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DIARI DE SESSIONS DEL 
PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

D.L.P.M.770·1987 Fq .Con.núm.33/27 lB Legislatura Any 1993 Número 91 

Presidencia 
del Molt Honorable Sr. Cristófol Soler i Cladera. 

Sessió celebrada dia 9 de novembre del 1993. 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI 

l.· ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS DEL PARLAMENT EN EL Consell Social de la Universitat de les Illes 
Ba~an. 3607 

lI.. PREGUNTES: 

1) RGE núm. 3024/93, preseruada per 1 Hble. Sr. Diputat Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIAL/S
T A, mnb la fo rlllulació següefll: 
I¡Pe,. que la COl1selleria de Cultura Edllcació i Esports no du a terme prospeccions destinades a la localització 
de jaciments arqueologics a la zona que sera afectada de forma irreversible per la prolongació de l'autovia 
central o autovía d'Inca, entre el torrent Solleric (Consell) í Son Fuster (Inca)?1I 3609 

--.----------------------------------~ 
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2) RGE núm. 3036/93, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALIS
T A, amb la formulació següent: 
IIPer que els pilars deL-nou pont sobre l'autovía d'Inca, recentment construii per enllafar amb la zona co-
mercial d'Alcampo manquen de tanques metal-líques de protecció?1I 36, 

3) RGE núm. 3023/93, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i luan, del Grup Parlamentari MIXT, amb 
la formulació següent: 
IISegons s'ha fet públic, sembla ser que per al primer trimestre del proper any 1994, el Govern projecta 
desenvolupar el Decret 106/90, de 13 de desembre, sobre la lunta d 'Aigües de Balears, constituint les juntes 
insulars d'aigües per tal de fer efectiva la necessaria descentralització de 1 'esmentat organisme, pensa el Govern 
alorgar a les juntes insulars funcions executives o limitar-les a les de consultes i planificació?1I 36, 

4) RGE núm. 3038/93, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari 
PP-UM, amb la formulació següent: 
"Quina activitat s'ha realitzat durant l'any 1993 pel que fa a la inspecció sanitaria de menjadors 
coz.tectius?" 36. 

5) RGE núm. 3041/93, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Guasch i Ribas, del Grup Parlamentari PP-UM, 
amb la formulació següent: 
"Quina és la superfície de vinyet arrabassada?1I (Retirada) 36 , 

6) RGE núm. 3095/93, presentada per I'Hble. Sr. Diputat loan Marí i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
amb la formulació següent: 
11 Quin és el motiu pel qualles illes de Menorca, Eivissa i Formentera queden excloses d'una possible producció 
del porc negre mallorquí, encara que compleixin la resta de requisits de la Llei?1I 36. 

7) RGE núm. 3101/93, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Encarna Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, amb la formulació següent: 
IICom es controlen els serveis, centres i subvencions de La Direcció General d'Acció Social del Govern de la 
Comunitat Autonoma a les illes d'Eivissa i Menorca? 36 . 

8) RGE núm. 3039/93, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari 
PP- UM, amb la formulació següent: 
IIQuin és el funcionament intern de la Comissió Interdepartamental de la dona, des de la nova reestructura-
ciÓ?1I 36 , 

9) RGE núm. 3042/93, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Guasch i Ribas, del Grup Parlamentari PP-UM, 
amb la formulació següent: 
IIEn quina es troba en aquest moment l'aplicació del RD 378/1993, sobre l'establiment de regim d'ajudes a les 
mesures forestals a l'agricultura de l'arxipelag balear?1I (Retirada) 36, 

10) RGE núm. 3044/93, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cristofol Huguet i Sin tes, del Grup Parlamentari PP
UM, amb la formulació següent: 
IIQuin és el pacte autonomic i quina és la seva repercussió en les competencies del Govern en materia de pesca 
i cultius marins?11 36, 

Il1.- INTERPEL'LACIONS 

1) RGE núm. 2783/93, presentada pel Grup Parlamentari M1XT, relativa a política general del Govern en relació 
amb pedreres i restauració del paisatge original d 'aquestes explotacions. 36 , 

2) RGE núm. 2886/93, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política general de transports 
de viatgers. 36. 

IV.- MOCIONS: 

1) RGE núm. 3053/93, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a plans de protecció de les arees 
naturals d'especial interes de l'illa de Menorca, derivada del debat de la 1nterpel'lació RGE núm. 2714/93. 36; 
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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. EIs prec 
ue seguin als seus escons. Comen<;am aquesta sessió plena

q . 
ria d'avul. 

1.- Elecció deIs representants del Parlament en el Consell 
Social de la Universitat de les Illes Balears. 

El primer punt és 1 elecció deis representants del Parla
ment en el COl1se lJ Social de la Unjversitat de les IUes Bale
ars. El procediment sera per votació secreta, pel sistema de 
paperetes on cada diputat escri ura un nom; en resultaran 
elegides les dues persones que obtinguin un major nombre de 
vots. La votació es fa ra traient un número de d iputat, pel 
sistema de ( ... ). 

Abans de comen<;ar, deman als portaveus deIs grups par
lamentaris si volen fer arribar a aquesta mesa les propostes 
de candidats. 

Sí, Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

El Grup Parlamentari SOCIALISTA proposa el Sr. Vale
ntÍ Valenciano i López. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Huguet? 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

El Grup Parlamentari PP-UM proposa el Sr. Jaume Ca
sasnovas i Casasnovas. 

EL SR. PRESIDENT: 

Hi ha qualque pro posta més? No hi ha més propostes. En 
conseqüencia, passarem a la votació . Prec als diputats que 
escriguin el nom a les paperetes. El primer a votar sera el 
número dotze, Sr. Mol!. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

González i Ortea, losep Maria. 

Guasch i Ribas , Miquel. 

Huguet i Rotger, loan. 

Huguet i Sintes, CristOfol. 

laén i Palacios, Manuel. 

Magaña i Alapont, Encarnació. 

Marí i Calbet, Antoni. 

--

Marí i Ferrer. Antoni. 

MarÍ i Prats, Josep. 

MarÍ i Serra, loan. 

Marí i Tur, loan. 

MartÍnez i Polentinos, Josep Miquel. 

Mascaró i Pons, loan Manuel. 

Mesquida i Galmés, Andreu. 

Munar i Riutort, Maria Antonia. Absent. 

Obrador i MOl'atinos, Francesc. 

Orfila i Pons, Ramon. 

Pallicer i Pujol, Antoni . 

Pascual i Amorós, Miquel. 

Pascual i Ribot, Antoni. 

Peralta i Aparicio, Jaume. 

Planells i Costa. Francesc. 

Pons i Pons, Damia. 

Pons i Villalonga, Antoni. 

Ribas i de Reyna, Joaquim. 

Riera i Bennassar, Andreu. 

Riera i Madurell, Maria Teresa. 

Rus i Jaume, L1oren<;. 

Salas i Santos, Francesc Xavier. 

Salom i Coll , Maria. 

Sampol i Mas, Pere. 

Sansó i Servera, Antoni. 

Tejero i Isla, Xavier. 

Tur i Ferrer, Víctor. 

Tur i Torres, Vicent. 

Vadell i Ferrer, Maria Antonia. 

Valenciano i López, Valentí. 
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Verger i Pocoví, Joan. 

Vidal i Bibiloni, Guillem. 

Vidal i Burguera, Joana Aina. 

Vidal i Juan, Cosme. 

Alberola i Martínez, Carlota. 

Alfonso i Villanueva, Josep Joan. 

Antich i Oliver, Francesc. 

Barceló i Martí, Joana Maria. 

Cañellas i Fons, CarIes Felip. 

Castro i Gandasegui, Carme. 

Coll i AI'les, Lluís. 

Ferra. i Capllonch, Joan. 

Ferrer i Bascuñana, Maria del Pilar. 

Gómez i Arbona, Antoni. 

Gomila i Barber, Joan Bosco. Absent. 

Cañellas i Fons, Gabriel. Absent. 

Morey i Ballester, Pere Joan. 

Soler i Cladera, CristOfol. 

Palau i Torres, Pere. 

Triay i Llopis, Joan Francesc. 

Martínez i de Dios, Jesús Guillermo. 

Moll i Marques, Josep. 

EL SR. PRESIDENT: 

Procedirem a l'escrutini. 

Valentí Valenciano. 

Valen tí Valenciano. 

Valentí Valenciano. 

Valentí Valenciano. 

Jaume Casasnovas. 

Jaume Casasnovas. 

Jaume Casasnovas. 

Valentí Valenciano. 

Valentí Valenciano. 

En blanco 

Jaume Casasnovas. 

Jaume Casasnovas. 

Jaime Casasnovas. 

Jaime Casasnovas. 

Valentí Valenciano. 

En blanco 

Valentí Valenciano. 

Jaume Casasnovas. 

En blanco 

Jaime Casasnovas. 

Jaime Casasnovas. 

Valentí Valenciano. 

Valentí Valenciano. 

Valentí Valenciano. 

En blanco 

Jaume Casasnovas. 

Valentí Valenciano. 

Jaume Casasnovas. 

Jaume Casasnovas. 

ValentÍ Valenciano. 

Jaume Casasnovas. 

Valentí Valenciano. 

Jaume Casasnovas. 

Jaume Casasnovas. 

Jaume Casasnovas. 

Valen tí Valenciano. 

====~~~~~~~==~==~====~~====~~==~~~============~~====~~~~ 
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Bn blanco 

Jaume Casasnovas. 

Jaume Casasnovas. 

Valentí Valenciano. 

Valentí Valenciano. 

En blanco 

Jaume Casasnovas. 

Valentí Valenciano. 

Jaume Casasnovas. 

Jaime Casasnovas. 

Valentí Valenciano. 

Jaime Casasnovas. 

Jaume Casasnovas. 

Jaume Casasnovas. 

Jaume Casasnovas. 

Jaime Casasnovas. 

Jaume Casasnovas. 

Valentí Valenciano. 

Jaume Casasnovas. 

Jaume Casasnovas. 

(Es procedeix a ['escrutini 

El resultat ha estat: Jaume Casas novas i Casasnovas, tren
ta vots; Valentí Valenciano, vint vots; en blanc, sis vots. En 
COnseqüencia, queden proclamats representants del Parla
ment de les Illes Balears en el Consell Social de la Universi
tat els Srs. Jaume Casasnovas i Casas novas i Valentí Valenci
ano i López. 

S 11.1) Pregunta RGE núm. 3024/93, presentada per l'Hble. 

e
r . Diputat Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SO
IALISTA. 

1 passam al segon punt de J'orclre del clia que és el corres
Pone S nt a les preguntes. Comen~arem per la 3.024 del diputat 
/. Pons i Pons del Grup Parlamentad SOCIALISTA, relati
CI;~ pros~ecc ions arqueológiqlle5 a ¡'auto"ia central autovia 

ca. Te la parauJa el Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. Con
seller de Cultura, Educació i Esports. Abans de fer actes 
testimonials, com aquesta vaga de fam que ens ha anun
ciat, voldríem fer avui una proposta més pragmatica, 
que senzillament es facin unes prospeccions arqueológi
ques en els terrenys situats entre el torrent Solleric, al 
terme de Consell i Son Fuster, del terme d'Inca, que és 
l'area que ha de ser ocupada i afectada de forma irre
versible per les obres de l'autovia central. Ens agradaria 
saber per que aquestes prospeccions, el que en castella 
diuen catas, no s'han dut a terme. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller Sr. Rot
ger. 

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. La Conse
lleria de Cultura, Educació i Esports del Govern balear 
sí ha dut a terme la localització de jaciments arqueoló
gics corresponent a aquesta zona que afecta l'autovia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Pons. Té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. Conse
ller. Com va dir una vegada el Sr. Cladera a un diputat 
socialista, no parli del que no coneix. S 'ha fet el mapa o 
mal dit carta arqueologica d'aquests termes, pero no 
s'han fet prospeccions, a veure si hi podria haver restes 
de ceramiques de qualsevol tipus de jaciment en aquesta 
zona, i aixo ho sé perfectament, perque a la zona de 
Campanet i Búger que conec com a aquesta ma, jo vaig 
ajudar als arqueolegs que intentaven localitzar aquests 
jaciments. Per tant, jo sé del que parl, voste ha parlat 
d'una cosa que no sap, per favor, faci el que se li indica 
a aquesta pregunta perque si no, quan hi hagi l'autovia 
no importa cerqui restes de cap casta. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Rotger? Té la paraula. 

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

Gracies, Sr. President. Bé, una pregunta no és impe
rativa, una pregunta és demanar, i jo contest, per tant, 
no em diglli que faci el que diu la pregunta, perque aixó 
és un problema lingüístico Miri, jo som d' Alaró, també, 
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per si no ha sabia, i conec aquesta zona i aquestes coses. 
S 'han fet les prospeccions, perque prospecció jo ho entenc 
d'una manera més ampla, ho podem cercar al diccionari, si 
vol. De totes maneres, nosaltres el que no feim, quan hi ha 
un problema, és anar afer prospeccions i coses rares, ja ho 
tenim tot preparat, i, per aixo, amb temps, amb mesura, el 
que hem fet és la localització, la descripció, els pl~mols, totes 
les coses i, fins i tot, les necessitats de tots els jaciments ar
queologics de les Illes Balears. Tenim la carta arqueologica, 
efectivament, de Menorca, d'Eivissa i Formentera, acabada, 
i la de Mallorca estara acabada a final s de desembre, pero 
justament aquesta zona, i moltes d'altres -perque falten dos 
mesos- ja tenen acabada la carta arqueologica, i, per tant, 
sabem que en principi, en principi, no hi ha problema, que 
es pot fer l'autovia quan vulgui el senyor conseller, per tant 
no hi ha problema. De totes maneres, hi haura una comissió 
de seguiment per si un cas, a través de les prospeccions, hi 
hagués alguna cosa. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. 

11.2) Pregunta RGE núm. 3036/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. 

Passam a la sega na pregunta, que és la 3036, també del 
Sr. Pons i Pons, del Grup SOCIALISTA, relativa a manca de 
protecció deIs pilars del pont d'Alcampo a l'autovia d'Inca. 
Té la paraula el Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Conseller, 
ens agradaria saber per que una norma elemental de segure
tat com és protegir amb tanques metaHiques no s'ha aplicat 
en els tres jocs de pilars que sostenen el pont o viaducte 
situat davant la zona d'Alcampo, tenint en compte que és 
una zona altament perillosa, ja hi ha hagut alguns accidents, 
i que si n 'hi ha un alla on un vehicle circulant a la velocitat 
normal en aquesta zona, que almenys és d 'uns cent quilome
tres per hora, impacta contra aquest pont, haurem de lamen
tar víctimes mortals. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sr. President. En tres setmanes el tema sera resolt, esta m 
pendents de la instal'lació final. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. 
Pons? 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Sr. Conse
ller. No s'han d'obrir vies a la circulació que no tenguin 
els elements de seguretat, confiem que durant aquest 
temps que ens queda d'estar sense tanques metaHiques, 
no hi hagi cap accident, pero aixo no hauria de tornar 
a passar. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar afer ús de la paraula 
el conseller? No. 

11.3) Pregunta RGE núm. 3023/93, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del Grup Par
lamentari MIXT. 

La tercera pregunta és la 3023 del diputat Sr. Vidal 
i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a funcions 
a les juntes insulars d'aigües. Té la paraula el Sr. Vidal 
i Juan. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territo
ri, s'ha dit abans aquí que les preguntes no són impera
tives, i és veritat, pero jo 1i faig aquesta pregunta, no en 
pla imperatiu, logicament, pero té inherent una certa 
súplica, sol'licitud, demanda, com li ho vulgui dir, per
que, la veritat és que ara seria el moment oportú, apro
fitant que s'han de transferir noves competencies de 
l' Administració central a aquesta comunitat autonoma, 
i ja que la primera d'elles, que sera competencia exclusi
va sobre una materia determinada, és ordenació i con
cessió de recursos i aprofitaments hidraulics quan les 
aigües discorren íntegrament per l'ambit territorial de 
la Comunitat Autonoma, és un moment bo per revisar 
un poc la política d'aigües a la nostra comunitat auto
noma, des de la perspectiva de tres, per no dir quatre, 
unitats territorials. 

Per tant, la pregunta és, que així com es va fer el 
Decret 106 del 90, de 13 de desembre, on es creava una 
junta d'aigües de Balears i sengles juntes insulars, pero 
a aquestes només tenien funcions de consulta i planifica
ció, creim que seria el moment adient per atorgar-loS 
funcions executives, i la pregunta va, precisament, en 
aquest sentit. Pensa ara, que es desenvolupara aquest 
decret que es va promulgar -per dir-ho d'alguna manera
fa tres anys, malgrat sigui per decret, canviant-ho, ator
gar a aquestes juntes unes funcions que no siguin mera
ment de planificació i consulta? Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Té la paraula el conseller Sr. 
Reus. 

.. 
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES IOR
DENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sr. President, mo1tes gracies. Día 2] el'oct ubre el Consell 
el Govern va aprovar ele forma provisional un conjun t de 
e rmes que configuren una reguJació nova en terme c\ 'aigües 

DOr a aquestes illes. 1 en aquest sent it, si Déu ho vol pos
P'~ le01ent din el mes ele gener tendrem regu lacions ja apli 
s~b les , publicaeles, que determinaran la constitució de juntes 
~ 'expl otaciÓ a les ilLes de Menorca Eivissa i Mallorca, així 
coro un conseIl general ele I'a igua. 

Hem de tenil" en compte que hi ha mencions legals que 
són basiques i que 'h an de complimentar; aquest article 30 
de la Uei d 'aigües, determina aquest caracter que una explo
tacíó sigui un organ i me col'legiat 00 es puguin trobar els 
usuaris amb I aclmioistració, amb una form ulació més consu
lt iva que executiva. No obstanl aixo , hi ha un precepte obert 
respecte de funcioos de coordinació vigilancia i explotacions 
d'obres i inversions hidrauliques que pOl permetre, i a ixí ho 
voldria, una certa gestió real, quant a execució per part d'a
questes juntes d'explotació. També consider que hi haura la 
Junta d'Aigües que sera l'organisme gestor on també hi ha 
participació deIs usuaris, tant a nivell de consums urbans 
com a nivell de consums de cultiu, de regadiu. 

Voldria que en qüestió de dos mesos es pogués veure que 
aquesta conformació jurídica que ara hem plantejat dóna 
solució a un fet insular clar, a una diferenciació quant a 
problemes d'aigües i que respon a una demanda social que 
jo he apreciat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Reus. Vol fer ús de la paraula, Sr. Vida1? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sí, molt breument, perque som conscient que ens hem 
passat quasi del temps. 

Bé, es per dir-li que efectivament s'ha de complir la legis
lació de la Llei d'Aigües vigent, del 85, pero també s'ha de 
tenir en compte que s'ha de fer unpla hidrologic per cada 
conca hidrogrMica, i a mi em preocupa un poc, perque vaig 
llegir l'altre dia que posaven en boca seva que havíem de 
Considerar que Balears era una sola conca hidrogrMica, i per 
una raó elemental geografica no es pot tenir en ompte aixo. 
Per tant, Sr. Conseller, des d 'aquesta perspectiva que s'ha de 
fer un pla hidrologic per cada conca hidrografica i estam a 
Una comunitat formada per illes, '" 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Vi.dal aixo és plantejar una altra pregunta i, a més, el 
t~mp . esta esgotat, i a més que el temps esta esgotat es 
~ a~teJa una altra pr egu nta en relació amb la inicial que 
a aVla presentat. En conseqüencia, cree que pode m donar 
qllesta per tancada. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

En farem una altra. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

D 'acord. 

11.4) Pregunta RGE núm. 3038/93, presentada per 
I'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del 
Grup Parlamentari PP-UM. 

Passam a la quarta pregunta, que és la 3038 de la 
diputada Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup PP
Um, relativa a inspecció de menjadors coHectius. Té la 
paraula la Sra. Castro. 

LA SRA. CASTRO 1 GANDASEGUI: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, 
Sr. Conseller de Sanitat. Respecte de la inspecció als 
menjadors coHectius, ens agradaría que ens explicas 
quina és l'activitat que s'ha realitzat durant l'any 93 pel 
que fa a la inspecció sanitaria de menjadors coHectius. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Castro. Té la paraula el Sr. Cabrer. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
TAT SOCIAL ( Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, 
Sra. Castro, li contestaré la pregunta quantitativament 
i qualitativament. Quantitativament, al moment actual, 
a 31 d'octubre, tenim 10561 inspeccions a menjador~ 
col-lectius. Qualitativament li voldria explicar en un 
moment que hem mirat l'actuació que tenguérem l'any 
1992, i mantenint una actuació de la inspecció de l'es
tructura de les cuines deIs menjadors coHectius, pero 
també acondicionar cada vegada més els manipuladors 
d'aliments en forma, per una part, d'un qüestionari que 
serveis d 'autoavaluació deis distints menjadors coHectius 
per una part, i per una altra part, d'un qüestionari d'em
plenada immediata davant l'inspector que ens donen una 
idea del coneixement i podrem avaluar, supos, a finals 
d'any. Moltes gnkies, Sra. Gandasegui. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cabrer. 

II.S) Pregunta RGE núm. 3041/93, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Miquel Guasch i Ribas, del Grup 
Parlamentari PP-UM. 

Passam a la cinquena pregunta, que és la 3041 del Sr. 
Guasch i Ribas, del PP-UM, relativa a abandonament 
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definitiu del cultiu del vinyet. Té la paraula el Sr. Guaseh i 
Ribas. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President. Don per retirada la pregunta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. 

n.6) Pregunta RGE núm. 3095/93, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

La sisena pregunta és la 3095, del diputat Sr. loan MarÍ 
i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
exc1usió de Menorca, Eivissa i Formentera, en la producció 
del pore negre mallorquí. Té la paraula el Sr. MarÍ i Serra. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, Sr. Conseller. El 
passat 10 d'agost va sortir al BOCAIB una ordre de la seva 
eonselleria per la qual s'aprovava el reglament de la utilitza
ció de la marca de qualitat controlada per a la porcella del 
porc negre de Mallorca. Aquesta ordre diu a l'artic1e segon 
que aquestes poreelles de pore negre de Mallorca hauran 
d'haver nascut i ser eriades a l'illa de Mallorca, i a l'artic1e 
tercer diu que la porcella de pore negre de Mallorca, desti
nada a la eomercialització, es fara exc1usivament a les ex
plotacions situades dins el territori de l'illa de Mallorca. Per 
tant, la pregunta que 1i feim és la següent: Quin és el motiu 
pel qual les illes de Menorca, Eivissa i Formentera queden 
excloses de la possible producció de porcella de porc negre 
de Mallorca, sempre que eompleixin tots els requisits, llevat 
el d'haver-se criat a l'illa de Mallorca? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí, té la paraula el eonseller Sr. Morey. 

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

Gracies, Sr. President. Bé, el pore negre mallorquÍ és 
una varietat, catalogada aquesta ra~a d'autoctona. L'únic lloc 
on l'associació, que era on es donava la subvenció, té regis
trades explotacions en aquests moments, és a Mallorca. Tam
bé és un fet que a altres lloes de les Illes Balears, en aquests 
moments, no hi ha porc negre, ara ningú no ha prohibit que 
aquesta produeció es pugui produir a un altre indret i, en el 
cas que es produís i fos classificat eom a pore negre, els 
productors d'aquest pore negre es podrien associar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. 
Diputat? Té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Si, gracies, Sr. President. Sr. Conseller celebram qUe 
aixo sigui a ixi i vuU entendre ele les seves paraules que 
s'ha prodult UD error en la publicaeió d aquesta ordre, 
i el que seria bo seria que es corregís aquesta ordre, que 
no creas la confusió que els possibles productors de 
Menorca d Eivissa i de Formentera que poguessin estar 
in.teressats pensassin que no es poden acollir a aquestes 
ajudes com marca aixo. Amb aquestes coses, jo Ji de
manaria, Sr. Conseller, és que anassin. molt alerta, per
que és el que fa, entre d'a1tres, J'ler suposat, que no 
puguem dur a terme el que tots els diputats que som 
aquí estic segur que voldrien: fer país balear. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí. Vol tornar afer ús de la paraula? 
La té. 

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

Gracies. Molt breument. El problema és que a no
saltres ens agradaria que a altres llocs de les Illes Balears 
hi hagués porc negre, en el cas que es produís, amb 
molt de gust ho entraríem. 1 si la publicació d'aquesta 
ordre frenas la producció del pore negre fora de Mallor
ca, no tendríem cap inconvenient a donar difusió a les 
altres !lles per dir que aixo cobreix qualsevol indret. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Morey. 

n.7) Pregunta RGE núm. 3101/93, presentada per 
l'Hble. Sra. Diputada Encarna Magaña i Alapont, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

La setena pregunta és la 3101 de la Sra. Magaña i 
Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a seguiment de la tasca de la Direcció General d'Acció 
Social a Eivissa i Formentera. Té la paraula la Sra. 
Magaña. 

LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Gnkies, Sr. President. Sr. Conseller, el passat dia 20 
d'octubre, voste va respondre una pregunta d'una dipu
tada del PP, referent a les activitats de la Direeció Gene
ral d'Acció Social, i va manifestar que pel que fa a Ei
vissa i Menorca eren els consells insulars els que gestio
naven perque l'any 82 se'ls havia transferit. Per tot aixo, 
i de forma reiterada, encara que ( ... ) territorialment, jo 
li deman, com es controlen els serveis, centres i subven
cions de la Direcció General d' Acció Social del Govern 
a les illes d'Eivissa i Menorca? 

< 
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,. 
EL SR. PRESIDENT: 

, l'es Sra Magaña. Té la paraula el Sr. Cabrer. Grac, . 

EL SR. CONSELLER ~E SANITAT 1 SEGURETAT 
SOCIAL (Bartomeu Cabrer 1 Barbosa): 

Gracies, Sr. President. Senyores j senyors diputats . Sra. 
M gaña, sap voste que hl ha sis decrets que va desenvolupar 
I aGovern ba lear de part de la Llei d'acció social de la Co

e nitat Autónoma, i en compliment de .I'esmentada norma-
rnu l · d i" . . a el control es e u a terme e a manera seguent: pnmer, ti: reunions periódiques del director general amb eJs respon
~ab les d 'area deis con ells insulars, a fi de, primer fer una 
prospecció i a~a ¡¡.s i ele la situac!ó deis, d.ifere~ts col:l,ectius 
centres i servels I segon, establt r le Imles d actuaclo a se
gu ir el 'acord am b les directrius del Pla quadriennaI. En segon 
lIoc, actuaciol1s de com provació , seguiment, inspecció del 
funcionament deis diferents centres i serveis, així com d 'a
pHcació deis recursos assignats, a t ravés deIs tecnics de la 
Direcció General d Acció Social o deis tecnics deis respectius 
consells insulars de Menorca o d'Eivissa i Formentera. En 
tercer lloc, a través d 'un control financer des de la Inter
venció General de la Comunitat Autónoma i des de la In
tervenció deis consells insulars per a la seva comptabilització 
per l'organisme corresponent i l'especificació de finalitats de 
la concessió pressupostaria. I, en quart lloc, la Direcció Ge
neral d'Acció Social du a terme un registre general de ce
ntres i associacions públiques i privades que actuen en l'a
mbit d'aplicació de la Llei d'acció social de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cabrer, vol fer ús de la paraula la Sra. Maga
ña? Té la paraula. 

LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Gracies, Sr. President. Només dir-li, Sr. Conseller, que 
estic contenta de la seva resposta, perque constata que no hi 
ha transferencies fetes als consells insulars d'Eivissa i Menor-

a. ca, tal com voste havia manifestat fa dues setmanes, i que, en 
tot cas, el que hi ha és una delegació · de gestió de competen
cies, pero les transferencies, tal com vos te va manifestar en 
aquesta cambra, no esta n traspassades i, per tant, quedara 
cOnstancia al Diari de Sessions d 'aquesta Cambra. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Graeies, Sra. Magaña. Vol tornar fer ús de la paraula el 
conseller Sr. Cabrer? 

S EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT 
aCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Cree que no m'ha volgut escoltar la Sra. Magaña, no ha 
Volgut entendre que una cosa són les obligacions que la llei 
aprOvada per aquest Parlament manen a la Direcció General, 

=--

i per tant a la conselleria de Sanitat, i que les complim 
com Déu mana i feim el que correspon; una cosa són les 
eompetencies i una altra cosa és el deixament de funci
ons, cosa que, Sra. Magaña, nosaltres no farem. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cabrer. 

11.8) Pregunta RGE núm. 3039/93, presentada per 
I'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del 
Grup Parlamentari PP-UM. 

Passam a la vuitena pregunta que és la 3039 de la 
diputada Sra. Castro i Gandasegui, del Grup PP-UM, 
relativa a Comissió interdepartamental de la dona. Té la 
paraula la Sra. Castro. 

LA SRA. CASTRO 1 GANDASEGUI: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, 
Sra. Vice-presidenta. Com a presidenta de la Comissió 
interdepartamental de la dona, ens agradaría que ens 
expliqués quin és el funcionament intern d'aquesta 
comissió des de la seva nova reestructuració. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Castro. Té la paraula la Sra. Estarás. 

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN 
(Maria Rosa Estaras i Ferragut): 

Gracies, Sr. President. Aquesta comissió es va crear 
l'any 90 i tenia una representació, hi havia un membre 
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, un 
membre de la Conselleria -en aquells moments- de Tre
ball i un membre de la Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social, a més d 'una directora executiva. Amb la nova 
reestructuració, ha passat a dependre de Vice-presiden
cia, hi hem afegit un membre de la ConseUeria de Go
vernació, perque aixÍ es podria tractar el tema de dona 
jove, i hem aprovat un reglament de regim intern que 
obliga a reunir la comissió de manera ordinaria un pic 
cada mes i extraordinariament, totes les vegades que 
facin falta . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. 

11.9) Pregunta RGE núm. 3042/93, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Miquel Guasch i Ribas, del Grup 
Parlamentari PP-UM. 

La novena pregunta és la 3042 del Sr. Guasch i Ri
bas, del Grup PP-UM, relativa a mesures forestals en 
l'agricultura. Té la paraula el Sr. Guasch. 
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EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President. Don per retirada la pregunta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. 

11.10) Pregunta RGE núm. 3044/93, presentada per 
l'Hble. Sr. Diputat CristOfol Huguet i Sintes, del Grup 
Parlamentari PP-UM. 

Passam a la desena pregunta, que és la 3044, del diputat 
Sr. Huguet i Sintes, del Grup PP-UM, relativa a pacte au
tonomic en materia de pesca. Té la paraula el Sr. Huguet i 
Sintes. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, si ja es pot determi
nar, ens podria dir o contestar en materia de pesca i cultius 
marins, quina repercussió tindra el pacte autonomic per a les 
competencies del Govern? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Té la paraula el conseller Sr. Morey. 

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

Gracies, Sr. President. Esta prevista la transferencia en 
materia d'ordenació del sector pesquer i en materia de con
fraries de pescadors. S'ha de tenir en compte que es poden 
confondre els termes d'ordenació del sector pesquer amb 
ordenació de l'activitat pesquera, són dues coses completa
ment diferents. Ordenació del sector pesquer és realment un 
conjunt d'activitats de tipus administratiu; en canvi l'ordena
ció de l'activitat pesquera ja són competencies en materia de 
marisqueig, aqüicultura i arts de pesca. 

Nosaltres creim que les transferencies en materia d'orde
nació pesquera i confraries de pescadors representaran un 
fort increment en el volum de tasques fins ara desenvolupa
des per la direcció general, i proximament desenvolupades, 
esperam, pels consells insulars. Resten de moment per deter
minar si hi haura transferencies o no en materia d'ensenya
ment professional pesquer, que nosaltres recIamam; i hem de 
tenir en compte que a les noves transferencies que vénen no 
són les transferencies que fins ara duia la direcció territorial 
del ministeri, sinó que hi haura transferencies que fina ara 
feien la Comandancia militar de marina, la Direcció general 
del MAPA i el Servei central de la Secretaria general de 
pesca. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. 

HI.1) InterpeHació RGE núm. 2783/93, presentada 
pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a política gene. 
ral del Govern en relació amb pedreres i restauració 
del paisatge original d'aquestes explotacions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que corres
pon a interpeHacions, i comen<;arem per la 2783, pre
sentada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a política 
del Govern en relació amb pedreres i restauració del 
paisatge original d'aquestes explotacions. Té la paraula 
en nom del grup interpeHant el diputat Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Conseller, la veritat que quan ara venia cap a tribuna jo 
pensava "segurament aixo ho hagués pogut fer amb una 
pregunta, aquesta interpel-lació". Per llavors el presi
dent, cIar, estrictament aplicant el reglament no dóna 
lloc, perque és així, a tenir aquest intercanvi que crec 
que és constructiu d'impressions sobre un determinat 
tema. 1 per allo d'ofici, no podem dir ni experiencia, 
vaig pensar que era millor fer-li una interpeHació, que 
s'ha de veure igual que les ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Anem a la qüestió, Sr. Vidal, per favor. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sí, senyor, hi vaig. Perdoni, Sr. President, pero es 
un introito aixo, perque a més té cert paraHelisme amb 
la pregunta que li he fet abans, quant a les dificultats -
perque jo ho veig sempre des d'aquesta perspectiva constructiva-
per exercir unes competencies quan no estan as sumid es 

totalment; i d'aixo no en té la culpa ni el Govern. Per 
tant, ens trobam davant una interpel-lació sobre la polí
tica general quant a pedreres -que jo havia escrit mala
ment "canteres"- i restauració del paisatge original d'a
questes explotacions. 1 aquesta interpeHació, torn a 
repetir, la vegi des d'aquesta perspectiva constructiva, i 
per tant no vegi que llavors ha de venir una moció, 
perque segurament si aixo ho hagués pogut fer amb una 
pregunta, doncs ja haguéssim acabat cabals. Pero voste 
em podra segurament informar suficientment amb 
aquest temps de que dispos per explicar-me quina és la 
política del Govern en aquest aspecte, i segurament no 
hi haura lloc a una moció subsegüent. 

L'any 1989 ja el Parlament va aprovar -jo no hi era
uns criteris per un pla sectorial que 'preveia en aquest 
aspecte de les pedreres evitar en el possible obrir noves 
pedreres, posant en practica una política tendent a 
optimitzar el rendiment de les que s'exploten, i llavors 
vigilar sobretot l'impacte ambiental de les explotacions 
existents. Sabem que s'esta enllestint per fi aquest pla 

< 
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'al ¡que com a innovació important preveu la creació 
Sector! , . h ls . . el . b' onsorei 011 111 a e propletan s e canteres, 1 tam e 
d u~e:entants de I'administració autonómica per gestionar la 
,:ePtauració de les pedreres, que aq uest és, diguem, el proble
,e ue més preocupa, ja que coro hem dit altres vegades 
rTla q "dl d' I ' , . , la depredaclO e me .1 natura no esta no mes en Il1cen-
a9 u~com parlavem el dia del debat de l 'estat de la Comuni
d

,S

t_ sinó que també hi ha altres maneres de depredar el 
ta . . d ' 1 . el edi natu ral, 1 una e tan tes son aquestes exp otaclOns e 
J1ledreres que per una altra banda no vol di r que no sigu in 
p , . 
necessan es. 

Pero el Reial decret de 15 d'octubre del 1982 preveu la 
". restauració e1'aquest pai atge original. i oaturalment aques! 

consorci pot ser l' instrument vaUd per a aixó, en soro consei
ent, perque a més sabem que també degut a aixó pot rebre 
recursoS del programa comunita ri ( .. . ) si esta constitu'it; 
pero el que interessa és saber, i aixó és el que ti deman . 
primer: quan pensa el Govern treure a informació pública els 
plans corresponents a cada iHa, perque aqLlí també s'ha 
tenir en compte mó, que s'ha ele fer un pla per cada iJla; ¡ 
com voste mateix va dir no fa molt, s'ha de tenir en compte 
que el 95% d'aquestes 126 pedreres que hi ha actualment en 
explotació a Balears són ¡¡ ·legals. Així ho va dir voste, i així 
pareix ser que és, perque tenen el permís de mines, i aquí 
ve aixó de la confluencia de competencies de dues adminis
tracions diferents, tenen el permís de mines segons la Llei de 
21 de juliol del 1973, la qual cosa vol dir que han complert 
aquests requisits; i per tant el Ministeri d 'Indústria i Energia 
els va expedir el corresponent permís. Peró quasi cap té la 
preceptiva llicencia municipal; i naturalment, que és greu, 
incompleixen el Reial decret de 15 d'octubre del 1993. 

Llavors, aOO com 1i he dit també amb la pregunt, i conti
nuam amb el paraHelisme, també és un moment ara bastant 
oportú perque amb les materies que estan incloses dins 
aguest pacte autonómic, una de les que es passaran són les 
normes relacionad es amb les indústries que estan subjectes a 
la legislació de mines: hidrocarburs i energia nuclear, peró de 
mines. Per tant, sera. el moment en que la Comunitat Autó
noma podra fer complir també el que passa amb algunes 
d'aquestes explotacions, que no apliquen les corresponents 

.. mesures correctores en materia de renous; aixó almenys és 
el que diuen els velns d'aquestes explotacions, d 'impacte 
ambiental, etcetera. 

Per tant crec que és el moment, i aixó és el que ens agra
d~ria sentir de voste Sr. Conseller que intervengui la Comu
Uitat Autónoma com toca, una vegada assumides aquestes 
competencies, aixó és una condició necessiten tenir, perque 
aguest tema ele les pedreres no sigui el cante de mai acabar, 
~~'0du~i)(in moLesties, deteriorin el paisatge, i estigu,in en una 

legahtat patent, evident, reconeguda per tots, pero tolerada 
no sabem per que. 

Jo en aquest aspecte voJdria fer-Ji una refLexjó, perque 
~assa ~om amb la caritat , que ha de comen~ar per un mateix; 
1 VOste segurament Sr . Conseller no ho coneix, peró si va 
per Eivissa -jo vi c a Eivissa i naturalment alla és on veig el 

2 ! 

exemples- veura que hi ha una pedrera que es diu de 
s'Argentera, que esta a una finca que és propietat del 
Govem de la Comunitat Autónoma, la va comprar. 1 
passant per la carretera es veu aquella pedrera tal com 
va quedar després de ser explotada i reexplotada, perque 
es va donar el cas que després d'haver desemborsat els 
diners la Comunitat Autónoma, que va costar exacta
ment 30 milions, a una d'aquestes empreses així inter
posades que solen apareixer per Eivissa; i llavors aquesta 
mateixa empresa per una altra interposada va continuar 
explotant aquesta pedrera i traient materials per al port 
esportiu de Santa Eularia. Per tant, va ser una pedrera 
molt rendible, peró el que no s'ha fet, tampoc, ha estat 
complir amb el que esta legislat al respecte, i el pro pi 
Govem ens ha donat un mal exemple. 

Per tant jo, com en tot, el que vull és -i cree que és 
la meva feina - sensibilitzar en la mesura que sigui pos
sible, ajudar, tom a repetir des d'una perspectiva cons
tructiva que no pens canviar, perque aquestes coses 
subsanables es subsanin, i aixó és el que ens agradaria 
que ens explicas quant a intencions, i segurament hi 
seguiran els fets , el Sr. Conseller d'Obres públiques. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vid al. Té la paraula en representació del 
Govern el conseller Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus 
Beltran): 

Gnkies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El 
tema de pedreres és bastant bo d'explicar, perque real
ment la dimensió del tema és bastant acotable. Podem 
dir que a Balears avui en dia tenim 509 pedreres aban
donades i 150. Aixo ens du a una definició d'un proble
ma quantificat en 2.000 milions de pessetes, que seria la 
xifra necessaria per recuperar aquestes canteres. En 
aquest sentit, abordar un programa tot sol a efectes de 
possibilitar que en un termini determinat el tema de 
pedreres estigui resolt se'ns fa difícil. 

EIs diré també que el Pla director de pedreres esta 
en una fase ja definitiva, peró hem topat amb un proble
ma mal de resoldre també. Vostes pensin que fent molta 
via, i anant a unes conclusions rapides, el Pla de cante
res allo que determina és quasi una impossibilitat de fer 
noves pedreres. El que intentam és que s'explotin les 
que hi ha, es recuperin les que hi ha abandonades, i 
únicament es possibiliti fer noves pedreres d 'aquells 
tipus de material que siguin precisos per mantenir una 
tipologia de construcció mallorquina, menorquina o 
eivissenca. 

D 'aquesta manera que passa? , com diu molt bé el Sr. 
Vidal, el tema és que de les 150 pedreres que hi ha 

~~~~==========~~~~~====~====~==============~~~~====~~==~~~~== 

--~--------------------------------------
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productives, el 95% actuen de manera irregular, il·legal. 
Només n'hi ha 9 que avui en dia compten amb llicencia 
d'activitats municipal, i amb permís del Ministeri d'Indústri
a. Llavors aixo suposa, en primer lloc, en certa forma volem 
crear un monopoli amb els senyors que avui en dia fan feina 
en pedreres; i per altra banda imposam als municipis una 
prescripció quant a legalitzar allo que avui en dia esta al 
marge de la regulació, i aixo és mal de fer mentre no 
comptem amb un esfon; del sector per ajudar a la recupera
ció en pedreres. En aquest sentit jo els diria que el Pla de 
cante res el tenim tancat, i hi ha en discussió el de sempre, el 
tema deIs doblers. Amb el sector estam asseguts dia a dia, 
discutint aportacions que poden fer a un pla de recuperació 
a 10-12 anys. 1 el tema és dificultó s , perque el moment no 
és bo, construcció és un sector que té grups problemes, amb 
la qual cosa evidentment pedreres s'hi veu arrossegat. Per 
altra banda hi ha problemes molt difícils sobre la configura
ció d'aquesta aportació, i on s'aporta. 

Hem parlat ja de la creació d'un consorci local, amb base 
a la regulació de la Llei del regim local, on s'integri el sector, 
ajuntaments, consells insulars, i Govern balear, per intentar 
conjuntament i d'acord anar a cercar el maxim d'ajudes 
estatal s i comunitaries; i per altra banda que sigui un ens de 
gestió concertat i coordinat. Aixo tecnicament és bo de fer, 
hi ha ja experiencies, el que és difícil és de quina manera, 
amb quina tipo logia podem nosaltres determinar la prestació 
que el sector ha d'abonar a aquest consorcio És a dir, no 
parlam d'una figura tributaria, perque hem de tenir en 
compte que seria objecte d'una llei. Corporacions locals, com 
vostes saben, tenen un camp tributari molt limitat. No seria 
un preu públic, perque realment no hi ha una prestació d'un 
servici públic retribult. Seria, si vostes volen dir-ho així, 
una compensació per una norma superior que en certa ma
nera regularitza una situació i crea un cert mono poli. 

Aixo és dur dir-ho, pero és la realitat. No podem lluitar 
amb una política mediambiental deixant que el sector s'am
plil, amb la qual cosa el que hem de fer és intentar mantenir 
en explotació el que hi ha, i recuperar qualque pedrera que 
es pot explotar. Pensin que de les 509 abandonades n'hi ha 
21 que es podrien realment recuperar, i 114 que amb certes 
inversions i cauteles es podrien també posar en marxa. En 
aquest sentit tots nosaltres estam conven<;uts, jo pens que 
aquí hi ha autentica unanimitat, tant a l'esquerra com a la 
dreta, i del centre evidentment, que fa falta actuar amb una 
política molt decidida recuperant aquests espais molt degra
dats. Pero ara em trob que per presentar aquest pla director 
de canteres, que anticipa en certa forma actuacions in formu
lacions que poden ser molt més executives el mateix dia que 
tenguem una transferencia operativa en tema de mineria, jo 
no vull donar aquesta passa legalitzant per damunt de volun
tats municipals situacions irregulars si el sector no fa un 
esfor<; economic, perque sense aquest esfor<; no podrem 
comptar amb una proposta i amb una definició de recupera
ció efectiva. Aixo és tot, gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Passam al torn de fixació de 
posicions deIs distints grups. Pel Grup PSM 1 EEM la 
Sra. Vadell té la paraula. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Aquesta interpeHació que ha 
presentat el Grup MIXT, nosaltres pensam que és fruit 
de la seva sensibilització per l'estat actual, i sobretot per 
les expectatives de futur de les explotacions de recursos 
naturals a cel obert. L'activitat extractiva, si bé és neces
saria per al desenvolupament normal de la població, ha 
de guardar un equilibri entre l'obtenció deIs recursos 
naturals i deteriorament deIs espais on es du a terme i 
els seus voltants. 

Aquesta sensibilització, compartida pel nostre grup 
PSM 1 EEM, és símptoma de l'estat preocupant en que 
es troben les pedreres abandonades actualment, i sobre
tot per la gran quantitat d'elles que hi ha en funciona
ment per tota la geografia de les Balears. Aquí hi ha un 
ball de xifres que no em quadren en absolut, perque en 
el mes d'abril d'enguany havia fet una sol'licitud de 
documentació al Govern demanant un llistat de totes les 
pedreres que estaven en funcionament a les Illes Balears, 
i la resposta que em donaven era de 431 pedreres. Aquí 
s'ha parlat d'unes xifres que realment no quadren amb 
aquestes; s'ha parlat de 500, després 120, etcetera. No 
em quadren els números, i per tant jo per contestar o 
per fixar posició sobre aquesta interpeHació havia fet 
uns calculs i havia estudiat la resposta que m'havia 
donat el Govern en el mes d'abril d'enguany. 

Repassant aquest llistat veim que 381 d'aquestes 
pedreres tenen autorització d'abans del Reial decret 
2294/1982 de 15 d'octubre sobre restauració deIs espais 
natural s afectats per activitats mineres; i per tant 50 
d'elles, d'aquestes que nosaltres teníem, es veien obliga
des a presentar un pla de restauració abans d'obtenir 
aquesta concessió per extracció de recursos, tal com 
marca aquesta llei. D'aquestes altres n'hi ha 22 que 
tenen autoritzacions que daten deIs anys 50 i 60, per 
tant nosaltres pensam que toquen estar caducades, per
que els terminis, segons diu la llei, són de 30 anys. Tot 
aixo fa pensar que si no s'empren mesures per a retor
nar en la mesura que sigui possible a l'estat original 
d'aquelles zones que han estat objecte d'explotació, 
tendrem eternament dins el territori aquestes nafres que 
ocasiones greus perjudicis, no soIs estetics, sinó geomor
fologics degut a l'erosió. 

L'any 1989 aquest Parlament aprovava els criteris per 
a l'elaboració del Pla de pedreres, el qual fixava com un 
objectiu a tenir en compte pel futur pla aconseguir una 
adequada explotació de les pedreres, de manera que 
disminueixin les agressions mediambientals i una com
pleta restauració o recuperació de les que en l'actualitat 
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en actiu i de les que han estat abandonades. Per acon
esta~r aquest objectiu es proposava J'elaboració d 'una oor-
5eg~va per regular els plans de rehabjlitació segons les carac
rrHi·.stl·ques deis materials que s'extreuen, donant solucions 
ten 
, niqueS adequades a cadascun el 'eUs. 1 com a me ura caute-

tec l ' , d . , . J r meutre el p a no estlgues aprovat, ela que no 3utont-
aria l'obertul'a de noves pedreres ni el seu tancament men
~~e no eS justificas I'esgotament d 'aquests recursos. Així i tol 
~el11 vist també, segons el Ilistat que tene en el meu poder, 
que es varen autor itzar entre 1 any 1989 i 1990 11 explotaei
ons noves. 

Ens va alegrar quan el conseller va fer la seva primera 
cornpareixen<;a, que va dir que el Pla de pedreres estava ja 
totalment elaborat. Volíem veure aquest pla, perque és un 
terna que ens preocupa molt, pero també el que volem dir és 
que consideram molt necessari que, malgrat no hi estigui 
aprovat el pla, aquestes mesures, aquesta normativa per la 
restauració s'hauria de tirar endavant. No hem d'esperar que 
hi hagi el pla aprovat per posar remei a aquestes futures 
explotacions i a les que hi ha actualment per poder-les reha
bilitar. Sabem que s'han fet coses tÍmidament constructives, 
com són sembres d 'arbres, sobretot als sistemes dínars, pero 
llavors no s'ha fet un seguiment. No basta només fer una 
resembra d'arbres i de vegetació, sinó que després s'ha de 
fer un seguiment per mirar si aquesta restauració ha estat 
l'adequada, i sobretot que els espais retornin en la mesura del 
possible al seu estat natural. la li deim nosaltres, el que veim 
moIt necessari és que es posin d'acord l'admnistració i propi
etaris perque aquests plans de restauració es puguin dur a 
terme com aban s millor. Gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari SOCIALIS
TA la Sra. Barceló té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, sen yo res diputades, senyors diputats. Els 
criteris per a l'elaboració del Pla de pedreres varen ser apro
vats per aquest Parlament el novembre del 1989, i I'actual 
sÍtuació, aixÍ com han anat sortint les informacions encara 
que avui no s'ha concretat la data en que pugui sortir a 
informació pública, sí hi ha hagut informacions als mitjans 
de comunicació en que s'assenyalava que els Pla de pedreres 
esta desenvolupat, dit pel propi conseller o pel seu director 
general en medí ambient, el Sr. Alemany, que assenyalava 
que s'hauria presentat en aquest Parlament abans de finalit
zar I'any. 

. Els objectius o la finalitat d'aquest pla de pedreres eren, 
I es reafirmaven que eren dos i eren clars: seguir la filosofia 
e~tablerta als criteris, i per aItra banda complir la legalitat 
Vtgent. o entrarem potser al primer pum, o el que podria 
Ser .la prevenció a una política de j'estauració de pedrere , és 
a dlr saber guines han estat o guines són es m esures o les 
Pos ibles Iimitacions que el pla pot imposar a les pedreres 
qUe s'expJoten actualment per no arribar a lmpactes ambien-

DeS-; n 

tals superiors al benefici social que pot suposar aquesta 
explotació. A~o és un tema que potser veurem quan 
aquest pla de pedreres estigui en exposició al público El 
que ens preocupa avui, i és el títol d'aquesta inter
peHació, és el fet de la restauració. En els criteris apro
vats ja s 'assenyalaven dues coses ben concretes: per una 
banda que s'elaboraria una normativa per tirar endavant 
l'elaboració de plans de restauració per les pedreres 
abandonades i iniciades abans del 1982, i que el pla 
contendria un estudi economic i financer que contem
plaria les prioritats en la rehabilitació d'aquestes pedre
res iniciades o abandonades abans del 1982. Per que 
aquesta data del 1982? Crec que val la pena recordar 
que el 1982 surt un reial decret que estableix unes res
ponsabilitats als concessionaris d'explotacions de pedre
res , unes responsabilitats cIarÍssimes de tirar endavant 
i de comprometre un pla de restauració amb els corres
ponents avals bancaris per tirar endavant la garantia que 
aquesta restauració sera complerta, o bé poder cedir que 
l'administració tiri endavant aquest pla de restauració a 
canvi de lliurar una quantitat anual perque una vegada 
finalitzada l'explotació, o segons el programa de restau
ració, aquesta es compleixi. 

A partir d'aquí, per tant, aquesta llei estableix no tan 
soIs aquesta obligació a totes les obres que s'inicien a 
partir del 1982, sinó que també preveu que és obligatori 
que facin, presentin avals i presentin plans les obres ja 
iniciades el 1982 pel que fa referencia a tot alIo que no 
esta en explotació en aquelI momento És a dir, que el 
criteri aprovat per aquest Parlament ja suposa una con
cessió als concessionaris de les pedreres pel fet que l'ad
ministració es fa responsable -per dir-ho aixÍ- que toca
ria fer-se, que la lIei estableix que és prioritat deIs con
cessionaris. 

Pero avui ens preocupa no només aixo, sinó propia
ment que s'anuncia la constitució d'un consorci que s'ha 
anunciat pels mitjans de comunicació, pero del qual no 
sabem absolutament quins seran els seus plans de treball. 
Hauran de restituir totes les pedreres al marge de les 
responsabilitats legals deis concessionaris?, o només 
afectaran tot l'explotat fins l'any 1982? l'administració, 
els doblers públics, no es poden fer carrec d'obligacions 
legals de restitució per part deIs privats, perque no 
tenim doblers per a<;o. Per tant les responsabilitats dins 
aquest consorci han de quedar molt cIares, que és res
ponsabilitat i que ho és deIs aItres. Si aixo no és així, 
el consorci podria servir per eixugar amb doblers públics 
unes responsabilitats privades que, repetesc, no hauria 
de ser així. 

1 a<;o ens preocupa sobretot quan en els mateixos 
mitjans d'informació l'associació de pedrers posa condi
cions al Govern per firmar el consorci. Posen condici
ons, quines són? Les de sempre, que en lIoc deIs conces
sionaris posar els avals, sigui el consorci que avali aques
ta feina; és a dir, tornar fer una passa enrera a les exi
gencies legals que avui es tenen, i també que es reservi 
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una quantitat de doblers públics per a la rehabilitació de les 
canteres actives. Hem de veure a quines parts. Per tant, hi ha 
d'haver, crec, una delimitació de responsabilitats molt clares 
de quina era exactament la situació de l'any 1982, quan es 
promulga aquest decret; establir responsabilitats financeres 
de restitució i avals de cadascun, i tirar endavant. 

Perque el problema -i acab, Sr. President- de la legalitat 
de les pedreres tampoc no ho hem de confondre. Una cosa 
són les autoritzacions municipals, que evidentment s'incom
pleixen; i l'altre són les autoritzacions que hi són, o com a 
mÍnim a 1 'illa de Menorca. O sia que, per tant, no hem de 
fer concessions tampoc a canvi de res. Basicament el doblers 
públics, repetesc, són de tots i la responsabilitat que la llei 
marca respecte a drets i deures de cadascun, crec que l'ad
mininstració ha de vetllar perque es compleixin. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. El 
tema es interesante, importante, muy discutido aquí en su 
momento, en la legislatura anterior, cuando vimos los crite
rios de la elaboración de este plan director territorial de 
acuerdo con la Ley de ordenación territorio. Es interesante 
que entonces el Gobierno nos expuso, y fueron aquí aproba
dos, unos objetivos; y ya el objetivo segundo y el tercero 
incidían extraordinariamente en los temas medioambientales, 
es decir que de tres objetivos que se planteaba el Plan de 
canteras, dos eran concretamente sobre temas medioambien
tales. Y es lógico que fuera así, porque la tradicional inacti
vidad de la administración central, de la administración espa
ñola, para el tratamiento medioambiental de las canteras, la 
ligereza en algunos casos -no podemos calificarla de otra 
manera- con que se dieron licencias que permitieron la aper
tura y la explotación de estas canteras, motivaba que este 
Parlamento se preocupara e incidiera extraordinariamente en 
la regulación y ordenación del tema, y especialmente -insisto
en las cuestiones medioambientales. 

Ya entrando en concreto en la interpelación del Sr. Vidal, 
lo dicho por el conseller de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio queremos decir que nos parece una solución ade
cuada, lógica, ésa del consorcio. Es verdad que no está aquí 
todavía desarrollada, y supongo que por lo que nos dice, que 
está en contacto casi permanente con el sector, supongo que 
es en este momento prematuro ir más lejos, a exponer ante 
este Parlamento más lejos. Nos parece, como digo, una bue
na idea; se barajó ya entonces alguna posibilidad de reunir o 
incluir, en definitiva hacer que el sector participara, y muy 
activamente, en la restauración, y que esa restauración fuera 
gestionada por un organismo, o público o semipúblico, en el 
que cupieran para la vigilancia y el seguimiento del tema las 
diversas instituciones. Hoy anuncia la colaboración de muni-

cipios, de conselIs insulares, y del propio Gobierno de la 
Comunidad, y nos parece bien. 

No tenemos ninguna duda de que el coste fundamen
tal de la restauración de una cantera tiene que recaer 
fundamentalmente sobre quien explota la cantera; o, en 
último extremo, yendo más lejos, sobre el consumidor. 
Ésta era una idea que entonces también se barajó en los 
criterios, y que así se recoge, que permitía además 
hacer una compensación entre aquellos municipios que 
resultaban más degradados por la explotación de los 
materiales de cantera, y aquellos otros que salen más 
beneficiados, porque son en definitiva quienes más usan 
esos materiales. La fórmula para repartir esto es eviden
te que no pasa por otro camino que los diversos explo
tadores de canteras pongan parte de sus recursos a dis
posición de este organismo de gestión que sea capaz de 
restaurarlas. Por consiguiente, insisto que en este mo
mento no me parece que podamos ir tampoco mucho 
más lejos, creo que de la explicación del conseller se 
deduce que se está en negociaciones y se está en este 
camino, y a nosotros sólo nos queda esperar que este 
camino concluya pronto, y que tengamos finalmente no 
ya el plan de canteras, sino lo que es muy importante 
dentro de ese plan, un pleno acuerdo con el sector para 
desarrollar la restauración que preocupaba hoy al Sr. 
Vidal. Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Vol fer ús de torn de 
replica? Sr. Vidal, té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sí, moltes gracies, Sr. President. Molt breument, 
perque al Sr. ConselIer li vull dir que, a part que és 
indubtable que totes les fíxacions que hi ha hagut aquí 
pels diferents grups s'han d'agrair perque enriqueixen la 
interpe¡'¡ació, com que la interpe¡'¡ació la fa el nostre 
grup a voste, m'han quedat unes petites coses que li 
agrairia que m'aclarís, perque no hi hagi lloc a una 
moció: que em concretas quan pensa el Govern treure 
a informació pública els plans corresponents a cada illa 
d'aquest pla sectorial que esta enllestit, segons han dit. 
Aixo era una pregunta concreta que li agrairia. 

Llavors estic completament d'acord que és un gran 
cost, aquest de la restauració, que s'haura d'esperar tal 
vegada a comptar amb totes les competencies per poder 
dur endavant aixo, pero mentrestant aquesta il·legalitat 
en que no pot intervenir ara tampoc el Govern, degut a 
aquesta falta de competencies que prompte tendra, o 
esperem-ho aixÍ, és sentir-li dir que aixo naturalment jo 
ja estic segur que es fara, pero que quan tengui aquestes 
competencies fara complir estrictament la legalitat en 
aquest sentit. 1 com un anticip d'aquesta voluntat, aquell 
cas concret i específic que li he dit, i per alIo que la 
caritat ha de comen~ar per un mateix, que se'n preocupi 
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el seu departament i .~mb aixo en donari.a .per satisfet. 9u~nt 
aquesta interpeHaclo a la qual no seguma una moclO SI la 

:eva res posta és satisfactoria. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vid al. Vol contrareplicar la intervenció del 
Sr. Vidal, Sr. Reus? Té la paraula, ido. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Moltes gracies, Sr. President, només contestant el Sr. 
Vidal, doncs miri: el Pla de pedreres s'atura al dia següent a 
ten ir un acord amb els pedrers. 1 jo pas pena, i crec que per 
tenir un conveni firmat amb els pedrers ens fara falta la 
competencia per poder pressionar els pedrers, em cregui. La 
seva no és como da, avui en dia és difícil. Jo estic d'acord 
amb el que ha dit la representant del Partit Socialista, en el 
sentit que cadascú ha de fer front a les seves responsabilitats; 
i des del públics no hem de cobrir ( ... ) provocat per gestió 
privada. Aixo és tot, gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

111.2) InterpeHació RGE núm. 2886/93, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política gene
ral de transports de viatgers. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona interpeHació, que és la 2886, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política general 
de transport de viatgers. Té la paraula pel grup interpeHant 
el diputat Sr. Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Políti
ca general de transport de viatgers: ara fa tres anys el nostre 
grup va presentar una interpeHació relativa a la política de 
transports terrestres de la Comunitat Autonoma de les Illes 
Balears, concretament crec recordar al Diari de Sessions 
número 65, de dia 14 d'octubre del 1989, on es recull la 
intervenció del diputat socialista Sr. Josep Alfonso. 1 per que 
faig referencia a aquesta data? SenziJlament, senyores i se
nyors diputats, perque repassant precisament la intervenció 
del nostre company de grup, i evidentment no era una inter
peHació que tengués res a veure amb el tema de viatgers, hi 
havia tota una serie de problematica que ja als antecessors 
del Sr. Reus els havÍem intentat fer veure que existia, i que 
era una cosa que s'havia de solucionar. Pero clar, parlavem 
de rodillo, parlavem de majoria, de la caparrudesa de la 
lhajoria del Partit Popular, o la intransigencia per ventura, 
nns i tots, si m'apuren, del president de la Comunitat Auto
nOlha. Després diré per que. 

Com que tenia incidencia amb la que nosaltres ara 
volÍem presentar, tota una serie de fets que sucintament 
exposaré, i que eren per exemple una coincidencia ex
cessiva de concessions, excessives concessions, a un petit 
tram, per exemple, entre poble i poble; unes prohibici
ons alternatives que existien, que fins i tot viatgers que 
volien collir un autobús no el podien collir, havien d'es
perar que sortÍs al seu, tant si ana ven de Palma cap a 
Santa Maria, cap a Consell, cap a Binissalem ... és igual. 
D'aquests nuclis cap a Ciutat ens trobavem exactament 
igual. Pero aixo no només passava a aquesta línia, tam
bé passava a la de Manacor. Hi ha diputats d'aquella 
zona que coneixen bé aquesta problematica. 

També ja va apuntar a una problematica existents 
entre les denominats taxis de part forana, taxis urbans o 
taxis de classe C. Pero aquí no s'acabava la problema
tíca. Nosaltres, també caparruts, o quasi tan caparruts 
com el Govern, amb data de dia 1 d'abril aquest diputat 
que els parla va presentar una interpeHació, la número 
985/91, relativa a la política general de transports ter
restres de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, 
on també parlavem d'una problematica que si, si bé en 
aquell cas feia referencia a la política general, hi incloí
em el tema de mercaderies, i el tema de viatgers. Era 
per saber més o manco que opinava aleshores l'anterior 
conseller, i a arrel d'aixo va néixer un pla, del qual ja 
coneixem quina és la seva opinió, Sr. Reus: voste va 
manifestar a la seva compareixens;a el dia que ens va 
explicar el seu programa de govern, que no li agradava. 
A nosaltres tampoc, evidentment, amb aixo sí que coin
cidim. El que passa és que aquÍ hi ha uns doblers gas
tats, pero d'aixo deIs doblers en parlarem en un altre 
moment, ara no és el momento 

D'aquesta interpeHació en deduÍem que hi havia uns 
temes que coincidien curiosament amb la del 1989 que 
el Sr. Alfonso va esmentar, i anaven per exemple des de 
seguretat, antiguitat de flota, inspecció i intrusisme. Es 
tractava almanco una situació que el seu antecessor 
havia reconegut, i que en principi, en funció d 'unes 
determinades mesures que s'hacien de posar en funció 
d'aplicació del futur pla, en traurÍem almanco resultats 
positius. 

Pero les dades que ens arriben d'aquell estudi, detec
ten dins els grans trets del mapa concessional deIs trans
ports a Balears tota una estructura marcadament radial, 
fortament polaritzada a les poblacions capdavanteres a 
cada illa, evidentment, i aixo fa que es provoquin en 
algunes ocasions itineraris de retruc, excessos d'oferta, 
fins i tot deixant de regular alguns trams, i no són ates os 
no perque no estiguin concedits, sinó per decisió unila
teral del concessionari; clar, no són rendibles. AqUÍ 
torna néixer curiosament tota una problematica en toro 
a una serie de taxis urbans; i coincideix també amb al
gunes provocacions deIs denominats de classe C. 



-

3620 DIARI DE SESSIONS / Núm. 91 /9 de novembre del 1993 

De totes maneres, indistintament que aquestes dues inter
pel-lacions feien referencia als autobusos, que vulgarment 
dei m nosaltres, jo ara no parlaré ni del fet que són les tarifes 
d'aquests autobusos les més altes, quant a la mitjana de la 
resta de l'Estat són més altres que a la resta de l'Estat; no 
parlarem que el parc mobil és el més antic, o és antie: 12 
anys de mitja a Mallorca, 14 anys de mitja a Menorca, 15 a 
Eivissa. Pero curiosament tot aixó feia que comen~assen a 
néixer una serie d'empreses que no complien allo que la 
LOT marca de classe C. Curiosament, si havien de néixer, ho 
havien de fer amb unes autorítzacions, que comen~am a 
dubtar que les tenguin, de part de la seva conselleria, o de la 
conselleria del seu antecessor. Pero sí ens comen~am a 
adonar que tota una problematiea del taxi urba comen~a a 
créixer basada en una serie de converses, promeses electo
rals, que sí que ens preocupen. 

Tot aixo crec que s'ha agreujat per uns factors que, si bé 
repetesc que tenen connotacions amb les situacions descrites, 
tenen molta d'incidencia en el sector de viatgers. La promul
gació de la Llei d'ordenació deIs transports terrestres, de dia 
30 de juliol del 1987, i la incorporació de l'ordenament jurí
die espanyol deIs principals emanats de les directrius 74/561 
i 74/562 de la CEE, relatives a l'accés i a la condició de 
transportista, on s'estableix un nou marc jurídie per a la 
regulació d'aquests transports, que va fer necessaria una 
adequacíó de la normativa vigent a I'ambit de la Comunitat 
Autónoma. Aixó que vol dir? Tant pel que fa , evidentment, 
a mercaderies, que ho deixarem de costat; pero també com 
a viatgers, com a servei públic discrecional i privat comple
mentari, s'havien de prendre mesures de seguiment, inspecci
Ó, etcetera. 

AquÍ em permetra fer-li un punt i a part, per només 
cenyir-me en el que jo crec que és la problematiea que inci
deix en el tema de transports de viatgers que afecta els taxis, 
i els taxis de classe C. 1 per que punt i a part? Perque és alla 
on es comen~a seriosament a veure que no hi ha voluntat de 
governar el sector; i no voldría, Sr. Conseller, que pregués 
les paraules que ara Ji diré com un recull del que voste va 
manifestar a la compareixen~a. Voste va manifestar un cert 
temor a aquest sector, i ho vull dir així, la qual cosa em 
preocupa perque tenc por que no vol governar, no sé si per 
temor o perque no sap governar per incidir dins el sector. 
Ens ho hauria d'explicar. Per que? 

De les promeses incomplertes jo no els de manaré 
comptes, jo supos que ja qualcú qualque dia els ho demanda
ra. Peró de totes maneres indistintament que voste tengui o 
no tengui voluntat de fer-ho, jo crec que amb aixo el Presi
dent -em sap greu- sí que té qualque cosa per dir. Entre 
altres coses perque voste sap que l'han visitat i li han presen
tat la documentació, en principi de paraula, peró després a 
través del registre de la seva conselleria. 

Ja he dit que deIs estudis no en parlarem, perque els 
tenim, s'han de canviar, estam d'acord en canviar-los. El que 
passa és que, deixant al marge -i acab, Sr. President, tot d'una
I'incompliment electoral, que jo crec que és més una volun-

tat del Sr. President que de la seva conselleria, perque 
la seva conselleria encara no ha tengut temps ni tan soIs 
d'assabentar-se deIs papers en el que fa referencia a 
aquest sector; crec que s'hauria d'intentar d'una vegada 
per totes, i en funció de la normativa existent aquí on 
a voste li permet determinades competencies i determi
nats compromisos, deIs quals hi ha proves fermes, Sr. 
ConseIler, de compliment. Si voste no les troba jo les hi 
donaré, fins i tot les dates: 8 d'agost del 1991, 7 de 
febrer del 1992, 22 de setembre del 1992, 26 de juny del 
1993. A la primera la conselleria firma un compromís 
obre I'exigencia de característiques, etcetera, firmat per 
la Conselleria de Transports. El tenc; en tot cas si no el 
té jo li facilitaré. Es publica l'Ordre ministerial el 1992; 
es publica al BOCAIB el Decret del Govern assumint les 
competencies en materia de transports, i des d'aquella 
data pot incidir en el tema de classe C. 22 de juny del 
1993 es publica al BOE l'Ordre ministerial derogant la 
del 1992; aquí on li permet a voste regular el servei de 
transport, etcetera. 

Jo crec, Sr. Conseller, que ara és el moment per 
tornar evitar tot el que va succeir; i com que en té co
neixement, crec que és el moment de finalitzar amb la 
problematiea. És ver que voste va demanar un temps, és 
ver que voste va demanar assabentar-se d 'una serie de 
documents que li havien lliurat. Nosaltres creiem que 
des de l'entrada d'aquests documents a ara, ja ens hauria 
presentat un document aquí on jo personalment li vaig 
dir que no hi hauria cap problema, peró que abans de 
finalitzar el tema pressupostari, per veure si hi havia 
intenció ferma de solucionar aquesta problematiea, 
l'ajudaríem. 

Jo crec, Sr. Conseller, que no ha de tenir por. Ha de 
deixar de banda veus, encara que siguin de determinats 
ocellots, i el que ha de fer és posar remei a aquesta 
problematica del transporto Gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. En representació del Govern té la 
paraula el Sr Conseller d'Ordenació del Territori, Sr. 
Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES IOR
DE NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Bel
tran): 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo a vega
des quan sent parlar els diputats, tenc la impressió que 
estam a un país enorme, és a dir que les Balears tenim 
tres milions d'habitants, i que tenim una superfície 
exagerada; perque el que jo sé és que els problemes no 
són tan grossos com pareixen qualque vegada. Existei
xen, hi són, peró tampoc no és un tema tan greu com la 

d 



> 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 91 / 9 de novembre del 1993 3621 

ent a vegades s ' imagina. Jo ho die perque la intervenció del 
~r. RllS per a mi ha estat molt interessant molt important, 

ero tal vegada que per a diputats que no estiguin molt en el 
ierna tal vegada ha creat una certa confusió conceptual. 

El transport per a mi té dues vessants, exclusivament. una 
que són els regulars, que són al que en diuen els autobusos, 
que donen un servici als municipis, amb uns horaris prefi
xats, amb tarifes. Llavors el que aquí hem de dir és que aixo 
és un regim de transports molt diferenciat de la resta deIs 
transports. 1 aquí pos mercaderies, pos taxis, pos el transport 
discrecional, pos l'antiga classe C, ho pos tot dins un calaix 
de sastre. Diria en aquest sentit que tot el que no sigui regu
lar és per a mi sector privat. El sector privat té molts de 
problemes perque hi ha un excés d'oferta avui en dia, hi ha 
massificació. Pero aixo no és més que un problema d'enti
tats privades, de particulars, que el mercat ha d'ajustar. En 
aquest sentit tot el que faré i he de fer és: la primera norma 
que trauré en regulació de transport no regular sera un 
projecte de llei d'infraccions i sancions molt més dur del que 
hi ha ara avui en dia; perque temor, jo no sé quan vaig par
lar de temor a que em referia. El que sí vaig dir és que era 
molt important crear un temor reverencial per part de l'ad
ministració a I'administració, cosa que jo, que venc d'Hisen
da, he vist moltes vegades, i en canvi en aquest sector de 
transport no he pogut apreciar. Em fa molta falta, conside
rant que tenc pocs mitjans, i mai no en tendré abastament, 
perque quan un inspector nostre actua, ho faci d 'una manera 
que realment crel el temor de cara a una acció dura de 
l'administració. 

Jo els repetesc, la primera norma que duré aquí quant a 
transports, no seran plans ni estudis, ni propostes de millora; 
sera exclusivament una norma d'infraccions i sancions. El 
problema que hi és que sobren taxis. Pero vostes pensin que 
són 2.300 taxis que hi ha avuí en dia a les Balears: 1.200 a 
Palma, 700 a part forana, 93 a Menorca, 285 a Eivissa. És 
tant aixo? No. És un problema que realment és aquí, i es 
pot centrar perfectament. Resulta que sobren taxis. Jo me 
n'assabent pels diaris que de sobte a una reunió deIs taxistes 
de Palma, amb x gent, hi ha una pro posta molt curiosa: que 
de sobte administracions públiques, com per exemple la 
nostra, posin doblers per retirar llicencies. Quan ha tengut 
el Govern balear una entrada efectiva de doblers en concepte 
de llicencies de taxis? 

Hi ha posicions que jo no puc entendre. Jo crec amb el 
mercat, pero fíns al final. Amb restriccions, evidentment; hi 
ha temes de justícia social que vull atendre, pero per a mi és 
un problema avui en dia que hi ha massificació excés d'ofer
ta i intrusisme. 1 aixo s'arregla deixant actuar el mercat, i per 
~ltra banda actuant amb normativa que sigui realment rapida 
~ aplicable. Perque ens trobam que quan aplicam una sanció 
e~ balxa, i per altra banda la seva vida quant a tramitació, 
fLns que arribes a una execudó, és tan desbaratada que és 
al·lucinant. Aixo pel que fa al que no són regulars que jo, 
COOl els he dH ho fic tot alla mateix i ha dic· quan m'assec 
amb classe e, cam diu voste, que ( ... ), em posen a matar els 
taxis; guan veig els taxjs, voJdrien fer extinció d'aqLlesta cate-

goria, que són 130 cotxes, deis quals n 'hi deu haver un 
percentatge que actua bé i un percentatge que actua 
malament. El que he de fer jo és que la gent que té 
llicencia i actua, si actua bé, endavant; si actua mala
ment, sanció. No he de fer aItra cosa. 

Respecte a regulars, tampoc el problema no és tan 
greu. Podem fer els estudis que vulguem, pero els regu
lars hem de tenir en compte que a totes les Balears hi ha 
42 concessions a Mallorca, 11 a Eivissa, 5 a Menorca i 
una a Formentera; pero hi ha 6 concessionaris que acu
mulen un alt percentatge de concessions. És a dir, per a 
mi el tema no és tan greu, és un tema que es pot visio
nar amb molta rapidesa. Aquí avui en dia el que fa falta 
realment és partir d 'una premissa i definir quin és el 
paper del transport públic coHectiu regular respecte 
d 'una demanda que osci¡'¡a. 

Avui en dia el que hem de veure és que, per exem
pIe, a Mallorca la demanda en regulars es veu molt 
intensificada a epoca estival, l'aprofiten moIts d'estran
gers. Hem muntat nosaltres línies regulars per donar 
servicis a gent no resident aquí? no ho sé, ho hem de 
qüestionar. Els usos en transport ens indiquen que la 
gent vol anar en autobús, o realment la gent fa un ÚS 

diari del seu vehicle? Jo es tic amb voste, jo voldria que 
la gent amls en tren i autobús, per raons ecologiques, 
energetiques, per moltes raons; pero els fets són aquests. 

Jo amb el tema de regulars estic treballant ara, i he 
de prendre una decisió, en el sentit que la gent em parla 
de convalidacions. Jo una cosa sí que sé, he fet molts 
d'anys de feina a Hisenda, és que puc convalidar ja, i 
després ( ... ) variar. El ius variandi és una prerrogativa 
administrativa que sempre hi sera. Jo aleshores no tenc 
malta necessitat de fer grans estudis de base. Tot el que 
hi ha és molt ciar: hi ha línies que són rendible si línies 
que no ho són. He d 'intentar crear unes zones comar
cals, on radialment sempre Palma sera l'important a 
Mallorca, sempre Maó i Ciutadella sera fonamental a 
Menorca, i Eivissa a Eivissa illa. Llavors a partir d'aquí 
el que hem de fer és actuar amb un criteri economicista 
per intentar que les Iínies de debil intensitat es vegin 
compensades per altres de rendibles . En aquest sentit 
tota la resta són paraules que deixen els estudis damunt 
la taula, molt guapes, com el tema d'abundar marquesi
nes, millorar la qualitat ambiental d'autobusos, en re
nous, en millor servei, pero res, jo crec en els números. 

És important crear un marc de rendibilitat, de mane
ra que puguem exigir una modulació d'aquest transport 
a un nivell de qualitat optim, sabent que la demanda 
d'aquest transport no és una demanda a l'al9a, sinó al 
contrari, que és a la baixa, diguin el que diguin els estu
dis. 1 per altra banda ens hem de qüestionar a veure si 
donam un transport regular per a un ús turístico Aixo 
és tot, moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Grups que vulguin intervenir per fixar 
posició? Pel Grup MIXT té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIÓ: 

Gracies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats. La 
veritat és que sortim aquí per fixar posició sobre aquest 
tema. De la primera intervenció que s'ha fet per part del 
portaveu del grup interpeHant, s'ha fet, jo crec que degut a 
la premura de temps, supos que ha estat, del temps que es 
dóna per la intervenció, perque és un tema bastant, pero la 
veritat és que la forma com ha estat presentada aquesta 
interpeHació ha fet difícil el seu seguiment; ja que s'ha 
parlat de molts de temes d'una forma jo crec que un tant 
desordenada. No hi ha hagut un ordre quant a treure aquí 
els temes, i s'ha parlat ben igual de taxis, com del tipus de 
classes, que ae;o és tracta d'una amplia problematica ... 

Bé, jo crec que en Iínies generals, no obstant aixó, po
drem dir que estam d' acord, i jo crec que amb ae;o coincidim 
amb el grup interpeHant, que és una prablematica realment 
amplia, i que hi ha dues qüestions que han sortit, que hi ha 
tal vegada un excés de eoncessions; i després hi ha un tema 
específic, que és el deIs taxis, que s'hauria de resoldre en 
alguns d'aquests aspectes. Jo, la veritat, parlaré del que conee 
més realment al respecte, a més que conec la problamatica 
que es plan teja en el cas de l'illa de Mallorca. 

En el cas de l'ilIa de Menorca, s'ha dit aquí que hi ha 5 
concessions de línies regulars de transport de viatgers, i jo el 
que sí que en aquest cree que fixaria una posició molt clara, 
és que en el cas concret, i supos que es pot plantejar quel
com similar al cas de Mallorca, pero no el cas tan flagrant 
que es dóna a 1 'illa de Menorca, com és que és 1 'única illa -
a~o és segur-, i m'atreviria a afirmar que en el cas de l'aero
port de Menorca, és l'únic aeroport de tot l'Estat espanyol 
que no té una Iínia de transport regular de viatgers des de 
l'aeraport a la capital de 1 'illa. 

En aquest cas fixaria posició molt clara en el sentit que 
per part deis responsables de transports, en aquest cas per 
part de la conselleria, no es donés cap concessió més a 1 'illa 
de Menorca mentre no es posés com a condició sine qua non 
que s'obri de nou aquesta Hnia, que per un temps va mante
nir oberta l' Ajuntament de Maó, i que després per una falta 
de rendibilitat del eoncessionari ... , bé, no era directament 
l' ajuntament; 1 'ajuntament hi col·laborava, participava econo
micament en aquesta línia; peró evidentment aquesta Iínia 
hauria d'estar oberta, hauríem de trabar una so lució a 
aquesta problematica. 

Pel que respecta a la qüestió deIs taxis, hi ha una qüestió 
pendent, i en aquesta jo crec que sí que té una gran respon
sabilitat la con selle ría, i ae;o li valdría dir al grup inter
peHant que ho tingués en compte amb els seu s companys de 
1 'illa de Menorca, que fins ara esta aprovat pels ajuntaments 
de l'area de Llevant de Menorca, concretament els ajunta-

ments de Maó, de Sant Lluís, i des Castell, tenen apro
vats per plenari respectivament la creació d'una area de 
prestació conjunta de taxis; i per una serie de problemes 
que no entenc -no podem entendre quins han estat, 
perque els ajuntaments han fet aquesta primera passa
no s'ha posat en marxa aquesta area de prestació con
junta. 

Per una altra banda, ens torbam que durant els meso s 
d'estiu, sobretot agost, segona quinzena de juliol i pri
mera quinzena de setembre, podem afirmar que hi ha 
una manca de taxis a Menorca, sobretot als punts on són 
més necessarís, com són aeroport i ports; i per una altra 
banda no es dóna llum verd a aquesta are a de prestació 
conjunta, que donaria solució amb el refore; que signi
ficaria que d'altres po bies podrien anar a l'aeroport -en 
aquest cas de 1 'illa de Menorea- a refore;ar la presencia 
de taxis a la parada, cosa que no es fa degut a aquesta 
problematica que no es resol. 1 en canvi ens han arribat 
notícies que per l'estiu que ve es volen donar una serie 
de llieencies provisional s o temporals, de període d'es
tiu, per augmentar el nombre de taxis, concretament a 
la població de Maó. 1 ae;o he de dir que es preocupant 
si ae;o es fes, perque resultaría que uns professionals del 
taxi que durant tot l'any paguen una serie d'imposts i 
canons per tenir en funcionament el seu taxi, quan 
arribés l'estiu, uns que només pagarien una petita tem
porada tendrien les mateixes possibilitats del període 
que hi ha majors ingressos, que és durant l'estiu. que la 
resta. 1 ae;o realment hauríem d'aconseguir que no fas 
així. 

En definitiva, hem de coincidir que és una proble
matica molt amplia, i que esperem que amb la moció 
subsegüent que suposem que hi haura després d'aquesta 
interpeHació, quedi més clarificat exactament quin és el 
sentit de la interpeHació. Ja dic, ho he entes en general, 
pero no en qüestions més concretes, que supos que es 
concretaran amb la moció, i en aquell moment ens pro
nunciarem més clarament en el sentit de vot. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel PSM 1 EEM té la paraula la 
Sra. Vadel!. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Aquest és un tema vell dins 
aquest Parlamento N'hem parlat no fa massa amb el 
conseller, i realment si en tornam parlar és perque és 
un tema preocupant. Jo coincidesc amb el conseller que 
s'ha de distingir clarament entre les dues vessants, que 
són el transport regulars i tota la resta, entre les quals 
coses entren els transports mitjane;ant els taxis i mitjan
e;ant els vehicles amb conductor, i el que es dei a classe 
C. Realment la problematica entre aquests dos sectors, 
de vehicles de lloguer amb conductor, s'ha fet palesa 
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quests darrers anys, perque els conflictes que s han provocat 
a ntre ells roateixos s'ban vist pels mitjans de comunicació, i 
~em vist els taxistes als carrers fent vaga per reclamar una 
normativa, i sobreto t que no hi hagués una competencia que 
elts considera ven deslleial per part d'aquests veh icles amb 
conductor, de luxe. 

Hi ha una normativa per la conselleria, que fixa unes 
característiques especial per a aquests vehicles, i pareix ser 
que no tots la compleixen. Arnés, els tipus de contractes que 
es fan tampoc no compleixen la normativa, i és per aixo que 
els taxistes de taxi normal estan molt descontents, perque 
consideren que hi ha una problematica, i que els fan una 
competencia deslleial. 

És ver que sobren taxis. És ver que sobren taxis a I'hivern, 
perque el que és a l'estiu, I'afluencia de visitants que tenim 
a les illes, fa que moltes vegades fins i tot a segons quines 
zones en faltin. Pero el que passa a I'hivern és que moltes 
d'aquestes persones que, sobretot a la part forana, cada capo 
un barret, perdonin l'expressió pero és que molts de taxistes 
són el seu propietari, són empresaris autonoms; no són em
preses que tenen diferents treballadors, sinó que cadascun 
d'ells és el seu propi empresari, i aixo els produeix,aquesta 
aturada durant l'epoca d'hivern, un malestar que realment 
el demostren amb protestes contra la competencia que els 
produeixen aquestes altres cotxes de classe C. 

Un altre tema a part és el transport de viatgers de les 
línies regulars. D'aquest tema, supos que per la meya vincu
lació geografica a la part de Llevant, no puc deixar de re
cordar-me de la companyia que presta els seus serveis a 
aquella zona, i que realment és tan deficient i s'han fet tan 
poques coses per solucionar els problemes que crea aquesta 
companyia als usuaris, que fins i tot els viatgers ja s'han 
rendit, i ja ni tan soIs presenten denúncies a la conselleria, 
perque crea més problemes a I'usuari presentar una denún
cia que no presentar-la. 1 aixo és anecdotic, pero no puc 
deixar de dir-ho, que moltes vegades quan un passatger quei
xós ha demanat elllibre de reclamacions, el que se li ha ofert 
és regalar-li el passatge, perque no firmi res alla. 1 fins i tot 
hi ha altres anecdotes com la d'un passatger anar a fer una 
denúncia, i dir-li que l'acusaran, a ell, per haver mentit, o sia 
per haver posat falsos testimonis, perque aquella companyia 
realment és perfecta. 

Aquest tema és molt preocupant. Resulta que hi ha molt 
poques companyies que tenen l'explotació de la totalitat de 
les línies, i s'han com a ensenyorit, perque no hi ha ningú -
ni la conselleria- que els posi les coses al seu lloc. Aquestes 
:ompanyies no ofereixen la qualitat que pertoca, i si realment 
es ver el que diu el conseller, que esta a la baixa la quantitat 
d'usuaris que van en autobús, és perque aquestes companyi
es no ofereixen un transport adequat i de qualitat. 

Bem interpretat de la interven ció del conseller que la seva 
Política seria d'incidir moltíssim en les infraccions, i sobre
tot Posar sancions dures. A nosaltres ens agradaria que no fos 
Un farol aixo, Sr. Conseller, que realment fos ver, no pel 

sistema de castigar les companyies, sinó perque aquestes 
sancions redundassen a una millora de les flotes i a una 
millora del servei de cara als ciutadans. Nosaltres també 
volem dubtar que ho pugui dur a terme a curt termini, 
perque tots sabem que els inspectors de que disposa la 
conselleria quasi són inexistents. No poden cobrir de cap 
manera tota la vigilancia de totes aquestes línies. 

Ja li dic, Sr. Conseller, ens agradaria que aquest tema 
se solucionas, i sobretot que envestís amb valentia, com 
voste pareix que té, en el rescat de concessions, el qual 
esta obligat per la LOT, perque hi ha moltíssimes d'a
questes concessions que són a perpetuttat, i realment 
encara la conselleria no ha envestit a fer el replanteja
ment d'aquestes concessions, la qual cosa ja fa més de 
tres anys que ja hauria d'haver feto Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Pel Grup PP-UM té la paraula 
el Sr. Antoni Pons. 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

Gracies, Sr. President, sen yo res diputades, senyors 
diputats. El Grup Parlamentari PP-UM per fixar po si
ció dóna suport a la interven ció que ens ha fet el conse
ller Sr. Reus sobre aquesta interpel-lació presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA sobre problematica de 
transport públic individual de viatgers. El nostre conse
ller ha deixat ben definits els dos grups que donen 
aquest tipus de servici: el de servici regular, o contracta
ció de seient, i els de vehicles de turisme, o arrendament 
amb conductor o taxis. 

Evidentment la Direcció general de transports, depe
nent de la Conselleria d 'Obres Públiques i Ordenació 
del Territori fa una clara diferenciació d'aquestes activi
tat, duent una política, aplicant uns principis de norma
tiva que els fa diferents, i el nostre grup, tal com ha dit 
el conseller del Govern, que com sempre hi ha possibili
tats d'haver-hi una problematica en qualsevol tema, 
pero que és una problematica que ben definides les 
normes d'aplicacióp; i per tant no és tant dir que té una 
so lució constant qualsevol tema que es presenta. Res 
més, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. pel torn de replica té la paraula el 
Sr. Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Gracies, Sr. President. Només vull dir una cosa al 
representant del Grup MIXT, que jo quan he comen~at 
he fet referencia a dues parts del discurs, i que si feia 
referencia als temes anteriors era perque sapigués el 
conseller que ja es va denunciar el tema, pero la veritat 
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és que la interpeHació es concreta en la problematica exis
tent, indistintament que estigui lligada amb temes de trans
port regular, als temes de taxis urbans i c1asse C. Aixo és 
perque el que ho vulgui entendre, crec que ho entengui. 

Una vegada dit aixo, la Sra. Vadell jo crec que sí ho ha 
entes, i ha fet la connexió amb els dos temes, i ha posat 
pales que la problematica existent dins una classe de taxis ve 
produlda senzillament, si m'apura, Sra. Vadell, crec que si 
la conselleria hagués aplicat el document de dia 8 d'agost de 
l'any 1991, que no sabem per que el va aplica, el document 
és de la conselleria i esta signat pel conseller. Només que 
hagués aplicat aixo, tota aquella problematica que hi va 
haver davant les oficines del Sr. Cañellas no hi hagués estat. 
Pero no interessa, haver dit "ho farem", i després a 1 'hora de 
fer-ho, jo he demanat al conseller que em digués a veure per 
que no li interessava. Perque senzillament, si m'apura, un, 
dos, tres, quatre, cinc, sis, set; o sigui dos apartats amb set 
punts el primer idos punts el segon, que no arriben a un 
foli. I els he repassat, Sr. Conseller. Fins i tot m'atreviria a 
dir que algun d'ells podria entrar dins una dinamica de con
culcar qualque norma superior existent, pero jo no crec que 
aquesta precisament fos la problematica. Crec que si l'hagués 
signada, aleshores no haguessin tengut el sarau que varen 
tenir, i la imatge que varen donar a un moment turÍstic tan 
important. 

Jo repetesc: no el responsabilitz a voste; jo responsabilitz 
el president de la Comunitat Autonoma, que és el que co
manda, per aixo és el jefe. El jefe no comanda? ido el jefe 
quan passen aquestes coses. també té tota la culpa. Aixo és 
el que jo pens. Ell supos que deu pensar una altra cosa. Pero 
com que també li han lliurat els papers, també ho sapo 

I curiosament el que li dóna suport, el representant del 
Partit Popular, ha parlat d'aplicar normativa. És que només 
han d'aplicar aquesta normativa, la que varen signar i es 
varen comprometre, representant del Grup PP-UM: "El 
conseller de Trabajo y Transportes -en castella, evidentment
declara -a més en pla ostentós- la Conselleria de Trabajo y 
Transportes tomará las medidas necesarias para evitar el 
intrusismo y garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente 
en el desarrollo de la actividad de arrendamiento de vehícu
los con conductor. Interesará al mismo tiempo la actuación 
de las autoridades competentes del Estado y la colaboración 
de las autoridades locales". 

Jo ... ah, acaba dient, no hi pensava, Sr. Conseller, és que 
és important, diu "El Honorable Conseller se compromete a 
no autorizar ... " Miri, ni allo que firmes es compleix. Estic 
convin<;ut d'una cosa, i ho dic perque ho he consultat, Sr. 
Conseller. Només amb aquest paper s'acabaria la problema
tica. Per tant, jo el que li augur és que hi haura unes moci
ons del nostre grup -ara em permetra no detallar-les- que 
seran tan senzilles, que si té la voluntat que no torni succeir 
tot el que va succeir, els aprovin, i després podrem creure 
que aplicant la normativa ... Gracies, moltes gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. En torn de contrareplica el conse
ller Sr. Reus té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Beltran): 

Molt rapidament, exclusivament he de dir que per a 
mi el tema de transports no es limita en absolut a taxis 
i classe C, és molt més ampli i molt més conflictiu i 
dificultós. Puc explicar que en aquest moment ja hem 
arribat a un principi d'acord amb la c1asse C i taxi, per 
modificar x prescripcions dins un camp logic d'actuació, 
no cercant una finalitat que fos extingir una categoria 
que dóna un servei público Jo li repetesc: el tema trans
ports el veig bastant clar quan dic que és un tema que, 
separant el que són regulars de la resta, és un tema 
d'excés d'oferta, d'economies privad es i d'intrusisme. I 
el que faré jo és intentar amb poc recursos fer complir 
la llei. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

IV.1) Moció RGE núm. 3053/93, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a plans de 
protecció de les arees naturals d'especial interes de 
l'illa de Menorca, derivada del debat de la Inter
peHació RGE núm. 2714/93. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, que corres
pon a la Moció 3053, del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, relativa a plans de protecció de les are es naturals 
d'especial interes de l'illa de Menorca. Aquesta moció 
ve derivada del debat de la InterpeHació 2714; i té la 
paraula pel grup proposant la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, sen yo res diputades, senyors diputats. 
Des del debat de la interpeHació al Govern respecte del 
plans especials de protecció de les arees naturals d'espe
cial interes de l'illa de Menorca, en desenvolupament de 
la Llei d'espais naturals, en el debat el Govern es limita 
a assenyalar dues coses bastant simples: per una banda 
que creia que havien complert la Llei d'espais naturals, 
i per altra banda que les normes de protecció redactades 
eren potser sí unes normes generals que podien precisar 
d'altres normes específiques per a cadascuna d'aquestes 
arees, d'aquests espais naturals. Per tant, avui haurem 
d'insistir en demostrar el contrari del que ha dit el Go
vern, i esperam així aconseguir que els punts de la 
moció presentada comptin amb l'aprovació per part de 
tots sense massa problemes. 
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Bem de demanar d'entrada, i hem d'insistir en el primer 
u!'lt . lnsistim en la necessitat que les normes de protecció 
~gujn específiques per a cadascuna de les arees naturals 
~:'especi a l s in ten~s. que cadascuna d'aquestes arees compti 
aJ11b una normativa propia i Lligada a les cal'acteristiques 
natura ls de cadascuna, vagi \ligada i si.gui propia a les memo~ 
ríes descriptives que s adjun ten de cada area, j així es corre
geixin els ~r,rors que Ja varem assenyalar en el. debat de la 
interpeHaclo. Per ac;o hem ele clemanar la retlrada de le 
actual s normes de protecció, totes identiques, totes que regu
len uns espais diferenciats, perque -i no és cert el que diu el 
conseller- no suposen aquestes normes de protecció un orde
nament general que després sera precisat, sera desenvolupat 
amb una normativa més específica de cada area. A<;o no es 
diu enlloc ni esta previst a cap lloc. 

Mirin, les normes són tan precises en el que els convé, 
que arriben totalment al detall quan parlen de les caracterís
tiques de les segones residencies, quan parlen de les caracte
rístiques deIs habitatges unifamiliars, o de les explotacions 
deis campings o l'ordenament de les platges. Aquestes nor
mes que el conseller ens va voler vendre que eren de caracter 
general, i que en podien fer d'altres específiques, són tan, 
tan, tan concretes en allo que els interessa, que fins i tot ens 
assenyalen on podem estendre la roba, o de quins colors hem 
de pintar els barracons deIs campings, evidentment sempre 
amb colors ecologics que no distorsionin el color verd de 
l'entorn. És a dir, que les normes són concretes per al que els 
convé, i no són capa<;os de prendre cap tipus de compromís 
respecte al que és fonamental, que és la utilitat de l'espai. 1 
així, per tant, deixen oberta aquesta utilització a qualsevol 
tipus d'expectatives, a qualsevol tipus de possibilitats. 

Per tant, demanam que aquestes normes, que ens varen 
dir que eren generals, que de fet són específiques per al que 
els convé, i que són ambigües totalment pel que a l'interes 
privat els reclama, demanam que siguin retirad es i que se'n 
facin unes de noves en un termini de tres mesos. Unes de 
noves que tenguin clar el compromís del Govern i que defi
neixin les diferents subzones subjectes a ordenació en funció 
deIs seus valors ambientals i de les seves possibilitats de des
envolupament. Unes normes de protecció que sigui n capaces 
de regular les activitats productives, les recreatives o les 
educacionals, que senyalin les condicions de les parceHacions 
i les segregacions de terrenys, que tenguin una prioritat d'ac
tuacions i una localització i uns criteris de les infraestructu
res. 

En el punt segon i en el punt tercer de la moció hem de 
demanar el que ja és una qüestió historica en aquest Parla
ment, demanar que es compleixi la Llei d'espais naturals, que 
és el punt de referencia d'aquests plans especials, amb dos 
PUnts fonamentals: el primer, que els plans de protecció 
hauran de garantir tal com estableix aquesta llei d'espais 
naturals, que els espais que estan incIosos no puguin ser 
dedicats a utilitzacions que impliquin canvi de destí o natu
ralesa, o aquelles que lesionin els seus valors ecologics i pai
satgístics. Per tant d'una vegada el Govern, que no es va 
definir a l'anterior debat, haura que implica, que vol dir, 

que és agricultura de lleure, i també evidentment haura 
de limitar les explotacions comercials deIs bars i balnea
ris a les platges avui encara sense cap tipus de limitaci
ons. 

En segon ter me haura de complir la Llei d'espais 
naturals en una cosa fonamental, la protecció que la Llei 
d'espais naturals dóna als barrancs. EIs barrancs, esta
bleix la lIei, són objecte del més alt nivell de protecció. 
En aquestes normes els barrancs han desaparegut; lligat 
a aquestes normes expectatives de desenvolupar carrete
res dins els barrancs també són existents i prou conegu
des. Per tant, els barrancs s'obliden de llevar-los el seu 
alt grau de protecció que la Llei d'espais naturals els 
dóna. 1 si no, que sigui corregit avui. 

Els punts quart i cinque de la moció tenen com a 
objectiu compatibilitzar la protecció deIs espais natural s 
amb el gaudi públic d'aquests espais. A~o, a més de ser 
la sol'licitud d'un grup, hem d'assenyalar que és el se
gon objectiu que ve establert al programa de Menorca 
reserva de la biosfera, un programa inicialment aprovat 
com a document de feina pel plenari del consell insular, 
i que en el seu segon punt, a la primera pagina d'aquest 
gran document de que feim bandera tots s'assenyala "ÉS 
objectiu gestionar el patrimoni natural i historic, de tal 
manera que sigui conegut i emprat per a tots sense risc 
de degradació per part de la població". Demana que 
sigui possible gaudir d'aquest patrimoni natural i histo
ric, i per a~o nosaltres avui reiteram aquesta sol, licitud 
demanant dues coses basiques. Primer de tot soHicitam 
que es reguli detalladament la realització de l'acampada 
lliure i educativa, les possibilitats i les diferents alternati
ves a cadascuna de les arees naturals. Evidentment 
s'haura de fer d'acord amb la protecció d'aquests espais, 
i per tant s'hauran de limitar arees, s'hauran de limitar 
visitants, s'hauran de limitar els dies, tendes, estaciona
ments, etcetera. Pero s'ha de fer, perque és un gaudi 
públic que els ciutadans avui tenim dret a demanar i 
exigir, perque en cap moment no es pot fer confondre 
a l'opinió pública que protegir és prohibir; prohibir 
segons quines activitats, els record. 

1 en darrer terme soHicitam que els plans d'especial 
protecció estableixin els suficients accessos a la mar, i 
garanteixin i compatibilitzin l'ús públic de la zona de 
do mini públic amb la seva accessibilitat, amb la protec
ció d'aquests espais naturals: como fins a on, de quina 
manera podem arribar a utilitzar la zona de domini 
públic per/amb conservació, sense agressió a aquests 
espais naturals. 

Repetesc que complir la Llei d'espais naturals, cosa 
que no fan, protegir els nostres espais naturals res té a 
veure amb impossibilitat de gaudi públic d'aquests es
pais. EIs plans i normes de protecció ho han de fer 
possible, i aquesta és la demanda ciutadana real avui, 
aquest és el programa basic de la reserva de la biosfera 
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per a Menorca, i aquestes normes de protecció s'han d'adap
tal' a cada zona per fer-ho possible. 

Príoritats d'usos: Evidentment i per a nosaltres no hi ha 
dubte, usos públics degudament regulats . Repetim, és l'objec
tiu d'un programa aprovat pel consell insular. Que és el que 
tenim dins aquests plans? Tenim el resultat d 'un vell i públic 
xantatge, un xantatge que ha sortit aquests estius pels mitjans 
de comunicació, i que de fet és prou público EIs propietarís 
ja ho diuen: "tu em permets posar xiringuitos i jo deix passar 
la gentil. A~o és el contrari del que la Llei d'espais natural s 
demana, és el contrari al que l'interes general de tots dema
na, i és contrari a aquest projecte de Menorca reserva de la 
biosfera, que n'hi ha que aixequen com a bandera sense que 
fina a aquest moment s'hagi complert absolutament res, ni 
tan soIs en intencionalitats. Gnicies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Altres grups? Pel Grup Parlamen
tari MIXT el Sr. Peralta té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des
prés de la interpeHació que es va fer recentment, ha vingut 
aquesta moció amb la qual ja demanarÍem des d'aquesta 
tribuna per al moment de la votació, una votació per separat 
deis diferents punts, perque entenc que tots ells han de tenir 
un tractament diferenciat. 

Pel que respecta al punt primer d'aquesta moció, hem de 
dir que si bé a la definició que es fa, o ales mesures i normes 
que es pro posen en aquesta moció, les podríem discutir una 
per una. Podríem estar d'acord amb alguna d'elles, i crec 
que fins i tot alguna d'elles potser que ja estigui contemplada 
en la normativa que esta en aquest moment en procés de 
tramitació. Pero no entraré en el fons d'aquestes qüestions, 
perque crec que el moment procedimental en que es troben 
les normes de protecció elaborades el Govern no permeten 
en aquest moment aquesta retirada. Per tant, com que hi ha 
una qüestió de moment procedimental, i per una altra banda 
hi ha una qüestió de discutir punt per punt, pero no tindria 
un bon resultat discutir aquesta qüestió, ates que ja hi ha 
aquesta tramitació iniciada, en tot cas seria concernent que 
s'hi fessin les aHegacions que fossin pertinents, en aquest 
primer punt el nostre vot sera d'abstenciÓ. 

Pel que respecta al punt segon, he de dir que el vot sera 
negatiu, perque els plans especials de protecció de les arees 
naturals d'especial interes evidentment s'han de basar fona
mentalment en el que hi ha recollit a la Llei d'espais natu
rals, i en cap cas, sempre que hi hagi un cert control, alman
co jo puc estar d'acord que no es puguin dur determinades 
activitats, encara que aquí sembla que no es pugui fer ni 
agricultura de lleure ni explotacions comercials, que en defi
nitiva és a~o el que duim a votació; amb la seva intervenció 
s'ha dit que en tot cas s'hauria de tenir un cert control d'a
questes activitats, pero pel que es despren del punt segon, 

sembla que aquestes activitats no s'haurien de fer. Jo 
crec que amb una certa mesura, pero no és contrarí que 
dins les are es naturals es puguin tenir determinades 
explotacions comercials, perque no parlam aquí de 
figures més concretes, com podría ser un parc natural, 
per exemple, alla on sí que aquest tema hauría d'estar 
molt regulat. Pero dins el que és una area natural, i a 
més sembla que ho entenen altres organismes, fins i tot 
de 1 'Estat, perque a zones que estan contemplades com 
arees naturals d'especial interes s'han autoritzat deter
minades concessions administratives, sobretot en allo 
que respecta a la vorera de la mar, a la costa, a determi
nades platges, perque s'hi instal-in determinades ins
tal ·lacions que tenen un caracter comercial, i que no 
crec que entrín en colisió amb aquestes arees d'especial 
interes ni en la seva protecció. 

Pel que respecta als punts tercer, quart i cinque, li 
direm que sí, perque tal com voste ha expressat en la 
seva intervenció, els barrancs ha de ser objecte del més 
alt nivell de protecció. Amb a~o esta m totalment d'a
cord. Pel que respecta a legalització d'acampades, en 
aquest punt quart em sembla entendre que quan es parla 
d'acampada lliure i educativa, no ens referim únicament 
i exclusivament a les acampades educatives, sinó que ens 
referim amb caracter general, i les més concretes educa
tives. Perque hi ha hagut a vegades intervencions per 
part d'altres grups on sembla -fins i tot és un tema que 
també s'ha discutit al Consell Insular de Menorca- que 
només s'haurien de permetre a aquestes zones les acam
pades de caracter educatiu, i amb a~o no hi estic d'a
cord. Haurien de ser en tot cas amb caracter general, 
evidentment amb un control de com es fan aquestes 
acampades, i amb una regulació normativa de com es 
poden fer i com s'han de dur a terme aquest tipus d'a
campades. 

I per últim, ' al punt cinque també ja he dit que els 
donaríem suport, perque per poder gaudir d'aquestes 
arees naturals per part del públic en general, és necessa
ri que les arees naturals no tinguin un caracter única
ment i exclusivament privatiu deIs propietaris privats 
d'aquelles zones, i fins i tot es pugui fer demagogia per 
part de determinats propietaris, en el sentit de dir que 
com que a~o té un determinat grau de protecció, dones 
queda absolutament prohibit o restringit l'accés a aques
tes zones; i aquí precisament és més perque el conjunt 
de la població pugui gaudir d'aquestes arees natural s 
quan s'hi han de garantir uns accessos. i sobretot a les 
zones costaneres, que és on es planteja la major proble
matica en aquests moments a 1 'illa de Menorca, i per 
tant a a~o també li direm que sí. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Peralta. Pel Grup PSM 1 EEM el 
Sr. Gomila i Barber té la paraula. 

-----
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EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. En consonancia 
mb la intervenció que varem teni!' el dia del debat de la 

~nterpeuació el nostre grup creu l'lecessaria la retirada deis 
l)lans especial s ele protecció de les arees naturals d especia l 
lnteres de Menorca, tal com sol'l icita el Grup SOCIALISTA 
en el punt primer de la seva mociÓ. I és necessaria aquesta 
retirada perque s'elaborin uns plans nous que tenguin en 
cornpte les especificacions a que també feiem referencia a 
['anterior debat, i a que també referencia la moció, que 
tenguin en compte que els espais naturals són diferents entre 
ells, i que possiblement necessiten unes normes diferents 
d'acord amb a realitat de cada espai; unes normes que no es 
preocupin tant de com edificar i de com canviar la finalitat 
del terreny, sinó de com protegir-les; unes normes que deli
mitin els usos cIarament, i no d'una manera ambigua, dei
xant-ho tot al "ha veurem" o als interessos particulars, més 
que a les necessitats de protecció de la zona i als interessos 
generals; unes normes que regulin les activitats productives 
i recreatives, normes que nosaltres creim que més aviat per
meten la construcció de zones de serveis a les platges, sense 
concretar la seva ubicació en cada espai. 1 parlam d'ins
taHacions permanents, que se situaran on més convengui als 
interessats, i no segons les prioritats i necessitats de conserva
ció que tengui cada espai, i suposam -tal com marca l'articIe 
10 de la Llei d'espais naturals-, previa decIaració d'interes 
público 

Les normes que ha realitzat el Govern no especifiquen 
cap de les qüestions que el Grup SOCIALISTA apunta a la 
moció. Hi ha una manca d'objectius definits, falten mesures 
per a la defensa i conservació de la natura, nosaltres pensam 
que no regula la parcel-lació i segregació de terrenys, i també 
hi manca estudi economic-financer amb unes prioritats d'ac
tuació per part del Govern. 

El punt segon pensam que és una reitera ció de la Llei 
d'espis naturals, que davant els usos que preveuen aquests 
plans especials: habitatges unifamiliars alllats, agricultura del 
Heure, zones de bars i balnearis, creim que no hi és de més 
recordar-l'hi. Nosaltres volem deixar cIar que el Govern no 
ha entes que la Llei d'espais naturals és una llei de mínims, 
tal com s'especifica a la disposició addicional cinquena; sinó 
que el Govern l'ha entesa com una llei de maxims, que no es 
pot restringir més la protecció d'aquests espais, i si alguna 
cosa cal és superar-la. 

Quant al punt tercer, li he de reconeixer, Sra. Barceló, 
que quan vaig llegir els plans especials jo em pensava que 
s'havien errat, en el que voste fa referencia al punt tercer, i 
que havia estat un error de transcripció quan definien les 
arees naturals d'alt nivell de protecció s'havien oblidat deIs 
barrancs, i que ho havien fet sense mala intenció, sense ado
nar-se. pero quan hi ha hagut determinats ajuntaments de 
Menorca que ja proposen modificacions de pla general on 
preveuen actuacions dins aquests barrancs, ens ha quedat cIar 
que no és cap error de transcripció ni un descuit; o si és un 
descuit, és totalment intencionat, d'excloure els barran es de 

-

s 

les zones que han de ser objecte del més alt nivell de 
protecció. Nosaltres creim que esta totalment intencio
nat, i per tant donarem suport al punt tercer, ben igual 
que als dos anteriors. 

Quant al punt quart, li he de dir que nosaltres també 
creim que és necessari regular i definir a quins lIocs i de 
quina manera ha de ser possible l'acampada lliure i 
l'acampada educativa. S'ha de determinar on i com, i si 
el propietari -perque a Menorca la majoria d'arees natu
rals d'especial interes són privades- en dóna el consen
timent, es puguin realitzar aquestes acampades. Pero 
que fan els plans especials que ha aprovat actualment el 
Govern? Regulen una acampada lucrativa sense fer 
esment tan soIs al Decret 13/1986 que regula els cam
pings, i prohibeixen qualsevol altra acampada, acampada 
lliure que també regula aquest mateix decret, nosaltres 
creim que molt deficientment, pero que d'alguna mane
ra aquest mateix decret de campings també ho regula, 
i no ho permeten dins els espais naturals pero sí que 
permeten l'acampada lucrativa. 

1 per últim vull dir que a Menorca es fa necessari 
establir suficients accessos a la mar, que puguin compati
bilitzar el seu ús públic i la protecció deIs espais natu
rals, sobretot després de les demandes que hi ha hagut 
aquest estiu i la preocupació que creim que és important 
a Menorca, a que voste ja ha fet esment, al xantatge 
d'alguns propietaris per accedir a la zona de do mini 
públic marítima-terrestre deIs espais naturals, que s'ha 
fet pagar unes entrad es per accedir a les platges, creim 
que a<;o és una situació intolerant; i que la primera 
passa per aconseguir l'ús públic i gratuit d'aquests ac
cessos és que estiguin establerts a les normes de protec
ció d'aquests espais naturals. Per tant, el nostre grup 
donara suport a la totalitat deIs punts que presenten en 
aquesta moció. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup PP-UM el Sr. Huguet 
i Sintes té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Moltes gracies, Sr. President, senyores i senyors 
diputats. La veritat és per quedar-se una mica astorats, 
com diuen a Mallorca, escoltar algunes de les coses que 
s'han dit aquí en aquest punto Un queda un poc atordit, 
com deim a Menorca, perque quan es demana que es 
compleixi la llei, i es refereix a la Llei d'espais naturals, 
i per una altra banda es demana que es retirin, ha dit un 
portaveu les normes, i un altre els plans especials; un es 
queda sense saber; a aquest grup almanco, si ens dema
nen que facem de Govern, si ens demanen que facem de 
ciutadans, o que ens demanen que facem. 

Jo trob que en aquest moment procedimental, ho ha 
dit el del Grup MIXT, on els plans especials després de 
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la seva aprovació inicial han tingut les aHegacions que s'en
tén en el regim o en la tramitació d'un planejament com 
aportacions democratiques a la seva perfecció, en aquest 
moment ve el Grup SOCIALISTA i demana que es retiri. 
Pero no és que demani que el Govern en faci un de nou, és 
que conculca el dret deis ciutadans a participar en la seva 
formació. Indirectament fa a~o. 

Jo trob que no saben ben bé on somo Jo trob que l'interes 
per agafar i parlar de defensa deis interessos deis particulars, 
per parlar que hi ha males intencions quan es retira allo deis 
barrancs, i tot allo que en teoria no és res més que la neces
sitat de millorar una redacció d'unes figures de planejament, 
es converteix per una part en una crítica al Govern, amb 
una raó, amb un excusa de crítica al Govern, i per l'altra en 
un motiu d 'intentar fer de Govern. 

Jo vull recordar que aquest Parlament el 30 de gener del 
1991 aprova una llei, la Llei d'espais naturals, i estableix a 
1 'article 9 que per a l'ordenació d'aquests espais es faran o 
bé plans territorials parcials per a uns determinats espais, o 
bé plans d'ordenació del medi naturals, o plans especials 
segons la Llei del sol. 1 el Govern, com qualsevol govern, 
s'ha de limitar a actuar dins el marc de la legislació que el 
Parlament li diu; perque, Sra. Barceló, per fer plans territori
als parcials, que no és el cas, o plans d'ordenació del medi 
natural o plans especials, tant el contingut com les determi
nacions, com el procediment esta definit. O sigui que vostes 
i diu lino, és igual el procediment, la legislació com s'han de 
fer aquests plans especials, és igual que digui una aprovació 
inicial, una informació pública, incorporació d'aHegacions, 
nova informació pública si fa falta, aprovació provisional... 
a~o és igual. No, venim al Parlament i proposam afo fora, 
en feim un de nou ll

• AltO és intentar conculcar, o com a 
mínim intentar dur a equivocacions aquesta institució. 

1 aquesta és una qüestió formal, pero de fons. Pero és 
que arnés tampoc no té raó en el que diu a les propostes. 
Miri, a part de la Llei d'espais naturals, on a més es defineix 
per quins espais s'hauran de definir i delimitar aquells que 
han de tenir una catalogació d'acord amb la Llei 4/1989, de 
protecció del natura; a part d'aquests, que a Mallorca són 5, 
a Menorca 1 i a Eivissa 2, els altres no es pot fer un pla de 
gestió, un pla d'ordenació de recursos naturals. 1 si es pot 
fer, s'ha de fer al marge de la Llei d'espais natural s , es pot 
fer a qualsevol espai. El que no tendria sentit que després 
que aquest Parlament li diu al Govern quins espais són d'in
teres, de quins ha de fer declaració des d'una de les categori
es de la llei 4/1989 i plans de gestió, ara vengui qualsevol 
altra administració i digui que no, que encara que la llei digui 
a,!o, n'han de fer més. 

Vull només, de totes maneres, fer un petit repas al que 
voste deia. Definició d'objectius: més clars que els que hi ha 
a la llei i que hi ha a les normes ... Jo n'he duita una, perque 
efectivament és una norma comuna per a molts d'espais, 
pero hi ha singularitzacions, i li demostraré: IIMesures per a 
la defensa i conservació de la flora i fauna 11 , alto és de la Llei 
4/1989. Jo li vull recordar quin és l'objectiu de la Llei d'es-

pais naturals, i per tant deis plans que es deriven d'a
questa llei: IIdefinir aquestes arees i establir mesures i 
condicions d' ordenació territorial i urbanística 11. Alto 
diu la llei, i voste diu una altra cosa. 1 després diu lIesta_ 
blir normes addicionals de protecció deis espais natural s 
protegits que es declarin per la Llei 411989, i com he dit 
tan tes vegades, esta a la disposició addicional. 

Complir la llei. Que més demana voste? Demana 
normes reguladores d'activitats productives -que hem de 
fer , una llei agraria?-, recreatives, educacionals; és a dir, 
hem de dir com hem de fer l'esplai dins les finques 
particulars protegides per interes especial. Educacionals: 
vol que li llegeixi la llei de 1 'Estat sobre educació medi
ambiental: liLas administraciones competentes promove
rán la formación de la población escolar en materia de 
conservación de la naturaleza. incluyendo su estudio en 
los programas de los diferentes niveles educativos, así 
como la realización de proyectos educativos y científicos, 
todo ello en orden a fomentar el conocimiento de la 
naturaleza ll

• Sap a qui competeix en aquesta comunitat 
autonoma l'educació escolar? 1 voste demana amb una 
moció que ho faci aquest Govern. 

Estudi economic i financer a un pla especial d'orde
nació i delimitació? Prioritzar? Jo cree que passaré 
directament -i ja acab, Sr. President- només a centrar
me en un tema que és en el que han fet més renou, el 
deis barrancs. Voste troba que l'organ que hagi d'apro
var definitivament aquests plans, si la llei diu que els 
barrancs són del més alt nivell de protecció, pot aprovar 
un pla especial que no ho digui així? Troba que ho pot 
fer? Voste no creu que si hi ha hagut una aHegació 
assenyalant alto -i ho dic perque un altre portaveu ha 
assenyalat intencions i no sé que- a,!o no és més que un 
error material. Hi pos el que vulguin que aquest error 
deu haver estat subsanat entre l'aprovació inicial i la 
provisional. 1 en tot cas no podria superar l'aprovació 
definitiva. 

Després mescla reserva de la biosfera, gestió del 
patrimoni natural, protegir i prohibir. .. Accessos a la 
mar: miri, per acabar, jo Ji llegiré, perque ho he duit 
fotocopiat, les normes particulars d'un deis espais, per
que efectivament n'hi ha de comunes, pero les particu
lars: la qüestió deis accessos públics, per exemple, de la 
Vallo L'article 112 de la norma de protecció d'aquest 
espai: IIL'accés mitjan~ant vehicles privats o públics es 
fara exclusivament a partir de la carretera de Cala Mo
reH o camí de la Vallo Aquest accés sera d'ús públic, i 
exclusivament amb aquesta finalitat ... II . No esta definit 
com i per on s'accedeix a la mar? 1 no hi ha els planols? 
Jo crec que vostes ni s'han llegir les normes ni s'han 
mirat els planols. L'acampada: escolti, l'article 99 i 100, 
pagina i mitja: liLa possibilitat que els ajuntaments o el 
consell irisular, d'acord amb aquests, puguin regular i 
promoure activitats d 'acampada sens anim de lucre amb 
les següents condicions .... 1I i diu que només admet les de 
lucre? 
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Jo crec sincerament que aquí rallam per dir 11 a mi m'a
graría a<;o o ano " peró ni es preocupen de llegir la llei, ni 
es preocupen de llegir les normes, ni es preocupen de mirar
se la planimetria deJs plans. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Pel torn de replica té la paraula la 
Sra. Barceló. 

(Remor de veus) 

Prec silenci als diputats, per favor. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, senyors diputats. Jo crec que hi ha persones 
que són capaces de dir disbarats; tants de junts és difícil, 
pero bé, sempre toca al mateix, que hem de fer! 

Primera cosa, senyor del Partit Popular: el Govern la 
primera obligació que té respecte a a<;o és complir la llei. 
Primera obligació: complir la llei, al marge de qualsevol 
procés de tramitació de qualsevol cosa. El primer és com
plir-ho, i en cap moment aquí s'ha dit ni s'ha demostrat que 
el Govern compleixi la Llei en dos aspectes, ben concrets: El 
tema deIs barrancs, no és un oblit, quan l' Ajuntament de 
Ciutadella -per dir-ho d'una manera ben concreta- té ja la 
modificació del seu pla general perque dins els barrancs hi 
passen les carreteres, ampliades, i a<;o no és un error materi
al, i I'Ajuntament de Ciutadella coneix perfectament la Llei 
d'espais naturals. Que ha passat? Home, que ha passat? Que 
senzillament li han fet el favor d'esborrar-ho, i s'oblida. No 
és involuntari; en tot cas, si és tan involuntari, avui votin 
aquest pun1. Veurem si són capa90s de votar-lo. Si és tan 
material l'error, el votin. Esta aposta d'una manera total
ment posada independent perque el puguin votar sense haver 
de votar massa coses més. 

El primer punt és aquest, que el Govern compleixi la llei, 
i compleixi també amb els usos deIs soIs que esta n inclosos 
dins aquests espais. 1 hi ha limitacions, i tant si hi toca haver 
limitacions!, perque la Llei d'espais naturals estableix quins 
són els maxims de canvi d'ús. 1 respecte a instal'lacions co
mercials a les platges: totes, sen se cap tipus de límit, totes les 
que vulguis, sense cap tipus de compromís on es posaran. 
Totes. Tot és possible, perque si hi ha un xiringuilO i a una 
altra persona li interessa posar-ne una altre, evidentment n'hi 
podra haver dos, tres, quatre .. . Segurament dependra de qui 
és el titular, pero una vegada salvat a<;o , aclarit. 

El primer tema, que el Govern compleixi. Per tant podem 
exigir des d'aquest Parlament que ho faci, i que retiri les 
normes de protecció. Perque, primer de tot, no protegeixen 
en absolut res quan unes normes generals passen de les ca
racterístiques particulars, són incapa<;os de limitar els usos 
de les subzones referents als plans. 

Accessos a platges: voste llegeix a trassos. Que posa? 
que l'Ajuntament paga a la Vall la vigilancia, Bono!, 
l'Ajuntament de Ciutadella se'n responsabilitza. Quina 
ha estat la responsabilitat?, pagar els guardies jurats que 
vigilin la propietat privada i facin de taquillers als cot
xes, i a<;o no ho volem. No tenim per que pagar un 
duro per entrar dins un espai natural. No ho volem 
pagar, i és el que feim . Ni els privats ni les administraci
ons. Actuin. Actuln i a veure si tenen prou ... valor de 
plantar-se al gran repte que tenen avui a Menorca, i que 
els titulars deis diaris ho assenyalen. EIs propietaris deis 
terrenys ho tenen ben ciar: "0 em posau xiringuilos o 
aquí no passa ningú ". 1 vostes han cedit amb aquests 
plans, simplement han cedit; i per a90 posen que a la 
Vall passaran, que l'Ajuntament de Ciutadella pagui. 
Perfecte. 

Acampades: per favor, llegeixi to1. Ho hem llegit tots 
els altres, les acampades lucratives evidentment es poden 
fer. Fins i tot diuen de quin color han de ser les barra
ques; ho he dit abans. Ara, l'acampada lliure, l'acampada 
que tradicionalment s'ha fet, l'acampada educativa, 
aquesta no es fa; aquesta esta prohibida, i tant que esta 
prohibida, s'ho miri exactamen1. 1 arnés són incapa90s 
de delimitar a quines zones d'aquest espais es poden fer 
aquests tipus d'acampades. On és que ho diu? Quina 
zona hi ha marcada, senyor? Cap ni una. Cap ni una. O 
al final és que es pot fer per tot? Com quedam? Els 
plans han de delimitar a quines zones es pot fer i en 
quines condicions; i no ens defineixi el que és l'educació 
en general. No és a<;ó, no, la seva funció a l'hora de fer 
un pla. Voste el que ha de fer és estudiar d'acord amb 
les característiques d'aquella zona quina és la utilització 
i on es poden posar. La resta són fantasmades. La resta 
és fugir totalment del contingut i del fons d'aquesta 
moció. Que fa? qüestions formals, per favor! 

Qüestions formals, també supos que deu ser una 
qüestió formal que el plenari del consell insular aprovi 
un document, que ah ir ens varen dir que era un docu
ment que ja estava tot el pla estrategic, que és un docu
ment de treball, que encara no sabem que és la reserva 
de la biosfera. Peró el que sí esta ciar és que els segon 
objectiu és el gaudi público 1 vos tes al segon objectiu 
d'un programa que encara esta per desenvolupar, se'l 
boten. 1 per que? Quin compramís han mantingut 
vos tes amb aquest projecte? Fins on són capa<;os d'arri
bar amb aquest projecte? Que en faran d'aquestes zones, 
si tot és possible manco que hi passem els que anam a 
peu, o que puguem gaudir d'aquestes zones? 

Voste ha sortit aquí amb qüestions formals, perque 
de contingut no pot dir absolutament res, perque sap 
perfectament que aquest plans pel que fa a contingut 
són totalment impresentables d'insitucions democrati
ques que defensen 1 'interes general; i a90 vostes, des 
d'un govern democratic, no ho fan, i no saben com 
sortir-ne. 1 a<;o és la realita1. Compleixin primer la llei, 
compleixin els acords de pIe, i es limitin a fer la feina 
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que toca ser a un pla, i es deixin de definicions fora total
ment de context, de contingut, i que dubt que entenguin. 

(Aldarull a la sala) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Hi ha intervencions en contrarepli
ca? Sr. Peralta, té la paraula. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gnkies, Sr. President. Molt breument, a mi m'agradaria 
recordar que estam al Parlament de les Illes Balears, i que a 
vega des el debat, no és que davalli, perque són institucions 
diferents, pero es tracten temes que són de caracter exc1usi
vament de pIe d'un municipi, i que en aquest sentit a¡;o seria 
la d'arena que he de donar a la darrera intervenció que ha 
fet la Sra. Barceló. No obstant aixo, la de cal¡; és dir que té 
raó amb el tema de les acampades, i per a~o ja he anunciat 
que Ji votarÍem a favor; i que realment aquestes acampades 
lucratives que es volen posar en funcionament no són res 
més que campings encoberts, i a~o realment no ho podem 
permetre. Jo crec que és una cosa que no s'hauria de per
metre, aquest tipus d'acampades lucratives tal com estar 
plantejat en aquests moments, i amb a~o li he de donar tota 
la raó, i per a~o Ji votarem a favor. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Sr. Gomila? 

EL SR. GOMILA I BARBER: 

Gracies, Sr. President. Nosaltres, totalment d'acord amb 
la intervenció que acaba de fer la Sra. Barceló; perque 
aquests plans especials no regulen el tema de les acampades 
o la possibilitat de poder acampar dins les arees naturals 
d'especial interes, no es regulen. Hi ha dos decrets del Go
vern que regulen el tema d'acampades: un que seria l'acam
pada educativa, i l'altre que regula els campings i l'acampada 
lliure. I a l'acampada lucrativa de que es parla en aquests 
plans especials, no es fa referencia a cap deIs dos decrets; és 
una nova modalitat de colar un camping sense adaptar-se a 
la norma que el mateix govern ha feto 

El tema deIs accessos: els Sr. Huguet ens ha mostrat el pla 
especial de la Vallo Jo li puc mostrar les normes de protecció 
del pla especial número 14, de la costa Sud de Ciutadella, 
que és alla on aquest estiu s'ha ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Gomila, contrarrepliqui la Sra. Barceló, per favor. 

EL SR. GOMILA I BARBER: 

Gracies, Sr. President. Com li deia, Sra. Barceló, a les 
normes de protecció del pla especial número 14, de costa 

Sud de Ciutadella, que és alla aquest estiu s'ha fet pa
gar, no preveuen aquests accessos que abans s'han es
mentat. I nosaltres creim que sí s'haurien de contempla, 
perque a la Vall no s'ha fet pagar als usuaris, només 
s'ha posat un límit de cotxes, pero sí que l'ajuntament 
ha pagat els guardies jurats per entrar a aquesta area 
natural. I he de dir-li també que aquí hem quedat asto
rats, el nostre grup, quan hem llegit les normes de pro
tecció en el moment que varem presentar al-legacions. 
Perque és que fins i tot, miri com són, que arriben a 
preveure que dins una area natural d'especial interes hi 
hagi zones verdes. Nosaltres a~o la veritat és que no ens 
ho imaginavem dins una are a natural d'especial interes; 
pero les normes aquestes de protecció aixÍ ho indiquen. 
Per tant nosaltres també donarem suport a la moció que 
voste ha presentat. Moltes gracies. 

(Remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Prec silenci, per favor. El Sr. 
Huguet té la paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES: 

Moltes gracies, Sr. President, senyores i senyors 
diputats. El primer que m'ha dit la Sra. Barceló és que 
deia disbarats. En tot cas, llegia la legislació. El que dec 
ser és un magre lector de la legislació, o és que voste en 
passa, de la legislació. Pero així i tot, a mi el que m'ha 
encantat és quan m'ha dit que jo el que deia eren fantas
mades. Li anava a dir que a~o és una raó de pes, pero 
els fantasmes, si són d'aquells que volen, ni tan soIs és 
una raó de pes. 

Escolti'm, Sra. Barceló. A~o efectivament li ha dit el 
del Grup MIXT, no és un ajuntament. Voste no ha de 
venir aquÍ a fer de regidora de l'Ajuntament de Ciuta
della ... 

(Renou a la Sala) 

perque a~o és el de menys. 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci, per favor. 

EL SR. HUGUET I SINTES: 

Gracies, Sr. President. Quan voste parla d'ins
tal-lacions comercials a les platges: escolti, estam en 
plans especials d' ANEI; instaHacions comercials, jo li 
demanaria, i aquí hi ha un membre del Govern -el 
d' agricultura-

(Rialles) 

~ --
d 
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voste troba que instal·lacions comercials per comercialit
' a1" I 'activitat produlda a les finques han d estar prohibides? ts a dir, quan hem de rallar d ' instaHacions comercials hem 
de dir 11 no escoltin al Grup Socialista, al de l'Entesa i no sé 
a quj més. no els agrada activitats comercials que puguin 
~eneficiar a)s de les platges. pero si benefi~ien als propietaris 
de la finca dels pagesos, aquestes sí". Es ago que volen? 
Escold. 1 el més gruixat que ha amoHat ha estat quan ha dit, 
el més gruixat de tor és quan ha dit que voste la Uei d es
pais naturals,. vaja, voste,. que voste ho tr~bava pero tothom; 
la Llei d 'spals naturals 1 els plans espeClals servelxen per 
poder passar per dins la propietat privada com si res. Per 
favor! Voste respecta l'Estat de dret d'aquest país? 1 voste 
diu ago dins un Parlament! Jo trob que s'ha passat molt, 
avui no n'ha endevinat ni una. Se'n pot riure, pero és molt 
serio. Hi pensi, i reflexioni sobre intervencions d'aquest 
tipus. 

Em referiré molt de pressa a aUo de les acampades -com 
ho ha dit?- d'activitat lucrativa. Li he de llegir? Ji he de Uegir 
que només ho poden fer els propietaris d' ARIP?, Ji he de 
recomanar que deis 18 espais només n 'hi ha un a Menorca, 
que és l'únic que podia fer ago? 1 voste ve aquí i diu que es 
poden fer acampades comercials a les arees natural s perque 
ho diuen els plans especials. Escolti, jo ... és que ja no sé que 
li he de dir. És que ha parlat, i Ji he recordat abans, total
ment al marge de la legislació i del que són els documents. 
Jo trob que abans s'ho ha de preparar molt més bé, 

(Rialles i renou a la Sala) 

perque si no, és molt facil rebatre-Ia. Moltes gracies, Sr. 
President 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, passarem a la votació. Es votara separa
dament cadascun deis punts, i en conseqüencia passarem en 
primer Uoc a la votació del punt primer. 

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? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 30 en contra, 2 abstencions. Queda rebut
jat el punt primer. Passam a la votació del punt segon. 

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? 

25 vots a favor, 31 en contra, 1 abstenció. Queda 
rebutjat el punt segon. Passam a la votació del punt 
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? 

27 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjat el punt tercer. Passam a la votació del punt 
quart. 

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? 

27 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjat el punt quart. 1 passam a la votació del punt 
cinque. 

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? 

27 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjat el punt cinque, i en conseqüencia tota la moció. 

1 esgotat l'ordre del dia, conclou aquesta sessió. 
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