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1.1) InterpeHació RGE núm. 2892/94, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a condicionament de la 
carretera Deia-Sóller. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sen yo res i senyors diputats, bones tardes a tots. Els prec 
que seguin en els seus escons. Comen<;:a la sessió, el primer 
punt de la qual correspon a interpel·lacions. La primera és 
la 2892, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a arranjament de la carretera Deia-Sóller. Té la 
para ula, pel grup interpel'lant, la Sra. Barceló. 

LA SRA. BAR CELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sr. 
Conseller d'Obres Públiques. D'admirable ineficacia alguns 
han qualificat I'acció del Govern que ens ha dut a I'actual 
situació de polemica social entorn a un projecte, entorn a 
una adjudicació i entorn a una execució de la reforma de la 
carretera Deia-Sóller. 

Jo potser diria, i supos que hi estara d'aco rd la majoria de 
diputats quan acabi aquesta intervenció , que, en comptes 
el 'admirable, és calculada la ineficacia del Govern en aquest 
cas, i vagi per endavant una cosa, Sr. Conseller, una cosa per 
tal que s'estalvii', quan surti aquí, una intervenció victimista . 
Tengui ciar que amb la necessitat i amb la urgencia de millo
rar la carretera de Deia a Sóller tots els grups polítics d 'a 
queta cambra ja esta ven d'acord l'any 1986, tots ja aquell any 
ja demanaven millorar de manera urgent la seguretat de la 
carretera de Deia a Sóller. Han passat vuit anys i cap tramit 
deis que ha exigit I'oposició justifica cap retardo S'han negat 
a fer el projecte que ha de donar garantia que les al'legacions 
deIs ajuntaments de Deia i Sóller es compliran i es duran a 
terme, s'han negat també a exposar al públic el projecte qu e 
estan executant, s'han negat a la declaració específica per a 
la carretera Deia-Sóller de bé d'interes cultura, s' han negat 
a elaborar plans de protecció o bé també s'han negat a la 
catalogació deIs elements singulars. 

Que justific?, per tant, la tardan<;:a? Només hi queda una 
cosa: El xan tatge del Govern d ' imposar un projecte, d ' impo
sar el seu projecte. Un projecte on veim, com cada dia deIs 
que fan feina, que s'incomp leix tot allo amb que deiem esta,· 
d'acord dia 7 ele setembre ele 1993, una resolució aprovaela 
dins aquest parlament que assenyalava que la reforma de la 
carretera Deia-Sóller no implicaria variacions substancials ele 
I'actual tra<;:at i on prevaldrien els valors estetics i mediambi
entals sobre els criteris d'afavorir transit pesat. Pero és ciar, 
no tot el que es creu es vota, perque el seu criteri, senyors 
del Partit Popular, el criteri que apliquen a la reforma i a 
I'execució d'aquestes obres. el criteri que val, en definitiva , 
és un altre, i J'explicava d'una manera claríssima el mateix 
clia el portaveu, el director alhora de tots aquests termes , un 
diputat assegut en aquesta cambra, ho assenya lava així de 
cIar: "Lo que Famas a hacer es /lila carretera, lo (/" e hay es 
un camilla, pero 110 es una carretera CO Il crilerios técn icos e 
ingenieriles , como corresponde a l/na carretera . L o qlle 1'0 171 os 

a hacer -repito- es una carretera con criterios técnicos 
exclusivamente Ir. Qua1sevol comentari hi sobra, ja sabem 
gui comanda a la Conselleria d'Obres Públiques. 

Un projecte, aguest que estan executant, rebutjat per 
tothom i del qual es diu que es modificara. amb les 
aHegacions i pro postes fetes per uns ajuntaments, el de 
Sóller i el Deia, cansats de reclamar, cansats de demanar 
millores i reparacions, uns ajuntaments als quals s'ha 
obligat a redactar propostes per desbloquejar la situació 
a la qual els tenia sotmesos el Govern, i ni tan sois l'ac
ceptació de les al'legacions que diuen que ha milIorat 
aquest projecte, ni tan soIs aquestes al'legacions, de les 
quals diuen que han acceptat d'aquests ajuntaments, ha 
suposat ni la redacció ni I'exposició pública del projecte 
resultant, si és que existeix. Aquí també el grup del 
Partit Popular i el Govern han jugat amb els desitjos 
deIs ciutadans, han jugat amb els desitjos de la gent de 
Sóller i de Deia, gent que volia millorar la carretera i 
que vos tes els han obligat a acceptar un projecte rebutjat 
inicialment amb promeses d'atendre les seves 
al·legacions. 

El Sr. Le Senne, el director general d 'Obres Públi
ques, un altre deIs ~ui hi comanda, ho dei a molt clar: 
"El projecte té els seus orígens I'any 82, es redacta 
I'any 88 i s'aprova tecnicament I'any 91, i elesprés d'un 
tramit d'informació pública se 'n fa J'aprovació definiti
va el novembre de I 'any 92" , i assenyala que contesta les 
al'legacions deIs ajuntaments de Deia i de Sóller, no 
perque estiguin escrites, sinó perque "se tendrán en 
cuenla las condiciones de ejecución exigibles en una obra 
que se inscribe en una zona de alto valor paisajlstico . Se 
tendrán en cuenta las peticiones contenidas en los infor
mes favorables de los ayuntamientos de Deia y de Sóller, 
para lo que se crea la correspondiente comisión de segui
miento." ]a ha veuen, ho resolen tot amb un compro
mís generic, de garanties, cap ni una. 

La comissió el'assessorament, una farsa, una farsa, se
nyors, i a<;:o que els en van fer, ele promeses als ecolo
gistes, al grup verd, tothom hi participaria, mentides. en 
definitiva, qui ho va prometre, el conseller d'Obres 
Públiques, no ha mantingut la paraula, pero també farsa 
perque el representant de l'Ajuntaments de Sóller és 
també a la vegaela funcionari de carreteres; a la vegaela, 
també, tots els membres són del Partit Popular, pero a 
més a més , el representant de la Comissió ele patrimo
ni, que és qui ha de garantir que les exigencies imposa
des per la Comissió de patrimoni es compleixin, ni tan 
sois va anal' a la primera reunió. 

Aixo són controls? 1 és ciar, després passa el que ha 
ele passar, que no és res més que s'incompleixen les 
al'legacions imposacles pels ajuntaments i s'incompleixen 
les al'legacions, fins i tot, imposades per la Comissió ele 
patrimoni, perque el president ele la Comissió ele patri
moni -i val la pena que ho sap igu en- va assenyalar que 
ells c1esignarien un tecnic -un tecnic que no va a totes 
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les reunions- que vigilaria les marjades i els altres objectes 
arquitectonics que es veiessin afectats per la reforma, i asse
gurava que aquests serien reconstruits .u.tilitzant la mat~ixa 
tecnica constructiva de paret seca, utlhtzant les matelxes 
pedres, es fa així?, co~pleixen les. ~ondicions que va d ir ~I 
president del patrimonI que comphnen? No, no les complel
xen, i ho diu c1arament el responsable de l escola de margers 
del Consell Insular de Mallorca, el qual ha ~ualificat d'insult 
per a la Serra de Tramuntana les reconstruccions que s'hi 
duen a terme. Les noves parets de pedra es limiten a ser 
murs de formigó forrats de pedra encimentada, co¡'¡ocades 
així com els va bé. Antoni Colomar, director de Fodesma, 
responsable de I'escola de margers, assenyalava que su posa
ven un greu impacte si es compara amb les marjades que hi 
ha tan just a la vora. Pero que en pensa el Govern, de tot 
a¡;o? El cap d'obres ho tenia ben cIar: és ver, no són com les 
parets tradicionals, pero el Govern així ho ha acceptat." 

Evidentment que ho ha acceptat, aixÍ que és el Govern, 
un govern que adjudica una obra a meitat de preu, poques 
coses podra exigir de I 'empresa. Per tant, els incompliments 
de les promeses fets són llargs ( ... ) podríem fer molt de 
temps i els lIums ja s'encenen. 

La comissió de seguiment -i tan just és un altre exemple 
curt- va assenyalar que es respectarien les recomanacions 
d'ARCA, que les obres de reforma respectarien els elements 
d'interes singular. pero que? Absolutament res. el Govern té 
ciar que no hi ha respecte, que seran reconstrui"des. 

Senyors del Govern, no és just ni legal en aquest cas que 
en nom d 'una falsa i hipocrita urgencia rebutgin la partici
pació, rebutgin la informació pública, rebutgin la protecció 
obligada que implica la Llei de patrimoni; no és just ni és 
legal no donar garanties als po bies que s'han hagut de banyar 
per treure endavant aquest projecte, i si no, expliqui 'ns, Sr. 
Conseller, per que no s'ha exposat al públic el nou projecte, 
per que es neguen a acceptar les obligacions implícites que 
su posa la declaració de bé d 'interes cultural per a la Serra de 
Tramuntana i la carretera que hi és inclosa. el Sr. Conseller 
de Cultura assenyalava que vertaderament la carretera de 
Deia hi esta va inclosa, pero han de saber que a¡;o implica 
compromisos, compromisos que el Sr. Conseller de Cultura 
evidentment no vigila, pero implica -i els ho he de dir- re
dacció de plans especials de protecció, catalogació d 'elements 
unitaris i protecció integral deis elements singulars (artic1e 21 
de la L1ei de patrimoni). 

Si algú creu que el Govern pensa o té la intenció d 'exigir 
que es corregeixi I'execució de les obres a I'empresa que les 
executa a meitat de preu, vertaderament ho té difícil. una 
empresa que sense cap exigencia exigida encara ja ha anunci
at que hi hauria modificacions. 

-
Evidentment. senyors, tanta inc; mpetencia. no és casua-

lital. no és normal i ¡'única explicació que té és, repetesc, la 
que hem assenyalat al principi, és calculada amb I'únic objec
tiu eI'illlposar el seu projecte, i que hi hauran guanyat'l Ónc 
Illinllts'). elos quilollletres'). a costa ele que? En contra ele la 

voluntat de la majoria que demanava només millo res de 
seguretat en no agressions ni a la cultura ni al paisatge. 
Els ciutadans, si no, al temps, els en passaran factura i, 
per tant, els prec que hi posin el nom i la signatura, 
quan acabin aquestes obres, no fos cosa que algú es 
pensi que tots els ciutadans d'aquestes illes són com 
vostes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. En representació del Govern 
té la paraula el conseller Sr. Reus. 

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

Sr. President, senyors diputats. Sra. Diputada. Vull 
reconeixer que passava un poc de pena per aquest debat, 
perque pensava que un altre diputat del seu grup en 
faria la defensa, de la interpel'lació; quan he vist que la 
feia voste, ja he dit: Bé, és el de sempre, quatre paraules 
altisonants, quatre comentaris agres. 

És bo de fer contestar aixo, senyora meya, perque jo 
Ji vull dir el següent: Aqueixa carretera es fara, i quan 
estigui feta, molta gent que ar..a ha: tengut problem~s 
perque hi ha tengut desconfian¡;a, comprendd que feim 
les coses ben fetes. 

10 voldria saber realment la gent que s'hi ha acostat, 
la gent que té la i~formació necessaria per jutjar el que 
feim avui en dia. Les dades són ben ciares. tot aixo va 
comen¡;ar amb molt eI'enrenou, amb molta premsa, hem 
tengut un poquet de sort en aproximar la gent més 
preocupada, que eren els ve'inats i els ajuntaments, al 
problema i avui, amb alegria, hem de dir que molts deis 
problemes que s'hi veien ja no hi existeixen, ho vu11 dir 
així de ciar. Els mesos de mar¡;, abril del 96 aquesta 
carretera sera una realitat. 10 estic conven¡;ut que la 
gent s'adonara que les coses es fan ben fetes, i ben fetes 
no vol dir moltes vegades fer paret seca, perque recor
din, qui ho vulgui saber, que fer paret seca a molts de 
110cs no és bo ni convenient, el formigó encofrat i tapat 
amb pedra és una so lució tecnica que es fa pertot, no 
només a Balears, sinó pertot, una paret seca no pot 
aguantar segons quines pressions, jo no ho sé. El que. 
vull dir és que aqueixa carretera no és altra cosa que un 
modificat d'una carretera anterior. Heu ele comptar que 
en un percentatge molt alt, el 65%, la nova carretera 
anira per damunt I'antiga. Intentam preservar de bo i de 
veritat tot el que són elements d 'un cert nivell o amb un 
cert caracter. 

S'han dit molts de disbarats, han dit que perjudicam 
les oliveres, no hi ha ni una sola olivera que s'hagi tuda
da. s'han arrencades i trasplantades totes. Estam inten
tant, en la mesura del possible, donar a aqueixa carretera 
el mateix nivell ele tractament que varem donar i que 
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hem donat a la de Banyalbufar-Estellencs. D'una carretera 
que per a mi és tan maca i tan significativa com és la de 
Deía-Sóller ningú no n'ha parlat, i ja esta feta gairebé, no 
obstant aixo, ha passat sense cap polemica, n'estic ben con
tent. 

Jo el que die és aixo. Hi ha una comissió creada on hi ha 
membres deis ajuntaments de Sóller, de Deia, membres de 
la conselleria, de patrimoni, i realment estam treballant avui 
en dia de forma molt consensuada; em sap greu que siguin 
tots membres del Partít Popular, no hi puc fer res, pero els 
fets són els que són. Avui en dia de la Deia Sóller, pel que 
jo he palpat, pel que jo he vist, la gent esta ben contenta. Ho 
repetesc, la gent que passi la pena de dir: Com acabara aixo?, 
que hi tengui un poquet ele confian<;a i comprendra que, a 
Balears, el Govern és el primer interessat en defensar els 
elements que tenen una importancia, en front a l'exterior, 
significativa. 

( .. ) un gran error, i em sap greu, Sra. Diputada, que no 
facem res ben fet. És per demés, el seu to de elebat és sem
pre tan agre que jo caie en el mateix quasi quasi, no voldria 
ser aixÍ. Cregui'l11 ho feim el millor possible. Al final no 
repararem si hi hem ele fer un complementari o un modificat 
per fer obres elistintes ele les pressupostades, pero que millo-

- rin el projecte, perque el final d 'obra sigui perfeete r¡:specte 
de contingut i qualitat. Estic conven<;ut que I'eéologia s'ha 
d'entendre amb un aspecte realment cIar i científic, és ente
ndre que la ma de I'home pot millorar molt les coses a Bale
ars . Jo veig ja amb alegria que hi ha grups ecologistes que en 
un moment determinat ele la historia varen marcar una rup
tura, varen ser un crit cI'atenció, que avui en día ( ... ) el mis
satge, perque ells saben que ser radicals i fer plantejaments 
molt teorics i abstractes conclueix a una reacció en contra, 
negativa; per exemple, lIegir que el GOB, a La Trapa, esta 
considerant reaprofitar usos agraris per recuperar fonts, per 
recuperar i mantenir el terreny de l'erossió, em pare ix COI' 

rectÍssim. El temps sempre demostra que les coses es fan bé 
o mal fetes. 

Jo només els cleman, senyors meus, un grau de confian<;a , 
pensin vostes 'que estam nosaltres, el Govern, 1110lt interes
sats en defensar el que tenim. No vull fer bandera ecologista, 
pero han de saber que jo vull estimar Mallorca com el que 
més i que faré el maxim possible perque tot rodi bé. 

Perclonin, vull deixal' damunt la taula un c10cument ( ... ) 
elel que avui en clia hem fet a la carretera Deia-Sóller, per si 
algú hi té intereso Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Per fixar la posició, pel Grup 
Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Senyores i senyors diputats. vull comen~ar aquesta inter
venció dient que Unió Mallorquina esta a favor que es millo -

ri la carretera de Deia a Sóller, i així ho hem manifes
tat, no en projecte antic, que era un projecte del qual no 
vull dir que era devastador, pero que rompía l'harmonia 
del paisatge, pero el darrer projecte que es va presentar 
va ser considerablement millorat ja que practicament en 
un tant per cent altíssim seguia el tra<;at propi de la 
carretera, o sigui que no se'n desvia. 

Ara bé, aquí la Sra. Barceló ha dit que no es com
pleix el que és al projecte, ha dit que tins i tot des de la 
Comissió de Patrimoni es critica que no es compleixen 
les determinacions que hi va posar la propia Comissió 
de patrimoni, igualment hi ha hagut crítiques per part 
de Fodesma, de l'escola de margers, etc. Bé, tot aixo és 
quan cosa que no desitjam, nosaltres pensam que és una 
carretera turística, no és una carretera per on córrer, 
evidentment, i que és una carretera per on passejar, 
encara que sigui en cotxe. Per tant, nosaltres estam a 
favor de mantenir totes aquestes prescripcions que hi va 
la Comissió del patrimoni, que ha dit Fodesma i els 
distints organismes. Per tant, esperarem a allo que en 
eliguin vos tes a la moció que presentin, I'analitzarem i, 
en conseqüencia, votarem. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnicies, Sr. Pascual. Pel Grup PSM EEM, Sra. 
Yadell, té la paraula. 

LA SRA. Y ADELL 1 FERRER: 

Sr. President, senyores i senyors eliputats. Sra. Bar
celó, presenta avui una interpel'lació sobre la construc
ció de la carretera Deia-SólIer, i realment la seva inter
venció ha estat dura, I'hem trobada dura, pero de cap 
manera injustificades les seves paraules. No és la prime
ra vegada que el tema ve al Parlament, ha vengut via 
propostes de resolució i ha vengut via proposició no de 
Ilei, i sempre hem vist una actitud tancada per part del 
Govern a la sensibilitat que haurien de tenir sobre la 
construcció el'aquesta carretera. Record encara ara una 
proposició no de \lei que varem presentar a finals ele 
període parlamentari passat, on demanavem, al primer 
punt, que s'exposas a exposició pública la carretera 
Deia-Sóller perque hi havia propietaris afectats que se 
sentien discriminats perque no sabien realment quins 
terreny~ els havien d'expropiar ele les seves finques, i el 
segon punt era textualment: "Que la reforma no impli
qui variacions substancials sobre I'actual tra~3t i fer 
prevaler-hi els valors estetics i mediambientals sobre els 
ele transit pesant." Aquest punt es va aprovar, i record 
encara el debat o un comentari que vaig fer al portaveu 
del Partit Popular en aquells moments, li vaig dir que 
suposava que s'adonava que significava aprovar aquest 
punt, va elir-me:"Sí, en som ben conscient." Bé, nosal
tres ara elemanam -exigim- que en siguin ben conscients 
i que actu"iil en cOllseqüencia eI'aquesta aprovació d'a
quest segon punt. 
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Aquesta carretera ja va ser polemica des d'un principio Va 
comen~ar ea el 86 amb un projecte de reforma gue con
lemp lava tres viaductes, una via rapida entre dues poblacions 
de la Serra de Tramuntana , i aguest projecte immediatament 
va ser contestat pels grups ecologistes i pels ajuntaments i 
pels Velnats i per altres grups polítics. Aqu~st projecte va 
ha ver de ser retirat. En el 91, el Govern torna a presentar el 
projecte de condicionament SOla la fi gura de ~ondici.onamenl 
quan moltíssims de grups ciutadans, ajllntaments i partits 
polítics mantenen >que no n 'és un condicionament, que no 
és una obra de condicio namenl, sinó que és una con ~rucció 
nova ja que implica més del 50% de nou tra<;at. El Govern 
la presenta com a obra de condicionament. Aquest va tenir 
una altra vegada l'oposició popular i deis ajuntaments de 
Deia i de Sóller. Després de noves pressions cíviques i eco
logistes, el Govern va decidir revisar-ne el tra<;at i anunciar 
que els viaductes es convertirien en ponts o terraplens; en 
canvi, ara mateix, aquests grups ecologistes i aquests partits 
polítics i moltíssims de ciutadans afectats continuen pensant 
que aquesta carretera és d'un impacte extraordinario 

Els problemes varen continuar a hora eI'aeljudicar les 
obres -voste ho ha mencionat, Sra. Barceló-. Aquest projecte, 
que estava pressupostat en 700 milions de pessetes, va sr 
adjudicat a una empresa per 341 milions de pessetes, fins i 
tot el C¿overn va considerar que era una oferta temeraria. Es 
varen demanar informes aquesta empresa perque justificas 
aquesta baixa, I'empresa els va presentar i, finalment, li va 
ser adjudicada. Poc abans ele comen<;ar les obres -ho varem 
poder veure als mitjans de comunicació- aquesta empresa 
deia que pcissiblement hauria de demanar un augment ele 
pressupost perque no li bastaria per poder realitzar aquestes 
obres amb el pressupost que li havia estat aprovat per la 
Conselleria el'Obres públiques. El Sr. Reus hi va dir que no, 
paraules textuals: "El Govern no es pot arriscar que 1 'exces
siu abaratiment comporti una deficient execució del tram vial 
de Deia a Sóller", pero així i tot va dir que no augmentaria 
el pressupost. 1 efectivament, els problemes continuen, les 
obres que es varen comen<;ar demostren el greu impacte que 
tenen i que segurament tendran. Les parets que s'hi constru
eixen han estat considerades pels experts, com ha dit la Sra. 
Barceló, com un insult a la Serra de Tramuntana i, a pesar 
de les crítiques contínues a aquests obres, darrerament no 
han sofert la més mínima millora, la seva qualitat mitjana és 
pitjor que la pitjor de les parets o marges que delimiten avui 
les parets ele Deia a Sóller. Duc dues fotografies: Aixo és el 
que es toma i aixo és el que "es construeix. Realment, Sra. 
Barceló. el gerent ele Fodesma té tot el dret del món a quei
xar-se perque el que s'hi fa ara no té ni punt ele comparació 
amb el que es tira aterra . 

Realment, Sra. Barceló. esperarem les seves conclusions, 
les seves propostes de resolució que presenti. realment desit
jam que les escoltin, nosaltres també ho desitjam moltíssim 
perque aquesta carretera mereix un tractament millor que el 
que hi dóna en aquest moment I'equip redactor i. sobretot, 
la companyia que la construeix. De totes maneres, nosaltres 
espera m que siguin factihles les propostes que voste presenti 

i també esperam poder-les votar favorablement. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadel\. Pel Grup Parlamentari PP-UM, 
Sr. González i Ortea, té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. 
Sr. Conseller, en mi turno de fijación de posiciones debo 
referirme exclusivamente a usted, yeso trataré de hacer 
cií1iéndome a las rigurosas instrucciones que suele dar 
el presidente de la cámara. 

Hace ya bastantes años que se habla de proyecto 
Sóller- Deia, cuando usted todavía no tenía las respon
sabilidades de la conselleria ni yo las de la jefatura del 
departamento. Se concibió entonces un proyecto, más 
de uno, se estudiaron dos o tres proyectos, creo recor
dar, en los que fundamentalmente se trataba no ele hacer 
una vía rápida -usted lo habrá leído y oído muchas 
veces- sino de hacer una vía que contrastara con el 
paisaje, ésta es una idea discutible, como casi todas, e,n 
materia de estética, pero que de todas maneras tenía su 
justificación en otros antecedentes, antecedentes que se 
encuentran muchísimo en la Europa central, sobre todo 
en Suiza, en el norte de Italia, en el sur de Alemania, en 
donde las carreteras contrastan enormemente con el 
paisaje, en vez de tratar de quedar disimuladas en él, y 
la cuestión también es que tiene sus antecedentes en la 
propia Mallorca, por ejemplo, el más claro y más grá
fico para todos es la carretera de la Calobra, que fue 
verdaderamente impactante en su tiempo y que es una 
carretera que altera sensiblemente el paisaje sin ninguna 
duda, pero que pretende añadir algo más al paisaje, y yo 
creo que con éxito, porque en los últimos 50 años es 
una de las postales más repetidas de Mallorca, igualmen
te pasa con algunas obras de fábrica concretas, como los 
llamados viaductos, hay una que representa práctica
mente al valle de Sóller y que es el viaducto del tren, 
que se ve desde muchísimos sitios, creo que se llama 
viaducto Mont Blanc, y que es sumamente conocido. 

Esta idea se plasmó entonces en un proyecto, en más 
de uno, porque se estudió más ele uno, como decía, y 
con un proyecto similar a éste, con unos condicionantes 
de anchura escasos, etc., pero siempre con esta idea ele 
contraste con el paisaje, de acompañar de alguna manera 
el paisaje, se sacó a concurso. Se sacó a concurso, creo 
recordar, por diciembre del 92, y se sacó a concurso 
dejando abierta la cuestión de los viaductos, de las obras 
de fábrica, pensando que los concurrentes, las empresas 
que concurrían, tuvieran una idea feliz sobre el trata
miento ele esta especialísima carretera, a la que siempre 
la conselleria y el Gobierno prestaron una atención 
especialísima, como digo. No fue así, creo que se pre
sentaron siete empresas, y la verdad es que las solucio-
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nes eran pobres, las soluciones eran pobres yo creo que por 
dos motivos fundamentales: Uno porque un tipo de solución 
pretendía cambiar completamente la filosofía y trataba, a 
pesar de los viaductos, de enmascararlos en el paisaje, por lo 
cual se contradecía la filosofía principal, yo creo que ya 
inf luido por una reacción en contra de esos proyecto que 
hubo p r parte de ó fler y de D eia, así como de diversas 
asoc iaciones ecologistas, etc. Entonces y creo que eso influ 
yó en que los proyectos no tuvieran soluciones imaginativas. 
La egunela cuestión es qu la probabilidad de hacer un via
ducto una serie d viaducto o una carretera, en definiti va, 
imaginativa, va liente, audaz. por decirlo de a lguna forma, yo 
creo que e vio también recortada por una cuestión funda
me nta l que es la cri i económica ga l pante que pasó a tener 
el país, y concretamente las empresas constructoras. y enton
ces, trataron de dar soluciones con obras de fábrica de gran 
pobreza , que no tenían ningún interés. Como consecuencia 
de eso, cambió la filosofía, se declaró desierto el concurso -
ese proyecto que todavía se menciona o esos proyectos que 
todavía se mencionan y que realmente están completamente 
o lvid a lo ". e cambi ' la filos fía y se hiz.o un I r yeclo 
completo c n una arretera ab Olutélmente integra 1:'1 en el 
pa i aje, una car!' t ra que toma sus anlccedentes inmediato 
en la carretera de Va lid mo sa a Deia hecha hace veintilan
tos año, en la carretera d Sóller a! Puig Maj r también 
hecha a finales de los años cincuenta, y en dos, una que está 
a punto el ac(¡b:u 'j la o tra recientem nt ejecutada , ue 
on las ele Banya lbufar a E parle y la de Banyalbufa l' a Esle

llenes, que yo c reo ca n resu ltado óptimos, porque a la vi la 
e tá que no ha habid re l ecto a ella crít icas en ab OIUlO , 

sino que lo que ha habido 011 pa:rabiene. on los mismo 
equipos que se ha ía o s u!til11(lba la carretera de Banyalbu
far a .. te llenes, los mi mas equ ipo ele mamposte ría son los 
que están trabajando en Sóller-Deia en este momento, como 
se puede ver en el documento que usted ha dejado aquí a la 
presidencia para consulta de todos. 

La obra s ndjudic ' -e ve rdad-:l l111 presupue to 111U 

bajo. pero también entra dentro le la situación genera l ele 
las empresas construcLOras. - n te momento la tres gran
des obra que hay en marcha. además el la Sóller-Deia. por 
parte lel del anamento que ust el dirige com conseller on 
la au topi la de 'lnca, eltrélJl10 on. II- lnca, que luvO el 50% 
ele baja , la variante le laior. que lUVO el 44% ele baja y la 
va rianle ele Alcúelia, e l tramo I rimero, c¡u e adju li c.:'1d 
recientemente, con el ':¡S % ele baja. Por consiguiente, parece 
evidente que la baja sufrida en Sóller-Deia no excedía o no 
era tampoco sorprendente en relación a las que se están 
produciendo en ésta. 

Podía hacerse otra cosa, podía adoptarse otra filosofía; 
es evidente que sólo queda una: O la filosofía ele la obra de 
contraste o la filosofía de la obra integrada. que es la que 
finalmente se subastó. Queela una tercera filosofía , la de no 
hacer nada o la de no hacer prácticamente nada . que es una 
filosofía también respetable sobre la cual -a mi juicio- cabe 
señalar tres cosas: Eso supone m:1I1tener una carretera como 
la que actualmente hay, salvo el tramo en obras, entre Sóller 
y Ded, una carretera pOI cloncle pasan 2.700 vehículos clia-

rios, de los cuales entre el 8 y el 10% son vehículos 
pesados, con una anchura que impide físicamente que 
se crucen dos vehículos en una parte importantísima de 
la carretera, una gran cantidad de curvas y, concreta
mente , en las obras de paso de las fábricas en donde ni 
iquiera e pueden poner defensas latera le, porque 

entonces no podrían girar los autobuses o los vehícu los 
pesados, y la tercera cuestión, se astí n con uno mu
ro de mampostería en eco que no stán preparados, 
ni muchísimo meno . para aceptar las carga de 13 
toneladas por eje que s n hoy precel tivas en la legisla
ción españo la. Por con iguiente, no cabe duda que se 
está haciendo la única obra posible. y e está haciendo 
además bien, porque 'e ha acompañado ele una ' erie de 
cuestione e. peciales -un minuto y acabo, Sr. Presiclen
t -, como son la cre¿l.ción de una omisión d gUlm lell
lO -usted hizo referen ia a ell a- on pal-ticip"ción plena 
del Ayunt:JmieJllo ele óller y el I ele Deia y sin que 
hasta la fecha, y yo' miembro d a comisió n, haya
mO recibido ninguna Opll1JOI1 e n onlra el esos dos 
ayuntamientos. con la participación ele la ami ' ión de 
pa tr im nio, ele un técnico ele la omisión d patrimoni 
que e labora una m moda, por ci no , d cumentaclí ima 
-lamen to lener ta.n po Lieml 0- qu tiel1e párrafo que 
desde lueg on nbro 0$. on ver aderamcnt curio os 
-po rque expresa u orpre a p r e l buen trat..'1.mienlo. en 
el capítu lo 8. dejarclin ría , lice:" on refer ncia-a este 
punto, tengo que manife lar CJU no e t'lba previsto 
redactar un informe sobre el esta lo actua l de la itua
ción afectada I 01' la construcción del lluevo trazad de 
S' lIer-Deia. Mi QI'presa fue cuan lo lo técnico de la 
on ellería me hicieron llega r la rela ión de olivo. cen " 

tenarios qu habían real izado conju ntamente con el 
jardine ro diplomado elo tal' Oliver Vein, un'1 vez que 
habían sido inspec ionado el1alad por puntO ki J -
métrico , lo qu estaban ano y podían el' trasplanta
dos. E la relación es la que a Ij u 1110 " , e le. É le e un 
ejeml lo. tro e en la conclusión final e1el inform que 
presenta e t eñor, contratado I 01' In 'omi ión le 
patrimonio , un eñor que no e fun cionar io, es un eñor 

XI en en estO tema , dice, por ejemplo: "'Lo puen
tes de tOrrenteras e r I e tan al cien por cien: la ca nale
ta de desagüe. a un 90%: el m lin de Son Micó. al 
100%' los muros, en un 70%: I elesagü . en un SO%; 
lo pretiles, en un 65%: e d rriba la caseta ele peone 
cam inero y e conservan otras referencias eJe interé ." 
De -gr indamente no tengo tieml o ele leer otr s a ro
so párrafo ele e te informe que creo que ponen de 
relieve lo ue ele verdad. ele verdad de la buena, 'e tá 
haciendo en la carretern ó ller- eia. ada más. Mu ha 
gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González I Ortea. En tom ele replica, 
Sra. Barceló. té la paraula. 
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LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors dipu
tats. Ens diuen que les coses s'hi fan bé, que hi ha un infor
me molt gruixut de qui vigila el compliment, respecte de la 
Comissió de patrimoni, un informe molt gruixut per no anar 
a totes les reunions, pero li hem d'assenyalar que no, Sr. 
Conseller, tot a~o no és cert, les obres no _es fan bé, no es 
fan bé primerament perque les al'legacions presentades per 
part deis ajuntaments i de la Comissió de patrimoni no es 
compleixen, i no es compleixen, al marge del que digui I'in
forme que ens ha assenyalat ara, quan des d el'Ajuntament 
de Sóller es demana respecte total pels elements singulars 
catalogats per Arca i la Conselleria d'Obres Pública autoritza 
la reconstrucció amb tecniques que ni tan sois són les tradi
cionals, i aquests són els fets, i així ho assenyalen els especi
alistes. 

Quan la Comissió del patrimoni historic i artlstlc reco
mana i obliga que s'hi faci la reconstrucció com les tecniques 
tradicionals assenyalen i quan no es fa. Quan s'incompleix la 
L1ei de patrimoni?, perque hem de recordar, com assenyala 
el conseller de Cultura aquí clia 10 de man;, que la carretera 
de Deia a Sóller és un bé d'interes cultural, i per a un bé 
d'interes cultural no basta una declaració tan just, el bé 
d 'interes cultural exigeix unes obligacions, i les obligacions 
vénen establerts a la Llei de patrimoni, que assenyala que és 
imprescindible un pla especial ele protecció, que és impres
cindible la catalogació deIs elements unitaris i que és impres
cindible la protecció total deIs elements singulars, que s'hi ha 
fet? Absolutament res, s'hi reconstrueixen malament, amb 
molts deficiencies, amb greus impactes. els elements que 
haurien de tenir maxima protecció si el Govern complís les 
lIeis. 

La comissió de seguiment -ja li ho he dit- una farsa, una 
farsa quan el conseller queda molt bé a les fotografies en 
convidar tots els ecologistes (Els Verds, els Amics ele la Ter
ra. el GOB), pero a hora de la veritat, com sempre. tan just 
hi són membres de la Direcció de Carreteres, siguin o no 
d'un ajuntament o d'altre. Tot queda en família, tot s'ho 
enduu carreteres. 1 és cIar, Carreteres ho té ciar, els criteris, 
exclusivament tecnics, i així els va assenyalar. 

Sr. Conseller, la seva paraula és paper banyat. Voste 
promet participació a les comissions de seguiment i no la 
compleix, voste_promet que es respectaran Is condicions que 
illlposen els ajuntaments i no es compleixen, i voste ens de
rnan aquí que tots tenguern confian~a d'uns resultats. d'un 
projecte que no és enlloc? Sr. Conseller, en absolut és im
possible tenir confianc;a en voste quan cada dia li fan desdir 
ele les seves puaules. Per tant, impossible, no mereix en 
absolut la confianc;a de cap eliputat d'aquí quan incompleix 
la Llei del patrimoni, i ho sap, perque el Govern ha autorit
zat, amb el pressupost que té, i sap-com s'hi fan les reCOllS
truccions ele les rnarjaeles. quan s'incompleixen les 
al'legacions deIs ajuntaments, quan s'incompleixen les 
<l1 ' leg<lcions del patrimoni historic, quan s'incompelixen les 
promeses que a la comissió ele seguiment p,Hticiparia la gent 

que no estava d'acord amb aquesta carretera, tots volien 
la carretera, pero volien que es fes bé, i voste ha estat 
incapa~ de garantir res perque l'execució s'igui mÍni
mament correcta, i aquesta responsabilitat la té voste i, 
vertaderament, no l'exerceix. 

Per altra banda, no ens ha explicat, al marge que 
defensin que volen la carretera i vulguin fer creure als 
ciutadans que els altres hi estan en contra, no ens han 
explicat per que han estat vuit anys a tirar endavant un 
projecte, quan no han fet cas en absolut de cap actuació 
que els ha assenyalat l'oposició, de cap, i hi han estat 
vuit anys, fins que han tingut tots els ajuntaments can
sats de tenir una carretera fatal, amb manca de seguretat 
i als quals no ha tocat més remei que haver-se d'engolir 
un projecte i intentar-lo mili orar, i ja veuen com han 
quedat, creient les paraules del conseller, en veurem el 
resultat, i ja li he elit abans: El signi. que no ens confon
guin. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sra. Barceló. en torn ele contrareplica, té la 
paraula el cOl1seller Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 
ORDENAcrÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus 
Beltran): 

Sr. Presielent, senyors diputats, senyores diputades. 
Estic conven<;:ut, Sra. diputada, que no ha pujat mai a 
veure la canetera, no té la més mínima idea del que hi 
feim. N'estic tan conven~ut que li faig unes messions, i 
com que pens que a la millor no és culpa seva, vull con
vidar-la a pujar-hi amb nosaltres i també els diputats 
que hi tenguin interes ( ... ). 

Jo que he ele dir? Complim un informe tecnic ex
tenso Hem fet cas a tothom que ha vengut, amb molta 
paciencia, perque ve gent carregada de bona voluntat 
pero no sap de que parla. Hem intentat cobrir les de
mandes legítimes de moltíssima gent. Avui en dia 1'0-

bra pública balear s'ha convertida en una feina molt 
elifícil, hi ha tanta pressió ele mitjans d'opinió i d'inte
ressats que ha ele creure'm. és molt mala de fer. Jo 
volelria, i així ho manifest, convidar-los-hi. La meya 
paraula és aqueixa. De moment. .. la meva paraula no ¡'he 
incompliela mai: només en un tema he incomplit, vaig 
oferir-me a mostrar-los a vostes el Pla de carreteres, 
pero a al vista de I'experiencia en l'explicació del Pla de 
ports esportius em faig endarrera, perque vostes no són 
fiables. 

(Remor de Iieus) . 

Anem a 1<1 qüestió. Ara els dic: Voste. en aqueixa 
carretera. no hi ha estat mai en la vid<l. voste parla ele 
coses ele les quals 110 té ni idea, perque per aguantar la 
pressió d'una paret no pot posar un<l paret seca moltes 
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vegades, tengui-ho en compte, senyora meya. Hem compli
mentat tal quantitat d'informes, hem fet tal quantitat de 
coses que de vegades són disbarats, que ens roben temps i 
que posen la paciencia nostra quasi quasi al límit. Cregui'm, 
senyoreta, que entre una cosa i l'altra, fer feina a l'adminis
tració avui en dia és moIt complicat perque has de fer un 
esfor~ de capacitat, de suport i de tants coses que ... 

Hi arriba voste un poquet tardo Aquest debat d'questa 
carretera va ser molt intens ara fa uns mesas, i gracies a Déu 
hem tengut un poc la sort que amb dedicació i temps malta 
gent ha vengut a veure-Ia amb nosaltres, i s'adona que no 
n'hi ha per tant. Jo a vostes els hi convido 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.2) Interpel'lació RGE núm. 2729/94, del Grup Parla
mentari MIXT, relativa a política hidraulica. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona interpel'lació, que és la 2729, presen
tada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a política hi
draulica. Té la paraula, en nom del grl,lp interpel·lant. el 
diputat Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Aquesta inter
pel'lació se circumscriuni en el tema del provei"ment d'aigua 
potable, no parlaré de depuració, perque és suficient el tema 
del prove'iment de I'aigua potable per aquesta interpel'lació 
i per molt més. si un govern ha de prendre mesures per 
proveir la població d'aigua potable, aquestes mesures es 
poden c1assificar en: Mesures d'estalvi, mesures de reutilitza
ció d 'aigua depurada en aquest cas, mesures d 'augment de 
I'aprofitament de l'aigua que plou, o sigui disminuir-ne I'es
correntia, fer que I 'aigua es filtri i complementariament 
també un paquet de mesures de moderació del creixement 
urbanístic en els pobles o en les ciutats deficitaries per evi
tar injustícies,- per evitar greuges comparatius, i si amb 
aquest paquet de mesures, amb aquestes totes soles, tendrÍ
em una autosuficiencia d'aigua potable per a cada una de les 
illes, si aixo no fos possible, després S'haliria de recórrer a 
dues coses. que no són recomanables per ca res i perque són 
ecologicament, sobretot la primera, que és la producció,. no 
és convenient, i són: Producció d'aigua a tnvés de dessala 
dores o potabilitzadores i importació d'aigua. 

Jo he de convenir que el tema de l'aigua, no sé si és 
casualitat o si és que el conseiler Reus hi ha pres molt d ' in
teres. s 'ha comen~at a moure quan el conseller Reus ha 
accedit a la conselleria; abans d'aixo hem estat 10 anys to
talment paralitzats, i no en vull cercar culpables. d'aixo. pero 
la veritat és que hem estat lO anys en que no s'ha fet el que 
s'hi havia ele fer,.ia sigui perque hi ha hagut una brega entre 
el Govern central i el Govern ele la COll1unitat Autonoma. 

sigui pel que sigui, no s'hi fet res, des del 1982, quan e 
va fer el P ASIB, fins avui, fins fa un any o any i mig, ni 
s'hi ha fet practicament res, pero voste ha impulsa 
aixo. I que és el que hi ha fet voste? 

Bé, johe dit que hi ha unes mesures que són priorita 
ries, que són: Estalvi, reutilització, disminució de l'es 
correntia, o sigui, provocar que l'aigua es filtri, modera 
el creixement urbanístico Són els quatre tipus de mesu 
res a prendre primer de tot i després, si fan falta, s'ha] 
de prendre les al tres dues, que són producció i importa 
ció. Pero el Govern ha comen<;at a I'inrevés,ha comen 
~at per dir: Potabilitzem-ne i importem-ne. 1 de le 
altres quatre mesures, que són les primeres que s'hauri 
en d'haver fetes, no es veu que s'ha fet fins ara. 

Parlern de la importació d 'aigua. Jo li he de fer tat: 
una serie de preguntes, Sr. Conseller, que supos que en 
podra respondre. En primer Iloc, Pal,ma i Calvia paga 
ran 40 pessetes pet" metre cúbic de la'giua que duu l'E 
bre;per cert, a partir de juny de ¡'any que ve, o sigui 
després de les eleccions -ho han dit vostes, mesura elec 
toralista-, pero després el batle de Tarragona diu a un: 
pregunta d'un periodista que li demana: Que costar: 
l'aigua? I diu: Hauran de pagar el mateix que el qU( 
paguen els tarragonins, 70 pessetes per metre cúbic 
Pero aixo és només per" dur-Ia fins a Tarragona només 
aquestes 70 pessetes són només per fer arribar I 'aigw 
fins a Tan'agona; després ha de ser embarcada, hi h: 
unes taxes del pon de Tarragona, en aquest cas; despré: 
se I'ha de transportar, hi ha un cost de vaixell; despré: 
se I'ha de descarregar. hi torna a haver una altra tarif: 
portuaria, de Palma, i lIavors ha de ser impulsada ca} 
als diposits de cap~alera perque envii'n I'aigua cap alé 
xarxa de distribució, en aquest cas, 50% per a Palma 
50% per a Cal vii . Quin és el cost total de dur l'aigua 2 

les Illes Balears? Encara no l 'he sentit a dir mai. A m 
m 'agradaria que avui ens digués que costara dur I'aigua 
de l'Ebre fins als diposits de cap~alera per ser distribu, 
ida a Palma i a Calvia. Que costara? 70 pessetes mé~ 
ics, i aquesta ics sen! el cost de la carrega al moll de 
Tarragona, cost del vaixell, cost de descarrega en el moll 
de Palma i cost c1'jmpulsió, que evidentment correspo
nen a amortitzacions de les obres que s'hi han de fer: 
per cert, ens podria dir que costaran aquestes obres i 
també quan estaran acabades. perque també es diu que 
en el mes de desembre ja sera aquí l'aigua en vaixell. 

Pero és que encara hi ha una altra pregunta molt 
important, perque jo he dit que una de les mesures que 
s'han de prendre és moderar el creixement urbanístic 
d'aquelles ciutats i poblacions que tenen un deficit d'ai
gua. El Pla general de Palma c1'avui, encara que el pintin 
d'una altra manera. aquest que s'esta revisant, suposa un 
augment de la població, perque no comptabilitzin tota 
la població que hi ha en el sol urbanitzable no progra
mato hi ha 12 o 13 polígons nous -em pareix que són 34 
menys 12,20 i busques-o Aleshores, la pregunta és: Qui 
ha de pagar la resta de les 40 pessetes cap amunt? Les 
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ha de pagar el Govern de la omunitat Autonoma, que es el 
overn de loteS les IIIes Balears? O sigui, el ciulada de L1ubí 
~a de contribuir ti pagar I'aigua que ve a Palma? ontestj m
ho, o paga l'Ajuntame!~t de Palma i paga l'Ajuntament de 
Calvia aquesta subvenclQ de 40 pessetes per amunt? ~questa 
subvenció de 40 pessetes per amunt qui la paga? E moh 
important, Sr. Conseller, qui la paga -lregu i tregui, pero 
digui'm qui la paga. 

Segona cosa., aigua potabi litzada -supos que ero sent. a 
pesar de t ta aque ixa co a que fa, Q s'amaga?-, que val I'ai 
gua potabilitzada de la del uradora?, el cost, no e l que en fan 
pagar, e l cost de I'a igu<l potabililzada a Eivis a, que val? Que 
costa na el que en fan pagnr, I'aigua que 'ha I potabilitzar 
a la planta de son Tugores?, de la qual diuen que el mes d'a
bril estara enllestida?, amb quina inversió va? Contesti'm 
aquestes coses, i qui ho ha de pagar, perque jo vull saber si 
tots els ciutadans de les IIles Balears o els ciutadans de Ma
llorca han de pagar aixo o si només els de Palma i els de 
Calvia. ho vull saber. Moltes gracies. 

Oesprés de tot aixo, dur-hi aigua importada i a produir 
aigua, que són les mesures últimes que s'ahurien d'havre 
preses, o sigui, hem de dir: Pla hidrológic. Molt bé. Li volia 
preguntar pel Pla hidrologic ele les Illes Balears. El Pla hi
drologic va comen¡;ar I'any 1981, en fa 13 anys; I'any 1987 
se'n va lIiurar un deis primers estudis previs; fa dos anys vaig 
dur una 1l10ció, la qual va ser aprovada- per unanimitat, on 
dell1anava que se'n contractas la segona fase. La meya pre
gunta és, tot aixo esta lIigat amb la transferencia de compe
tencies: Ens permetra acabar el Pla hidrológic aquesta trans
ferencia de competencies o I' haura d'acabar el Govern de 
l'Estat? 

1 ja mesures concretes que vostes, de moment, no han 
pres practicament, jo abundaré en allo que cree que s'hauria 
de fer: En primer 1I0c, mesures d'estalvi, per que no es fa 
I'obligatorietat de les tarifes progressives'7, punt primer. Per 
que no es fe un pla de reducció de fugues?, pensi que se'n 
perden 10 hectometres cúbics a Palma, que és tota I'aigua 
que s'ha de dur en vaixelI ele Tarragona, I'aigua que s'ha de 
dur de Tarragona equival a les perdues d'EMA YA, les dec1a
rades, perque encara hi ha les perdues que van des deis 
em bassall1ents fins als comptadors. Oesprés, possi bi litat de 
fer una segona xarxa d 'aigua depurada per regar zones ver
des. Oesprés, campanya de disminució de volum d'inodors, 
aixo és molt facj!, basta posar-hi una ampolla, per exemple, 
cOlllptadors individualitzats. Oesprés, reutilització, perque 
pensa fer voste una campanya per substituir aigua bona per 
aigua depurada correctament, evidentment, perque I'emprin 
els pagesos -deman un minut, Sr. President, perque crec que 
és important aixo-. Els pagesos produeixen él les IIIes Balears 
amb un cost superior al de la península per diverses raons, 
una de les quals, i molt imp.onant, és el cost de I'electricitat, 
perque han de treure I'aigua cada vegada ele més profundi
tat. ido, per que no es posa a I'abast del pages aigua depura
da en superfície gratis i aquest cost ele les instal'lacions re
percuteix en els ciutadans') PI'egunta, aprofitament de I'aigua 

que plou, de I'embassament, sí que n 'hem parlat una 
mica, pero no sé fins a quin punto 

Han parlat de les Ufanes. Pensa voste fer un pla 
d'embasaments, pero no només d'embassaments de 
cap<;:alera, o sigui, d'embassaments com Cúber i Gorg 
81au, a la millar n 'hi ha algun altre, crec que haurien de 
dur al Parlament una comunicació a aquest respecte, 
sinó que em referesc apetites preses, a petis embassa
ments de regulació per evitar l'escorentia, per evitar que 
la'igua se'n vagi a la mar a través deIs torrents immedia
tament i s'infiltri dins el terreny. S'ha fet qualque cosa?, 
s'ha pensat, per exemple, en fer llacunes als costats deis 
torrents, una xarxa de Ilacunes que a més poden servir 
per als incendis forestals, perque vagin a treure aigua? 
S'ha pensat, per exemple, en els nous plans parcials que 
s'aprovin en el futur, sobretot a municipis com Calvia 
i Palma, que s'exigeixi una potabilitzadora per a aquests 
nous plans parcials, o sigui obligatoriament? Han pensat 
res, de tot aixó? Han pensat que els plans generals de 
Palma, de Calvía, no tenguin una contenció en el seu 
augment de consum d 'aigua que conduen? Totes aques
tes coses m'agradaria que em contestas') Moltes gracies. 

(El Sr. Vice-presidenr primer substiweix el Sr. Presi
den/ en la direcciér del deba/) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Per part del Govern té la parau
la el Sr. Reus . 

EL SR. C,ON~ELLER O'OBRES PÚBLIQUES 
ORDENACIO DEL TERRlTORI (Bartomeu Reus 
Beltran): 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aixó és per 
a mi un debat molt seriós, és un deis temes que real
ment em preocupen, sense fer ríalles, i vull dir que el 
tema de I'aigua és un tema molt important, tan impor
tant que he de dir amb alegria que fins al dia d'avui no 
he tengut cap problema mai amb gestors públics pel 
tema d'aigua. Quan he parlat amb l'Estat central, quan 
he parlat amb el batle d'Arta, amb el batle de sa Pobla, 
amb el batle de Ciutadella o I'alcaldessa de Calviii, sem
pre tots llosaltres hem arribat a acords, perque havent-hi 
un problema seriós com hi havia, no eren discussions 
diguem massa "polítiques". La gent que té problemes 
intenta trobar solucions, i és una optica que jo he d'a
plaudir. 

Vul! agrair que l'Estat central jo pens que amb el 
suport i I'empenta de molts de vostes, ha tengut molta 
sensibilitat, i realment hel11 actuat, hem reaccionat -tal 
vegada tard, no ho sé- per intentar pal'líar allo que era 
un problema 1110lt greu. Jo die aixo, ho repetesc: tant de 
ho el tema d'aigua sigui un precedent perque aguest 
parlament vegi una política de consens, vegi actuacions 
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positives, sense intentar fer mal uns als altres; el fonamental 
és resoldre el problema. 

Jo voldria dir que s'ha avan¡;:at bastant en aquest temps 
en temes d 'aigua. Voldria dir a la gent que esta preocupada, 
perque no endevina que l' Administració fa feina de planifi
cació, fa feina amb informes tecnics, he duit, encara que 
sigui un poquet exagerat, documentació que ¡¡·lustra el tema. 
A part de ser abans del 1981, dic i puc anunciar amb alegria, 
el document blau són les directrius del Pla hidrologic balear 
que aquests dies surt a informació pública. És una feina feta 
entre l'Estat central i el Govern balear que jo pens que és 
molt interessant, que pot il'lustrar perfectament la qüestió, 
i que pot servir com a element de feina a grups polítics 
quant a presa de posició. Aquí es reflexiona respecte del 
moment actual de l'aigua, demandes futures i solucions pos
sibles. 

1 he de dir també a I'opinió pública, perque I'aigua en 
cert moment ha estat un tema molt candent a 1 'actualitat 
informativa, i s'ha creat també una exagerada atenció. El 
tema d'aigua a Balears en aquest moment, per mi, ja no 
estam a un moment tan difícil com pareixia que estavem ara 
fa un any i busques. Jo vull donar unes xifres, unes dades 
molt actualitzades que vostes puguin manejar, que són les 
següents. Avui en dia el consum d'aigua a les Balears actua
litzat, és el següent. 

En consums urbans, consumim el 32,7% de I'aigua dispo
nible, en consums industrials 1'1,4%, en camps de golf el 
0,8%, i en usos de regadiu el 65,1%. És a dir, hi ha hagut 
una baixada substantiva deIs informes elaborats ara fa tres 
anys respecte de regadiu, amb una inflexió positiva respecte 
de consums urbans. Repetesc, 65,1 de regadi u contra 32,7 de 
recursos urbans. El consum deis camps de golf és el 0,8%, 
i la indústria consumeix 1,4%. 

Aixo en magnituds, el consum en hectometres cúbics a 
Balears actual esta en 291 hectometres cúbics anuals. Que 
tenim disponible avui en dia? Tenim una recarrega, tenim un 
recurs teoric disponible, que no utilitzable, de 562 hectome
tres cúbics. No obstant aixo, el recUl's francament explotable, 
sense entrar eñ problemes de sobreexplotació, i sense crear 
greuges quant a transvasament, esta avui en dia en un entorn 
de 300 hectometres cúbics anuals, a I'any 94. Aquests 300 
hectometres cúbics es multipliquen quant a demandes. Deim 
que I'actual és de 291. pero no obstant aixo a I'any 2002 ja 
passam a una demanda estimada de 312 hectometres cúbics, 
i a I'any 2012 ja estam en 324. 

Veim Ilavors que tenim un problema que es pot quantifi
car, que a la pitjor de les simulacions tenim un deficit d'a
portació d'uns 25 hectometres anuals. Aixo és seriós, aixo 
implica polítiques d'acció . Jo ara voldria expressar amb 
molta rapidesa quines són les polítiques que hem el'intentar 
des del Govern amb el suport del conjunt d'administracions, 
sigui estatal, sigui local. elur endavant. Hi ha una premissa 
basica, que per mi és de primer Ol'dre, que és intentar que 
I'aigua de qualitat que avui en dia es percl per la mar ele 

manera improductiva es pugui realmentaprofitar. Aixo 
encaixa amb les polítiques del transvasament de Llubí 
i Muro, on podem captar de 3 a 6 hectometres, amb sa 
Costera, de 4 a 10, que és un interval que va d'any sec 
a any humit. Ens queda per indagar, i és un tema que és 
preocupant perque és molt complex, l'aprofitament de 
la vessant d' Almadra i de ses Ufanes. Són aixo els dos 
grans projectes d 'aprofitament hidraulics que marquen 
les directrius que queden per fer quant a volum d'aigua. 
Almadra poden ser de 4 a 8 hectometres, i ses Ufanes 
d'1,5 a 2 hectometres. Són cicles realment molt irregu
lars, i tot el que es pugui fer, s'ha de fer considerant 
sempre I'impacte ambiental i les demandes d'aigua. Aixo 
per mi és molt important, que no hi hagi una aigua 
disponible que es perd per la mar de forma improducti
va. Significa cobrir demandes, i també cobrir demandes 
d 'espais humits; no podem nosaltres dessecar espais 
preservats. 

Un segon camp d 'actuació és aprofitar l'aigua depu
raela. També he de dir amb alegria -no ho he duit per
que són moltes més caixes, i ja seria ridícul. Ja és un 
poc ridícul el que he fet avui, perdó-, vull anunciar que 
el pla de recuperació i reutilització d'aigua depurada 
esta redactat. Tenim un problema que sempre és el 
mateix, els doblers. Al1lb 14.000 miliolls de pessetes 
podel1l desenvolupaf una actuació, que podem fer apro
fitables 80 hectol1letres d'aigua depurada, fent intercan
vis per aigua de regadiu, o fent polítiques d'insubmissió 
a aqüífers per defensa d 'intrusió marina, o bé per re
carrega d'aqüífers, tecnica aquesta molt discutible i 
encara no massa avan<;:aela. 

Vull recordar el que abans he dit: en el pitjor horitzó 
a l'any 2012 tenim un deficit de 25 hectometres cúbics. 
Només en política d'intercanvi d'aigua depurada per 
aigua de cultiu, pode m parlar quasi de 80 hectometres. 
Mai no sera una realitat, perque les coses no funcionen 
així. Avui en dia feim molta feina per intentar que el 
Govern central reconegui un esfor<;: que ha fet Balears 
en depuració. Som punters, i de fet s'ha reconegut a 
nive\l nacional i comunitari, que Balears ha assolit en 
depuració un nivell que altres regions ten en encara molt 
enfora. lntentam que dins el debat deis fons de cohesió, 
debat complex i molt dur, on l'Estat central té una visió 
que per mi no és la correcta, quant a un cert control de 
la gestió i de les masses importants, inten'tam que els 
programes de reutilització d'aigües siguin prioritaris. En 
aquest sentit el Govern balear dóna prioritat al projecte 
de reutilització d'aigua per a regadiu a i\la d'Eivissa. 
Aixo no vol dir que descartem altres zones, perque 
evidentment després entrarem en les zones de sa Pobla 
i altres més avan<;:ades, com Sant Jordi. És a dir, amb 
14.000 milions ele pessetes -ja estan quantificats- hi ha 
avantprojectes, no són teories, es pot fer una política de 
reaprofitament d'aquesta aigua. El nostre exit sera acon
seguir aquests recursos per fer any a any inversions 
pl'Oductives en aquest sentir. 
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Per altra banda, que hem fet? Hem creat una infraestruc
tura de xoc que és ben clara. A les illes Pitiüses i a badia de 
Palma ens trobavem amb una situació dramatica respecte 
d'un gran percentatge d'aigua que dins el sistema operava 
amb un percentatge de sal realment impossible de continuar 
subministrant. Que hem fet? Una política que té un doble 
sentit: actuar amb rapidesa en producció d 'aigua a badia de 
Palma, amb una planta potabilitzadora q_ue produira 15 
hectometres cada any, la planta possiblement més grossa 
d'Europa. Estam avaluant ubicacions, perque impacta, evi
dentment, i intentam trobar els 1I0cs que quant a requeri
ments tecnics i ambientals pugui tenir un equilibri perfecte. 
És a dir, badia de Palma 15 hectometres d'aigua, la qual cosa 
cobreix exactament el 80% del deftcit de badia de Palma -
quedaré curt avui justament, avui que tenc interes en parlar-; 
a I'illa d'Eivissa Ilan<;am una planta que ja esta en producci
Ó, i una planta a Sant Antoni, 3mb una producció conjunta 
de 8 hectometres, i a I'illa ele Formentera, que té un proble
ma molt greu, cobrim aquest problema amb una planta que 
produira 0,6 hectometres. Aixo significa que en un espai de 
temps curt hi haura una aigua disponible. 

Passats amb calcul optimista vuit anys, i amb calcul pes
simista quinze anys, ens trobarem que a badia de Palma i a 
Eivissa els pous salinitzats estaran recuperats, i podrem al
ternar una política d'extracció g 'aig-ua de pous a epoca 
hivernal, i producció d'aigua artificial a epoca estival. Recu
perarem els pous, senyors, amb una banda que oscil'la de 
vuit a quinze anys, i aixo és molt important per mi. 

Un altre punt molt significatiu és actuar quant a les fu
gues de distribució. Jo, senyors, pens que aquest parlament 
ha de fer un debat respecte de la possibilitat que el Govern 
balear actu'¡ en aquest tema. No tenim competencies ni 
tenim recursos. Altres regions han actuat amb una via tribu
taria clara, amb un canoll d 'infraestructures. Ha estat molt 
polemic, pero actuen. Avui en dia les Balears estan dins la 
mitja espanyola de fugues, que esta en un 30%. És terrible, 
és molt greu, pero vostes pensin que no tenim nivell compe
tencial, el domini públic és local, ni tenim un regim de re
cursos. Jo estic més que disposat a parlar d'aquest tema, i 
111 'agradaria que qualque grup el 'oposició tengués la valen tia 
de fer una proposició no ele lIei seriosa en aquest tema. 

Un altre tema important són els estalvis. Jo els he de dir 
que els estalvis, evidentment, són molt necessaris, pero on 
s'han ele notar ~11és és respecte a tecniques de produ¿Ció 
agraria, que és a on el recurs és realment més quantificat 
quant a estalvi: perque els estalvis quant a consum urba, 
I'expcriencia demostra que són sempre estalvis molt baixos, 
poc signific<ltius, Vull recordar que a vegades un pensa que 
prenent una dutxa i no un bany estalvia una massa molt 
important. Vull recordar només que una hectarea de regadiu 
arriba a consumir 10.000 tQnes/anys, quant a hortalissa. És a 
dir, pensin un poquet en les magnituds. 

Voldria també explicar que hem avan<;at en solucions que 
cobreixen el problema hídric del 70% ele població afectada 
a les Balears, Cobrint badia el e Palma, que va de Llucmajor 

a Andratx, passant per Palma i Calvia, i cobrint Pitiüses, 
avui en dia hem posat mesures per cobrir el 70% de 
població. 

No em queda temps, Sr. Pascual, Ji contestaré les 
preguntes deIs vaixells i les preguntes de costs a la inter
venció final. Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Fixació de poslclons. Pel 
Grup PSM 1 EEM el Sr. Sampol té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Enhorabona, Sr. Pascual , per dues coses. Primer, per 
haver plantejat un tema amb molt de rigor, arribant en 
profunditat <1 1'<lITel e1el problema; i segon per haver 
obtingut una replic<l assenyada i respectuosa del conse
Iler. Doblement la felicitació. 

Fruit d'aixo, crec que el debat d'avui és molt cons
tructiu, i és una lIastima que els conelicionaments de la 
mecanica d'una interpel'lació no em permetin dirigir-me 
al conseller. Per tant, h<lurem de fer una especie de 
retruco 

Li voldria dir que voste no h<l comentat un tema que 
sí ha comentat el conseller, i és el deis percentatges 
d'utilització d'aigua, 32,7% per consum urba, 0,8% per 
camps de golf, 65,1% per regadiu, ens acaba de dir el 
conseller. Jo he de discrepar d'aquestes xifres, i he de 
discrepar -i ha reconec- humilment, sense poder contra
posar xifres a les que ha dit el conseller. Evidentment jo 
ni tenc els mitjans ni tecnics, ni evidentment economics, 
per fer un estudi d'aquesta magnitud; pero sí que tenc 
uns indicadors que em permeten qüestionar aquestes 
xifres. Primer, em consta que uns quants de camps de 
golf dins Mallorca reguen amb un<l concessió per con
sum agrícola, per aigua per regar fora vila, un pou 
agrícola. Tenc constancia, i de fet n 'hem denunciat 
reiteradament un d'aquests, Vall d'Or de Felanitx, que 
continua impunement regant amb aigua de pou. Segon, 
nombroses urbanitzacions, la practica totalitat de sego
nes residencies de fora vila, bastants de municipis de 
['interior de les illes, el proveúnent huma és amb con
cessions de reguiu; i aixo la Junta d'Aigües no ho té 
inventariat. Tal vegada, no ho sé, aquest que els parla, 
possiblement el prove'¡ment de I'aigua que li duen en 
cam ions cisterna un subm i nistrador particular, sigui el 'un 
pou que té una concessió agrícola i que no té una con
cessió per a prove'iment huma, i segurament molts 
altres de vostes. 

Aixo és una realitat. pe!' tant quan parlam el 'aquestes 
xifres. primer de tot les hem de qüestionar perque indi-
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rectament, avui aquí no s'ha fet, pero jo he lIegit moltes de 
declaracions que s 'han escrit per alts responsables d 'empreses 
subministradores, que en certa manera de més a més que 
tenim un sector molt castigat i que li costa molt sobreviure, 
que és el sector agrícola, el sector pages, encara li cream 
una especie de mala consciencia que és culpable que a les 
IIIes Balears no hi hagi aigua. 1 com a mínim, si aspiram a 
utilitzar una part de I'aigua que s'utilitza per la pagesia, se li 
han de donar unes contraprestacions. A un senyor que fa 
lIetugues no ti han de tirar en cara que fa lIetugues si no li 
donen una contrapartida per viure. 

Aquesta introducció, massa Ilarga, no m'ha permes entrar 
en e ls temes de fans. El Sr. Pascual ha parlat de tres qüesti
ons, estalvi d'aigua, reutilització d'aigua, i aprofitament d'ai
gua; i el conseller ha fet una afirmació, que aquí no s'ha fel 
mai cap pro posta seriosa. ]0 duc aquí dins tres anys i mig, 
practicament des de I'octubre del 91, que COmen¡;arem les 
sessions, cada període de sessions hem plantejat iniciatives 
en e l tema d'aigües. A cada debat de política general s'han 
presentat jJl'opostes. D'anys enrere, que a vegades he tengut 
ocasió d 'anali tzar sessions parlamentaries, hi ha hagut infini
tat ele proposicions del nostre grup i d'altres sobre mesures 
d'estalvi eI'aigua, sobre reutilització, sobre aprofitament, i el 
Govern no n 'ha acceptada cap. Encara l'altre dia a les pl"O
postes de resolució n'hi havia una que instava el Govern a 
fer un projecte de llei de mesures c('estalvi d'aigua, i no es va 
tenir en compte ele cap manera. 

Fins a ra, Sr. Pascual, senyores i senyors diputats, només 
hi ha hagut una política, noves captacions. Fins ara, en mans 
ele les empreses subministradores, noves captacions que eren 
noves perf racions o adquisició ele pous privats, i fins i tot 
algunes d 'aq ue tes empreses subministradores, algunes d 'elles 
públiques han fomentat l'especulació amb I'aigua, l' aigua 
que, com aben, d el l' any 85 és un bé públic, no és un 
bé privat. 

Per tant. esta Ivi d 'aigua: Aquí s'ha parlat d'incentivar 
tecniques ele reguiu de baix consum, de cOl1lptadors indivi
duals, d'ill1posar I'ob ligatorietat de tarifes progressives, de 
restauració de xarxes. No se n'ha acceptada ni una mai aq uí. 
En reutilització, la c1epuració terciaria, evide ntment costosa ; 
i vull advertir a la Cambra, en aquests moments s'esta fent 
infiltració, dins Mallorca, en el pla de Sant Joreli, que ho he 
visitat pe rq ue l'associació de ve'tns de Sant ]ordi em va 
demanar que anas a veure-ho , i ens varem endur els mitjans 
de comunicació perque en fossin testimonis, hi ha uns pous 
d'infiltració, alla on s' infiltra una aigua negra, que diuen que 
és perque té oxicls, pero la realitat és que una depuració 
secun daria, no terciaria, s'utilitza per fer infiltració dins 
l'aqüífer e1el pla de Sant Jordi. 

]0 crec -i acab ja, Sr. President, en trenta segons- que ni 
el Sr. Pascual han tocat I 'arrel del problema, i és la política 
urbanística a les Illes Balears, el 1l10del de creixemen t urba
nístic, i jo crec que amb la Llei d'aigües en la n1<1, les admi
nistrac ions que ten en competencies urbanístiques a les IIles 
Balears podrien declarar una moratoria urbanística , Crec 

que amb la Llei d'aigües en la m3. no espoden autorit
zar nous assentaments urbans si no esta acreditada la 
suficiencia el 'aigua per proveir aquests nous assenta
ments urbans, i per aixo no basta una certificació de les 
empreses ubministradores que e comprometin a servir 
a igua a aquesls 110U a entaments urbans, sinó que 
s'hauria cl'exigir que aque ta aigua que posa a la di posi
ció una empresa submin istradora complí les prescripci
on ele l'Organització Mundial de la Salut sobre salinitat. 
Amb aquesta qüestió jo cree que lambé -ja l'e mpla!;, Sr. 
Pa cual, a la moci ' ul següent- I'hauricn de tenir en 
compte. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gr:kies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LlST A el Sr. Alfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO l VILLANUEV A: 

Sr. Presíden t. 'eny r i enyor dipu ta . Sr. Pascual , 
cree que voste t un l11eril avu i importtlntíssim, i és 
que per primera vegada e l con e lle r d 'O res Públíques 
i Ordenació del Terrilori h, ca nte ta l I' una forma par
lamentaría intel'ligible a una interpel']ació o a una pre
gunta al Govern, i no s'ha molestat. Sobretot ha tengut 
el degut respecte que s'ha de tenir sempre al Parlamento 
És un merit, i no poc, és un bon merit. 

Pero el problema és el de I'aigua, i el primer que 
hel1l de dir és que duim parlant del tema en aquest 
parlament dotze anys; duim del1lanant al Govern que 
amb la discussió de competencies -que estam d 'acord 
que hi ha una discussió de competencies- actu!; i són 
dotze anys en que hem perdut miserablement el temps. 
S'han hagut de donar una serie de factors molt greus, 
com que el nivell de salinitat de Palma i de Calvia fos 
altíssim , com que ja no fos aguantable per al nostre 
nivell turístic i de qualitat l'aigua que se servia a les 
ci utats , com perque -i a través del conseller Sr. Reus- es 
posassen en marxa mesures urgents que s'haurien d'ha
ver posad es no urgents, sinó mesures a llarg termini 
1110lt abans. 

No s'ha fet res en onze anys, i molt rapiclament s'ha 
de soluciona r un problema que crema , que és de prime
ra magnitud, i es posen en marxa unes mesures de pri 
mera necessitat, que és una importació, greu, grossa, 
ct 'a igua 4 i bu ques de mi l ele milion ' de pe e te, a 
través ele dur a ig ua 1 I bre a Palma i es po i en mar a 
una ] o lítica que, i no fos I erq ue lal vegada la urg' n ia 
la justifica, i jo 11 du 1, jo diria qu és moll perillosa 
ecologicamenL. i en erta manera equi o aela, que é la 
política de dessaladores d 'aigua extreta. 

Que hem de dir a aquesta polít ica" Quan et posen 
davant la tessitura estás esquena a paree i no tens al ter
nati va, els aj untarnents de Palma, de Calviá i a ltres, no 
tenen a lternativa . s'afe rren al que sigu i. L 'Ajuntament 

....... 
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de Calvia, que Pa lma incomplinl d ' una manera flagrant els 
acords a que fa quatre me o varen arribar amb voste, Palma 
00 dóna a Calvia l aigua mesclada COm toca, i Calvia té un 
íodexs de salinitat infinitament més a lt5 que Palma. perque 
li enxufen directamen tla manguera de Na Burguesa alla da lt, 
incomplinl e ls acords que hi ha, les paraules del Sr. adenas 
amb aixo no ón gaire fiables, e troben Calvia i Palma con
tra la paret i han d'afrontar el que sigui, i h~ han d'afrontar 
per una política dolenta, bé, una falta de política del Go
vern de la Comunitat Autónoma. 

Peró nosaltres volem ser positius, i hem de mirar el futur o 
Estic d'acord que hi ha tres camps d'actuació, que és el que 
plantejava el Sr. Pascual, que s'han d'emprendre. El primer 
camp d'actuació, el més prioritari, encara que a molt lIarg 
tennini , és l'esta lvi d'aigua. S'ha de fom entél r, a pesar que 
sigui poc I'estalvi a ciutat, peró talllbé hi ha un estalvi agrí 
cola importantíssim. s'ha de fomentar invertir doblers de la 
Conselleria d'Agricultura perqu e es transformin molt5 de 
reguius que tuden quantitat impressionant d 'aigua. es trans
formin de manera que s'utilitzi bé aquesta aigua, que es 
regui bé. barat , amb poc consulll d'aigua. Primera mesura: 
Estalvi d'aigua a ciutat, estalvi d'aigua a agricu ltura. 

Segona mesura, que jo cree que és importantíssima. 
discutir a nivel1 parlamentari i de rórces socials les actuacions 
a mig i a Ilarg termini que s'hagin de dur en el tema de I'ai
gua. Tema primer, important. depuració terciaxia, perque 
amb aquesta aigua es puguin carregar els aqüífers actuals. 
Segona actuació, depuració terciaria perque es puguin regar 
en la mesura del possible, reguiu agrícola i call1ps de golf. Jo 
no som contrari als camps de golf, ho he dit mol tes vegadcs. 
no som contrari als camps de golf en la mesura que produei
xen una renda important; al que sí som contrari és que un 
camp d 'alfals O un camp de golf consumeixi I'aigua que han 
de consumir els ciutadans. A aixó si que som contrari, i d'a
cord amb la L1ei d'aigües, que prioritariament és el consum 
huma. Segona mesura, entrar dins la depuració terciaria. 
peró entrar-hi decididament i amb una gestió economica i 
adequacla, no entrar amb l'Ibasan a la depuració terciaria. no 
carregant per una gestió dolenta, en la nosO'a opinió , molt 
més la Comunitat Autónoma. S'ha c1'entrar amb una gestió 
absolutament acurada, amb una gestió economicament vali
da. i explicada amb la depuració terciaria . 

1 tercer tema, el problema de captacions, i estic absolu 
tament c1'acorc1,-c1'aigua que es tuda, que vessa a la mar, qu e 
es perd, etcetera; tenint en compte dues coses, i jo cree que 
és molt important. qu e no rompem l'equilibri ecologic, e l 
tema de ses Ufanes és un tema delicat, un hectometre c{¡bic 
tal vegada no justifica deixar sense a igua o espanyar els aqi.iÍ
fers de la zona, el tem a del torrent c1'Almadrá. en la mesura 
que arri bi I'aigua a la mar, se n'hauria de parlar, pero amb 
estudis a fon s, i a ixo suposa ja tenir aprovat, almenys rapi
c1Íssimament el Pla hiclrologic o els avanc;os hidrológics. 

Per tant hi h:1 tres camps c1'actuació. EIll S:1p molt de 
greu, Sr. Conseller, i voste no en té la cu lpa lal vegacla. 
perqu e no eril consell er. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Alfonso. És una fixació de posicions. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 

Acab tot d 'una, Sr. President. Sr. Pascual, el conseller 
actual no en té la culpa, peró en té la culpa el presi
dent; onze anys perduts per tornar en situació molt 
pitjor al principi, planificar, estalviar i executar; no 
comenc;ar com hem comenc;at, perque no queda més 
remei, perque és urgent, perque crema, perque els 
nostres ci utadans i els nostres turistes han de vendre la 
casa per la teulada. Tal vegada si haguessen ajudat a 
posar canals a les teulades tendrÍem menys problemes. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Pel Grup PP-UM el Sr. Verger 
té la paraula. 

EL SR. VERGER 1 pocoví : 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Hem escol
tat molt de temes en materia hidraulica, i quasi quasi en 
molts de temes taml'ié tots estam d'acord. Pero a mi , Sr. 
Conseller, m'agradaria contar-n'hi una. L'any 83 hi 
havia una cosa que es deia Comisión de la sequía, que 
es reunia a la Delegació del Govern, que era el que tenia 
les competencies; i el Sr. Mádico, de l'Ajuntament de 
Palma , preocupat, cad a quinze dies ens reunia i ens 
contava que I'aigua de s'Estremera baixava el nivell deu 
meo'es, que els clorurs del Pont d 'Inca pujaven 250 
mil'ligrams, i que els pantans baixaven. 1 al cap de quin
ze dies ens tornavem reunir, i més o menys la história 
era la mateixa, que havien baixat 20 metres, que els 
c10rurs havien pujat 250 mil'ligrams, i que els pantans ja 
no tenien aigua. 1 un bon dia, preocupats o preocupa
dÍssims, dins la Delegació del Govern, que hi havia 
Consell de Mallorca, Ajuntament de Palma, Delegació 
elel Govern, empreses subministradores, consumidors ... , 
eren tots alla dedins. preocupats ja per la sitllació alar
mant que hi havia , decidim encomanar al Sr. Mateu 
Castelló el 1I0guer de petroliers per dllr aigua a Mallor
ca. r quina casualitat va ser que al cap de dos dies es va 
posar a plome. i va plome deu dies, com ara ha fet 
aquest telllps, i resulta que aquesta comissió de la seque
ra no es va tornilr reunir pus mili. 

Jo cree que aquell dia varem tenir mala sort. Per 
ventura si no hagués plogut aquell moment, av ui en dia 
tenclrÍem la solució trobada. Perque m'ha agradat molt 
escoltar, Sr. Conseller, les mesures que voste vol posar 
en marxa. L'aiglla ele sa Costera ha d'arribat a Palma, 
I'aqüífer de sa Marineta quan és excedent, que molts 
cl'anys és exceclent, i s'ha eI'aprofitar; no sé si a les Ufa
nes, o <lila on sigui . pero qua n J'aigua se'n va a la mal', 
realment cleil11 que s'han ele fer e ls esforc;os necessar is 
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perque aquesta important perdua que es fa no es produeixi. 
1 jo crec que s'han fet esfor<;os importants per disminuir les 
perdues a les xarxes, si no ha estat el Govern, el Govern fa 
uns convenis amb els consells insulars que fan possible la 
restauració i la posada en marxa de noves xarxes municipals, 
sí senyor, és possible que I'aigua que baixa deis pantans, no 
sé quines perdues tenen, l' Ajuntament de Palma, que tenia 
unes perdues del 60% i busques, ara només les té del 30 i 
busques, i és possible també que puguem arribar al 20%, 
tampoc creguem que baixarem més. Les xarxes més impor
tants, en millor estat, aconsegueixen perdues de I'ordre del 
20% i són molt acceptables. Per consegüent tampoc ens 
equivoquem, els 10 hectometres de que parlava el Sr. Pascual 
per ventura seran 8, pero no menys. 

Sí que és ver que s'han de trobar les solucions definitives 
al tema de subministrament d'aigua potable a les Illes, per
que aixo pot condicionar, i condicionara, el nostre creixe
ment economic. Per tant els esfor<;os que es fan, que esta n 
en marxa, crec que mereixen el suport de tothom. 

També hi ha un tema de que no s'ha parlat aquí, que em 
preocupa moltíssim. Més d'una vegada ve qualque ajunta
ment o qualque batle preocupat pel preu de l'aigua, "com 
que el ve"inat ho paga a 30 pessetes o 40, jo no ho he de 
pagar a 6Q". Sorprenentment hi va haver un conjunt de dipu
tats que varem anar a París, perque ens varem mostrat 
quant costava, quin era el sistema de distribució d'aigua, i el 
metre cúbic costava als ciutadans de l'ordre de les 500 pesse
tes el metre cúbico 1 aquí jo m'he trobat en més d'una oca
sió que qualque ajuntament fins i tot quasi ha estat a punt de 
renunciar a certes ajudes perque l'aigua que en aquell mo
ment pagaya a 34 o a 37 pessetes, no fos cosa que ara amb 
les noves obres I 'hagi de pagar a 70 o 80. 1 la seva xarxa, 
curiosament, té més del 70 o el 80% de perdues. 

Per tant, part d'aquestes mesures que s'han proposat aquí 
jo crec que es poden recollir moltes d'elles, perque s'haura 
de continuar aprofundint en disminuir les perdues de les 
xarxes, s'haura d'anar al tractament terciari, i alto, que aixo 
és caríssim, també convé que no ens enganyem, perque 
aquí ho tenim molt bo de fer: "hem de fer tractament per 
regar camps dé golf, o per tornar insuflar dins els aqüífers", 
sí senyor, pero el tractament terciari que almenys sapiguem, 
no enganem una vegada més els ciutadans, que és caríssim, 
i que s'ha de fer. Pero els hem de dir, ja que Ibasan no ha de 
suportar les despeses, com han dit, que els ciutadans hauran 
de suportar aquests costs, perque és necessari que diguem la 
veritat. El nivell de vida comporta dues coses, vulguem o no 
vulguem, un augment del consum d'aigua per part deIs ciu
tadans. Podem posar els comptadors progressius que vul
guem, i també el hem de posar, pero els ciutadans consumim 
cada dia més aigua, és un fet que passa per tot el món, per 
consegüent anem a aixo; pero també els hem de dir que aixo 
és difícil, que Mallorca o les Illes tenen un problema hídric 
important, que jo crec que té solució, i amb les mesures que 
pensa prendre el Govern, en aquest cas afortunadament, amb 
una combinació positiva entre el Govern central i el Govern 
de la Comunitat Autonoma es fan certes obres, jo crec que 

podrem resoldre els problemes que se'lls presenten, i 
crec que hem de de manar a totes les institucions que 
facin, com he dit, el maxim possible per resoldre aquest 
problema. Jo entenc que possiblement sigui un deis més 
greus que tenim, i també estic conven<;ut que en funció 
d'aquesta so lució que trobem, el nostre creixement i el 
nostre benestar estad garantit. 

Per tant jo som partidari de continuar en aquesta 
línia d 'actuació que s 'ha fet des del Govern, continuar 
treballant conjuntament per cercar les ajudes necessaries 
de I'Administració, aconseguir el traspas de competen
cies, que jo crec que ja és ben necessari d'una vegada 
per totes, perque les aigües no ens arriben de Fran<;a, 
com qualque persona moltes vegades ens ha contat, 
perque quan aquí no plou els aqüífers baixen i se sali
nitzen. Per tant crec que la tasca és la de continuar fent 
la feina proposada. Jo no crec massa tampoc en els grans 
estudis, pero si s'han de fer que es facin, i sobretot sí 
que facem les inversions que crec que totes les adminis
tracions, absolutament totes, estam disposades a dur a 
terme. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Verger. En torn de replica el Sr. Pascual 
té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Reus, li 
agraesc les contestacions que ha tengut respecte del Pla 
hidrologic. No m 'ha contestat una cosa fonamental, que 
és saber si quan tenguem la competencia -que supos que 
la tendrem enguany- a veure si 1 'aprovara el Govern o 
si sera el Govern de 1 'Estat, voldria que em contestas 
aixo. Pero hi ha una cosa que és molt important, que 
m'ha dit que em contestaria, pero que jo li remarc que 
em contesti. Jo vull saber qui pagara la diferencia entre 
les 40 pessetes de la factura deis ciutadans de Palma i 
Calvia i el cost de dur I'aigua de I'Ebre o el cost de la 
potabilització, perque seria un sarcasme que a Llubí o 
SencelIes haguessin de pagar doblers. O sigui, jo esper 
que sera o bé l'Ajuntament, o bé no sé com, pero que 
venc a dir que aixo no ha de repercutir en els ciutadans, 
sobretot d'aquests pobles interiors que l'únic recurs que 
tenen és l'aigua, i encara se'ls Ji lleva per dur de cap a 
Ciutat. 

Per tant jo esper una contesta satisfactoria, i crec que 
és molt important, perque el problema de la potabilitza
ció o el problema de dur aigua en vaixelIs ... , potabilitza
ció té un tema ecologic, que és consumeix molta d'ener
gia, aixo esta ciar, i per tant no és desitjable des d 'a
quest punt ele vista; pero dur aigua en vaixells o la pota
bilització tenen un altre problema, que és el seu cost, o 
sigui que per posar l"aigua dins la xarxa, tant en un cas 
com en I'altre, que costara la potabilització, 150, 200? 
Voste 111 'ho clira. Que costara clm l"aigua en vaixells de 

'. 
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Tarragona? No bastaran 100 pessetes, seran bastants més. 1 
per tant hi ha un tema ?e costo Vostes. podran ~ir ~ue h? 
retardaran fins a despres de les elecclOns, pero hI sera, 
aquest cost, hi sera. A la meya exposició he dit que abans 
d'anar a aquestes solucions, que poden ser, que haurien de 
ser transitories, o que haurien de no ser, perque nosaltres 
estam conven~uts que no arreglarem el problema amb aixo, 
pero hem d'anar a les altres solucions; unac!e les quals, per 
exemple, i és molt més barata aquesta solució, que no ho he 
dit abans, pero que ara vull aprofitar per dir-ho, és estudiar 
fer una planta pilot de depuració terciaria que es pugui 
injectar dins la xarxa de Palma, que és molt gran, i que es 
pugui mesclar l'aigua amb altra, perque, ciar, aixo té un 
component psicologic, que és aiguadepurada i després que 
vagi a la xarxa, pero hi ha pai"sos del món que ho fan servir, 
a Israel, per exemple, i és molt més barata que potabilitzar 
aigua o que dur aigua de fora, que és Ulla cosa que no he dit 
( ... ). 

Voste ha dit de resfon; de depur8ció reconegut. Efecti
vament s'ha fet un esfor<; important en construir depurado
res, pero crec que el funcionament encara és molt millora
ble, crec que no és satisfactori, pero no en parlarem avui, 
d 'aquest tema. 

Tecniques ele producció agraria? Efectivament és aquí 
on hi ha la gran massa e1'estalvi e1'aquest 65% que voste ens 
ha dit abans ( ... ), del 70 al 65, evielentment és d'aquí on hi 
ha la gran massa d'aigua a treure. Jo li he dit un sistem8, que 
és dur aigua primer als pagesos, i després llevar-Ji l'altra, o 
sigui intercanviar amb unes condicions favorables 'lIs pagesos. 

1 respecte del consum urba, és molt important l'estalvi, 
perque a més té un component psicologic, que no és només 
el fet que jo estalvii' un metre cúbic cada mes o mig, no; hi 
ha més coses. 

Al Sr. Sampol jo li he de dir que efectivament els camps 
de golf crec que deuen consumir més, i que no es comptabi
litza ... 

EL SR. PRESIDENT: 

No entri en debat amb el Sr. Sampol, Sr. Pascu81, per 
favor, estam en una replica a la intervenció del Sr. Conseller. 

EL SR. PAS CUAL 1 AMORÓS: 

Molt bé, ido insistir en diverses coses. Respecte deIs 
preus, jo ara analitzaré perque he rebut una pregunta que 
vaig fer, a veure quins són els preus de totes les Illes Balears 
que estan vigents de proveiment d 'aigua potable, totes les 
tarifes, aquí les tenc. Les tarifes de Pal ma possiblement 
deuen ser, si no són les barales, de les més barates, molt més 
que qualsevol altres. Per exemple. la quota de servici és de 
95 pessetes cada mes. Si anam, per exemple. a Calvia, que la 
tenc a la mateixa pagina, són 390 pesseles caela mes . És nor
mal trabar la quota ele servici, per un habitatge, estic parlant, 
8 200, 250, 300, per aquí; Palma, 98. 1 la quata ele consum 

és una tarifa progressiva, molt ben estructurada, per 
cert, que esta els primers 10 metres cúbics a 40,5 pesse
tes, d'll a 1559, de 16 a 20 81. Vull dir que aixo és una 
tarifa barata, evidentment. Els ciutadans de Palma pa
guen molt manco per la mateixa aigua que un ciutada 
de Calvia, perque tenc aquí Calvia, o un ciutada de 
Manacor, o un ciutada de Son Cervera o de Sant Llo
ren~. 

Aleshores, I 'ideal seria que hi hagués una tarifa única 
per a tata I'illa de Mallorca, aixo és el resultat final, i 
per aconseguir aixo s'ha d'aconseguir una gestió única, 
que jo cree que no ha d 'estar en mans del Govern, crec 
que ha d'estar en mans d'uns cansareis deis ajuntaments, 
perque els ajuntaments són els consumidors, són els 
usuaris, i parl a llarg termini, un per cada illa. Ja s'ha dit 
aquí, el Sr. Vida! ja ha parlat diverses vegades d'aquest 
tema, pero aixo és una cosa a Ilarg termini. 

Ara Ilosaltres tenim que duim una aigua de fora, que 
val molts de dob!ers, moltíssims de doblers, i hem de 
saber a veure qui ho paga. 

Crec que no és correcte, almenys des de la meya 
postura i de! meu partit, dir que és inevitable I'incre
ment del consum d 'aigua. Aixo és una postura que 
efectivament el Pla hidrologic diu que augmentara amb 
aquests 25 anys, pero jo cree que s'han de posar les 
pedres perque qualque dia el món necessitara que con
sumim menys aigua, menys energia, menys productes, 
etcetera. 1 avui hem de comen<;ar a posar els fonaments 
perque el dia de dema ens acostumem a consumir molt 
menys del que consumim, a Mallorca i a tot al món 
occidental o al primer món. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. En contrareplica el Sr. Conse
Iler té la paraula, 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 
ORDENACIO DEL TERRITORI (Bartomeu Reus 
Beltran): 

Sr. Presielent, senyores i senyors diputats. Amb molta 
rapielesa, Sr. Miquel, li diré que I'aigua de l'operació 
Vaixell i I'aigua ele planta salobre de Son Tugores ha 
pagaran conjuntament Palma i Calvia amb un suport del 
Govern balear quantificat en 230 milions ele pessetes. 
Mesclarem exactament 17,5 hectometres d 'aigua més 
cara amb 30 hectometres d'aigua més barata. Aplicant 
( ... ) financers, podem donar un resultat de cost a con
sumidor el'una mitja de 40 pessetes metre cúbic, i aixo 
computat per consum mig familiar, significara un aug
ment tarifari de 400 cada mes. Jo pens que I'esfor<; que 
s'ha fet ha estat considerar que una vegada que bi havia 
una solució definitiva per a I'aigua de baelia ele Palma-
elic badia ele Palma perque en el futur pensam en L1uc
majar i Andratx, ha hem ele saber- una vegada que sabí-
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em que hi havia ja un ca mí obert, hem intentat anticipar la 
solució. Hagués estat per mi injust que ens haguéssem aco
modat a una so lució futura i haguéssim estat tres anys a 
1 'espera deIs resultats. Jo estic ben content de dir que la suma 
d'operació Vaixells més aigua salobre a Son Tugores anticipa 
al mes d'abril, com a tard, aigua de qualitat per beure, d'a
cord amb instruccions d'OMS, que són 200 miHigrams el 
metre cúbiCo Aixo per mi és una font d'alegria. 

Jo voldria també abundar en un parell de temes més que 
són importants. El cost definitiu de I'operació, m'han d'ex
cusar, els deman perdó, pero aguest divendres tenim aquí 
previst a Delegació de Govern explicar a I'opinió pública 
aquest tema. Per jo seria una descortesia per a la gent que ve 
de Madrid explicar ara aquesta operació tan seva com nostra. 
E Is deman disculpes, per favor, pero divendres donarem una 
explicació respecte de costs. Evidentment és una aigua molt 
més cara que I'actual, pero que mesclada amb una massa 
d'aigua barata, arribam a un resultat final optim. 

Vull explicar que la visió d 'aigua del Govern balear és 
una visió d'una política, si volen dir-ho vostes així- inter
vencionista ; i a un partít liberal com el nostre parlar de polí
tiques intervencionJstes a vegades és dur. El nostre objectiu 
és arribar poc á poc, poc a poc significa en tres anys contro
lar el 35% del cabal d 'aigua potable urbana a les Balears; en 
un termini de 8 anys arribar al 53% del cabal d'aigua, el 
nostre esquema és aquest, volem intentar fer una política 
global d'aigües, una política unitaria d'aigües , amb una 
entitat que és l'Ibagua, que participa d'una definició d'em
presa pública, pero amb una gestió molt empresarial privada. 
Consideram que I 'aigua sera un factor de desenvolupament 
necessari, ha de tenir un cost eficient. Volem jugar una polí
tica de consorcis locals, perque a part de grans inversions en 
aigua hi ha actuacions que són molt localitzades, a nuclis 
molt determinats, estam amb política de consorcis a Ciuta
della, a Arta, a sa Pobla, a Muro, a Deia, a Banyalbufar, a 
altres bandes, per intentar donar solucions a problemes molt 
determinats. Jo el que he de dir, i ho dic amb alegria, since
rament, és que al marge de culpes, avui en dia ja hi ha solu
ció per al 80% del problema actual de 1 'aigua i per al 60% 
de la població assistida a Balears. 

Jo, Sr. Sampol, vull recordar que he dit una cosa. Fa falta 
una proposta de !lei , fer una analisi e·xhaustiva ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Reus, limiti 's a contestar el Sr. Pascual, no al Sr. Sam
poI. 

E L SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLlQUES I ORDE
NACiÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sí, no. El gran debat que s 'ha de fer és respecte a fugues 
a xarxa de distribució. E l que el Govern avui en dia fa, amb 
pocs recursos, 200 milions Mallorca, 50 i 50 a Eivissa i For
mentera, ajuda en poc a pal'liar aquest problema. Faria molta 
fa lta fer Llns debats interns i saber qu e és un a pena que hi 

hagi aguest nivell de fugues, pero noes competencia 
d'aquest Govern, no és competencia del Consell Insular, 
és competencia municipal, són béns de domini públic 
local. Faria falta crear regulacions superiors per real
ment determinar una aeció molt decidida quant a fu
gues, que per mi, una vegada que he definit un progra
ma d actuació quant a residuals és un poguet el tema 
pendent avui en dia . És un tema que tene més que obert 
quant a estudi, estic més que pendeAt de vostes , per si 
voleo. fer qualque suggeriment pero recordin , canon de 
sanejament i canon d'infraestruetures, és un tema a 
debatre. 

Aquí els vull mostrar I'esborrany de document de 
transferencia de I'Estat de competencies. Discutim 
pessetes, senyors, i sempre són els temes difícils. Avui 
en dia el Govern balear vol ser competent en aigües, 
pero amb recursos disponibles, per fer política eficient, 
per fer polítigues que donin resultats, en aixo estam. 
Aquest pla hidrologic I'aprovara I'administració que 
sigui competent en el seu moment, siguem nosaltres o 
I 'Estat central. Pero per mi aixo no té més importancia, 
perque avui en dia he de dir amb alegria també que Go
vern central i Govern balear en aquest tema no discutim, 
anam plegats, anam de la ma, i aixo és molt important. 

Deix qualque qüestió, m'hagués agradat tenir més 
temps disponible, perque és un debat molt important 
aquesto És curiós que haguem estat un any i mig sense 
aquest debat. N'hem fet d'altres, pero sí, vostes tenen 
raó en el sentit que hi ha hagut qualque proposta de 
resolució, qualque cosa, pero no un debat seriós com 
aguest. Jo el voldria ampliar, si vostes volen, un dia 
parlar de residuals, un dia parlar de fugues, i un dia 
parlar de desenvolupament urbanÍstic i aigua, que per 
mi és un tema que es ven molt f3cil, que es diuen mol
tes coses rapidament , pero que falta documentació 
falta analisi. Jo hi estic disposat, moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

11.- Debat de I'Esmena a la totalitat RGE núm. 
2969/94, del Grup Parlamentari PP-UM, a la Proposi
ció de Llei RGE núm. 3106/93, relativa a patrimoni 
historico-artístic de la CAIB. 

Passam al segon punt de I'ordre del dia , que corres
pon al debat de l'esmena a la totalitat amb text alterna
tiu número 2969, presentada pel Grup Parlamentari PP
UM, a la Proposició de Llei RGE núm. 3106, relativa a 
patrimoni historico-artístic de la CAIB. 

Per defensar l'esmena té la paraula pel grup propo
sant la diputada Sra. Ferrer i Bascuñana. 
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LA SRA. FERRER 1 BASCUÑANA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Quan 
dia 15 de mar<; es va celebrar en aquest parlament el debat 
de presa en consideració de la Proposició de ll eí relativa al 
patrimoni historic i anÍstic de la Comunital Autonoma 
d'aquestes IlIes Balea. rs pre entada pel G rul MIXT varem 
fer una gran passa e nclavant. S'accepüi per u.!1anjmitat, pero 
en aquells moments el nostre grup, el Grup Popular, ja li 
varem dir que no s'ajustava a la realitat del patrimoni de la 
nostra comunitat. Per aquest motiu el Grup del Partit Popu
lar ha presentat aquest text alternatiu, que esper que rebi el 
suport de tots els grups polítics. 

La confecció eI'una !lei que reguli la gestió e1el nostre 
patrimoni historic i artísti c descansa en una doble necessitat. 
D'una banda e l patrillloni material i espiritual de cadascuna 
de les nostres illes és la millor expressió de la seva personali
ta1; el Patrimo ni, juntament amb una naturalesa privilegiada 
sobre la qual s' ha vestit, és el ja¡; per on transcorre el riu ele 
la vida e1els nostres pobles. La riquesa i varietat són el test i
moni ele la e1ive rsitat de les aportacions culturals que han 
determinat e l sinc reti slll e de la nostra cultura. Les seves 
característiques tan remarcables denoten la rotunditat de la 
nostra condició insular. La preservació i la transmissió d'a
quest ric i original legat cultural apareixen, per tant, com una 
obligació moral irrenunciilble en un moment en que els 
nostres pobles gaudeixen eI'un marc institucional aelequat per 
assolir la mad uresa poI í tica, 

Haurien de bastar aquestes consideracions perque un 
elemental sentiment eI'autoestin1il i c1ignitat ens emprengués 
a donar-nos una lIei de protecció elel patrimoni cultural, pero 
tenim una altra poderosa raó , els ( ... ) de I'organització eco
nómica de I'Europa que cOl1strui'm, ha compres la capacitat 
del nostre arxipelag d'oferir un bé cada vegada més preuat 
en les societats economicament avan<;ades, la qualitat de 
vida. Aquest concepte té sem pre C0111 a base un gaudi pro
gress iu dei s béns de consum, pero la limitada disponibilitat 
c1'aquests bén s estimula la demanda de productes cada vega
da més ori gina l; d'aquí que I' e uropeu benestar integri cada 
vegada una major proporció deIs fets culturals de la delicada 
combinació d'elements que conformen allo conceptuable 
Com a qUillitat ele vida. 

Per si no ens bastassin les raons espirituals per protegir el 
nostre patrimonL la perspectiva de desplegament económic 
europeu ens pOSil davant una poderosa raó econOmica. El 
nostre patrimo ni cultural no estava desprotegit, la legislació 
espanyola ha es tat sel11pre sensible eles de fa tel11ps a la pro
tecció de I'imm e ns patrimoni cultural espanyol. La Llei de 13 
de maig elel 1933, ele defensa, conservació a acreixement del 
patrimoni historic-artístic constituí un instrument modern 
en el seu temps, i útil fins.fJue I'a ny 1985 s'aprova l' actual 
Uei 16/85, de 25 de juny, del patrimoni historie espanyol. 
Aquesta cobertura legal ens ha servit pe r preservar el nostre 
patrimoni en e ls nombrosos mOl11cnts de perill en que ha 
patit, i sempre que lil sensibilitat social ho hagi exigit. Pero 
mancava una regulació próxima a la nostra riquesa cultural 

que ens permetés posar I 'accent gestor en aqueUs aspec
tes que més en caracteritzin o que millor volem preser
var. 

El text que presenta m integra les modificacions que 
prescriuen les darreres reformes de la legislació sobre el 
regim jurídic, i concreta allo que la vigent Llei marc 
16/85 del patrimoni historic espanyol deixa a la previsió 
de cada comunitat autonoma, La LIei, a més, reflecteix 
el nostre fet insular múltiple, i contempla una ramifica
ció de la gestió des del Govern fins als ajuntaments, amb 
un fort protagonisme deis consells insulars; a la vegada 
preveu una xarxa ascenclent deIs ens col'legiats consul
tius, amb funcions també administratives, de manera 
que les iniciatives nascudes en el nivel! més elemental 
poelen ser condu'ides progressivament fins a la instancia 
que constitucionalment o estatutariament ostenta la 
competencia en matcria de cultura. 

Així doncs, la COlllunitat Autonoma de les I1Ies 
Balears necessita una Ilei propia en materia ele patrimo
ni , ilprovacla pel nostre parlament, i que reguli la realitat 
historica i cultural de les nostres illes. Ara amb aquest 
text alternatiu presenta m i defensam la Llei del patri
moni cultural de les IIIes Balears amb una proposta 
clara, establir el regim ele protecció deIs béns integrats 
e1el patrimoni cultural ele les Ilostres-illes, establir unes 
categories de protecció a partir ele les categories de Bé 
eI'Interes Cultural i Béns Catalogats, dedicar una atenció 
preferent al patrimoni arqueologic, definir amb claredat 
la responsabilitat elels diversos nivells administratius, i 
atorgar un protagonisme especial als organs consultius, 
posar a disposició de les administracions actual s mesures 
de foment del patrimoni cultural, elaborar un quadre 
d'infraccions i sancions que permeti lluitar efica¡;ment 
contra la elestrucció, la conservació negligent i I 'espolia
ció del nostre patrimoni cultural. 

Es tractil e1'una lIei nova dins el marc jurídic de 
I'ambit ele les competencies de les comunitats autono
mes que integren I'Estat espanyol. El projecte de Ilei o 
text alternatiu que presentam consta de 105 articles, 5 
disposicions addicionals, 2 disposicions transitories , 1 
elisposició derogatoria i 3 disposicions finals. S'es tructu
ra en un títol preliminar i 7 títols que desenvolupen la 
!lei. Mitjan¡;ant el títol preliminar es fixa l'objecte i 
I'a mbit de la Ilei: I'objecte d'aquesta lIei és la protecció, 
la conservació, I'enriquiment, el foment i la difusió e1el 
patrimoni cultural ele les llles Balears. La Ilei parteix 
d'un concepte ample del patrimoni cultural de les Illes 
Balears, que engloba el patrimoni moble, el patrimoni 
immoble i el patrimoni immaterial, siguin de titularitat 
pública o privada, i les manifestaciolls de la cultura 
tradicional i popula r. 

En aquest títol preliminar, i atesa la importancia del 
patrimoni de l'Església católica, es fa Ulla referenciil 
expressa (lIs deures el 'aquesta institució per la protecció, 
la conservac ió i la clifusió e1'aquest patrimoni , a més de 
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[a coHaboració amb les diverses administracions públiques de 
les IHes Balears. 

En els títols primer i segon es defineixen les categories i 
el regim de protecció deis béns culturals, s'estableixen tres 
categories de protecció, comunes a béns mobles, immobles 
i immaterials, i els béns d'interes cultural, els béns catalo
gats, i la resta de béns integrats, d'ampli concepte de patri
moni cultural definit en I'article 1 d'aquesta Ilei. Tindran la 
consideració de béns d ' interes cultural els béns mobles i 
immobles més rellevants del patrimoni cultural de les Illes 
Balears que es declarin com a tals. Dins [a c1assificació deis 
béns immobles s'incorpora una nova tipologia, que on cons
tava en la Llei 16/85, del patrimoni historie espanyol, pero 
que per la seva importancia s'ha considerat definir-la; és la 
de Lloc d 'lnteres Etnologic, com a paratge natural, construc
ció o instal'lació vinculad a a les formes de vida, cultura i 
activitats tradicionals deIs pobles de les Illes Balears que 
mereixen ser preservats pel seu valor etnologic. 

E l procediment de declaració i el registre de béns d'inte
res cultural queden definits en el títol 1 d'aquesta !lei. La 
declaració ele bé d ' interes cu ltural s 'acordara per decret a 
proposta del conseller competent en materia de patrimoni 
cultural. El registre de bé d'interes cultura depen de la 
Comunitat AutOlloma, la qu al haura de comunicar al Regis
tre General de béns d'interes cultural de l'Estat totes les 
anotacions i les inscripcions que es realitzin. 

La Llei crea una segona esfera de protecció deis béns del 
patrimoni cultural de menor rellevancia, són els béns catalo
gats, tant mobles i immobles, tot i que la seva significació i 
importancia no han estat declarats Bé d'Interes Cultural. Es 
crea així mateix el cataleg general. El consell insular corres
ponent iniciara d'ofici el procediment per a la inscripció 
d 'un bé al cataleg general. La proposta de resolució, que 
haura de ser aprovada pel pie , s 'elevara a l'organ competent 
de la Comunitat Autonoma, el qual hi acordara sense més 
tramits la seva inscripció. 

El títol segon , sobre regim de protecció deis béns cultu
rals, s'estructura en quatre capítols que defineixen els n~gims 
comuns de prótecció, tant els béns interes cultural, i de béns 
catalogats i la resta de béns integrats al patrimoni cultural. 
Es defineixen les mesures i el grau de protecció de cada bé 
i el control. EIs criteris se centren en la conservació, la recu
peració , la restauració, la mill ora i la difusió del béns cultu
rals; és I'objectiu la seva protecció , i aixi es preveu la red ac
ció deis instruments de protecció en coordinació amb la 
unitat política administrativa competent en materia de pa
trimoni historie. 

El títol tercer es dedica al patrimoni arqueologic . A 
aqu est titol es regulen les normes específiques i basiques de 
protecció del patrimoni arqueologic referid es a les peculiari
tats de les nostres illes, es defineixen les actuacions arqueol o
giques, les normes i autoritzacions per realitzar excavacions 
i prospeccions arqueologiques, la titularitat deis descobri
ments. els drets i deures deIs propietaris i de l'administraci ó, 

i els depósits de materials sempre s'han d'entregar al 
museu públic que I'administració competent determini. 
Aquest títol presenta una novetat important, que és la 
introducció deis espais d 'interes arqueologic, definits 
com a 110cs on per evidencies materials, per antecedents 
histories o per altres indicis es presumeix l'existencia de 
restes arqueologiques. Una altra novetat significativa és 
la prohibició d 'utilitzar detectors de meta11s o jaciments 
arqueologics d 'espais d 'interes arqueelógic. Així mateix 
és important ressenyar i recordar que tots els objectes i 
restes materials que tenguin els valors propis del patri
moni cultural i siguin descoberts en excavacions, remoci
ons de terra o obres de qualsevol índole, o per atzar, 
són béns de domini públic. 

El títol quart es refereix al patrimoni etnologic do
cumental i bibliogrMic . És important que a una \Iei del 
patrimoni cultural es faci una menció específica a les 
manifestacions de la cultura tradicional i popular de les 
nostres i\les. Formen part del patrimoni etnologic els 
béns materials i immaterials, i els coneixements i les 
activitats que són o han estat expressió rellevant de la 
cultura tradicional deIs pobles de les IlIes Balears en els 
seus aspectes materi als, socials o espirituals. Ouant al 
patrimoni documental i bibliogrMic hem de tenir en 
compte que pre encarrec de la Conse\leria de Cultura, 
Educació i Esports s'ha redactat el projecte de lIei d'ar
xius, biblioteques i museus, el qual regula amb profusió 
aquesta materia, per la qual cosa el patrimoni documen
tal i bibliografic de les Balears es regulara amb una 
legislació específica. 

Era imprescindible per reflectir la realitat actual 
dedicar un títol a I'organització i a les competencies de 
les administracions públiques. S'han de definir amb 
c1aredat les responsabilitats de les diverses administraci
ons. Hem de tenir present el traspas de competencies en 
materia de patrimoni historie als consells insulars. 
Aguest títol especificara les competencies administrati
ves en materia de patrimoni historie, I'organització i el 
funcionament de les comissions. 

El capítol primer estableix les competencies de cada 
administració, les de la Comunitat Autonoma, les deIs 
conselIs insulars i les deIs ajuntaments. EIs capítols 
segon i tercer defineixen I 'organització i el funciona
ment de les comiss ions, les comissions insulars de pa
trimoni cultural de cadascuna de les I1Ies, es crea la 
Comissió Interinsular del Patrimoni Cultural, integrada 
en l' Administració de la Comunitat Autonoma; es crea 
el Consell Assessor del Patrimoni Cultural , com a organ 
consultiu, i s'enumeren les institucions consultives. Tam
bé es preveu qu e reglamentariament es determinara la 
composició i les funcions de la Junta de gualificació, 
valoració i exportació deIs béns del patrimoni cultural 
de les Illes Balears. És important ressenyar la tasca de 
col'laboració i de cooperació interadministrativa que 
obligatoriament sera present en les actuacions que es 
duguin él terme dins I' ambit el e la present lIe i, 



-

DIARI DE SESSIONS / Núm. 121 / 11 d'octubre del 1994 4931 

El títol sise defineix les mesures de foment. En materia 
de foment la línia iniciada pel Parlament amb la Llei 3/87 es 
veu refor~ada; s'incrementa el percentatge de finan~ament 
aplicable al pressupost d'obres públiques d 'un 1% a un 2%. 
S'estableixen també altres mesures de caracter de subvenci
ons i tributs que constitueixen un nou pas endavant en la 
defensa del patrimoni cultural. Per exemple, els propietaris 
deis jardins histories disposaran d ' una redu~ció del 75% de 
la quota del canon de sanejament d'aigües regulat per la L1ei 
9/91, de 27 de novembre. 

Per últim, completa el quadre de mesures administratives 
el tÍtol dedicat a la potestat sancionadora de les administra
cions públiques, que és una potestatTeglada de la qual no es 
pot prescindir, i que si es vol lIuitar decididament contra el 
deteriorament i la perdua deIs béns culturals. 

En definitiva, és una lIei necessaria, important, i que té 
en compte les peculiaritats i realitats de les nostres necessitats 
insulars. Amb aq uesta !lei es podra garantir la conservac ió i 
promoure I'enriqu iment e1el patrimoni historie, cultural i 
artÍstic del nostre poble. Gracies, Sr. President. 

(El Sr. Vice-presidclll segon subsrillleix el Sr. President en 
la direcció del debarJ 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari 
MIXT té la paraula el diputat Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President, senyo res i senyo rs diputats. Sra. 
Ferrer, que ha sortit aquí a parlar en nom del Grup del 
Partit Popular per defensar aquesta esmena él la totalitélt a la 
llei que va presentar el Grup Mixt i que va ser presa en con
sideració per aquesta cambra, he de dir en primer lloc que 
igualment que es va fer en aquell debat en el moment de la 
presa en consideració, la introducció de la seva intervenció 
ha anat en la IÍnia que e l projecte de lIei que es va presentar 
no s'ajustava a la realitat del nostre patrimoni, és a dir a la 
nostra realitat. 19uallllent que vaig fer en aquella ocasió, li 
va ig dir al Sr. Conseller també, que va intervenir en aquella 
ocasió. he de dir que potser que la totalitat e1el text presentat 
no s'ajustés a aquesta realitat. la totalitat, la qual cosa no vol 
dir que I'estructmél basicél de lél Ilei presentélda, que no e1ife
reix excessivament en massa a la que es presenta avui , e l que 
és l'estructura basica de la lIei, podríem e1ir que és practi
cament igual. 

En tot cas, aquesta eSl11ena a la totalitat que avui es pre
senta jo crec que té un virtua litat i té un aspecte que l'hem 
de qualificar de positiu, que. respecte éll text iniciéll que es va 
presentar per pan del Grup Parlam-entari Mixt es produira 
amb la seva ap licació una certa desburocrati tzació respecte 
del fUllcionament i ele la gestió de tat el patrimoni cultural 
de la nostra comun itat. Hi ha alguns canvis. hi ha a lguns 
rnatisos respecte al que són actua lment les com iss ions ele 

patrimoni historie artístic i el que seran en aquesta 
proposta que avui es presenta aquí les comissions de 
patrimoni cultural; pero bé, jo he de dir que el text que 
avui es presenta aquí en el seu conjunt el consider molt 
positiu, en primer 1l0c perque per part del seu grup, per 
part del Govern s'ha demostrat que s'ha fet una feina en 
la direcció que hi ha un interesja d'una forma definitiva 
que aquesta comunitat autonoma estigui dotada amb 
aquesta !lei, i a~o crec que és un aspecte positiu i una 
virtualitat que se li ha de trobar a aquest text alternatiu 
per ell mateix, no referit al seu contingut punt per punt 
sinó amb cadcter general, jo cree que té aquesta virtua
litat, i crec que aixo s'ha de reconeixer, i només per ac;o 
ja val la pena, perque a més supos que sera així, que hi 
haura un acorel per tots els grups d'aquesta cambra en 
donar el suport a aquest text alternatiu, i només per ac;o 
-torn a repetir - cree que s'ha de e10nar el vot afirmatiu 
a aq uest text alternatiu. Es reconeixen aquestes virtuali
tats, i ens helll de posar afer feina en la !lei en si. 

El que és la llei en si crec que ev identment haura ele 
patir, aquest text a lternatiu haura ele passai' per un pro
cés d'esmenes, i s'hauran d'introduir esmenes, que ja 
avan<; av ui en aquesta tribun a que per pan del Grup 
Parlamentari Mixt, i jo com a integrant d'aquest, es 
preientaran algunes esmenes parcials a aq uest text. 

Voste ha dit en la seva intervenció que el nostre 
patrimoni no esta desprotegit, perque se feia una aplica
ció de la Llei de caracter estatal, i amb a<;o jo li he de 
e1ir que no hi estic d'acord. No hi puc estar d'acord 
perque hem tingut exemples no massa llunyans en que 
s'ha produi't actuacions sobre el patrimoni que s'haurien 
d'haver evitat si s' haguessin aplicat amb més cura els 
instruments de que es disposava en el seu moment, i que 
esper que unél vegélda que es disposi de l'instrument que 
sera aquesta lIei de patrimoni historic artÍstic s'anira 
amb més cura que no tornin a succeir aquests fets que 
es varen produir, podríem posar-ne exemples, com és 
el cas e1el que va succeir a la població d'Eivissa, que va 
ser fins i tot jutjat pels tribunals amb una sentencia bas
tant forta i que si s' hagués proelu'ida una majar vigilan
cia, a<;o no hauria succei't. 

Tenim casos com el que va succeir a l'illa de Menor
ca, que un ajuntament va autoritzar I'obertura d'una 
carretera que va destruir practicament un jaciment ar
queologic, concretament a la zona de Torre-solí Nou, al 
terme d'Alaior, i ahir ll1ateix en e l e1ebat d'un altre tema 
relacionat amb el patrimoni en varen sortir diferents 
exell1ples que varen posar altres diputats, s'hi va parlar 
del perill que representa 1 'obertu ra de carreteres etcete
ra. Jo supos que hi haura al tres diputats que incidiran 
en aquestes qüestions. 

Per tanto dir que el péltril1l oni no esta despro tegit, 
d 'a<;o es poden fer interpreracions jo cree que di verses 
sobre aquestél qLiestió: i jo uec que ara sí. ara és el 
moment que si es té aq uest i nstrull1ent el p:1tri mOll i s 'hél 



4932 DlARI DE SESSIONS / Núm. 121 / 11 d'octubre del 1994 

de protegir al maxim, s'ha de mantenir sempre la guardia 
alta per controlar que no es produeixin aquests fets de que 
abans ja he parlat. 

És evident, com voste ha dit, que s'introdueix un element 
nou, que ja s'havia parlat anteriorment, que és el del lloc 
d'interes etnologic. Jo crec que el fet que a~o s'hagi recollit 
en aquesta /lei és un fet i una passa molt important, i els 
espais d 'interes arqueologic que determinen la possibilitat 
que hi hagi un jaciment, la qual cosa fa que s'encengui el 
11um d'alerta abans que es pugui produir una actuació en 
aquell espai declarat d'interes arqueologic. També hi ha una 
qüestió, jo crec que sera una passa endavant molt important 
el fet que d'una forma fefaent i ja reglada existeixi el cataleg 
general que jo desconec si fins ara n'hi havia o n'hi havia, jo 
sé que hi ha catalegs ele eliferents municipis o diferents co
marques o zones, no ho sé, ele diferents municipis em consta 
que sí, que hi ha fe ts catalegs, pero amb caracter general no 
ho sé , i en tot cas voste ens ho podia ac1arir, si existeix o no 
existeix. 

E n aquesta /lei no es parla per res del tema eI'arxius, que 
jo crec que a'$o tal vegada haura el e ser objecte eI'una altra 
!lei , o d'una a ltra normati va que s'haura ele tre ure , perque 
eviclentment jo crec que e ls arxius historics formen part del 
1l0S11'e patrimeni, i és un aspecte que també s'hauria de tenir 
en compte, i que a l' hora de fer les esmenes tal vegada s'hau
ria d'introeluir qualque cosa respecte d'aquesta qüestió. 

Aquí es parla que s'atorga un protagonísme especial als 
organs consultius. Jo crec que amb aquest can vi que es pro
dueix amb el que seran les comissions, aquest protagonisme 
especial hi sera, pero jo crec que hi sera d'una manera molt 
més ordenada del que no era fins ara, perque precisament 
un deis motius que va provocar que s'iniciés aquesta tramita
ció d'aquesta 11ei va ser precisament el fet del elesgavell que 
es produ'ia amb les actuacions ele les diferents comíssions ele 
patrimoni historic artístic, que moltes vegades es produ'ien 
contradiccions evidents, fins i tot amb les propies lleis que 
existien. 

Aquí hi ha un apartat qu e crec que és interessant, elel 
qual voste ha parlat, i hi ha posat emfasi. A mi em preocupa 
aquest artic1e 4 tal com esta redactat, en tot cas després 
vindríen les esmenes parcials, referit a l'Església catolica. 
Voste fixi's que diu en el seu apartat 1 que l'Església catoli
ca, com a titular d ' una part molt important del patrimoni 
cultural, haura de vetllar per la protecció, la conservació i la 
elifusió d'aques! pat rimoní, i amb aquesta f-inalitat haura de 
col'laborar amb les diverses administracions públiques de les 
IlIes Balears. Que e l patrimoni que té I'Església catolica és 
immens, d'a'$o no hi ha cap dubte, pero també és un tema 
que s'ha discutit altres vegades aquí, la capacitat que té 
l' Església catolica a la nostra comunitat per mantenir i per 
vetllar per la protecció, la conservació i la elifusió d 'aquest 
patrimoni, els mitj ans ele que disposa, em sembla que són 
1110lt petits, i a<;o s'ha parlat molles vegaeles, i en qualsevol 
cas hama de col· laborar amb les eliverses administracion s 
públiques de les I1les, i jo c rec que les diverses administraci-

ons públiques de les Illes Balears hauran també de 
col, laborar i establir ajudes concretes perque I'Església 
catolica pugui dur endavant aquesta tasca. Si evi
dentment 1 'Església catolica no compta, i només és ella 
que ha ele col, laborar amb les institucions, i les insti
tucions no col, laboren amb ella, difícilment I'Església 
catolica podra dur endavant la tasca que en aquesta llei 
se li encomana. Ja veurem que diu l'Església catolica 
d'aquesta qüestió, si només queda així com esta aquí. 
Jo supos, estic segur, que sera motiu d'algun tipus d'es
mena. 

Després una de les qüestions més importants d'a
questa lIei és la classificació deis béns immobles, com es 
c1assifiquen. Jo crec que aquesta c1assificació, si bé amb 
la L1ei general de I'Estat de patrimoni historic artístic 
espanyol ja s 'enumeren, a partir que aquesta !lei sigui un 
instrument de la Comunitat Autonoma s'haura de con
c10me el procés de tots els conjunts historics, l'expedi
ent el els quals ja esta ineoat. Després jo crec que s'haura 
de fer elins aquest cata leg general l'enumeració de tots 
aquests monuments, conjunts, ja rdins, 1I0cs, els Ilocs 
etnologics, les zones arqueologiques, etcetera; tot a'$o 
s' haura de fer, aq uesta feina . Aquesta feina no s'ha fet 
fins a ra tota, s'ha fet una petita part, pero tota no s'ha 
fet , perque fins i tat hi ha figures que apareixen de bell 
nou en aquesta lIei, que fins ara no eren emprades en 
aquesta comunitat, la qual cosa vol dir que evidentment 
la virtualitat que tendra aquesta !lei, és que la Conselle
ria d'Eclucació, Cultura i Esports haura de fer molta 
més feina, i jo crec que també en els pressupostos gene
rals de la Comunitat Autonoma s'haur11 de reflectir la 
necessitat de fer aquesta feina amb un increment en 
aquesta direcció que s'apunta una vegada estigui aprova
da aquesta llei. 

Hi ha molts més apartats deis quals podríem parlar. 
Hi ha un altre tema que també és molt similar al cas el e 
l'Església catolica, que són els béns integrants del patri
moní cultural que són de propietat privada, i que evi
elentment en molts de casos o bé s'haura d 'intenta r de 
qualque manera que aquests béns passin a ser de propie
tat pública, o s' hauran d'establir mecanismes perque 
aquests propietaris privats , que moltes vegades no dispo
sen de mitjans suficients, puguin -com diu- conservar, 
mantenir i custodiar aquests béns. A'$o és un cas simi
lar, no tan co mplex COI1l el cas de l' Església catolica , 
perque el seu patrimoni és molt més ample, pero tam
bé jo crec que hi ha una serie ele propietats pri vades , 
tant en el que es refereix a béns immobles com a béns 
mobles, que si no es produeixen aquestes ajueles, o 
aquests convenis, o s'arriba a aquests acords, que jo crec 
que s'hauria donat camí amb algull article en la !lei 
perque a'$o pugui ser possible, cosa que en principi no 
queda massa ciar com esta aquí , jo crec que seria im
portant que a'$o es tingués en compte i evidentment. 

Després h i ha una qüestió tam bé, que es parla de les 
institucions consultives, jo crec que a~ó és un aspecte 
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nou que han introdult vostes, i crec que és important -tot 
d'una acab, Sr. President- que s 'introdueixen aquestes institu 
cions consultives, i aquí s'anomena la Universitat de les Illes 
Balears, les academies reconegudes oficialment, í l'Institut 
d'Estudis Balearics. Jo crec que s'haurien de tenir en 
comptes altres possibles institucion cOllsu ltives, ja e 'n parla 
que n'hi podria haver d'altres a l següent apartal a l'apartat 
2 de l'article 72, pero també s'hauria d'in trQ.duir un apartat 
relatiu a les entitats col'laboradores -també hi haura esmenes 
en aquest sentit- perque tenim exemples com és el cas de 
['Associació d'Amics del Museu d'Eivissa, que juguen un 
paper important, i a aquestes entitats col'laboradores jo cree 
que se'[s hauria de reconeixer [a seva feina i la se va actuació 
dins l'ambit de la Llei. 

L'apartat d'infraccions i sancions practicament no és que 
es mantengui exactament igual. pero el'una forma molt simi
lar, i cree que aquí tal vegada s' haura d'introduir alguna 
esmena. 1 per últim he de dir que també hi ha aspectes posi
tius a les disposicions addicionals, concretament a la segona, 
on s'introdueixen elements concrets eI 'aquesta c01l1unitat 
autonoma, i amb ago sí que li he reconeixer la virtualitat 
d'aquesta esmena a la totalitaL el'intl"Oduir aquest territori , 
com és el cas de la serra ele Tramuntana en aquest cas, que 
evidentment en el text inicial no hi era. 1 ago és un reconei 
xement. 

Per tant, he ele dir que el meu vot, i supos que el del 
Grup Mixt, sera favorable a aquesta esmena a la totalitat , i 
esperem que ago sigui ja un pas decisiu perque la Llei en un 
termini molt breu sigui un fel. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra . 
Ferrer, que més li hem de elir després. elel que ha elit el por
taveu del grup proposant del text o,:iginaP Oir-Ii que el 
nostre grup també donara suport al redactat que proposa el 
Grup Parlamentari PP-UM. Pe ro he de dir-li també que hi 
ha una serie de qüestions que milloren substancialment, i 
molt més, el text que vos tes presenten que el text del Grup 
Mixt. Al nostrE-entenelre esd molt més ben estructural , 
aprofita les possibilitats i les tecniques juríeliques que disse
nyava la Llei 16/85, és a dir que no es creen coses noves, 
sinó que s'aprofita la figura elel bé d'interes cultural, deis 
béns catalogats; les comissions del patrimoni tenen bastant 
de semblanga amb les cOl1lissions del patrimoni que hi ha en 
aquest moment. Una cosa que m'ha semb[at interessant és la 
vinculació deis béns mobles.qu e esta n elins eelificis declarats 
Bé d'Interes Cultural, que no es podran separar; la vincula
ció que hi ha tal1lbé de les troballes arqucologiques, sobretot 
les fetes per I'atzar, que es vinculen al museu més proxim, 
la lil1litació que hi ha que un l1lateix tecnic només pugui c1ur 

dues investigacions alhora, que no se li permet dur-ne 
més de dues. 

Unes altres qüestions que també hem vist, que no ens 
han semblat tan positives en aquesta lIeí, és que pel 
tema deIs béns catalogats no s'empri la mateixa concre
ció que per als béns d'interes cultural. El tema de defi
nició i c1assificació, de procediment de declaració, de 
registre, ago queda molt ciar en el bé d'interes cultural, 
pero no queda tan ciar en els béns catalogats. Nosaltres 
creim també, ja ho ha citat el Sr. Peralta, I 'article 4 de 
la llei que vostes presenten, la relació amb 1 'Església 
catolica s'hauria de millorar substancialmenl. Una altra 
mancanga és que la titulació deis directors d 'excavacions 
arqueologics nosaltres creim que hauria de queda aclari
da amb la Llei, i vostes ho remeten a un posterior regla
ment; nosaltres creim que ago s'hauria d'aclarir ja , al
manco aquest punt, qui esta capacitat per dirigir excava
cions arqueologiques hauria ele quedar aclarit en aquesta 
llei. 

Oesprés, a la COl1lissió Insular del Patrimoni , que 
vos tes citen a l'article 69.3, es fica el ja tradicional co
missari polític del Govern balear. COI1l hem vist amb 
altres lleis ele transferencies als consells insulars. Nosal
tres pensam que si és una comissió insular, que ha ele 
dependre elel consell insular. és innecessari qué hi hagi 
un representant del Govern balear, en tant que els con
sells insulars no siguin els que el fiquin elins aquesta 
comissió, perque sobretot si tenim en compte que la 
Comissió Interinsular esta feta per tres representants ele 
caela comissió insular, la coordinació em sembla que 
esta garantida, i que per tant és totalment innecessari 
aquesta figura del representant elel Govern ele les llles 
Balears dins les comissions insulars elel patrimonio 

Una altra cosa que també ens ha sorpres és l'article 
77. on diu que el Govern, prevía consulta deis consells 
insulars, aprovara un pla eI'objectius que establira les 
prioritats d'accions públiques en la consecució d'onjec
tius fixats per aquesta Ilei. Nosaltres suposam que 
aquests objectius ele que aquí es parla. són objectius que 
marca la Llei per al Govern de les IlIes Balears, no per 
a ls consells insulars, perque qui haura ele definir els 
objectius prioritaris en actuacions de patrimoni hauria 
de ser cada consell insular . Em sembla que aquí es vol 
interferir, o es vol apropiar, quasi diria que ele manera 
indeguela, la Conselleria de Cultura feines que en aquests 
moments fan els consells insulars, apropiar-les com a 
propies del Govern de les ¡Iles Balears. 

Unes a[tres qüestions són en els responsabilitats. 
Nosaltres creim que la re incidencia no ha ele ser només 
dins el darrer any, sinó que a<;ó hauria ele ser un poe 
rnés ample. 1 quant a les infraccions i les sancions. ens 
h:t sorpres veure que les infraccions prescriuen als cinc 
anys. Ilevat de les molt greus. que prescriuen als deu , en 
canvi les sancions prescriu en als tres i als deu. Ens ha 
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sorpres que no tenguin com a mínim la mateixa durada en 
la prescripció. 

Són qüestions que els Grup Parlamentari PSM 1 EEM 
intentara subsanar, a base d'esmenes, com ja ho hem fet al 
text que va presentar el Grup Parlamentari MIXT. De totes 
maneres ja li hem manifestat que el nostre grup també dona
ra suport a aquesta proposta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup Parlamentari SOCIALlS
T A el Sr. Pons i Pons té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President , senyores i senyors diputats. Quan dia 15 de 
mare; d 'e nguany es va prendre en consieleració la Proposició 
ele lIei 3106/93, relativa a patrimoni historico-artÍstic de la 
Comunitat Autonoma ele les Illes Balears, presentada pel 
Grup Mixt, varem manifestar que era una \lei de bones in
tencions, pero que la seva formulació no era del tot feli¡;. Li 
varem una se rie de retrets importants , que era una llei massa 
centralista en relació a Govem i als consells insulars , que es 
fonament ava -ho va reconeixer el mateix portaveu elel Grup 
Mixt- amb una \lei que era la relativa a Andalusia, elaborada 
per a un territori continu , que té diferents diputacions, i per 
tant sobre un territori com pletament distint en aquest aspecte 
al de les IIles Balears, i que per tant aixo havia de ser corre
git a través de les esmenes pertinents. 

Li varem fer també el retret que hi havia una excessiva 
burocraCia, que hi havi a tota una serie de comissions balears, 
de béns immobles, mobles, arqueologia, etnología, etcetera, 
í que per tant hí havia tota una parafernalia que després el 
temps demostra que no és operativa; i que també era una lleí 
excessivament reglamentista, que mentre una lleí marc esta
tal, que és la L1ei de patrimoni historie espanyol, es limitava 
a 78 articles, la proposició de Ilei del Grup Mixt s'allargava 
fins a 109 articles en una materia referida a les IIles Balears: 
i que per tant havÍem eI'eliminar burocracia, havÍem el'eli
minar centralisme, havíem eI'eliminar elements reglamentis
tes impropis d-' una llei ; i definÍem que nosaltres volíem que 
aquesta lIei sigui simple, eficae;, insularista i municipalista. 

El Grup Parlamentari Popular ha presentat una esmena 
a la totalitat que corregeix en part alguns d'aquests defectes, 
pero que convé de totes maneres plantejar algunes reserves. 
És important que una competencia exclusiva de la Comunitat 
Autonoma de les l\les Balears, COI11 és eI'acorel amb I'article 
10.20 el patrimoni cultural, historie i paisatgístic d'interes 
per a la Comunitat AUlonoma, sigui objecte d'una regulació 
legal específica de les llles Balears, i que aquesta regulació 
tengui en compte allo que l'a rticle 39.6 ele I'Estatut d'Auto
nomia diu, que els COl1se\ls insulars podran tenir, i creim que 
han de tenir, funció executiva i gestió en materia de patri
moni arqueologic, historic, artístic i monumental. l és que 
quan un té una responsabilitat. I'ha d'enfrontar. L'a ny 1982 
va entrar a governar Espanya un govern socialista, i un deis 

elements importants a I'hora de fer erbalan¡; d'aquest 
govern sera indubtablement la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del patrimoni historic espanyol; perque sempre 
que hi ha hagut governs de caire progressista i reforma
dor, han afrontat a través de les Ileis i disposicions perti
nents els problemes que té un país per tirar endavant. 
El nostre patrimoni necessitava una regulació estatal, es 
va fer rapidament, d'octubre del 82 a juny del 85 es va 
crear aquesta Ilei marco En definitiva-el Govern socialis
ta va ser diligent, com ho havia estat la segona Repúbli
ca, que dos anys després d'haver estat proclamada, el 13 
de maig del 1933 ja va proclamar una lIei molt impor
tant també de protecció de patrimonio 

Aquesta diligencia és el que els socialistes haurÍem 
volgut veure en aquest Parlament de les IIIes Balears en 
relació al Govern. Han hagut de passar quatre consellers 
per la Conselleria de Cultura. Educació i Esports, i des 
de la conselleria no s'ha impulsat la protecció del patri
moni. Ha hagut de ser el Grup Mixt, ha hagut de ser un 
text alternatiu del Partít Popular per corregir aquesta 
situació. Per tant no hi ha hagut diligencia, i aixo és un 
fel preocupant. Si no hi ha hagut diligencia a I'hora ele 
proclamar una lIei, tampoc -ens temem- no hi ha hagut, 
i el perill és que no hi hagi, diligencia a I'hora d'aplicar 

- aquesta lIei que avui inicia el seu tramit parlamentari. 

Elements que conté aquesta alternativa global, aquest 
text alternatiu, i que tenim unes certes reticencies: Co
mene;ant, que haurÍem d'anomenar les coses pel seu 
nomo Aixo no és una llei del 'patrimoni cultural, és una 
Ilei del patrimoni cultural de les Illes Balears. És una 
petita anecdota, pero vol dir que hi ha petits detalls que 
s'haurien de corregir. 

L'artícle 4.2 ens planteja un tema que ha sortit, que 
és la Comissió Mixta de la Comunitat Autonoma de les 
IIIes Balears i I'Església catolica a I'hora d'establir el 
marc de col'laboració i coordinació per protecció del 
patrimoni; eliu que haura d'establir ... no, que ja existeix 
aquesta comissió: és una batalla parlamentaria que hem 
donat no sé quantes vegades. Hi ha una comissió mixta 
diocesis de les llles Balears-Govern de la Comunitat 
Autonoma, i no es reuneix, no té dotacions pressuposta
ries assignades clarament als pressu posts; repassin els 
pressuposts del 1.995, no hi ha res específic per al funci 
onament d'aquesta comissió, i la part eclesiastica, 2.000 
anys despr'és d 'exercici de les seves funcion s saben de 
que van, ja varen dir "per favor, per perdre el temps 
que no ens reuneixin. Si ens hem de reunir, que hi hagi 
pressupost i hi hagi funcions" . Per tant no han ele crear 
res a través el 'aguest article 4.2, esta creat, i es tracta de 
fixar dins la mateixa llei que hi haura una dotació pres
supostaria específica per a la protecció i difusió del 
patrimoni cultural de l'Església catolica, que és molt 
més del 50% ele tot el patrimoni cultural de les IIIes 
Balears. Per tant, aquesta Ilei ha de tenir en compte i ha 
ele contemplar un element tan important. 
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Reglamentisme: Té 105 artides, 5 addicionals, 2 transito
ries, 1 derogatoria i 3 finals. Per exemple, a l'artide 45 veim 
alla on du aquest reglamentisme tan exagerat. Una llei real
ment no és propi que digui que a una actuació arqueologica 
haura de dur-se un llibre diari, que una llei marc a nivell 
d'Illes Balears digui que el director de I'actuació arqueologi
ca no podra absentar-se del lloc on s'executa. Aixo és propi 
d'un reglament, pero aixo no és propi d'unaJlei, no hem de 
dir que un director d'unes excavacions no es pot absentar, 
aixo és un element totalment reglamentista, i n 'hi han mol
tíssims més que realment s'haurien de deixar per la regla
mentació posterior. Una llei ha de ser simple, ha de tenir un 
caracter general. Els elements reglamentaris són perillosos si 
s'busa d'ells, perque donen un encarcarament a la lIei, i si 
després la situació concreta no és realista, no s'adapta, resul
ta que hem de venir al Parlament a modificar a veure si un 
director d'una excavació se'n pot anar una estona ele l'exca
vació o hi ha ele ser sempre. I aixo és un exelllple una Illica 
pintoresc, pero exemplificaelor elel reglamentisllle excessiu 
que té aquesta llei. 

Els consells insulars en aquest text alternatiu han assumit 
un paper molt més important que a la proposició de lIei que 
havia presentat el Grup Mixt, que estava inspirada -crec que 
una mala inspiració- amb una lIei andalusa que no tenia res 
a veure a rUvel1 territorial ni institucional amb les IIles Bale
ars. Pe-ro se les veu una miqueta les plomes. Se li dóna un 
paper, peró la figura d 'un comíssari, que no li acaben de 
donar el seu nom, hi éso Els consells insulars per funcionar 
i reunir comissions insulars en materies de patrimoni no 
necessiten comissaris de la Consel1eria de Cultura del Govern 
ele la COlllunitat Autónoma. Som majors d'edat; els mallor
quins, menorquins, eivissencs i formenterers no necessital1l 
vigilants, ens sabem defensar tot sois, sabrem resolelre tot sois 
els nostres problemes. Per tant si hi ha una comissió interin
sular, alla tenen les funcions, pero a nivell insular no n'hi 
tenen cap. 

1 alla on es veu la reticencia a aixó deIs consells insulars 
és en el preambul, alla on c1iu -observin bé- "el Govern i 
l'Administració de la COlllunitat Autonoma no abdiquen, 
pero -aquest pero ben subratllat-, ele I'ambit elecisori que 
imposa la racionalitat organitzativa". Home!, abdicar, a mi 
no em consta que encara regnin, per tant no han eI'abdicar 
de res. 1 que vol dir, que el Govern és racional, racionalitza
elor, i que els consells insulars són irracionals'l Gabriel. que 
le l'CO, una altra_vegacla. Aqu('caela vegaela que ( ... ) un poc, 
el subconscient funciona; pero la lIei, resulta que la formula
ció és més insularista, i que per tant aquestes prevencions, 
aquestes frases desafortunades hauran ele desapareixer a 
l'hara de la redacció final ele la Llei. 1 si I'hi mantenen, mala
ment anirem, perque voldra dir que él pesar de tot hi van de 
mala retranca i no estan elisposat a reconeixer el paper que 
I 'Estatut atorga als consells--insulars ~ 

Un altre element important, el títol tercer, referit a patri
moni arqueologic. Esta protegit el patrimoni arqueologic 
alllb aquesta !lei'l S'ha vengut a elir que sí, pero C0111 que ja 
tenim experiencia ele gairebé una clotzena eI'anys cl'autono-

mia, i sabem que passa, volem que aquesta llei -i pren
guin nota, hi haura una esmena important en aquest 
sentit- imposi que les obres públiques que hagin d'afec
tar zones alla on hi hagi possibles restes arqueologiques, 
hi ha el'haver necessariament prospeccions o excavacions 
el'urgencia previes, res de discrecionalitat; perque tenim 
I 'exemple del Pla de carreteres, i l'hem repassat poble 
per poble, i resulta, com ja varem dir, que pot afectar 
zones d' Alcúdia, cova de Sant Martí; zones de Santa 
Margalida, la zona des Velar i molí d'enm Mostatxet; 
zona de Capdepera, ses Talaioles; L1ucmajor, zona de 
Son Noguera; i Sant L1oren<; des Cardassar, zona ele ses 
( ... ). Si aquestes restes arqueologiques tenen més valor 
o menys ho sabrem quan haguem fet les prospeccions o 
excavacions eI'urgencia, pero en aquesta comunitat auto
noma fan més via les excavaelores que no la política de 
protecció elel patrimonio No hi ha cap normativa que 
obligui la Conselleria eI'Obres PClbliques ni cap altre 
organisme a elur a terme aquestes prospeccions o excava
cions previes, i aleshores es poden proeluir destruccions 
que són totalment irreversibles. 

1 també hi ha un elemellt que m'ha sorpres molt, 
perque el subconscient els funciona molt als senyors del 
Partit Popular, No és ele rebut, i escoltin bé, que en el 
títol quart, allá on es parla del patrimoni etnologic, 
elocumental i bibliogriific, no es garanteixi que un ele
ment cultural importantíssim ele les IIIes Balears, com 
és la cultura oral, vol elir la cultura derivaela ele les vi
vencies de generacions ele ciutaelans d 'aquestes i!les, que 
han viscut unes alu'es epoques, un altre tipus de cultura, 
i que per tant el clia que aquestes persones elesapareixin 
tat aquest patrimoni que se sustenta sobre una base viva, 
no sobre una base ele papers ni de pedres, desapareixera, 
no es fací una normativa que aixo s'ha de recollir, s'ha 
el'orelenar i s'ha de publicar fins alla on sigui possible. 
Aixo és un tresor que es perel, que fins i tot amb el que 
s'ha recollit no hi ha cap actuació ele la Conselleria de 
Cultura perque es publiqui, i per tant estam exposats 
que si passen molts eI'anys el suport magnetic o visual 
que tenen ara aquestes vivencies recollides fins i tot es 
perdin. Per tant hi ha eI'haver Ull artide o uns artides 
específics que ho regulin. 

I a I 'article 63, aquí en materia de patrimoni etnolo
gic, documental i bibliogriific, ens trobam un article que 
volelríell1 vcure clesapareixer. COI11 és possible que es 
consideri la Ilengua catalana i les peculiaritats que pugui 
tenir el catala de les IIIes Balears patrimoni etnológic ele 
les IIIes Balears'l Com és que no han posat el castella, 
que també hi ha ciutaelans eI'aquestes illes que I'utilit
zen? Perque tenen una visió etnológica ele la !lengua. 
Consieleren que la Ilengua és una cosa antiga, és una 
cosa C0111 els papers vells, C0111 aquell escutet de tal fa
mília noble o tal altra, i que per tant I'han ele protegir 
com es protegeixell els clocu11lents antics, les coses anti
gues, "lo nostro". 1 aquí el subconscient els hajugat una 
passacla terrible. L'article 63.3, que diu "la protecció de 
la Ilengué1 catalana i les peculiaritats lingüístiques ele les 
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Illes es regid. per la seva normativa específica". Per aquest 
viatge no feien falta beasses, hi ha una llei -natura1ment incomplerta-
de normalització lingüística, perque és una cosa seriosa, 

pero hi ha una proclamació etnologica dins aquesta llei de 
patrimoni cultural de les IIles Balears. La llengua catalana és 
un instrument de comunicació mil·lenari . En aquestes illes és 
un instrument de comunicació, no és cap patrimoni etnolo
gic, no és cap fossil ni és cap paper vel!. Si ho consideren 
així, el millor és que dema venguin amb una esmena alter
nativa i suprimeixin la L1ei de normalització lingüística, 
perque ens hem d'aclarir. Pero el Grup Parlamentari Socia
lista, i esper que tota aquesta cambra, deu considerar que la 
nostra \lengua no forma part de cap patrimoni de fossils ni 
de papers vells. 

Per tant dins aquesta \lei, que en conjunt millora bastant 
el text que va presentar el Grup Parlamentari Mixt referit a 
patrimoni historico-artístic de la Comunitat Autonoma, 
mereix el nostre suporto tot i que, com veuen, hi ha encara 
reticencies importants, pero que es podran corregir a través 
de les esmenes pertinents, el debat en comissió, i el debat, si 
fa falta, en el Plenari final de consideració de la L1ei. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. En' torn de replica la Sra. Ferrer té la 
paraula. 

LA SRA. FERRER 1 BASCUÑANA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Molt 
breument, perque de vegades quan parlam de temes de 
cultura, com es pot comprovar aquí mateix, no és que inte
ressi molt, pero com que només ens interessen a vostes, ja 
ens han anunciat que vostes presentarien les esmenes, i en 
comissió després ho decidirem. Que aquesta !lei es pot millo
rar? Naturalment que es pot millorar, jo no entraré amb 
vostes a discutir article per article, així com hem fet fins ara, 
perque crec que hi podríem estar moltes hores, i ja els hi he 
repetit abans. 

Gracies, Sr: Peralta; gracies, Sr. Bosco i gracies, Sr. Pons 
per aquest suport a aquest text alternatiu que, ja els he dit 
abans i ja els he exposat els motius; i a voste, Sr. Peralta, dir
li que va ser una bona in.iciativa presentar aquesta Ilei, per
qué amb aquest text alter~atiu simplement I'hem millorada. 
Voste va posar la primera pedra, pero ens ha permés a nos
altres que posem I'edifici. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Ferrer. Intervencions en contrareplica? No 
h i ha i ntervencions. Acabat el debat, passarem ido a la vota
ció, i entenc que es pot considerar aprovada per assentiment 
aquesta esmena de totalitat amb text alternatiu. Queda, ido. 
aprovada. 

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