 
González Ortea té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Triay, lo que tengo son 
los diarios de sesiones de aquí, porque hemos discutido 
esto ya muchas veces. Mire usted, hoy lo que no tengo 
aquí es la enmienda del Sr. Cañellas, de Don José Ca
ñellas, en el Parlamento, pero era una enmienda taxativa 
i que además está aquí contenida. Efectivamente no he 
tenido tiempo de encontrarla, usted sin duda la encon
trará. Y es un enmienda taxativa en la cual se permitía 
la libre navegación por Cabrera. 

Pero de todas maneras yo creo que vale la pena que 
usted haga memoria y que no nos acuse a los demás, 
porque es que estamos en una situación muy curiosa. 
Me dice usted lo que hace nuestro grupo, o si nosotros 
nos hemos caído del caballo. No, los que se cayeron del 
caballo fueron ustedes. Aquí, Sr. Triay, búsqueme usted 
por favor esa regulación de la navegación que dice usted 
en la proposición de ley que aquí mandamos a Madrid, 
y que usted y yo, además del Sr. Mayal, fuimos a defen
der a las Cortes. Dígame usted donde estaba la regula
ción de la navegación, y quien es que el que se cayó del 
caballo. Del caballo se cayó usted, cuando sus colegas de 
Madrid nos dieron aquel repaso que usted recuerda tan 
bien como yo, que nos quedamos francamente impresio
nados después del éxito que había tenido la propuesta 
con el resto de los grupos. 

Por consiguiente es usted el que tiene que decirnos y 
explicarnos por qué se cayó usted del caballo, qué es lo 
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que pasó para que cambiara usted de actitud. Me dice usted 
que tenemos aquí la representación de no sé cuantos cientos 
miles de votantes, de 300.000. Sí, sin duda, y por cierto que 
todos ellos -vuelvo a insistir, porque tengo que volver a ello-, 
todos nosotros en representación de todos ellos apoyamos 
una ley que permitía la libre navegación por Cabrera, una 
proposición de ley que enviamos a Madrid y que lo permi
tía. Otra cosa es que ahora algunos cambien de opinión en 
relación a eso. 

y finalmente, yo no sé si me he explicado bien. Dicen 
ustedes que hay que tener los papeles, y que no son tan mol
estos. Yo he tratado de puntualizar bastante. Mire usted, yo 
tengo un coche y un carnet de conducir, y a mi no me mo
lesta nada cuando voy por una carretera que las autoridades 
competentes me exijan que presente la documentación de ese 
coche y el carnet de conducir. Pero lo que me molestaría 
profundamente, y a cualquiera de ustedes supongo que tam
bién es que unos muchachos, pues no sé, el equivalente de 
una zodiac no sé cual sería, pero probablemente que distri
buidos por ahí en una serie de coches más o menos desca
potables y dicharacheros, pues estuvieran parándonos por las 
carreteras para pedirnos nuestra documentación y la del 
coche; o que para ir a Sóller o a Valldemossa o a Esporles, 
pues resulta que como está en la Serra de Tramuntana tuvié
ramos que sacar un permiso especial con antelación. Yo no 
sé si a ustedes les hace mucha ilusión eso, a mi ninguna. Y 
de eso es de lo que se trata, yeso es lo que nosotros tratamos 
que pase con Cabrera, exactamente eso. Los navegantes, 
naturalmente tienen que estar titulados, tienen que tener su 
embarcación en regla, etcétera; pero otras autoridades son 
las que tienen que pedirlo, no estos voluntariosos muchachos 
de !cona; que por cierto son de !cona eventuales, de manera 
que son personas que normalmente no tienen ni la prepara
ción ni la experiencia ni están en condiciones de ejercer una 
función que en las leyes de este país, y durante muchos 
años, depositan en otros. nada más, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Acabat el debat, passarem 
a les votacions. Deman si es poden votar conjuntament les 
esmenes del Grup Parlamentari PSM I EEM i SOCIALISTA, 
o hi ha petició de votació per separat. Sí, Sr. Triay? 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Sr. President, les esmenes de supressió es podran votar 
conjuntament, l'altra no. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord. Votarem en primer !loc les esmenes 2789 i 2783. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor d'aquestes 
esmenes, es valen posar drets, per favor? Gracies, poden 
seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 
Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

23 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades les esmenes 2789 i 2783. 

Passarem a la votació de l'esmena 2792. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha 

5 vots a favor, 50 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada l'esmena 2792. 

I a continuació passarem a la votació de l'article 
primer tal com ve en el text del dictamen de la comissió. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
vol en posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha 

32 vots a favor, 23 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat l'article primer tal com ve en el dictamen de la 
comissió. 

I passam al debat conjunt d'esmenes i vots particulars 
als articles segon i tercer de la proposició de llei. 

Té la paraula en primer lloc per a la defensa del vot 
particular el Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats, els 
nostres dos vots particulars són de supressió, per tant és 
clar que votarem en contra deIs dos articles incorporats 
a proposta del PSM 1 EEM a aquesta llei, perque creim 
que la gent vigent és una !lei bona, que dóna lloc a una 
bona gestió del parc nacional, i que per tant no esta 
justificat plantejar-hi modificacions. Pero en concret 
l'article 2 de la proposta del PSM diu que els competen
cies d '!cona en relació amb la gestió del parc nacional 
podran ser delegades a la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears, previ acord d'aquest. Nosaltres creim que 
per fer un article d'aquest tipus no és justificat promou
re en aquest parlament una proposició de llei per anar 



':..' 

. , 

DIARI DE SESSIONS / Núm.72 / 27 d'abril del 1993 3003 

al Congrés deIs Diputats a demanar una modificació d'una 
Ilei aprovada, perque evidentment podra delegar aquestes 
competencies, perque entre d'altres coses no hi ha res que 
1i prohibeixi. Per tant l'Estat pot en aquest moment delegar 
aquestes competencies, i el fet que se li digui que les podnl 
delegar ni afegeix res ni lleva res. Per tant, creim que 
és un article realment de contingut normatiu, i que per tan 
no justifica aquesta incorporació. 

A l'article següent, a l'article 3, ens proposen el dictamen 
de la comissió que es faci per reglament un nou patronat, al 
composició del qual sigui paritaria. En primer lloc li voldria 
dir que no cream una llei, el patronat existeix i funciona. Per 
tant, en principi hi hauria d'haver unes raons extraordinari
ament importants per dir que ara destitu'im, anul-lam la 
composició d'aquest patronat, i anam a una nova fórmula. 
Pero per altra part també els voldria comentar, o informar 
si és que no ho saben, que esta en projecte un reglament de 
la Llei 4/89 de conservació deIs espais naturals i de la flora 
i fauna silvestre, que segons tenc entes és de coneixement de 
la Comunitat Autonoma, deu estar en fase de consulta amb 
les comunitats autonomes, que té per objecte desenvolupar 
el títol d'aquesta llei que tracta de la cooperació i la coordi
nació entre administracions públiques, que són l'administra
ció estatal i les administracions autonomiques en aquest caso 

Aquest reglament crea i regula la Comissió nacional de 
protecció de la naturalesa, pero el que és important és que 
aquest reglament proposa la creació per a cada parc nacional, 
i per tant per al Parc Nacional de Cabrera, si aquest regla
ment s'aprova, d'una comissió tecnica paritaria que té per 
objecte resoldre els afers, estudiar-los i fixar posicions sobre 
diferents qüestions abans de sotmetre-les al patronat. Entre 
d'altres funcions, aquesta comissió tecnica paritaria tendria 
per objecte participar en l'elaboració del projecte de pla 
rector d'ús i gestió, i de les seves actualitzacions, perque 
s'haura d'actualitzar periodicament, coneixer i informar el 
desplegament sectorial del pla rector d 'ús i gestió, proposar 
criteris sobre els plans anuals de treball que s'hagin de fi
nan~ar amb pressuposts d'leona; que per tant aquesta aspir
ació del Grup PSM incorporada al dictamen perque hi hagi 
una veu més potent a l'hora de decidir els afers relacionats 
amb el Parc Nacional de Cabrera per part del Govern de la 
Comunitat Autonoma de les Illes ~alears, trobara una fór
mula a través d'aquesta comissió tecnica de cada parc nacio
nal per realment poder trobar acords previs entre les dues 
administracions abans de sotmetre-ho als organs ordinaris del 
parco Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Passam al toro d'intervenció deIs altres 
grups. Pel Grup PSM 1 EEM la Sra. Vadell té la paraula. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. El Grup PSM 1 EEM va introduir 
aquestes dues es menes per completar la llei, i en certa ma
nera per recobrar l'esperit de la llei que s'havia aprovada 

aquí, en aquest parlament, l'any 1988, que va ser trans
formada en el Parlament de l'Estat. Nosaltres pensam, 
contrariament al Sr. Triay, que és importantíssim que 
aquest article sobre les competencies d'Icona que puguin 
ser transferides a la comunitat autonoma, és importan
tíssim que hi sigui; perque per llei, per l'article 22 de la 
Llei 4/1989, de la conservació deIs espais naturals i de la 
flora i fauna silvestre, dóna la competencia a leona. Per 
tant, si no introdu'im un article que prevegi que aquest 
article es pugui modificar, queda totalment tancada la 
possibilitat. 

Nosaltres pensam que no ens hem de conformar, i 
que aquesta gestió la pot dur perfectament la comunitat 
autonoma. No és que vulgui criticar la gestió d'leona 
actualment, pero realment sempre reclamar competen
cies cap a la nostra comunitat és la línia del nostre 
grupo Per tant crec perfectament que pot caber aquest 
article dins aquesta llei. 

Pel que fa referencia al patronat, l'article 23 de la 
mateixa llei, 4/1989, defineix el patronat com a ens 
col·laborador en la gestió deIs parcs nacionals, i sí que 
hi participaran els interessos implícits, i hi estaran re
presentats, a més de la propia administra ció de l'Estat, 
les administracions autonomiques, públiques, territorials, 
etcetera; pero no fixa el nombre de representants que hi 
ha d'haver. La llei aprovada pel Parlament de l'Estat 
espanyol sí que fixa el nombre de representants de 
l'Estat espanyol i de la comunitat autonoma. Nosaltres 
pensam que la comunitat esta discriminada en aquests 
moments, ja que a altres parcs nacionals hi ha una re
presentació paritaria, i nosaltres reclamam la represen
tació igual de la comunitat autonoma en aquest organ 
de gestió. També és reclamar més competencies, i so
bretot reclamar uns drets que tenen altres comunitats i 
altres administracions; nosaltres pensam que també ho 
podem reclamar per a la nostra perfectament. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. El Sr. González Ortea té la 
paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Mire Sr. Triay, ¿dónde estaba 
usted en octubre del 1988? Yo le recuerdo, sinceramen
te, en la ponencia, en el desarrollo de los trabajos de 
esta ley, y ahora me parece que usted no es que haya 
caído del caballo, es que ha volado. 

Vamos a ver, el artículo 4, concretamente, de la 
proposición de ley que se aprobó aquí, y que usted y yo 
fuimos a defender a Madrid, -con poco éxito, hay que 
reconocerlo- dice: "el órgano de administración y ges
tión del Parque Nacional y la Reserva Integral de Cabre
ra es el Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza. Estas competencias podrán ser delegadas a 
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la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, previo acuer
do de la misma ll

• Usted me dice ahora que esto no es necesa
rio, que es irrelevante, que cómo se nos ocurre poner esto, 
y que esto es una perfecta tontería. Bueno, pues entonces no 
sé por qué lo poníamos en el artículo 4; entonces usted no 
pensaba lo mismo, creo yo. 

Segundo punto, que aceptamos la enmienda también del 
PSM, el tema del patronato. Ahora la Sra. Vadell se ha refe
rido a ello; aquí está también esta proposición, y en esta 
proposición había 5 representantes del Gobierno del Estado, 
concretamente Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción; Obras Públicas y Urbanismo; Educación y Ciencia; 
Cultura; y Defensa. y por la comunidad autónoma estaban 
representadas la Conselleria de Agricultura y Pesca, Cultura 
y Deportes, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, 
Turismo, y Presidencia. Cinco a cinco, exactamente es lo que 
hemos admitido de la enmienda que presentaba la Sra. Va
dell. Es verdad que lo dudamos en su momento, este asunto 
lo discutimos porque pensamos si proponer otra vez volver 
realmente a lo más importante del texto entonces, que era la 
comisión mixta. Hice referencia a ella en otra discusión en 
pleno que tuvimos sobre Cabrera, creo que en la última, en 
la toma en consideración de la ley, probablemente en la 
proposición de iniciativa legislativa popular, creo recordar 
que hice alusión a ello. Esta comisión mixta era mejor. Es 
cierto que hubo conversaciones, que de momento están in
terrumpidas, pero esperemos que se reanuden con eficacia, 
entre la Conselleria de Agricultura y el Ministerio de Agri
cultura de Madrid, para ver si efectivamente arbitraban algún 
sistema o alguna comisión que pudiera hacer el seguimiento 
de Cabrera. Esas conversaciones las hubo, y aquí también se 
hablo de eso hace tiempo. 

Yo me he referido antes a las conversaciones que hubo, 
incluso a nivel de presidente de la Comunidad, pero en defi
nitiva nada de todo eso prosperó ni fructificó, absolutamente 
nada. Ahora usted nos dice que están elaborando una norma
tiva que permitirá crear unas comisiones con las comunida
des autónomas, etcétera. Bienvenida sea, pero yo creo que en 
nada afecta ni en nada entorpece el desarrollo de esa even
tual futura colaboración el hecho de que nosotros aceptemos 
estas enmiendas bastante razonables y prudentes que presen
taba el PSM 1 EEM, i que en definitiva no hacían sino vol
ver al texto consensuado por todos. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. González Ortea. Vol replicar el Sr. Triay? Té 
la paraula. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gnlcies, Sr. President. Sr. González Ortea, jo vaig defen
sar el Parc Nacional de Cabrera, i estic molt satisfet del re
sultat. 1 si se'm permet la immodestia, 1i diré que vaig acon
seguir que Cabrera fos Parc nacional. 1 n'estic tan content 
que el fet que l'articulat sigui diferent que el de la proposta 
que va fer aquest parlament no em preocupa el més mínim, 

perque Cabrera és un parc nacional per llei de les Corts 
Espanyoles, i la gestió que es fa per leona del Parc Naci
onal és francament positiva. 

Per tant, no li vull dir res més. Contentíssim, de les 
coses que més m'han satisfet deIs anys que estic dedicat 
a la tasca política. Per tant, en aquest sentít res m'ha de 
tirar en cara. No sé voste quin tipus de compromís 
tenia amb cada coma de l'articulat. Aquest parlament ha 
rebut iniciatives legislatives de consells insulars, en con
cret del Consell Insular de Menorca quan hi havia majo
ria socialista, i se l'han cepillada. Directament cepillada; 
no és que li hagin canviat una mica l'articulat, assegu
rant el que demanaven. No, no, ha estat rebutjada. El 
Congrés deIs Diputats és el representant de la sobirania 
nacional de tots els espanyols, i és legítimament el 
protagonista de les lleis que aprova, i per tant arnés hi 
havia una nova llei d'espais natural s i de protecció de la 
fauna i flora silvestre. 

Aquest parc nacional és el primer -potser sigui l'ú
nic, no ho sé; potser sigui el darrer- és el primer que 
s'ha aprovat amb aquesta nova llei, que té uns condi
cionals radicalment distints deIs que aquest parlament va 
tenir en compte en relació amb la llei del 1975, que 
s'havia fet governant l'anterior cap d'Estat, el Sr. Fran
cisco Franco Bahamonde. Per tant, tot aixo són condici
ons a tenir en compte. 

Per tant, senyores i senyors diputats, lament que 
voste estigui en aquest moment tan preocupat com no 
va estar quan va aprovar per unanimitat també aquí 
una exposició de motius que posava el dit dins la llaga 
deIs problemes de la navegació, que per tant una qüestió 
d'electoralisme, d'una submissió a uns interessos, d'una 
defensa deis que no es poden defensar, perque no tenen 
documentació per anar a Cabrera; i a la mar s'ha de 
tenir documentació també. No tan soIs per anar a Ca
brera, per assegurar la seguretat a la mar. Com es pot 
navegar sense títol de patró, sense embarcacions en 
regla, etcetera. 

Tot aixo és 1 'únic problema que realment traben els 
navegants irregulars per anar a Cabrera; els altres no en 
traben cap ni un. 6.500 hi han pogut anar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. En torn de contra replica el Sr. 
González Ortea té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Triay, yo me siento 
por lo menos tan legítimamente tan orgulloso como 
usted de que se haya aprobado una ley que permita que 
Cabrera sea un parque nacional. Lo único que he dicho, 
sostengo, y vengo manteniendo hace mucho tiempo es 
que es una verdadera pena que hayan estropeado los 
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socialistas en Madrid, exclusivamente el Partido Socialista, el 
Grupo Socialista en el Parlamento de Madrid, una labor tan 
verdaderamente bonita como fue la de hacer ese parque, y en 
la cual -como digo- coincidió toda la cámara y todos y cada 
de esos representantes de todos esos votos a que usted se 
refería antes. Por consiguiente, yo no le quito a usted nin
gún legítimo orgullo de haber contribuido a que se aprobara 
el Parque Nacional de Cabrera. Lo único que le digo es que 
usted me sostiene que estas dos enmiendas que hemos apro
bado son unas enmiendas absurdas, y resulta que hace cuatro 
años usted estaba a favor de los postulados que contienen 
esas enmiendas, y usted fue a defenderlos a las Cortes en 
Madrid, igual que yo. 

De manera que yo le pregunto: ¿dónde está usted ahora?, 
¿es el mismo?, ¿o ha cambiado usted? Eso exclusivamente es 
lo que yo le decía, no le quito ningún mérito de haber apro
bado esto. Desde luego que lo tiene, no se lo discuto, porque 
su grupo no quería aprobar absolutamente nada, su grupo 
quería devolver esta proposición de ley. Y efectivamente 
usted y alguno más, eso lo sabemos, hicieron lo imposible 
porque no les dejaran aquí con la cabeza al aire. Gracias, Sr. 
Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Passarem a la votació del 
vot particular. Votarem en primer lloc el vot particular del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA a. l'article 2. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar drets per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

17 vots a favor, 37 en contra, cap abstenció. Queda rebut
jat el vot particular del Grup Parlamentari SOCIALISTA a 
l'article segon. 

1 passam a la votació de l'article segon. 

" 
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen 

posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

37 vots a favor, 17 en contra, cap abstenció. Queda apro
vat 1 'article segon. 

Passam ara a la votació del vot particular del Grup Par
lamentari a l'article 3 del dictamen de la comissió. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

17 vots a favor, 37 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjat el vot particular del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA a l'article tercer. 

Passam ara a la votació de l'article tercer. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

37 vots a favor, 17 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat l'article tercer tal com ve del text del dictamen 
la comissió. 

1 passam al debat de les es menes a l'article 4 i 5. Hi 
ha en primer Uoc l'esmena 2790, del Grup Parlamentari 
PSM 1 EEM, i 2784 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA a l'article número 4; i a l'article número 5, l'esmena 
2791 del Grup Parlamentarí PSM 1 EEM, i 2785 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Per fer la defensa en primer lloc de les es menes del 
Grup PSM I EEM, la Sra. Vadell té la paraula. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Aquestes esmenes són de 
supressió, i són com a conseqüencia de l'article primer 
de la Uei, que suprimia l'apartat 2 de l'article 3 de la 
Llei 14/91. Aquests articles només suprimeixen la parau
la "navegació" de tots els articles, i el que ens ha cridat 
l'atenció és que, curiosarnent, no es diu res del buceig, 
que en teoría seria una activitat tan poc agressiva amb el 
medi marí com podria ser la navegació. Contrariament, 
continua restringint aquesta activitat, tant a l'article 3 
del regim de protecció, com a l'article 6 del Pla rector 
d'ús i gestió, i com al sete al regim sancionador. Aques
ta llei deixa un buit que satisfi només un col-lectiu, i 
elimina tot el que li fa nasa. Estam en condicions de dir 
que aixo és una llei corporativista, i no és bon fer lleis 
corporativistes. Nosaltres proposam suprimir aquests 
articles perque consideram que, com al plantejament 
que hem dit abans, és necessari que la navegació es 
reguli, i que també quedi incorporada dins el regim 
sancionador. Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Per fer la defensa de les esmenes del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, el Sr. Triay té la paraula. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Aquests dos artic1es tenen per 
objecte suprimir tota menció a la regula ció de la navegació. 
El Parc nacional de Cabrera és una realitat assumida com a 
positiva per la majoria de la població, inc1osos gran part deIs 
que inicialment s'hi varen oposar, víctimes de la desinforma
ció promoguda des del Partit Popular, que els varen fer 
creure que el parc era inaccessible als navegants, amb l'única 
intenció de desgastar políticament l'administració socialista, 
que havia aprovat la llei. Cabrera només va ser bandera 
verda del Partit Popular mentre somniaven que els socialistes 
no estavem en condicions d'assumir cohesionadament la 
dec1aració de parc nacional. Fracassat l'objectiu de desesta
bilització interna deIs socialistes de les Illes Balears -com ha 
dit molt bé el Sr. González Ortea- l'únic que el president de 
la Comunitat, el Govern balear i el Partit Popular han fer 
des de llavors -amb gran tenacitat, a~o sí- és posar garrots 
a les rodes del parc nacional. 

Pero el parc nacional no tan soIs funciona, sinó que fun
ciona, sinó que funciona bé, és conegut, la gestió d'Icona és 
bona i esta ben valorada; més de 5000 escolars l'han visitat 
durant 1992, i han pogut parlar deIs seus valors, han apres 
a estimar Cabrera; aHots que en molts de casos mai no havi
en pujat a una barca. Els navegants respectuosos amb la 
naturalesa, que són la gran majoria, ja aprecien avui la quali
tat de la navegació i de l'estada a Cabrera. El port de Cabre
ra ha deixat de ser una badia saturada d'embarcacions durant 
setmanes a l'any, i amb aigües poc recomanables per al bany. 
La qualitat de les aigües del port, degut a la contingentació 
de les places de fondeig, a la prohibició d'abocaments de tot 
tipus, a la depuració de la totalitat de les algües residuals 
produldes aterra, millora de manera notoria. El control 
establert a través de les autoritzacions no ha impedit la per
noctació de navegants a Cabrera; durant 1992, 2.756 embar
cacions. La donació del vaixell Aldebaran 1 és un exemple de 
la creixent acceptació per la societat civil del parc nacional. 
En conjunt, entre golondrines turístiques, visites d'escolars, 
i embarcacions particulars, més de 28.000 persones han 
visitat el parc nacional d'una manera ordenada durant l'any 
1992. 

Avui ja només el lobby de promotors de ports esportius 
s'oposa a la regulació que comporta el parc nacional. Els 
promotors de ports esportius volen condicionar la conserva
ció de Cabrera per tenir més expectatives immobiliaries. 
Volen sacrificar la preservació del que sera sense cap dubte, 
si continua com fins ara, el millor parc marítimo-terrestre de 
tota la Mediterrania; i el Partit Popular ha assumit les pre
tensions d'aquest lobby i les fa seves aquí; i per aixo som 
aquí tractant avui aquesta iniciativa legislativa del Partit 
Popular. Per acabar de disgustar aquells que en el seu fur 
intern rebutgen la protecció de Cabrera, resulta que Exercit 

-Ministeri de Defensa-, i Icona -Ministeri d'Agricultura-, 
no tan soIs conviuen sense problemes al parc nacional, 
sinó que a més existeix entre ells la maxima coordinació 
i coHaboració per fer realitat els objectius del parco El 
Parc Nacional de Cabrera, sen yo res i senyors diputats, 
no pot anar millor. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Grups que volen intervenir en 
torn a favor o en contra? Sr. González Ortea té la pa
raula. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. La argumentación en su con
junto me parece que ya la respondí antes. Por eso le 
había propuesto en su momento a los otros portavoces 
limitar el debate a un punto, porque realmente estaba la 
argumentación explicada. Nos habla de las visitas, no 
nos había hablado antes el Sr. Triay. Ahora nos habla 
de los 28.000 visitantes; ya me he referido antes a eso. 
Lo de que les han regalado el barco Aldebarán, yeso 
significa la gran aceptación social que tiene; bueno, yo 
creo que son temas distintos, aunque me alegro muchí
simo y es un barco muy bonito; tuve ocasión de verlo 
ahora en la feria náutica. 

Lo de perspectivas inmobiliarias, de lobbies que mue
ven al PP, yo, Sr. Triay, no mencionaría la cuerda en 
casa del ahorcado; no quiero seguir por ese camino, pero 
dejemos a los lobbies, dejémoslos tranquilos y no nos 
metamos en eso, que estamos hablando de un parque 
nacional, no entremos en otras cosas. 

Pero sí quiero puntualizar nada más una cosa, por
que usted insiste en la historia, es usted el que insiste y 
entonces lo quiero puntualizar. La historia de Cabrera 
hay que recordarla, la historia de esta proposición. En 
un momento determinado en las conversaciones del 
presidente con el Gobierno del Estado, el Gobierno del 
Estado le pide al presidente un tiempo para hacer una 
propuesta a Baleares, una propuesta que fuera aceptable 
para la cámara. Y el presidente, en un gesto yo creo que 
insólito, desde luego, impensable en un presidente socia
lista, para defender los intereses que el gobierno socialis
ta de Madrid pide, se levanta en esta cámara y nos pide 
que aplacemos el tema, que lo discutamos después, que 
está pendiente de unas comunicaciones de Madrid. De 
eso se acordarán todos ustedes; hace bien poco tiempo, 
cuatro o cinco años. 

y no pasan quince días que el Grupo PSM I EEM, 
extraordinariamente inquieto por los resultados de esas 
conversaciones, en las que no participaba, propuso aquí 
inopinadamente a la Cámara, un cambio, una variación, 
una modificación en el orden del día. Y esa modifica
ción en el orden del día tenía por objeto volver a estu
diar el tema de Cabrera, que se había dejado sobre la 
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mesa a petición del presidente en nombre del Gobierno del 
Estado. 

Prosperó. La petición del PSM 1 EEM, como todos recor
darán, prosperó. y prosperó por una razón, porque estuvo 
apoyada por el grupo SOCIALISTA, una cosa verdaderamen
te insólita, increíble; una cosa que nos dejó a todos verdade
ramente sorprendidos. La explicación vino después. Dijeron 
"es que estos del PSM empujan mucho, pisan mucho, vienen 
empujando mucho". Ésa es la historia de Cabrera i de uste
des. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. En torn de replica el Sr. 
Triay té la paraula. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. El lobby de ports esportius, Sr. 
González Ortea, quants de ports esportius promouen al Pla 
de ports esportius amb la proximitat a Cabrera? Ciar, per 
poder vendre propietat immobiliaria, per poder vendre con
cessions durant el termini deis ports, valen que no hi hagi 
cap tipus de limitació per fondejar a cap punt de Cabrera, i 
aixo és contrari als interessos generals de la Comunitat Au
tonoma des del nostre punt de vista. 

Ha estat molt interessant el que ens ha contat el Sr. Gon
zález Ortea. El que no ha dit és el que hi falta. Nosaltres, el 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, i -continuant amb la im
modestia- jo mateix, varem tenir la clarividencia de no ac
ceptar cap disminució del regim desprotecció de Cabrera. 
Escolti bé, varem optar i ens varem arriscar, al parc nacio
nal;: i varem convencer tots els que havíem de convencer. 
1 avui hi ha un Parc Nacional de Cabrera que fa dos anys que 
funciona magníficament. Per tant no puc estar més content, 
no puc més satisfet. No hi ha res que m'alegra trobar les 
persones de les diferents administracions, que posaven pe
gues i que em diguin "que bé funciona el pare de Cabrera, 
ho varem encertar". Efectivament, ho varem encertar i vos
tes ha volen fer malbé. Gracies. 

~~ EL SR. PRESIDENT: 

,,- ; 

Gracies, Sr. Triay. Vol contrareplicar, Sr. González Or
tea? 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Nada más, Sr. Presidente, que para felicitar al Sr. Triay, 
que está tan contento. La verdad es que se le nota poco. 
Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Acabat el debat, passarem 
a les votacions. Votarem conjuntament les esmenes 2790 i 
2784, ates que les dues són de supressió. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de les 
es menes 2790 i 2784, es valen posar drets, per favor? 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

22 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades les esmenes 2790 i 2784. 

Passarem ara, ido, a la votació de l'article 4 de la 
proposició de llei tal com ve del dictamen de la comis
sió. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

32 vots a favor, 22 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat l'article quart. 

Passam a la votació de les esmenes 2791 i 2785, de 
supressió a l'article cinque. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

22 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades les esmenes 2791 i 2785. 

Passam ara a la votació de l'article cinque tal com ve 
del dictamen de la comissió. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

32 vots a favor, 22 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat 1 'article 5. 

A la disposició final no s 'hi mantenen esmenes, i en 
conseqüencia pass are m a la votació directa. 
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Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

32 vots a favor, 22 en contra, cap abstenció . Queda apro
vada la disposició final. 

A l'exposició de motius s'hi manté l'esmena 2788, del 
Grup PSM 1 EEM. Per fer-ne la defensa té la paraula la Sra. 
Vadell . 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. L'es
mena a l'exposició de motius res pon a una concepció dife
rent del que ha de ser Cabrera. Millor dit, del que és Cabre
ra. Cabrera és un parc natural, i ho recordaré una altra 
vegada, és un parc natural per voluntat d'aquest parlament; 
aixo independentment que a les Corts Generals fessen una 
altra llei de Cabrera passant per alt, en part, la voluntat 
d'aquesta cambra. La realitat és que tenim un parc natural 
únic en tota la Mediterrania; i logicament hi ha d'haver unes 
restriccions deIs usos que puguin afectar la integritat d'aquest 
patrimoni natural. 

A l'exposició de motius de la proposició de llei que avui 
ve dictaminada per comissió es fan unes afirmacions que de 
cap manera podem compartir. El paragraf quart diu que s'ha 
creat una situació de descontent popular generalitzat per 
considerar que les visites que durant molts d'anys s'han ven
gut realitzant a l'arxipelag de Cabrera no han afectat per res 
la conservació de l'ecosistem i de l'entorn natural. Natural
ment les dades aportades per Greenpeace, tantes vegades 
retretes -i aquÍ s'han donades- tants de quilos de vidre, con
firmen tot el contrari. Aquí el Sr. González Ortea ha afir
mat que no s'havia fet mai cap neteja, per tant que era una 
netejada primitiva. Supos que hi degueren trobar qualque 
fossil de botella de xampany frances, pot ser. Una altra cosa 
li vull dir, que una de les feines que fan aquests molestos 
vigilantes és retirar contÍnuament bosses que hi deixen no 
sabem qui, pero que realment estan embrutant dins el port. 

Per tant aquesta altra afirmació que fa la mateixa exposi
ció de motiu, amb una regla de tres molt simple que diu II si 
durant tant de temps no s'ha degradat el medi ambient, no 
s'adverteix la necessitat de cara al IÍmit a la navegació i el 
fondeig. Aixo no es pot admetre de cap manera. No és pos
sible perque és incompatible amb la conservació i restaura
ció deIs ecosistemes de Cabrera. la millor manera de protegir 
és limitar, perque no es produeixin impactes directes o indi
rectes sobre els béns a conservar. EIs parcs tenen una funció 
d'ús públic per al gaudi cultural i recreatiu de la població, 
pero aquesta funció soIs pot ser limitada per garantir el 
compliment de la seva conservació. És lamentable que hi hagi 
un sector de la població descontent amb les limitacions que 

la llei imposa, pero crec que s'ha d'apel-lar a la respon
sabilitat d'aquests coHectius que es declaren respectuo
sos amb la natura, i fer-Ios entendre que Cabrera no pot 
continuar essent un espai ocupat per privilegiats, sinó 
que ha de ser un espai obert a tots, i s'ha de preservar 
i conserva el patrimoni que és de la nostra generació i 
de les que vendran. 

Una cosa que no acab d 'entendre massa bé tampoc 
és que el perímetre de Cabrera constitueix un u per 
cent del litoral de les Illes Balears, sé que és un espai 
totalment privilegiat, pero també és un espai amb molta 
de gent. No entenc de cap manera com es pot gaudir en 
comptes d'anar a tants d'espai com tenim de tran
quil-litat, a gaudir d 'una mar plana i d'unes nits tal 
vegada meravelloses, que se n'hagin d'anar a estar un 
devora l'altre com si fossin vaixells adossats, fent trull 
dins el mateix espai. Realment aixo no ho puc entendre. 
És per aixo que presentam l'esmena a aquesta exposició 
de motius. Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Vadell. Pel Grup parlamentari 
MIXT té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. 
Sra. Vadell, com hem anunciat en la primera intervenció 
que he tingut, des del meu escó, no li donarem suport a 
aquesta esmena que mantenen a l'exposició de motius 
d'aquesta proposició per iniciativa popular de modifica
ció de la Llei del Pare Nacional de Cabrera. 

Jo només 1i voldria dir una cosa. Voste ereu sinee
rament que si al llarg deIs anys anteriors a la declaració 
del Pare Nacional de Cabrera les activitats de navegació 
que alla s'havien vingut fent d'una forma totalment 
lliure, voste ereu que si aquestes activitat haguessin fet 
un mal irreparable a la zona s'hagués pogut fer aquesta 
declaraeió de pare natural, amb els informes deIs experts 
que avalaven que no s'hi havien produit danys, i que 
realment a aquella zona no s'havia causat perill? Hi ha 
una cosa que diré aquí que tal vegada sonara un poc 
forta dins aquest parlament, pero com que el tema de la 
tramitació de la llei de Cabrera el conec bastant, perque 
és un tema que va ser objecte de debat, i per cortesia 
parlamentaria no faré comentaris al respecte de que és 
amb un grup parlamentari que hi ha en aquesta cambra 
el problema, les tensions que va generar dins d'ells, em 
limitaré simplement a dir a~o, no diré res. He de dir 
que fonamentalment la declaració de parc nacional de 
l'illa de Cabrera va venir a partir, va comen~ar a sorgir 
aquesta qüestió a partir de l'increment de les activitats 
que els militars venien fent en aquella zona. 
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La declaració, evidentment, va causar a certs ambients 

milítars no diria malestar, pero no els va agradar la cosa, per
que es varen veure obligats a traslladar els exercicis que es 
feien de manera habitual en aquella zona, sobretot el que 
eren practiques d'artilleria, s'havien de traslladar a zones de 
l'interior de la península, i concretament es varen veure 
obligats a partir del moment que es varen aturar les manio
bres militars alla, quan s'hi va iniciar la tramitació, afer 
alguna d'aquestes maniobres a Ilocs bastant allunyats, com 
era la regió d' Aragó per exemple. Ara recentment, amb la 
disminució gradual que hi ha hagut de les guarnicions mili
tars, aquestes maniobres es limiten normalment a cadascuna 
de les illes, amb un ambit menor del que es venia fent en 
aquells moments; pero aquests eren els problemes fonamen
tals. 

M'agradaria veure uns estudis que s'haguessin fet ara, en 
aquest moment, i veure quina diferencia hi ha hagut de fa 
dos anys,abans de la declaració, si realment hi ha hagut un 
increment notable de la millora. Evidentment, es va fer una 
neteja par part del grup Greenpeace que tots varem aplaudir 
i varem trobar molt bé. Pero m'agradaría veure si hi ha ha
gut una millora considerable quant al desenvolupament d'es
pecies animals i vegetals dins el que és l'ambit del Parc 
Nacional. M'agradaria veure aquests estudis, per veure si la 
diferencia realment ha estat notable. 1 no voldria que ningú 
interpretés a<;o en el sentit que podríem estar en contra 
d'aquesta declaració de parc nacional, que també en alguns 
moments hi va haver defensors que consideraven que era 
suficient que hagués estat un pare natural, no s'arribés a 
aquesta qualificació de pare nacional. Perque per una altra 
banda el control di recte no ens hagués fugit -encara que 
existeixi un patronat on hi ha una representació- directament 
del que és la nostra comunitat autonoma. 

Vostes em volen dir si és que els pares naturals que estan 
declarats en aquests moments tenen un funcionament molt 
pitjor del que és aquest parc nacional? No, evidentment. El 
Parc Nacional de Cabrera funciona molt bé, té uns costos 
molt importants a l'Estat; i els pares naturals que hi ha decla
rats també funcionen molt bé i tenen uns costs importants 
per la Comunitat Autonoma; pero la funció practicament és 
molt semblant, o és practicament la mateixa. Jo he tingut 

.. (~ ocasió de visitar alguns pares nacionaJs, concretament fora de 
I'Estat, i les limitacions que es produeixen en aquests pares 
són bastant importants, sobretot per a la navegació són bas
tant importants. Hi ha una qüestió que no ha sortit aquí, i 
que jo la vull treure, per acabar, que és la deis navegants de 
les altres illes. Jo m 'atreviría a dir, i dic. que els navegants de 
l'illa de Mallorca tenen en aquest sentit, fins i tot amb la 
situació actual, uns avantatges sobre els navegants d'altres 
illes, com és el cas de l'illa de Menorca, que també hi havia 
costum que molta gent anas a l'iHa de Cabrera. Hi havia 
molt de costum de fer el recorregut Ciutadella-Cala Rajada 
i anar-se'n cap a Cabrera. Pero es fa molt difícil des de les 
illes menors programar el viatge i que et donin un permís 
per anar en un moment determinat, i que per causa d'un mal 
temps, o de qualsevol circumstancia, has d'anul-lar allo; i si 

vals tornar anar-hi, has de tornar demanar aquesta auto
rització. 

Per tant, en línies generals, ja ha hem dit, estam 
d'acord amb aquesta proposició que avui aquí es debat; 
i, com hem dit, no votarem a favor d'aquesta esmena 
que vos tes mantenen i en canvi sí a la totalitat tal com 
va sortir de comissió l'exposició de motius. Moltes gra
cies. 

(El Sr. Presidenr repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup PP-UM té la paraula 
el Sr. González Ortea té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente lo que iba a 
decirle a la Sr. Vadell, por lo menos se lo ha dicho en la 
primera parte el Sr. Peralta; que es que si el archipiélago 
de Cabrera estuviera tan mal conservado, lógicamente 
no sería hoy un parque nacional, ni a nadie se le ocurri
ría proponerlo como tal. Yo quiero recordarle, Sra. 
Vadell, que cuando se empezó del Parque Nacional de 
Cabrera se reiteró muchas veces, en el pleno de esta 
cámara y en otros ámbitos i foros también, se reiteró 
extraordinariamente la buena labor que había hecho el 
Ministerio de Defensa, al que algunos culpabilizaban de 
determinados estropicios dentro del archipiélago, y se 
insistió en que probablemente gracias a la pertenencia al 
Ministerio de Defensa del archipiélago, se había conser
vado en condiciones óptimas que permitían pensar en 
que se convirtiera en parque nacional. 

Yo quiero decir aquí hoy que, igual que se puede 
decir del Ministerio de Defensa, porque efectivamente es 
así, creo que puede decirse de los navegantes, que du
rante muchos años, yo creo que sin duda muchísimos, 
precisamente por lo que antes decía, por la facilidad de 
acceso a Cabrera y el buen refugio que presenta su puer
to, yo creo que también debemos romper una lanza por 
los navegantes que durante muchos años, como digo, 
vinieron usando eses archipiélago sin deteriorarlo, de 
manera que permitieron que se convirtiera un día en 
parque nacional. 

y luego quiero darle una pincelada sobre algo que 
me dejó un poco perplejo. Yo creo que usted ha ido 
poco a Cabrera, Se imagina usted una Cabrera hacinada, 
llena de barcos, en donde todo el mundo está barco 
contra barco. Parece que piensa usted, no es, en el apar
camiento del aeropuerto. No, Sra. Vadell, le aseguro que 
eso no es así, nunca fue así, porque si hubiera sido así 
no habría tanto interés por parte de los navegantes en 
seguir disfrutando esa maravilla de archipiélago. Gra
cias, Sr. Presidente. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. En torn de replica la Sra. 
Vadell té la paraula. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Grades, Sr. Presídent. Només dues paraules per assenya
lar que el moment que es va decidir, o que es va proposar fer 
un parc natural de Cabrera, és perque hi devia haver qualcú 
que suposava que a partir d'ara hí hauria un perill. Per tant, 
des del moment que es va fer és perque anó no es continuas 
degradant. Des del moment que esta declarat parc nacional, 
comporta una major responsabilítat per part de tots. Hi ha 
espais que es degraden molt facilment, peró la recuperació 
és molt lenta, i moltes vegades quasi és ímpossible. Nosaltres 
pensam que l'exposició de motius que nosaltres presentam 
esta molt més d'acord, fíns i tot amb l'article primer que 
s'ha aprovat amb la transacció del Grup PP-UM. Per tant, 
nosaltres no estam d'acord de cap manera amb les afirma
cions que es fan, i sobretot per haver-Ies de posar a una 
exposició de motius. Afirmacions com aquestes realment crec 
que s'haurien s'eliminar, Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Torn de contrareplica? No hi ha 
intervencions. 

Passarem, idó, a la votació de l'esmena 2788, del Grup 
PSM 1 EEM. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? Gracies, 
poden seure. 

Abstencions? No n'hi ha. 

5 vots a favor, 50 eh contra, cap abstenció. En conse
qüencia queda rebutjada l'esmena 2788. 

Passam ara a la votadó de l'exposició de motius tal com 
ve al text del dictamen de la comissió. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

32 vots a favor, 23 en contra, cap abstenció. Queda apro
vada l'exposició de motius. 

1 de conformitat amb l'article 177.2 del Reglament de la 
Cambra, procedeix ara a la votació final de la proposició de 

llei, que sera pública per crida. Sr. Secretari, vol fer 
lectura de l'article 87 del Reglament que regula la vota
ció pública. 

EL SR. SECRETAR! SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"Article 87. A la votació pública per crida un secreta
ri anomenara els diputats, i aquests respondran sí, no, 
o abstenció. La crida es realitzara per ordre alfabetic de 
primer llinatge, comen~ant pel diputat el nom del qual 
sigui tret a sort. EIs membres del Govern de la Comuni
tat Autónoma que siguin diputats, aixÍ com la Mesa, 
votaran al final. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. 

Ha corres post al número 9. Pot donar lectura per 
ordre alfabetic a partir del número 9. 

EL SR. SECRETAR! SEGON: 

Sí Sr. President. Ferrer i Bascuñana, Maria del Pilar. 

LA SRA. FERRER 1 BASCUÑANA: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Gilet Girart, Francesc. 

EL SR. GILET 1 GlRART: 

Sí. 

EL SR. SECRETAR! SEGON: 

Gómez Arbona, Antoni. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

No. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Gomila Barber, Joan. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER 

No. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

González Ortea, Josep Maria. 
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EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. SECRETARI SEGON: 

Palau i Torres, Pere. Riera i Bennassar, Andreu. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: EL SR. RIERA 1 BENNASSAR: 

Sí. Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. SECRETARI SEGON: 

Pallicer i Pujol, Antoni. Riera i Madurell, Maria Teresa. 

Pascual i Amorós, Miguel. LA SRA. RIERA 1 MADURELL: 

Pascual i Ribot, Antoni No. 

EL SR. PASCUAL 1 RIBOT: EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí. Rus i Jaume, Lloren~. 

EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. RUS 1 JAUME: 

Peralta Aparicio, Jaume. No. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí Salom i Coll, Maria. 

EL SR. SECRETAR! SEGON: LA SRA. SALOM I COLL: 

Planells i Costa, Francesc. Sí. 

EL SR. PLANELLS 1 COSTA: EL SR. SECRETARI SEGON: 

No. Sampol i Mas, Pere. 

EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. SAMPOL I MAS: 

Pons i Pons, Damia. No. 

EL SR. PONS 1 PONS: EL SR. SECRETARI SEGON: 

No Sansó i Servera, Antoni. 

EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Pons i Villalonga, Antoni No. 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí. Tejero Isla, Xavier. 

EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. TEJERO I ISLA: 

Ribas de Reina, Joaguim. No. 

EL SR. RIBAS 1 DE REINA: EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí. Tur i Ferrer, Víctor. 
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EL SR. TUR I FERRER: EL SR. SECRETARI SEGON: 

No. Alberola i Martínez, Carlota. 

EL SR. SECRETARI SEGON: LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ: 

Tur i Torres, Vicen<; Sí. 

EL SR. TUR 1 TORRES: EL SR. SECRETARI SEGON: 

No. Alfonso i Villanueva, Josep Joan. 

EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

.' Vadell i Ferrer, Maria Antonia. No. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: EL SR. SECRETARI SEGON: 

No. Antich i Oliver, Francesc 

EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. ANTICH I OLIVER: 

Valenciano i López, Valentí. No. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: EL SR. SECRETARI SEGON: 

No. Barceló i Martí, Joana Maria. 

EL SR. SECRETARI SEGON: LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Verger i Pocoví, Joan. No. 

EL SR. VERGER I POCOVÍ: EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí. Cañellas i Fons, CarIes Felip. 

EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. CAÑELLAS I FONS (Caries) 

Vidal i BibiIoni, Guillem. Sí. 

EL SR. VIDAL I BIBILONI: EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí. Castro Candasegui, Carme. 

EL SR. SECRETARI SEGON: LA SRA. CASTRO I CANDASEGUI: 

Vida! i Burguera, Joana Aina Sí. 

LA SRA. VIDAL I BURGUERA: EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí. Coll i Al'les, Lluís. 

EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. COLL I AL'LES: 

VidaI i Juan, Cosme. Sí. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: EL SR. SECRETARI SEGON: 

>;. Sí. Ferra i Capllonch, Joan. 
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EL SR. FERRA 1 CAPLLONCH: 

No. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Cañellas i Fons, Gabriel. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Morey i Ballester, Pere Joan. 

EL SR. MOREY I BALLESTER: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Soler i Cladera, CristOfol. 

EL SR. SOLER 1 CLADERA: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Cava de Llano i Carrió, Maria Llulsa. 

LA SRA. CAVA DE LLANO 1 CARRIÓ: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Triay i Llopis, Joan Francesc. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

No. 

EL SR. SECRETAR! SEGON: 

MartÍnez de Dios, Jesús Guillem. 

EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

MolJ i Marques Josep. 

EL SR. MOLL I MARQUES: 

No. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. El resultat de la votació ha estat el 
següent: A favor 32, en contra 23. En conseqüencia, en 
haver-se obtingut la majoria absoluta a la Cambra, queda 
aprovada la Proposició de llei d 'iniciativa legislativa 
popular número 1213, de modificació de la Llei 14/91, 
de 29 d'abril de creació del Parque Nacional Marítimo 
Terrestre del Archipiélago de Cabrera. 

1 ara, per tal de donar compliment a l'article 87.2 de 
la Constitució, 28.2 de I'Estatut d'Autonomia, i 178 del 
Reglament, aquesta Presidencia suspen la sessió per un 
temps de deu minuts, i convoca la Junta de Portaveus. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors, recomen<;a la sessió en aquest 
moment per donar compte que la proposta que faig, 
d'acord amb la Mesa del Parlament i d'acord amb la 
Junta de Portaveus és de designar els diputats honora
bles senyors José María González Ortea, Joaquim Ribas 
de Reina i J aume Peralta i Aparicio per tal de fer la 
defensa de la proposició de llei esmentada al Congrés 
deis Diputats. 

1 esgotat l'ordre del dia, conclou aquesta sessió. Gra
cies a tots. 
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