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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Comen~a 
la sessió. 

1.1) Pregunta RGE núm. 3843/94, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a actes per overbooking que s'han 
aixecat. 

El primer punt de I'ordre del dia corres pon a preguntes 
i la primera és la 3843/94 del diputat Sr. Antoni Pallicer i 
Pujol, no és present, en conseqüencia la pregunta decau. 

1.2) Pregunta RGE núm. 3844/94, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relatin a situació en que es troba el pla de 
modernització de I'oferta complementaria. 

La segona pregunta, la 3R44/94, també del Sr. Pallicer i 
Pujol, no és present, en conseqüencia la pregunta decau. 

1.3) Pregunta RGE núm. 3846/94, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat L1oren<; Rus i Jaume, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a situació en que es troba la trami
tació de "qualitat controlada" per al peix de les IIIes 8ale
ars. 

La tercera pregunta, la 3846/94 del diputat Rus i Jaume, 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a situació en 
que es troba la tramitació de qualitat comprovada per al peix 
de Balears. Té la paraula el Sr. Rus. 

EL ·SR. RUS I JAUME: 

Gracies, Sr. President. La pregunta és feta i dirigida al 
Conseller d'Agricultura i fa referencia a veure en quina 
situació es troba la tramitació de la qualitat controlada per 
al peix de les IIles Balears. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Té la paraula el Conseller Sr. Morey. 

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

Gracies, Sr. President. Bé, s'han dut a terme diverses 
accions per normalitzar els productes pesquers en els mercats 
i les peixateries, aixÍ com la identificació deis productes 
pescats per la flota pesquera professional de les IIles Balears. 

Les accions empreses s'han desenvolupat conjuntament 
amb la Conselleria de Sanitat i en concret amb la Oirecció 
General de Consum, ja que és I 'organ competent en aquesta 
materia, així com amb els diferents municipis. S'han man
tengut diverses reunions amb els majoristes i minoristes per 
informar-los i cercar la seva col.laboració. Per part deis tec
nics de la Conselleria d'Agricultura i Pesca s'han realitzat 

cursets de formació als inspectors de les diferents admi
nistracions implicades. 

Per part de la Federació Insular de Confraries de 
Pescadors de Mallorca, Flicopema, s'han comprat uns 
crotals per identificar el peix d'un cert tamany que ha 
passat per lIonja i aixÍ estanl ben identificat com a peix 
de les I1les, etiquetat en els mercats i a les peixateries. 

Finalment, la Oirecció General de Consum esta 
treballant en una norma que recopili la normativa exis
tent, que és molt dispersa i poc clara en aquests mo
ments sobre la comercialització del peix per tal de quali
ficar la documentació que s'ha d'acreditar en tot mo
ment per garantir una correcta informació en el consu
midor, mitjan~ant I'etiquetat i revaloritzar a través 
d'una bona qualitat els productes pesquers de les IIles 
Balears. I finalment esta previst fer una campanya pu
blicitaria quan comenci la normalització deIs productes 
pesquers de les IlIes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. El Sr. Rus té la paraula. 

EL SR. RUS I JAUME. 

Moltes gracies, Sr. President. Jo cree que el que ha 
expressat el conseller d'Agricultura, és tota una serie de 
mesures, algunes d'elles, que es duran a terme. Jo ti he 
de recordar al conseller que era el mes de desembre de 
I'any passat, quan es varen iniciar tota una serie de 
notícies referents al tema, i la veritat és que hi ha tota 
una serie de queixes, per dir-ho de qualque manera, 
d'algunes confraries, perque creuen que aixo s'ha retar
dat amb excés. Si bé és cert que hi ha algunes mesures, 
que pareix que encara es posaran en marxa i estan a 
punt de comenc;ar la seva activitat, nosaltres entenem 
que des d 'aquest caire el que va pareixer que en un 
principi, ja aquest estiu, s'havia de dur a terme, ha que
dat una mica desfasat en el temps. Entre d'altres coses, 
hi va haver la manifestació de que hauria tot un ti pus de 
comercialització, fins i tot els horabaixes, ho recordara 
el Sr. Conseller, i aquí a on va ser demanat fins i tot 
per bastants de comerciants i aixo creim que ha tengut 
poca resposta per part de la conselleria i entenem que 
s'hauria d'incentivar, ja que en aquests moments només 
les grans superfícies, pareix que són les que poden 
vendre els horabaixes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus . 

1.4) Pregunta RGE núm. 4460/94, presentada per 
I'Hble, Sr. Diputat Antoni Sansó i Servera, del Grup 
Parlamentari PSM i EEM, relativa a causes que impe
deixen el traspas de funcions i serveis en materia d'es
pectacles públics. 
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Passam a la quarta pregunta que és la 4460/94 del diputat 
Sr. Sansó i Servera del Grup Parlamentari PSM-EEM, relati
va a causes que impedeixen el traspas de funcions i de ser
veis en materia d'espectacles públics. Té la paraula el Sr. 
Sansó. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Grades, Sr. President. Ens agradaria saber quines són les 
causes que impedeixen aquest traspas de funcions amb el 
serveis de l' Administració General de I'Estat a la Comunitat 
Autónoma en materia d 'espectacles públics, com així esta
bleix l'article 10.25 de l'Estatut d'Autonomia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Té la paraula el Conseller Sr. Matas. 

EL SR. CONSELLER O'ECONOMIA I HISENOA (Jau
me Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Aques
ta materia d'espectacles públics forma part d'un paquet més 
ampli de conjunt de transferencies, que és el paquet que 
també hi ha una pregunta, no sé si avui o dema per contes
tar, que és el paquet deis casinos, jocs, apostes i associacions. 
Aquest paquet és realment un paquet important i la materia 
d'es¡Jectacles públics esta supeditada a I'evolució del_ conjunt 
de competencies d'aquesta transferencia, ja que el personal 
que es discuteix, és personal afecte del mateix ministeri, del 
Ministeri de l'lnterior. Per tant, a més a més aquest personal 
comparteix funcions, no és absolutament divisible, per tant 
el Ministeri de l'Interior engloba tot el paquet d'una forma 
conjunta i quan es resolgui el paquet conjunt, insistesc de 
casinos, jocs, apostes i associacions, incloura la transferencia 
de la competencia en materia d'espectacles públics . Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Vol tornar intervenir el Sr. Sansó'J Té 
la paraula. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President. Només dir, Sr. Matas, que voste 
sap que el nostre grup ha estat en certa manera crític en 
aque~t aspecte, perque nosaltres sospitavem d'aquest retard 
i pensavem que una vegada fet el pacte autonómic, de qual
que manera, Madrid faria més via en la tramitació. Nosaltres 
estarem a I'espera d'aquestes coses, com voste sap també hi 
haura altres preguntes reafirmant la nostra voluntat de saber 
almanco qua n vendran aquestes competencies i d 'estar pen
dents de quan venguin. O'aquí venen les nostres preguntes, 
perque ens preocupa aquest fet i ens preocupa aquest tema. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies Sr. Sansó . Vol tornar intervenir el Sr. Matas? Té 
la paraula . 

EL SR. CONSELLER O'ECONOMIA I HISENOA 
(Jaume Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President. Sr. Sansó, el que m'agradaria 
que Ji quedas ciar és que per la nostra part no quedara, 
ni queda. El que passa és que també és logic que aques
ta materia s'hagi inclos amb l'altra per la divisibilitat del 
personal afecte al cost efectiu de la transferencia. Oe 
totes maneres nosaltres acceptarem, i esper que les nego
ciacions vagin bé, quan es compleixin les condicions que 
nosaltres creim que són mínimes per a I'acceptació 
d'aquesta competencia . Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.5) Pregunta RGE núm. 3860/94, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del Grup Par
lamentari MIXT, relativa a construcció d'un escorxa
dor a Formentera. 

La cinquena pregunta és la 3860 del diputat Sr. Vidal 
i Juan del Grup Parlamentari MIXT, relativa a la cons
trucció d'un escorxador a Formentera. Té la paraula el 
Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors 
diputats. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, li faig 
aquesta pregunta perque I'any RR I'ajuntament de For
mentera, crec que era I'any 88, va rebre una suhvenció 
de 14 milions de pessetes per comen<;ar a construir un 
escorxador municipaJ, una obra, per cen , molt necessa
ria per a I'illa de Formentera . Li vaig dir a I'alcalcle 
quan m'ho va comentar, que si li havien dil de paraula, 
és com si fos per escrit, que I'any següent o els anys 
següenls se'ls farien efeclius els 10 milions de pessetes 
que falten per acabar la construcció d'aquest escorxador. 
Com que estam acabant la legislatura, i en els pressll
posts tal vegada hi ha qualque partida per a aquesta 
mena cI'obres, la meya pregunta és si tenen previsl dins 
la present legislatura complelar aquesta suhvenció. 1\101-
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Té la paraula el Conseller Sr. 
Morey. 

EL CONSELLER O'AGRICULTURA J PESCA ( 
Pere J. Morey i Ballester) : 

Gracies, Sr. President. La invers;ó projectada, total 
sera de 20.873.000 pessetes. El que nosaltres tenim 
previst és que en el moment en que s'acabin aquestes 
obres, se certifiquin aquestes obres, nosaltres farem una 
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transferencia a l'Ajuntament de Formentera per valor de 
7.305.698 pessetes que és la part que ens correspondria. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Morey. Vol tornar intervenir el Sr. Vidal? Té 
la paraula. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Moltes gracies. Sr. Morey i li puc dir que l'a1calde va 
arrodonir la xifra i em va dir 10 milions de pessetes. De totes 

t>' maneres. és una bona notícia saber que immediatament 
després de tenir la certificació d·obra. i així els ho faré 
saber. a ell i naturalment a I'opinió pública. la Conselleria 
d'Agricultura i Pesca fara efectiu el que resta quant a la seva 
subvenció . Moltes gracies. 

n 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies. Sr. Vida\. Vol tornar intervenir el Sr . 
Conseller ? No. 

1.6) Pregunta RGE núm. 3847/94, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Joan MarÍ i Serra, del Grup Parlamentari SO
CIALlST A, relativa..a situació legal deIs apartaments turís
tics Orquídea de Santa Eulalia del Riu . . 

La següent pregunta es la 3847/94 del Sr. loan Marí i 
Serra del Grup Parlamentari SOCIALISTA de la situació 
legal deIs apartaments turístics d 'Orquídea de Santa Eulalia 
del Riu. Té la paraula el Sr. Marí. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Gnlcies, Sr. President. Jo entenc que aquesta pregunta 
anava dirigida al conseller de Turisme, i no el veig aquí, si 
la vol contestar un altre. molt bé ... . sí. diuen que sí. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí. Sr. Marí. va dirigida al Govern aquesta pregunta , no 
a cap conseller en concret. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

' . 

Gracies. Sr. President. Quan es va donar la lIicencia, 
segons les notícies que nosaltres tenim. als apartaments 
Orquídea de Santa Eulalia. va ser amb la condició que es 
condicionas un solar que tenen davant per a esplai deIs pro
pis c1ients. donant compliment a la Ilei vigent, les distintes 
lIeis Cladera. que coneixem en aquest parlament, i a hores 
d'ara, d'aixo no s'ha fet res, no s'ha fet per aquesta empresa . 
Per tanto la pregunta que li feim és quina és la situació legal 
en I'actualitat deIs apartaments turístics Orquídea de Santa 
Eulalia del Riu? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Marí. Té la paraula el Conseller Sr. 
Matas. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 
( Sr. Jaume Matas i Palou): 

Grades, Sr. President. Sr. Marí, d'acord amb la 
resolució del 14 del 3 del 89, la Conselleria de Turisme 
autoritza I'obertura d 'aquests apartaments, i en conse
qüencia i en I 'actualitat la situació d 'aquests aparta
ments és d'una autoritzadó legalitzada. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Matas. Vol tornar intervenir el Sr. Ma
rí? Té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Senyor Conseller, jo li agraesc 
les seves paraules i no n'he de dubtar. El que sí és ciar 
és que en I'opinió pública i sobretot en distints empre
saris d'aquella zona es té el coneixement que se'ls va 
posar aquesta condició i no han condicionat aquest solar. 
Per tant, si hi ha una llei, nosaltres entenem, i és el 
moti u d'aquesta pregunta, perque evidentment jo no 
conec qui és el propietari ni hi tenc res en contra i ni 
m'importa el que esta fent, pero sí que és veritat que 
hi ha la sensació que la lIei només es fa complir per a 
alguns, i és aixo el que fa que nosaltres formulem aques
ta pregunta i demanem al Govern, que una vegada que 
hi ha una lIei vigent, doncs es faci complir per tothom, 
cosa que a pesar del que voste diu, cree que no és així. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí. Sr. Matas. vol tornar a intervenir? 
Té la paraula. 

EL CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Sr. 
Jaume Matas i Palau) : 

Gracies, Sr. President. Sr. Marí, jo li con test la pre
gunta que voste ha formulat, que és la de la situació 
legal d'aquests apartaments, i insistesc que la situació 
legal d 'aquests apartaments en aquests moments és 
d 'a utorització legal itzada, si vos te creu convenient re
captar qualque ti pus més ampli d ' informació, que no 
figurava a la seva pregunta, nosaltres en molt de gust la 
recaptarem i la hi aportarem. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. 

1.7) Pregunta RGE núm. 3845/94, presentada per 
I'Hble. Sra. Diputada Encarna Magaña i Alapont, del 
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Grup Parlamentad SOCIALISTA, relativa a pobles on s'han 
creat unitats d'actuació i centres específics d'atenció a la 
dona. 

La setena pregunta és la 3845/94 de la diputada Sra. Ma
gaña i Alapont del Grup Parlamentari SOCIALISTA .. ,. sí, 
Sr. Matas. 

, 1 EL CONSELLER O'ECONOMIA I HISENOA ( Sr. 

• 

Jaume Matas i Palou): 

El Govern demana ajornament perque la Vice-presidenta 
voldria contestar aquesta pregunta personalment, gracies . 

EL SR. PRESIDE NT: 

Queda ajornada aquesta pregunta. 

1.8) Pregunta RGE núm. 3848/94, presentada per J'Hble. 
Sr. Diputat Joan MarÍ i Serra, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a situació administrativa deIs ex pe
dients d'ocupació deis terrenys expropiats per a la construc
ció de la ronda de Ses Pai'sses a Sant Antoni de Portmany. 

La 3848/94 és la vuitena pregunta que formula el diputat 
Sr. Marí i Serra del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relati
va a la situació administrativa de I'expedient d'ocupació deis _ 
terrenys expropiats per a la construcció de la Ronda de Ses 
Pai'sses a Sant Antoni de Portmany. Té la paraula el Sr. 
Marí i Serra. 

EL SR. MARÍ I SERRA: 

Gnlcies; Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Conseller, una vegada més ens hem de referir a les expropia
cions de la ronda de Ses Pai'sses de Sant Antoni i ens hi hem 
de referir perque és un tema que encara no esta resolt, per 
tant el que li preguntam és quina és en I'actualitat la situació 
administrativa deis expedients d'expropiació deis terrenys, 
que varen ser expropiats per a la construcció de la Ronda de 
Ses Pa'isses de Sant Antoni de Portmany. 

EL SR. PRESID E NT: 

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

EL CONSELLER O'OBRES PÚBLIQUES I ORO ENA
CIÓ DEL TERRITORI (Sr. Bartomeu Reus i Beltran): 

Sr. President, Sr. Diputat. Oia 15 de juny d'enguany hi va 
hav una primera reunió amb afectats on un percentatge 
baix d 'afectats varen expressar conformitat a valoracions 
donades. Dia 24 de novembre hi torna a haver convocada 
una reunió. Confiam que hi hagi més acord amb afectats i si 
es així, part d'aquests expedients podran fer molta via. Els 
altres queden subjectes, evidentment, al que marqui la legali
tat respecte a reclamació de valors. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr . Reus . Vol tornar fer ús de la paraula? 
Sr. Marí, té la paraula. 

SR. MARÍ I SERRA: 

Gracies, Sr. President. Efectivament, Sr. Conseller, 
aixo és així. Tenim coneixement d'aixo, pero jo entenc, 
Sr. Conseller, que el que no es pot fer, almanco aixo és 
el que nosaltres entenem, és enganyar la gent. No es pot 
anar, després de 4 anys d'haver expropiat uns terrenys, 
anar a oferir uns preus d'aquests terrenys 4 vegades per 
davall de la se va valoració cadastral. Jo entenc, no sé 
que pensen els senyors diputats d'aquesta sala, pero jo 
entenc que aixo és una verladera, no sé, per dir-ho 
d'alguna manera, una injustícia de cara en aquests ciuta
dans. Gracies . 

EL SR. PRES IDENT: 

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

ELCONSELLE R O'OBRES PÚBLlQUES IOROE
NACIÓ DEL TERRITORI (Sr. Bartomeu Reus i Bel 
t·ran): 

Sí, Sr. President. La base inicial de valoració pensam 
que és ajustada i, en qualsevol cas, hi ha tota una trami
tació legal que és la pertinent per discutir els valors. 
Només dir aixo. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies , Sr. Conseller. 

I.9) Pregunta RGE núm. 3839/94, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Joan Rosco Gomila i Barber, del 
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a causes que 
impedeixen el traspas de funcions i serveis en materia 
d'ensenyament universitario 

La novena pregunta la .18.19 del Oiputat Sr. Gomila 
i Barber del Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa a 
causes que impedeixen el traspas de funcions i de serveis 
en materia d'ensel1yament universitari o Té la paraula el 
Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA I BARBER: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, s'havia anunciat, 
després d'unes reunions mantingudes amb el Govern de 
l'Estat, que al comen<;ament de I'any 95 tendríem les 
transferencies en materia d'educació universitaria . Com 
a primera passa per, en pocs anys, és a dir a principis 
del 97, tenir la totalitat de competencies en educació . 
Veim que no sera dins el proper gener del 95 que ten
drem aquestes competencies en ensenyament universita -
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ri i estam interessats per saber quines són les causes que 
impedeixen a la nostra comunitat autónoma tenir aquest 
traspas de competencies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Té la paraula el conseller Sr. Matas. 

E L SR. CONSELLER O'ECONOMIA J HISENOA ( 
Jaume Matas i Palou): 

Gnlcies, Sr. President. Sr. Bosco, el tema del traspas de 
~ les universitats és un tema que efectivament ha obert, jo 
i cree. un nou procés de valoració de les transferencies dins 
¡ el que és el desenvolupament del pacte autonómico Nosaltres 

en el moment en que varem iniciar la negociació del traspas 
de les universitats, ja varem deixar d'una forma molt clara , 
quines eren les pretensions d'aquesta comunitat autonoma 
per poder acceptar aquest procés de transferencies. Una 
universitat jove en formació, com és la de les IIles Balears, 
no g;lUdeix de les inversions de reposició, de les inversions ja 
realitzades que es puguin emmarcar dins el que era la valora
ció tradicional del cost efectiu de les competencies estatals, 
perque :1quest govern va plantejar al Ministeri d'Educació i 
varem ser els primers que ho varem plantejar, qu.e era im
prescindible adjuntar el que és la valoració de la inversió de 
la reposició, una inversió nova que resituas, nosaltres esta
vem disposats a negociar quin seria el decalatge d'aquesta 
inversió , pero una inversió nova que asseguras als ciutadans 
d 'aquestes illes la universitat que es mereixen i la universitat 
que nosaltres creim que és la que han de tenir aquestes illes, 
i nosaltres evidentment el que no podem és acceptar un altre 
tipus de valoració, si bé també vull recordar-li que a partir 
d'aquest moment inicial de les conversacions amb la Comu
nitat Autónoma de les IlIes Balears. moltes altres comunitats 
autónomes es varen sumar a les nostres peticions i en aquest 
moment el nostre problema és compartit per moltíssimes 
altres comunitats autónomes que tenen universitats joves que 
no estan tolalment desenvolupades. Gracies. 

.. 

± 

E L SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr.Malas. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. 
Gomila? Té la paraula. 

EL SR. GOMILA I BARBER: 

Sí. Sr. President. Sr. Conseller, hem d'entendre que el 
problema que no tenim les transferencies en materia univer
sitaria és un problema de doblers, un problema de manca de 
voluntat de posar doblers per a futures inversions i ampliaci
ons que es puguin fer a la universitat. Nosaltres quant al 
pacte autonómic, ja en el debat de I'estat de la Comunítat 
Autónoma, aquest parlament ja va posar de manifest el seu 
incompliment i per tant no ens estranya que es vagin donant 
lIargues, peró hem d'entendre de la seva resposta, que és un 
problema merament económico 

EL SR. PRESIDENT. 

Gracies, Sr. Gomila. Vol fer ús de la paraula el Sr. 
Matas? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER O'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Jaume Matas i Palou): 

En aquest moment el problema és basicament eco
nómic, peró a més de ser económic, és un problema de 
legislació, a causa que si l'Administració Central no 
modifica la seva va loració de les transferencies. és difí
cil que pugui realitzar aquest tipus de transferencies. Jo 
de totes maneres Ii vull recordar que el president del 
G overn estatal. de l'Administració Central, el Sr. Gon
zález en el debat del Senat de I'estat de les autonomies 
ja va dir de paraules directament seves que ell creia que 
podien tenir per la seva part problemes per poder realit
zar aquesta transferencia . G racies. 

E L SR. PRESID E NT: 

Gracies. Sr. Matas . 

1.10) Pregunta RGE núm. 4488/94, presentada per 
I'Hble. Sra. Diputada Encarna Magaña i Alapont, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTAr-relativa a transfe
rencia de les competencies referents a la dona als con
sells insulars. 

La desena pregunta és la 4488/94 .. .. sí, Sr. Matas 

EL SR. CONSELLER O'ECONOMIA 1 HISENDA 
(hume Matas i Palou) : 

Sí, gracies Sr. President, li demanaria ajornament 
perque la Sra. Vice-presidenta vol contestar personal
ment aquesta pregunta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gn'lcies, Sr. Matas. Oueda ajornada aquesta pregunta 
fins a la propera sessió de la setmana que ve . 

11.1) Proposició no de I1ei RGE núm. 3368/94, pre
sentada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a ampli
ació de la xarxa d'atenció als drogodependents. 

Passam al segon punt que correspon a proposicions 
no de lIei i veurem en primer 1I0c la 3668/94 del Grup 
Parlamentari MIXT, relativa a ampliació de la xarxa 
d 'atenció als drogodependents . Té la paraula pel grup 
proposant el diputat Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Estam 
esperant amb expectació que surti a lIum pública el pla 
autonómic de drogues, que en aquest moment s'esta 
confeccionant a la Conselleria de Sanitat i Seguretat 

'. 
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Social, per saber si ens diu quants de drogodependents hi ha 
a les IIIes Balears, quants de toxicomans, quina és la situació 
d'aquests toxicomans, si van a centres de tractament, siguin 
ambulatoris o siguin comunitats terapeutiques i quants n 'hi 
ha de descontrolats; perque aixo fins ara no ho he pogut 
ac\arir, o sigui, quina és la situació real. 1 cree, per la infor
mació que tenc, que és molt difícil d'avaluar, no sé sapo 

Jo vull comen~ar dient que un toxicoman descontrolat 
representa uns problemes evidentment superiors als que 
esta n sota control i evidentment aquests problemes estan 
relacionats amb la salut pública. No podem oblidar que els 
toxicomans són els grups de més risc quant a la transmissió 
de la sida. També hi ha problemes de seguretat ciutadana i 
també hi ha problemes de marginació, o sigui, aquesta gent 
s'automargina sense que ningú no els pugui donar una ma. 

Jo sé que el Govern esta fent importants esfor<;os, per 
exemple amb el Projecte Home, i aquest projecte possible
ment és un projecte que té uns resultats, dins del possible, 
bons, no es tracta de criticar el Projecte Home, jo crec que 
és un bon projecte, pero aquest projecte no pot a arribar a 
tots els drogaaddictes. I per que no hi pot arribar?, perque 
un drogaaddicte pugui tenir accés al Projecte Home hi ha 
una fase previa que requereix una atenció deis seus familiars 
molt important. Concretament en el centre d'acollida, en dies 
laborables s'ha d 'assistir diariament des de les nou del matí 
fins' després de dinar. La resta del dia s'ha d 'est?r perma
nentment acompanyat d'un familiar o persona responsable . 
Ciar, quants deis que es droguen tenen familiars o persones 
que se'n vulguin fer responsables des del migdia fins a I'en
dema matí, a les nou?, quants? 

I amb aixo, que vull dir? Vull Crltlcar aquest projecte?, 
no, en absolut, el que vull dir és que hi ha una part deis 
drogaaddictes que poden accedir al Projecte Home perque 
tenen suport familiar, pero una pan molt important deIs 
drogaaddictes, que molt possiblement mai no hi podran arri
bar, perque estan desagregats, es troben en un estat en que 
no tenen el suport familiar adequat perque els ajudin en 
aquesta primera fase. Aleshores, que vull dir amb aixo?, amb 
aixo vull dir que fa falta diversificar els esfor<;os per tota la 
comunitat, entre cometes, de addictes a les toxicomanies. Hi 
ha d'haver programes, no tan forts com el Projecte Home, 
pero que permeti disminuir, reduir I'addicció que permeti 
lluitar contra la transmissió de la sida, que permeti alleugerir 
la ~arginació en que es troben aquests drogodependents, que 
per 'una raó o per I'altra no puguin arribar a projectes com 
el Projecte Home. 

Si avui un drogaaddicte crida per exemple al servei muni
cipal de drogodependencies de ]'ajuntament, molt possible
ment li diran, aixo evidentment per fer un tractament ambu
latori, molt possiblement Ji diran que d'aquí tres mesos li 
donaran una hora. Oue ha de fer aquest home, aquesta per
sona, que ha de fer?, tres mesos. És possible que aquesta 
situació es mantengui? Aquesta es la pregunta . Aixo és per 
a un tractament ambulatori. 

Si nosaltres ens acostam a la Creu Roja, la Creu Roja 
té un conveni amb la Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social, que es diu Programa de reducció de risc i millora 
de la qualitat de vida, que esta dedicat als toxicomans de 
major marginació i en aquests se'ls tracta amb metado
na, no sé si a tots o a una part important, per exemple 
a mi em consta fefaentment que els vei'nats de la zona 
de la Creu Roja tenen moltes queixes, perque alla es 
concentren tots aquests toxicomans, perque hi ha un 
únic centre en tot Palma, i aixo causa molesties impor
tants als vei·nats. Si hi hagués una diversificació, aquest 
fenomen es diluiria, no seria tan important. 

Després, en els tipus de tractament, jo no som espe
cialista , pero sí he escoltat els especialistes i em diuen 
que són molt importants els aspectes psicologics, els 
aspectes de salut mental. No es tracta tant del problema 
físic que crea I'addi cció a les drogues, sinó del proble
ma psicologic. I ai xo requereix també un major esfor¡; 
en els centres d'ate nció, una majo r qualitat, tenir uns 
equips més pluridisciplinars que tractin el s drogaaddic
tes. 

Per posar metadona hem dit que és a la Creu Roja, 
hi ha un centre a Maó i un centre a Eivissa i no n 'hi ha 
més. Ja sé que s'han fet esfor<;os darrerament, com per 
exemple el Consell Insular de Mallorca que ha obert un 
centre al carrer General Riera, un equip d'atenció a les 
toxicomanies que tracta els toxicomans de la comarca de 
Palma, no només els de Palma, sinó de la comarca Pal
ma i periferia, també n'hi ha un altre a Inca i un altre 
a Manacar. Són uns centres de tractament que s'han 
obert recentment i que suposen un esfon:;. Pero amb 
aixo no n'hi ha suficient. I si entram a In reinserció ens 
trobam que els únics centres que tenen previst una rein
serció és el Projecte Home, que com se sap té tres fases; 
la primera fase és el centre d'acollida, que he dil que és 
tan difícil, perque els toxicomans necessiten la compa
nyia constant deis familiars ; després el centre de tracta
ment, la comunitat terapeutica de Ses Sitjoles, i la terce
ra fase que és la comunitat de reinserció. Pero, a pan 
del Projecte Home, que més hi ha per reinsertar els 
drogaaddictes; sí, I'associació Remar també té algun 
centre, un per a homes i un per a dones a I'illa de Ma
llorca, pero els altres no tenen programes de reinserció. 

Davant tot aixo, el que entenem és que el Govern ha 
de fer esfor<; més important, per exemple, si comparam 
amb Galícia, la Junta de Galícia, segons les informaci
ons que tenim, té set granges, el Govern de la Comuni
tat Autonoma només té un conveni amb la Creu Roja, 
pero a part d'aixo no té cap granja propia, sí evi
dentment col.labora amb el Projecte Home, i aixo consi
deram que és insuficient. Per tant fa falta dedicar majors 
esfor¡;os a l'ampliació de la xarxa d 'atenció del grau 
drogodependents. Ouant a I'enfocament, evidentment, 
evidentment pensam que si hi ha associacions no gover
namentals que poden fer aquesta feina, se'ls ha de po
tenciar i s'ha d'anar per la .Iínia d'establir convenis 
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entre el Govern i aquestes associacions no governamentals, 
pero també el sector públic ha de tenir una participació per 
complementar totes aquestes associacions no governamentals . 
I en aquest sentit tenim els dos primers punts de la proposi
ció no de lIei. 

El primer és que el Parlament de les lIIes Balears insti el 
Govern a fer les gestions oportunes perque es facin convenis 
en centres d'atenció sanitaria per tal d'habilitar-los com a 
centres d'atenció de drogodependencies. 

Respecte de la metadona m'he deixat una cosa molt im
portant -lIastima que no m'escolti el Sr. Conseller-, i és que 
pareix que es reparteix el divendres per a tot el cap de setma
na, i que nquesta metadona es reveno Aixo no ens ho ha dit 
una sola persona, sinó diverses. entre els toxicomans quan 
se'n duen la metadona per a to! el cap de setmana, no és 
tola per a ell sinó que es reven o Aixo vol dir evidentment que 
la metadona s'ha de donar cada dia. no es po! donar només 
cinc dies a la setmana . Per tant fa falta un esfor¡;, es un 
esfor¡; més que s'ha de fer dins aquest programa. 

El punt segon és que es facin més convenis amb altres 
centres d'atenció sanitaria, perqué puguin ser centres també 
d'atenció a drogodependents, s'ha de desconcentrar I'atenció, 
no a un sol punt, sin-ó a aiversos punts i d~sprés crear nous 
centres d'acollides per a drogodependents, per a la desintoxi
cació . 

l finalment el punt 3, evidentment, és tractar deis progra
mes preventius, que és el més important i que no he dit jo 
fins ara, pero que és c1aríssim, pens que el Govern no ha 
dut una bona política en el sentit de retallar programes com 
els educadors de carrer que s'han fet durant aquest any i que 
s'haurien de tornar a destinar més recursos a tot el que és la 
prevenció, perque és el millor que ens pot passar, que no 
n'hi hagi. Aixo és impossible, pero almanco que no creixi, 
que s'estabilitzi o que davalli la població de les IlIes Balears 
de toxicómans. 

(El Sr. Vice-president primer subsliweix el Sr. Presiden/ en 
la direcció del deba/) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Altres grups que vu~guin intervenir? 
Per part del PSM-EEM té la paraula el Sr. Sansó. 

EL SR. SANSÓ l SER VERA: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Pascual, 
almanco estam d'acord que estam a I'espera d'aquest pla de 
drogues que des del Govern voldríem ja veure presentat. 
Voste ha dit que aixo ajudara a diversificar. Nosaltres espe
ram que aquest pla arribi també i que serveixi per coordinar. 
Jo crec que quan parlam de la qüestió principalment de 
drogues i de la problematica de envolta la droga, fa falta 
parlar molt de la coordinació entre les institucions, cosa que 
també s'ha de dir que qualque cosa s'esta fent. Des del nos-

tre grup sempre ha trobam un poc insuficient, pero 
supos que aixo és un poe la nostra feina, de veure les 
coses des del Govern, pero veure-Ies amb certa reserva, 
pensant que sempre en aquesta qüestió, sempre és possi
ble o sempre és desitjable fer un poc més. 

Segons la memoria del Pla Nacional de Drogues a les 
IlIes Balears, és cert que registram un alt grau de droga
addicció. Aquest fet, i sense que aixó suposi voler entrar 
en cap tipus de guerres de xifres, perque supós que no 
coincidiríem o serien almanco molt discutibles, no en
traré en aquesta guerra, pero sí vull dir que aquest fet 
ens ha preocupa i ens hem de sensibilitzar per aquest 
tema. 

Sabem que és molt difícil dins la societat actual, en 
la societat en que ens movem, eradicar del tot els pro
blemes derivats del consum de drogues. Aixo supos que 
si no és impossible, almanco és molt difícil. Aixó no 
impedeix peró que des de les institucions i des de I'opo
sició, per aixo parl, intentem almanco posar els mitjans 
possibles i necessaris per aconseguir-ho. Des del PSM
EEM volem manifestar una vega da més que des del 
nostre punt de vista consideram insuficients els mitjans 
posats per part de la Comunitat Autonoma o per part 
del Govern per eradicar aquests problemes. És sabut que 
el tractat de la Unió Europea ha assenyalat que la pre
venció de I'abús de drogues és una prioritat dins la salut 
pública. Els actes del Govern de la Comunitat Autóno
ma, per tant, dins aquesta premissa, haurien d'anar 
encaminats a reduir els problemes ocasionats per les 
drogues, a promoure estils de vida saludables, prevenir 
les toxicomanies i ajudar les persones que tenen dificul
tats a causa del consum de drogues. 

Se'ns dira que de qualque manera, amb tot el seu 
dret, el Govern ens pot dir que de qualque manera tot 
aixo ja s'esta fent. Jo vull dir que per part del nostre 
grup consider que s'estan fent coses, pero sota del nostre 
punt de vista són insuficients. 1 d'aquí que hagi fet 
aquesta exposició, per dir-li, Sr. Pascual, que per exem
pie dins la proposir:ió no de \lei que se'ns presenta no 
veim cap inconvenient de votar favorablement aquest 
punt tres, perque cree, i estic clarament segur, que de 
qualque manera hi ha municipis amb molta més inci
dencia sobre aquest tema. Tant a Mallorca, com a Eivis
sa, és cert que la droga ha aportat aquesta inseguretat 
ciutadana, ha aportat mes robatoris, pero principalment 
aixo concentrat a certes eiutats i a certes zones turísti
queso Per tant, veim molt bé aquest punt tercer, pero 
deis altres dos punts, sí que ens agradaria, almanco, un 
aclariment més amplio Tal vegada després de sentir 
I'opinió del grup majoritari podrem també de qualque 
manera opinar favorablement o almanco abstenir-nos en 
aquests dos punts, ja que quan ens diu: "fer les gestions 
oportunes amb d'altres centres d'atenció sanitaria, per 
tal d'habilitar-los com a centres d'atenció a les drogode
pendencies", ens agradaria que amplias un poc que vol 
dir aixo, perque es una cosa molt ampla en aquest sen-
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tito No sabem si aixo vol dir atenció sanitaria, on?, a tots els 
hospitals, a Son Dureta?, perque certament també s'estan 
fent coses, aleshores ens agradaria que per part del grup que 

1

I1 
presenta aquesta proposició no de lIei se ' ns amplias que vol 
dir quan diu "centres d'atenció sanitaria" . 

» 

1 referent al punt 2, vos te n 'ha anomenades unes, no 
anomenarem tampoc totes les associacions, que de qualque 
manera fan feina, jo diria que n 'hi ha més de les que ens ha 
dit el Sr. Pascual, per tant , nosaltres no sé si serÍem més 
partidaris d'ampliar I'ajuda a aquestes associacions, pero no 
necessariament que hagin de dependre del Govern balear i 
nosaltres hi posam les nostres dubtes, ja que consideram que 
hi ha associacions que fan una feina, que jo crec que és una 
feina a tenir molt en compte en la qüestió de drogodepen 
dencies, tant associacions, com fins i tots granges que no 
depenen del Govern, pero que tenen de qualque manera una 
ajuda d'aquest govern, per tant nosaltres en el punt tercer ja 
ti dic de principi que hi estam d'acord, perque consideram 
que tots els mitjans que es posin encara seran insuficients, 
pero en els dos primers punts ens reserva m el fet per a des
prés del debat, a entendre millor aquesta proposició, perque 
sabem que hi ha centres sanitaris que fan un a feina en drogo
dependencies i també sabem que molts de centres d 'acollida 
no dependents del Govern fan una feina que nosaltres vol 
dríem que continuas i que aixo no vol dir que el Govern, via 
ampliació de les ajudes a aquests centres, no fos encara més_ 
positiu, que crear els seus propis centres. Per tant, ens reser
vam els altres dos punts i deim que sí al punt tercer. Graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó . Per part del Grup Parlamentari SOCJ
ALIST A té la paraula el Sr. Gómez Arbona. 

EL SR. GÓMEZ I ARBONA: 

Gracies, Sr. President. No fa moll, com han recordat els 
altres portaveus, ja es va discutir en aquesta sala una proposi
ció no de Ilei, crec recordar, presentada pel Grup Popular, 
demanant que el Govern presentas el famós pla territorial 
sobre drogues. En aquell pie me 'n vaig encarregar de felicitar 
el Grup Popular per ser valent de reconeixer que el Govern 
no tenia cap tipus de pla i per fi es decidien a demanar que 
el Govern presentas aquest pla, sense marcar cap tipus de 
termini. 

Fa pocs dies, el conseller va dir aquí a un debat o arrel 
d'una pregunta que li varen fer, que confiava que abans que 
acabas la legislatura el pla territorial estaria presentat en 
aquesta cambra. La veritat és que aquest diputat, que ja du 
uns quants d 'anys, desconfia bastant, no de la paraula del 
conselIer, que fins ara no hem tengut mostres per desconfiar, 
pero sí del talant del Govern respecte del tema de drogues, 
perque ha estat un deis temes que ha estat més abandonat 
per part del Govern, i no em referesc tant a la quantia eco
namica que hi hagi dedicat, sinó a com ha dedicat els esfor
c;os i quins tipus d'esfon;os hi ha dedicat. 

Avui, la proposició no de lIei que presenta el Grup 
Mixt, fa referencia a tres punts, jo diria que poc con
crets, bé, dos punts molt poc concrets i un punt més 
concret, sobre el tema de les drogodependencies . Les 
pegues que li ha posat el portaveu del PSM i EEM sobre 
els dos primers punts, hem de dir que els feim nostres, 
perque al primer punt , quan diu "fer gestions oportunes 
amb altres centres", aquest "alu'es" ens agradaria que es 
concretés més, que vol dir amb aixo d'''altres''?, a quin 
tipus de centres sanitaris fa referencia? I quan diu que 
els han d'habilitar com a centres d'atenció, quin tipus de 
centre d 'atenció, desi ntoxicació, deshabituació, reinserci
ó? És un tema molt important, perqué no ens podem 
pronunciar sobre una proposta si no sabem exactament 
que vol dir. 

Ouant al segon punt, quan parla del centre d'acollida 
per a drogodependents , nosaltres aquí tenim un cen 
dubte, perque quan nosaltres hem demanat dive rses 
vegades al Govern que faci un pl a, és perqué nosaltres 
entenem que el tema de la drogodependéncia no és un 
tema puntual, de fer o centres de desintoxicació o de fer 
centres de deshabituació o qualque tipus de granja de 
reinserció , jo cree que el tema s 'ha de contemplar sem 
pre com un to t , com un pla, i aquesta és la crítica que 
sempre li hem fet al Govern i, pe r tant, en aquest mo
ment, demanar centre d 'acollida. que a mi m'ha semblat 
entendre, que únicamellt fa refe rencia a desintoxicació, 
si falt a el tem a de reinserció, que normalment és la 
tercera part on la majoria de gent, de persones que 
tenen aquesta malaltia solen fallar, perque no poden 
tornar a reinsertar-se dins la societat, la veritat és que jo 
crec que no és, d'entrada , una cosa convenient demanar 
una cosa sense tenir aclarit tot el tema . 

La veritat és que a aquesta proposició no de lIei li 
veig molt bona voluntat, per I'exposició que ha fet el Sr. 
Pascual cree que el tema de la drogodependencia és 
certament molt preocupant, no llomés pel tema de la 
delinqüencia que pugui produir, sinó pels temes sanita
ris , els temes de salut, els temes de malalties, i jo cree 
que és un tema que el Govern hi ha dedicat mo\t d'es
for~os, i jo aprofitaria avui aquesta intervenció. per 
demanar al Govern que d'una vegada per totes, ens 
dugui el pla territorial de drogues, i aquí, a aquest par
lament el podrem discutir i els diferents grups podrem 
fer les nostres apor:acions en aquest tema . Gracies. 

(El Sr. PresidelJl reprell la direcció del debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gómez i Arbona. Pel Grup PP-UM, la 
Sra. Alberola té la paraula . 

LA SRA. ALBEROLA 1 MARTÍNEZ: 

Gracies , Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El nostre 
grup no considera oportú donar suport a la proposició 
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no de !lei que presenta avui el Grup Mixt relativa a amplia
ció de la xarxa d'atenció als drogodependents, tota vegada 
que per encarrec d 'aquest parlament, la Direcció General 
d'Acció Social de la Conselleria de Sanitat del Govern balear, 
elabora ja el pla regional de toxicomanies, com a conseqüen
cia d 'haver estat aprovada per aquesta cambra la Proposició 
no de lIei 1271/94, presentada pel nostre grup PP-UM, relati
va a pla regional de toxicomanies, i que vostes, el seu grup, 
va votar a favor. 

El pla s'elabora amb la col ' laboració del comite d'experts 
format per tecnics de reconeguda experiencia en el camp de 
les toxicomanies, i que treballen a diferents institucions com 
són el Govern balear, el Consell Insular de Mallorca, de 
Menorca, d'Eivissa i Formentera, ajuntament de Palma, 
Universitat de les Illes Balears, Fiscalia antidroga, Insalud, 
Mee, institucions penitenciaries, col'legis de metges, organit
zacions no governamentals, Projecte Home, Creu Roja i 
d'altres institucions. Aquests experts estan elaborant el pla, 
en funció de les necessitats detectades en les investigacions 
previes encomanades a la Universitat, per raons metodologi
ques i operatives s ' han constitu'it quatre equips, el primer fa 
referencia a la planificació i prevenció; el segon és planifica
ció de recursos i programes assistencials i de reinserció soci
al; el tercer és un equip eI'estueli de temes judicials-, penals i 
normatius del Pla mlcional sobre drogues; i el quart, un 
equip de- planificació, d'investigació i docencia . 

Hi ha també establert un cronograma per a la realització 
del pla i que s'ha anat camplint exhaustivament, també divi
dit en quatre fases: la primera fa referencia a la realització 
ele les tasques d'investigació i analisi de recursos, febrer-juny 
1994, que ja esta executada; la segona fase és la realització 
de les tasques de planificació deis distints equips, entre se
tembre i octubre, que també s'ha realitzat; la tercera fase és 
jornades tecniques, s'ha executat a la primera quinzena de 
novembre; i la quarta fase, que és el disseny de programes 
operatius, que esta previst dur-Ia a terme entre novembre i 
desembre d'enguany. 

Actualment, com he dit, es desenvolupa la tercera fase del 
pla, que són les jornades tecniques, i aquestes jornades que 
s'acaben de celebrar, la Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social va presentar, als tecnics al servei de les entitats que 
treballen a I'ambit de les taxicomanies de la nostra camuni
tat, un primer esborrany, que ja esta publicat, l'esborrany del 
pla regional de toxicomanies, amb el propasit de ser un 
instrument de treball sobre el qual es poguessin dur a terme 
i fer rectificacions i aportacions per tal de comptar amb un 
document final consensuat per les diferents institucions i 
serveis, i que marqués com amare general les línies d'actua
ció sobre toxicomanies a les Balears. El document esmentat 
fou objecte de treball de les jornades, es va organitzar la 
discussió del mencionat document en tres grups: prevenció, 
assistencia i incorporació social. Finalitzades aquestes aporta
cions, cadascun deis grups queda pendent una darrera jorna
da per posar en comú tota aquesta discussió conjunta. 

Aquest pla regional de toxicomanies, que esta previst 
que surti a la !lum abans del final del 1994, sera desen
volupat posteriorment mitjan~ant un pla estrategic on 
es determinaran aspectes concrets per a I'abordatge de 
les toxicomanies,la implantació de serveis, I'organització 
de la xarxa d'atenció i la delimitació de competencies. 
Finalitzada la redacció del pla, esta previst que sera 
presentat en aquest parIament. Com hem assenyalat 
abans, el pla contemplara totes les mesures que caldra 
prendre per dotar la nostra comunitat d'un sistema 
integral i coordinat capae; de fer vertader front a un 
tema de tanta importancia i incidencia com és la pre
venció i el tractament de les toxicomanies a la nostra 
comunitat, i que tant, evidentment, ens preocupa a tots. 

Sr. Pascual, prendre mesures a'illades com les que 
planteja la seva proposició no de lIei, no exempta, per 
suposat, d'interes, al marge del pla regional de toxico
manies, consideram que podria ser contraproduent. Per 
al seu coneixement, li voldríem dir que les dades apor
tades pel Grup Mixt, sobre la magnitud del problema de 
les toxicomanies a la nostra comunitat, no coincideix 
plenament, amb les dades obtingudes amb les fases d 'in
vestigacions previes a l'elaboració d 'aquest pla, i que 
estan recollides al document de I'esbarrany. És cert que, 
com voste ha dit, hi ha un gran desconeixement de les 
dades, a<;o sí que també li volia dir, per la dificultat de 
recaptació d'aquestes dades, pero hi ha un servei estatal 
de recollida d'aquestes dades, a través de totes les comu
nitats autonomes, les dades existeixen, el que sí li reco
nec és que )'accés tal vegada és un poc difícil per la 
complexitat del tema. l també és cert que a la nostra 
comunitat, en un deis seu s suposits voste ho diu, malau
radament les taxes globals de tractament, per cada cent 
mil habitants, són de les més altes de I'estat, pero no 
obstant aixo, en aquests darrers anys, en ae;o és en el 
que no podem estar d'acord amb voste, els casos de 
persones que inicien tractament per primera vegada, han 
experimentat una notable disminució. 

Jo ara )i voldria dir molt breument tots els serveis 
que hi ha existp.nts a I~ nostra comunitat, la Conselleria 
de Sanitat i Seguretat Social del Govern ha fet un gran 
esfore;, durant el darrer trimestre del 93 i el primer del 
94, per intentar apropar els recursos als ciutadans de la 
nostra comunitat, oferint, sobretot, a )'illa de Mallorca, '. 
uns serveis biopsicosocials descentralitzats, així com 
atenció ambulatoria ens trobem a Mallorca, a Palma, el 
centre Margalida Femenies, dependent de I'ajuntament 
de Palma, els centres de programes de disminució de 
riscs, la Conselleria de Sanitat amb Creu Roja, I'Hospital 
de Nit, la Sapiencia, i a la resta de l'iIIa, per aquest 
esfore; de descentralització, s'han creat el centre comar-
cal de Palma periferia, de la comarca d'lnca, comarca de 
Manacor i Andratx. A Menorca hi ha un servei coordi
nador de drogodependencies, també a nivell ambulatori 
a Ciutadella i a Maó, i a Eivissa el centre de prevenció 
i tractament de drogodependencies. De centres d'acollia, 
tenim el Projecte Home de Palma i també un centre 
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'd'acollida a Menorca, a Ciutadella. També existeix una unitat 
I hospitalaria de desintoxicació per a quatre places a I'hospital 
I de Son Dureta, i a totes les illes, a les tres iIIes, centres pres
I criptors i dispensadors de metadona. Comunitats terapeuti
I ques, tenim Ses Sitjoles a Campos, Can Pep Xico a Eivissa, 
La Finca. l com a alcoholics, Hospital de Nit i comunitat 
terapeutica, atenció social, centre d'acollida Sa Placeta, Puig 
des Sous, Hospital de Nit i també centres de reinserció espe
cial al Projecte Home. 

Li voldria dir que en tota I'exposició que voste ha fet 
anteriorment, m 'ha cridat l'atenció que quan voste parla del 
tema de les famílies, justament, Sr. Pascual, sí li he de dir 
que tota I'atenció als toxicomans passa, justament, pel suport 
que dóna la família als seus membres en toxicomanies. Pensi 
que és un punt basic i imprescindible del tractament. 1 un 
altre, la metadona, és un tema com ha dit voste molt delicat, 
pero esta perfectament reglamentat, i jo li puc dir que és ver 
que cada dia s'ha de prendre metadona, la dosi corresponent, 
prescrita per a cada persona en concret, pero que es fa un 
gran esfore; perque les famÍlies , elles mateixes tenguin la 
responsabilitat els caps de setmana i, si no, també hi ha 
acords amb distintes associacions de voluntariat perque pu
guin dispensar la metadona els caps de setmana. També li 
volia dir que voste ha dit que considerava insuficients els 
centres de reinserció, pero em sembla que amb totes aquestes 

. dades que voste ha aportat, tal vegada permeti'm que li digui 
que ho ha fet d'una forma un poc gratu'ita, sehse aportar les 
dades suficients perque sustentin el que voste ha dit. 1 els 
pregaria aquest vot de confiane;a, perque ja han vist que el 
cronograma esta perfectament executat a les tres fases i 
només ens quedaria una darrera fase, que seri a posar en 
marxa a través d'aquest esborrany, fer el pla regional defini
tiu, i tota vegada que sera aportat en aquest parlament, ten
drem ocasió i tots tendrem possibilitat de fer-hi les esmenes 
que considerem pertinents, en base a les dades reals que es 
troben reflectides en aquest pla. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Alberola. TOril de replica, Sr. Pascual, té la 
paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS : 

Sr. President. Sres . i Srs . Diputats . Efectivament, Sr. San-
"Só, hi ha d'haver una coordin ació entre les institucions , a ixo 
és fonamental, és ciar, aposta hi ha un pla estatal de dro
gues, ja comen<;a des de dalt, i és cJaríssim. Sé, intenta ré 
aclarir-li una mica la redacció deIs punts 1 i 2. Aquests dos 
punts estan fets d 'un ( ... ) aposta, no concreten molt, evi
dentment sí que s'ha de dir, quan es parla del punt 2, ( ... ) al 
Sr. Gómez i Arbona, quan parla de centres d 'acollida, evi
dentment es tracta de fer tot un procés, no es tracta de fer 
el primer, jo he parlat en la meya exposició de la reinserció, 
i he dit que només hi ha el Projecte Home que té reinserció 
i I'asociació Remar, i aixo és poquíssima cosa, a més, fins i 
tot l'associació Remar té un centre d'acollida per a gent de 

la península, el femení, no pera la gent d'aquí, en té 
un altre de masculí aquí, pero bé. 

Reinserció, el Projecte Home, quants n 'hi arriben, 
quants en té ara el Projecte Home a la tercera fase?, 
40?, 50?, d'aixo parlam. i quants n'hi ha, quants n'hi ha 
que podrien arribar aquí?, només 40 o 50, amb els mils 
de drogodependents que hi ha a les Illes Balears? Per 
tant, no em digui que no justific, no m 'ho digui . Jo li 
don les xifres, no les teníem, jo les hi don, aixo és el 
que hi ha al Projecte Home aproximadament, el Projecte 
Home no arriba a Eivissa i Formentera, segons el que 
tenc aquí, arriba a Menorca, on la segona i la tercera 
fase es fan aquí, la primera és fa alla, a Menorca. A 
Eivissa i Formentera, no tenc coneixement que hi hagi 
Projecte Home. Que és que Eivissa i Formentera no 
s'han de reinsertar? Remar, aquests dos centres són a 
Mallorca, també. No són a Menorca, ni a Eivissa ni a 
Formentera . Per tant , quines dades més vol? 

Continuant amb el tema del Projecte Home, si hem 
parlat de 40 o de 50 persones, a la primera fase també 
estarem aSO, 60 o 70, jo no ho sé, pero estarem en 
aquest ordre de magnitud, i a la comunitat terapeutica 
de Ses Sitjoles, també, i aixo quin percentatge és da
muntlOt el que hi ha? Per tant, per tant, fan falta nous 
centres d'acollida i, evidentment, comunitats terapeuti
ques i centres de reinserció, evidentment, tat, quan ens 
referim al punt 2, vol dir centres d'acollida, vol dir que 
els agafen i ja no els amollen, evidentmenl. 

1 respecte afer convenis amb altres centres d 'atenció 
sanitaria, bé, aixo també est~ oben, ja sabem que a Son 
Dureta hi ha quall'e llits per als que s'han de llevar el 
mOllo i no arriben a altres IIocs, que necessiten una 
atenció medica molt mé~ forta, pero aixo no té res a 
veure amb el que deim nosaltres aquí al principi, es 
lracta de tenir centres, convenis amb centres d'atenció 
sanitaria perque puguin fer b~sicamenl. puguin fer les 
feines d'ambulalOri. 

Jo no voldria criticar les associacions , no les he ano
menat totes, per exemple El Patriarca ha tengut molts 
de conflictes, no sé si el tenen legalitzat eles de fa poc n 
no, pero vaja, molls de conflictes, no l'havia anomenat, 
tampoc no es tracta d'aquí fer una exposició de LOt el 
que hi ha, sinó sen zillament ele dir que és insuficient. 1 
jo crec que és insuficient i crec que és claríssim, cree 
que és claríssim que és insuficienl. Per tant, no val, no 
em val el que diu la Sra. Alberola, que hem d'esperar el 
pla de drogues, que fa el Govern?, que és que no hi ha 
mesures urgents a prendre?, que és que és bo per a la 
ciutadania, no ja només per als proxims toxicomans, per 
a la ciutadania, que un senyor que es dirigeixi al servei 
municipal, al centre Margalida Femenies, i demani una 
atenció d'ambulatori i li diguin, torna d'aquí tres mesos, 
és bo aixo?, és bo per a la sa lut pública?, per disminuir 
la transmissió de malalties com la sida?, és bo per a la 
seguretat ciutadana?, és bo aixo, que li diguin que hi 
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torni d 'aquí a tres mesos?, és bo? Per tant, jo pens que és 
ciar que no importa esperar el pla per actuar, per fer coses, 
coses que evidentment aniran en coherencia. Tot pla sempre 
té una serie de mesures urgents i en la nostra opinió fa falta 
augmentar els esfor\os per part del Govern respecte deis 
centres d 'acollida de drogodependents. I aposta, senzillament, 
la Sra. Alberola, els arguments que em dóna són uns argu
ments que si estiguéssim en una situació bona, li diria, "d'a
cord, esperem el pla", pero la situació és bona?, voste creu 
que els ciutadans estan contents amb el tema deis drogode
pendents?, creu que estan contents?, o creu que esperen que 
es fadn més coses? Aquesta és la pregunta. I la res posta seva 
és, "esperarem a tenir el pla", quan el tendrem?, no ho sa
bem, vost(~s diuen que el tendrem a principis de I'any que ve, 
pero el que vulguin, el que és ciar és una cosa, que no im
porta esperar cap pla per saber que fan falta més centres 
d'atenció als drogodependents i que, per tant, s'han d'inver
tir més coses, es poden fer més coses. 

luna altra cosa, també s'ha de desconcentrar el tema de 
la metadona, s'ha de desconcentrar, perque crea molesties a 
un 1I0c, als ve"inats de la creu Roja, aquí, a Palma, i ja li ho 
he dit, s'ha de desconcentral. 

I respecte de les famílies, el darrer, bé, d'acord, la meta
dona I'han de donar-les tamílies, quants de.drogodependents 
no esta n en situació que la seva famÍlia els doni la dosis de 
metadona, quants n 'hi ha?, quants de centenars, per no dir 
milers?, quants n'hi ha?, per tant no basta aixo, molt bona 
voluntat per fer-ho, pero no, no ho fan, Vostes diuen, per 
tant, "torni dema i ja ho arreglarem quan tenguem el pla", 
que vol dir que no ho arreglarem, que continuarem igual, en 
una situació que no és gens bona ni per als drogodependents 
ni per a la societat balear. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Contrareplica? Sr, Sansó, té la pa
raula. 

EL SR. SANSÓ I SERVERA: 

Gracies, Sr. President, només vull dir, Sr. Pascual, que 
en una cosa hem d'estar completament d'acord: que els mit
ja ns són i nsuficients. En aquest parlament, el nostre gru p 
sempre ho ha dit, pero així com, quant al punt tercer, li dic 
que és cert que tot el que facem i més en els municipis tu
rístics o en els municipis d'alta incidencia de la drogaaddic
ció ens pareix bé, no tenim cap problema per aprovar aquest 
punt tercer, en els altres ens agradaria aixo molt mes concre
tat, o sigui, és cert que podem anar a crear nous centres 
d'acollida, pero jo crec, i si és ver el que se'ns n'ha dit, enca
ra que sempre hi haura la desconfian\a, que ve prest aquest 
pla que contemplara totes les mesures, els problemes de les 
drogodependendes, nosaltres entenem que, abans de crear 
nous centres, haurÍem de saber on i a quins Ilocs concrets 
fan falta aquests centres, per aixo és que preferim esperar, si 
és ver que ve aquest pla, i que, per via esmena o així com 
sigui, en aquest parlament puguem dir a veure si és cert que 

és necessaria la creació de nous centres d 'acollida, nos
altres creim que sí, pero tampoc no podem donar exac
tament una cosa tan ambigua al Govern, dir-li que crei 
nous centres d'acollida. Si la cosa hagués venguda molt 
més concretada, possiblement I'haguéssim poguda discu
tir, així com en el punt primer, les gestions oportunes 
als centes d'extensió sanitaria, el nostre grup considera 
que és una cosa massa ampla, tots sabem que les compe
tencies en sanitat encara les esperam i possiblement el 
Govern hi podria fer unes coses que ara de qualque 
manera no les pot fer. Per tant, entenem que, des d'a
quest parlament, el manament al Govern, se'l podra 
donar una vegada que es tenguin més competencies i 
una vegada que no sois sigui fer les gestions, sinó quines 
gestions s'haurien de fer. Per tant, nosaltres, als punts 
primer i segon, ens hi abstendrem, i donarem el nostre 
suport al punt tercer. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Sr. Gómez i Arbona, té la parau-
la. 

EL SR. GÓMEZ I ARBONA: 

Gracies, Sr. Presidenl. Únicament vull reafirmar la 
primera intervenció que hem fel. Nosaltres, amb I'expo
sició que ha fet el Sr. Pascual, podríem dir que hi estam 
d'acord -amb els problemes que voste planteja-, amb el 
que no estam plenament d 'acord és amb la redacció deIs 
dos primers punts, la veritat, no s'ajusten un poc al que 
nosaltres demanaríem i jo crec que, a I'espera del pla 
territorial, val la pena, després d'esperar-Io tanta estona, 
esperar -lo un poc més i treballar sobre aquest tema. 

Quant al darrer punt, jo crec que és un deis temes 
basics que aquest parlament i aquest govern poques 
vegades han volgut tirar endavant una campanya com
pleta de prevenció de les drogodependencies. El Consell 
Insular de Mallorca fa temps que dóna exemple sobre 
que és una campanya de prevenció de drogodependen
des, en canvi, el Govern mai no s'ha (lpuntat a fer una 
campanya en aquest sentit ampli. JO crec que és un 
punt que el Govern hauria de tenir compte i aprofitar 
aquesta proposició no de lIei per, d'una vegada per 
totes, tirar endavant un programa ampli de prevenció de 
drogodependencies que no únicament ralli de drogode
pendencies, sinó que sigui un programa ampli, perque 
únicament des d'una prevenció en un sentit ampli es 
podra arribar a un tema tan concret com és el de la 
drogodependencia. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gómez i Arbona. Sra. Alberola, té la 
paraula. 
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LA SRA. ALBEROLA 1 MARTÍNEZ: 

Gracies, Sr. President. Sr. Pascual, ara li demostraré per 
dues vies, la teoria i la practica, que el seu discurs ha estat 

¡ , quasi practicament plagat d'afirmacions gratui"tes. 

Voste ha reconegut que el seu grup no sap exactament les 
dades relatives al nombre de drogodependents i, per una 
altra banda, ens demana insistentment que feim més centes 
d'atenció. Quan un grup demana més centres d'antenció, en 
aquest cas, s'ha de basar en un nombre i que lIavors, la taxa 
o la ratio de centre respecte de les persones que, amb aquesta 
problematica hi han de ser ateses, superen la ralÍo aquesta. 
Aquest és el teoric, ara li posaré el practico 

Voste ha dit que hi han mils de drogodependents que 
necessiten tractament amb metadona . Li puc dir que la nos
tra comunitat autonoma actualment no en supera la xifra de 
400. Per tant, pens que s'hauria de respectar la feina que fa 
la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social a tot I'esborrany, 
del qual ja Ii dic que ja s'ha publicat, del Pla regional sobre 
toxicomanies, i quan voste vegi totes les dades disponibles -ja 
li he reconegut que és difícil, per la problematica-, i són 
dades que no són polítiques, són dades que estan recollides 
per serveis i per tecnics que són experts en aquesta materia. 
Ilavors, ,,-oste o el seu grup podra prendre posició. Moltes 
gd.cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Alberola . 

Acabat el debat, passarem a la votació. Prec silenci als 
diputats, . per favor. entenc que hi ha petició de votar per 
separat el punt primer i segon del tercer. 

Votarem, ido, en primer 1I0c els punts primer i segon de 
la proposició no de IIei. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

3 vots a favor, 29 en contra, 24 abstencions. Queden 
rebutjats els punts primer i segon. 

Passam a la votació del punt tercer. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que s 'abstenen'l 

28 vots a favor, 29 en contra . En conseqüencia, que
da rebutjat el punt tercer. 

11.2) Proposició no de llei RGE núm. 71/94, presen
tada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a 
coneixement del catala per a l'accés a la funció públi
ca. 

Passam a la segona proposició no de lIei, que és la 71 
94, presentada pel Grup PSM i EEM, relativa a coneixe
ment del catala per a I'accés a la funció pública. Té la 
paraula, pel grup presentant, el diputat Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. En virtut 
de quins fonaments és exigible que els mestres, igual que 
els altres funcionaris , sapiguen cata la? Si partim de la 
base que el sistema educatiu ha de poder prestar els seus 
serveis en la nostra lIengua, cal que tots els ensenyants 
sapiguen catala o només cal que en sapiguen uns 
quants? La lIei estatal de mesures per a la reforma de la 
funció pública és bastant vaga en aquest sentil. A les 
convocatóries per a accés a la funció pública a les admi
nistracions, en I'ambit respectiu de les seves competen
cies, s'haura de preveure la selecció de funcionaris de-

- gudament capacitats per cobrir els 1I0cs de treball a les 
comunitats autcinomes que tenguin dues lIengües ofici
als. L'ordre ministerial amb la qual es basen els procedi
ments d'acreditar el coneixement de la Ilengua propia no 
té caracter eliminatori excepte en aquells casos on I'en
senyament s'ha d'impartir en la lIengua própia de la 
Comunitat Autonoma. Una interpretació restrictiva del 
marc legal pretendria que només per a alguns Ilocs de 
treball, si justifiquen les funcions que s'hi han d'exercir, 
és exigible el coneixement de la lIengua propia de la 
Comunitat Autónoma. Aquest plantejament suposaria 
que el sistema educatiu funciona en castella per regla 
general i que ja fa prou si, en condicions de funcionar 
excepcionalment en una altra lIengua, a petició d'algun 
ciutada. 

En el cas de la lIengua catalana, aquesta concepció, 
al nostre entendre, és improcedent i inadmissible: En 
primer 1I0c, perque no s'ajusta a la nostra situació socio
lingüística, el catala no pot ser tractat com una minoria 
a la qual es rec.~)neix tan sois alguns drets lingüístics 
personals, quan és encara, pesi a qui pesi, majoritaria
ment a la nostra comunitat autónoma.; entre els pobles 
lIiures cap lIengua oficial propia del territori i majorita
ria pot ser democraticament relegada a un segon pla 
com una excepció, i en segon 1I0c, pero, el mateix marc 
legal de la llengua catalana a les IIles Balears descarta 
una interpretació d'aquest tipus. apart de I'Estatut d'Au
tonomia, que declara el catala com a lIengua oficial i 
propia de les ¡lIes Balears i obliga el Govern a crear les 
condicions que permetin arribar a la igualtat plena de 
drets i deures respecte del castella, la L1ei de normalitza
ció lingüística, a una serie d'articles, diu que el catala 
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és la Ilengua propia de les IIIes Balears és I 'oficial a tots els 
nivells educatius, com és també oficial a l'Administració i 
que els alumnes han de poder usar igualment les dues Ilen
gües al final deis estudis basics. A més, I'article 22.2 esta
bleix que l'Administració ha de prendre les mesures adequa
des perque la lIengua catalana sigui emprada progressiva
ment a tots els centres d'ensenyament a fi de garantir-ne I'ús 
com a vehicle d'expressio normal tant a les actuacions inter
nes com a les externes. Per a<;o, la mateixa Ilei estableix que 
els professors que imparteixen I'ensenyament dins I'ambit de 
les IIles Balears han de posseir el domini oral i escrit deis dos 
idiomes oficials, necessari en cada cas, per realitzar les fun
cions educatius i docents, i arnés, hi afegeix que l'Adminis
tració autonomica ha de procurar que en la reglamentació de 
I'accés del professorat a la funció pública docent s'estableixi 
un sistema adequat per tal que tots els professors de nou 
ingrés posseeixin les competencies lingüístiques fixades en 
aquests a rtieles . 

Pel que fa a les convocatories de proves d'accés al cos de 
mestres ja fa alguns anys que el Ministeri d'Educació i Cien
cia estahleix la celebració d'una prova no eliminatoria de 
lIengua i cultura de les IlIes Balears per als qui o posseeixen 
la titulació adient; així mateix, preveu I'obligatorietat d'acre
ditar la titulació esmentada dins un període de- tres anys per 
als professors que no superin I'esmentada prova. Per altra 
part, pel que fa a les proves d'acés a professor de secundaria, 
a les darreres convocatóries, a les dues darreres convocatóri
es, per primera vegada hi figura una disposició que no preve
ia la realització de cap prova de coneixement de la lIengua i 
cultura de les IIIes, peró sí que preveia la necessitat d'acredi
tar la titulació idónia d'una manera, en uns termes molt 
similars als prevists per al cos de mestres o de 'professors de 
primaria. 

El problema, malgrat la inclusió de les esmentades nor
matives, és que ni la Conselleria de Cultura ni el Ministeri 
d'Educació i Ciencia estableixen un seguiment deis profes
sors que han superat aquests oposicions i no han superat la 
prova de catala, ningú no comprova si en el període de tres 
anys aquests professors tenen els coneixements i les titulaci
ons pertinents. Els professors de nou ingrés, en un període 
de dos anys, després de superades les oposicions, tenen 1'0-
bligació de participar en el concurs de trasllats perque se'ls 
adjudiqui una pla<;a definitiva, als dos danys, i en tenen tres 
per demostrar i per acreditar el seu coneixement de la nostra 
lIengua. Per tant, aquí es crea una disfunció que permet que 
a mestres sense coneixements de la nostra lIengua se'ls adju
diqui una pla<;a definitiva malgrat aquestes estiguin cataloga
des de bilingües. Al nostre entendre, I'única solució efectiva 
a aquest problema és que els professors acreditin el coneixe
ment de les dues lIengües oficials de la Comunitat Autónoma 
abans de realitzar les proves d 'oposicions, i, si no, que en 
aquestes mateixes proves se'ls posi un exercici eliminatori de 
coneixement d'ambdues Ilengües oficials de la nostra comu
nitat autonoma. Moltes gracies. 

~ (El Sr. Vice-presiden! primer subslitueix el Sr. Presiden! en 
la direcció del debaO 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Altres grups que hi vulguin 
intervenir? Per part del Grup MIXT, té la paraula el Sr. 
Vida\. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors 
diputats. Aquesta proposició no de Ilei crec que mereix 
el suport, i m'atrevesc a dir que de tots, perque de vega
des, quan les tirades d'orelles van dirigides al Govern, 
logicament, el grup que li dóna suport no sol donar-los 
suport, pero en aquesta oportunitat -i crec que valgui el 
joc de paraules i la redundancia- la tirada d'orelles és al 
Ministeri d'Educació i Ciencia_ Segurament hi haura 
altres portaveus que es pronunciaran d'una altra forma, 
mentre a mi no em demostrin que tot el que aquí s'afir
ma en I 'exposició de motius d 'aqeusta proposició no de 
lIei no és ver, mentre no es demostri que és fals, crec 
que jo que s'ha de donar suport per part de tots a aques
ta proposició no de lIei. 

Efectivament, la Llei de normalització lingüística és 
per a la nostra comunitat autonoma, és de l'Administra
ció autonómica -per dir-jo d'afguna manera-, pero ~s 
responsabilitat de tot el seu compliment, i si es preveu 
a la Llei de normalització lingüística que la reglamenta
ció d'accés del professorat a la funció pública docent, 
s'ha de posar emfasi en aquest terme, perque indubta
blement una funció pública docent a la nostra comunitat 
crec que ... , encara que no tengui competencies el Go
vern de la nostra comunitat autonoma -encara no les té
en aquest tema, sí que, quant que els professors de nou 
ingrés dominin els dos idiomes oficials de la nostra 
comunitat autonoma, crec que la responsabilitat almenys 
és d'aquesta cambra, i per tant, sent que el Ministeri 
d 'Educaciói Ciencia continua mantenint les competenci
es d 'educació i que no presta la deguda atenció a aques
tes proves d'accés al cos de mestres en la vessant a que 
ens hem referit, crec que la proposta que fa avui el 
Grup PSM i EEM és raonada i raonable perque dema
nen que, ates que malgrat la inclusió de les esmentades 
normatives, el MEC no ha establert un seguiment deis 
casos que han passat les oposicions sense superar la 
prova de catala, ni han comprovat si en el període 
establert de tres anys han superat els coneixement i 
tenen les titulacions adients, crec que proposar que el 
Parlament de les IIIes Balears insti el Ministeri d'Educa
ció i Ciencia que aquestes convocatories deIs concursos
oposició per a I'accés a la funció pública docent con
templin, dins la fase d'oposició, una prova de coneixe
ment de les dues lIengües oficials de les lIIes Balears 
amb caracter eliminatori ja que, segons expliquen aquí, 
la celebració d'un examen eliminatori de les dues lIen
gües oficials és I'única forma -o fórmula- clara i defini
tiva que ha demostrat la seva eficacia. 
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Per tot aixo, almenys aquest diputat, donara suport a la 
proposició no de llei del Grup Parlamentari PSM i EEM . 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Pel Grup SOCIALlST A, Sr. Moll, té 
la paraula. 

EL SR. MOLL l MARQUES: 

Moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Per exposar, per explicar, la nostra actitud davant aquesta 
proposició no de Ilei és necessari passar revista a la normati
va vigent en el marc legal, dins el qual s'ha de desplegar 
I'activitat docent a les nostres illes . Per tant, en primer 1I0c, 
s'ha de tenir en compte l'article 23.4 de la Llei de normalit
zació lingüística, que diu que l'Administració autonomica, 
no el Ministeri d'Educació i Ciencia, ha de procurar que en 
la reglamentació d'accés del professorat a la funció docent 
s'estableixi el sistema adequat per tal que tots els professors 
de nou ingrés posseeixin les competencies lingüístiques 
fixades en el present article; el Sr. loan Bosco Gomila l'ha 
citat pero no n'ha tret la conseqüencia necessaria, que aixo 
va dirigit a l'Administració autonómica. l aquestes compe
tencies lingüístiques es fixen en el punt dos del mateix arti
ele dient que, donada l'oficialitat de les du~s lIengües, catala
na i castellana, els professors que imparteixen I'ensenyament 
dins I'ambit de les IIles Balears han de posseir el domini oral 
i escrit deis dos idiomes, necessari en cada cas per a les funci
ons educatives i docents que han de realitzar. 

En desplegament d'aquest article, la Conselleria d'Educa
ció va dictar una ordre .dia 27 de novembre de 1989 que en 
el seu apartat dos estableix que, per realitzar classes en llen
gua catalana als centres docents no univer'sitaris de les IIles 
Balears, a tots els nivells educatius, el professorat haura de 
justificar degudament la seva suficiencia en I'ús de la llengua 
catalana, i per justificar degudament aquesta suficiencia la 
disposició addicional sisena de la Llei de normalització lin
güística especifica que els professors procedents d 'altres 
comunitats autonomes de l'Estat espanyol que no posseeixin 
un nivell suficient de comprensió oral i escrita de la llengua 
catalana estaran obligats a superar les proves deis dos pri
mers nivells de reciclatge dins un període de tres anys, 
comptats a partir de la seva presa de possessió. 

És per tot aixo que I'ordre del Ministeri d'Educació i 
Ciencia de 21 de mar<; d'enguany, de convocatoria de places, 
especifica a I 'apartat 8.3.7 que "quienes superen las pruebas 
selectivas en las Islas Baleares deberán acreditar el conocimi
ento de la lengua catalana, de acuerdo con lo establecido en 
el apartado dos de la orden de 27 de noviembre de 1989 de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno 
balear. 11 L'ordre continua dient que qui no posseeixi cap de 
les titulacions indicades en aquesta ordre de la conselleria 
haura de participar en els cursos de reciclatge, i acaba asse
nyalant que lila posesión de la correspondiente titulación o la 

superación del curso a que se refiere el apartado anterior 
será requisito exigible para poder obtener el primer desti
no definitivo en centros situados en la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares. 11 

Aquest és el marc, aixó vol dir que el ministeri no fa 
més que exigir a la seva convocatoria els requisits que li 
marca el Govern de les nostres illes. En conseqüencia, 
qui passa les proves sense acreditar els coneixements 
suficients del catala queda en expectativa de destinació 
durant tres anys,i si al cap de tres anys no pot acreditar 
els seus coneixements de catala amb el certificat d'haver 
superat les proves deis cursos de reciclatge que organitza 
la conselleria, amb la col'laboració financera, aixó sí, 
del ministeri, no obté destinació definitiva a cap centre 
de les llles Balears, sinó que, com diuen a les rondalles, 
"se n 'ha de tornar per alla per on ha vengut." No es 
correcte, per tant, afirma r que el MEC no ha establert 
un seguiment deis casos que han passat les oposicions 
sense superar la prova de catala ni ha comprovat si en 
el període de tres anys establert han superat els coneixe
ments i tenen les titulacions adients, ni ha tengut en 
compte aquest fet a I'hora d'adjudicar les places amb 
caracter definitiu. Aixo, senzillament, és fals. E l minis 
teri, en ha ver-se complert els tres anys des de la presa de 
possessió, exigira la presentació del certificat d'aptitud, 
i aquest sera el seu control, que ha d'expedir la conselle
ria als qui superin els cursos de reciclatge, i si no els 
poden presentar, perque la conselleria no els els ha 
expedits, no els ha certifical que dominen el catala, el 
ministeri no els adjudicara la pla<;a amb caracler defini 
tiu, sinó que se n'hauran d'anar a cercar una altra pla<;a 
fora de la nostra comunitat autonoma. Estic parlant en 
futur perque aquesta regulació només fa dos anys que 
s'aplica, en substitució del sistema anterior, que s'havia 
establert provisiona'l ment d 'acord a mb els sindicats d 'en 
senyament. A partir de I'any que ve es comenc;:ara a 
exigir tal certificat als professors que prengueren posses 
sió sense haver acreditat el seu domini del cata la (Ira fa 
dos anys, quan I'any que ve en faci tres i s'hagi de deci
dir si se'ls adjudica la plac;:a amb caracter definitiu o no. 
Aquesta és la situació actual. Aixo vol dir que si el Go
vero augmentas les seves exigencies, el mi n isteri les 
inclouria a les seves convocatories de places; si la conse 
lIeria -el Govern- no les augmenta, difícilment podem 
exigir al ministeri que sigui més rigorós amb les seves 
exigencies que el propi Govern de les llles Balears, del 
qual, per altra part, ja sabe m que no és gens rigorós 
perque a la seva própia lIei de [unció pública no exigeix 
el coneixement del cata la de la forma que li seria possi
ble fer. 

Per tant, com altres vegades, ja he hagut de denun
ciar des d'aquesta tribuna, els bons amics del PSM I 
EEM han torna a equivocar I'adre<;a i I 'interlocutor. No 
és al Ministeri, Sr. Vidal, a qui hem d'estirar les orelles, 
en aquest cas, no és al Ministeri a qui hem de plantejar 
les nostres exigencies, sinó al Govern de les llles Balears 
perque és ell qui dicta i determina els requisits que el 
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Ministeri ha d'exigir a qui vulgui exercir la funció docent a 
les nostres illes. Si volem que a les oposicions per a I'accés 
a la funció pública docent s'exigeixi una prova de coneixe
ment del cata la amb caracter eliminatori hem de modificar, 
nosaltres, -perque som qui tenim la competencia-, la disposi
ció addicional sisena de la lIei de normalització lingüística 
i, sobretot, hem de modificar I'odre de 27 de novembre de 
1989, que ja ha quedat superada no sois en la seva lIetra, sinó 
també en el seu esperil. Senzillament perque és un esperit 
poruc, com es demostra Ilegint la seva exposició de motius 
alla on diu -i he agafat la versió castellana del ButlletÍ Ofici
al de la Comunitat Autonoma- literalment "los ciudadanos, 
los profesores, y los mismos alumnos esperan medidas sosega
das y eficaces que, lejos de cualquier extremismo disLOrsiona
dor del selllimienLO ge/leral y de la propia realidad, haga 
posible el uso ordinario y cotidiano de /luestra lengua e/l el 
ámbito de la educación". Aixo em recorda allo de "lejos de 
nosotros, la funesta manía de pensar". Més o manco, el 
Govern autonoma fa al lo de "lejos de nosotros, la funesta 
manía de voler normalitzar la nostra lIengua". 

Aquesta ordre, per tant, ha quedat obsoleta. Cinc anys 
més tard s'ha de suposar que la intensificació del reciclatge 
del professorat ja ha fet possible sinó una normalització 
definitiva, sí una major normalització del nostre sistema 
educatiu i, per- tan1, és necessari an.ul·lar aquella ordre i 
dictar-ne una altra més positiva i més optimista, més d'acord 
amb la realitat d'avui i no amb la de fa cinc anys. Per tant, 
nosaltres estaríem ben d 'acord en modificar la disposició 
addicional sisena de la Ilei de normalització lingüística per 
adaptar-la a les necessitats i a la situació d'avui en dia, i 
estarÍem d'acord, també, que es retiri aquesta ordre, de 27 
de novembre de 1989, de fa cinc anys, perque es veu que 
amb aixo de les ordres aquesta Conselleria no esta molt 
encertada. 

Pero amb el que no podem estar d'acord, és en demanar 
al Ministeri que faci coses que no pot fer mentre qui té la 
responsabilitat no estableixi les condicions necessaries per 
fer-Ies. En definitiva, per tant, com que estam d'acord amb 
la intenció que hi havia a la proposició no de lIei, que és, 
evidentment, la de garantir que la implantació de la nostra 
Ilengua en el sistema educatiu sigui efectiva, pero no estam 
d 'acord amb la lIetra de la proposició no de lIei, no ens que
da més remei que abstenir-nos a I'hora de la votació. Moltes 
gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mol!. Pel Grup PP-UM, el Sr. Marí Tur té 
la paraula. 

EL SR. MARI I TUR: 

Gracies, Sr. Presidenl. Sres. i Srs. Diputats. Una vegada 
més parlam aquÍ de la lIengua catalana i fa uns moments, 
una altra vegada, ha sortit la paraula sosegada i jo he recor
dat d'una classe que justament feia ahir, al meu institut, on 
estudiavem I'ascetica i la mística dins aquest corrent literari 

a un deis escriptors, Sant Joan de la Creu, i dins aquests 
escriptors a una de les seves ( ... ) més conegudes, que és 
Noche oscura del alma que, com saben tots vostes, diu: 
"En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, 
oh dichosa ventura, salí sin ser notada estando ya mi 
casa sosegada". 1 una alumna, com és logic, i com jo le' 
tenc molt advertit, quan hi ha una cosa que no entenen, 
han d'aixecar el dit, i em pregunta: Sr. Professor -per
que són molt respectuosos-, que vol dir sosegada? Jo Ii 
vaig comentar que vol dir tranquil'la, serena, i jo crec 
que, una vegada més, aquí hem de fer una crida a la 
tranquil'litat, a la pau. Quan es parli del catala, per 
qualsevol deis mitjans que es poden emprar per arribar 
que, efectivament, la nostra societat illenca tengui un 
coneixement exacte, oral, i escrit de la nostra lIengua i, 
sens dubte, si hi ha d'haver algun col'lectiu que ha de 
coneixer la nostra lIengua, justament són els professors. 

Jo no dubt de les bones intencions d'aquesta proposi
ció no de lIei que ens presenta avui el Grup PSM ] 
EEM, pero he de dir que jo no vendré aquí a estirar les 
orelIes ni a uns ni als altres. Possiblement, una vegada 
més, es tracta que uns i altres ens posem d 'acord, que 
sera la única manera de poder tirar endavant. Pero, 
necessariament, hem de fer algunes puntualitzacions a 
aquesta pro posta no de lIei, i el meu grup, PP-UM, vol 
dir que la Direcció General d'Educació de la ConselIeria 
de Cultura, Educació i Esports va acordar, amb el Mi
nisteri d'Educació i Ciencia, la supressió de la prova de 
coneixement d'una de les lIengües oficials de les IIles 
Balears a les convocatories deIs concursos-oposició per 
a I'accés a la funció pública docent perque no hi havia 
cap seguretat ni cap garantia que la prova indicada ten
gués la qualitat i, en conseqüencia, pogués homologar
se amb el reciclatge de catala o amb les proves de la 
Junta Avaluadora de la L1engua Catalana. 

Consideram que si se suprimeix I 'esmentada prova, 
es dóna una passa endavant en I'exigencia que tots els 
professors destinats a les nostres illes, obligatoriament, 
hagin de tenir la titulació adequada pel que fa al conei
xement de la Ilengua catalana o, en cas contrari, no 
puguin obtenir destinació definitiva a les IlIes. Abans ho 
podien fer superant la prova eliminatoria que ara propo
sa de reinstaurar el Grup Parlamentari PSM ] EEM i 
que, com ja hem dit, sovint no es plantejava amb la 
seriositat i amb I'exigencia que calia esperar, per la qual 
cosa podia esdevenir una porta falsa per a I'accés a 
I 'ensenyament en una lIengua, la nostra, que, en veritat, 
no es coneixia prou. 

Després de la darrera convocatoria, tot professor -
pens que aquest darrer paragraf de la meya modesta 
intervenció és definitiu per la nostra posició quant a 
donar el vot negatiu a aquesta proposició no de lIei- ha 
d'acreditar el coneixement de la Ilengua mitjan<;ant 
I'aportació de la titulació corresponent o ha d'assumir 
el que és normal: cursar el reciclatge per poder, després, 
concursar definitivament a la seva pla<;a. Cree que esta 
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, I molt ciar i que les mesures perque els docents dominin la 
I I lIengua, catalana, la nostra lIengua, no poden ser més aclari-

¡ 1I dores . Es per aquestes raons que no podem donar suport a la 
I proposició no de lIei número 7194 del Grup Parlamentari 

I i I PSM 1 EEM. Gracies, Sr. President. 

tt 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies , Sr. Marí Tur. Pel torn de replica, el Sr. Gomila 
té la paraula. 

EL SR. G OMILA J BARBER: 

Gracies , Sr. President. Sres. i Srs . Diputats. Sr. Vidal , 
esper que no I'hagin co nven<;ut i, en principi, agrair-li el 
suport que ha manifestat a la nostra pro posició no de lIei, i 
reafirmar un a de les coses que voste ha dit: que , evi
dentment , la norma lització lingüísti ca no és un problema 
només de la nostra Comunitat Auton o ma, sinó de to tes les 
administracions. 

Per altra part, Sr. Moll, i aixo aniria també pel Sr . MarÍ, 
nosaltres varem presentar aquesta proposició no de llei -i 
aixÍ ho he dit a la primera intervenció- perque hi ha una 
disfunció entre el temps que tenen els professors per acredi
tar el coneixement de la nostra llengua i el temps que el 
propi Ministeri les dóna perque concursin obligatoriame~nt -
per aconseguir pla<;a definitiva a qualsevol centre de les Illes . 

Miri, no és fals que qui aprova les oposicions se li obliga 
a concursar en un període de dos anys si s'han presentat a 
educació primaria. Si s'han presentat a educació secundaria, 
dins el primer curs que exerceixen, amb oposicions aprova
des, moltes vegades se'ls obliga a concursar obligatoriament 
per obten ir pla<;a definitiva . Per tarit, ells tenen tres anys per 
acreditar coneixements de catala, pero en el primer ja han de 
concursar, cosa amb la qual no hi ha cap garantia que ten
guin aquest coneixement de la nostra Ilengua acreditat. 

Miri, jo pens que no és que el PSM J EEM hagi errat el 
tir, sinó que ens hem equivocat I'arma. HavÍem d'haver 
agafat I'escopeta de dos canons: un per al Ministeri d'Educa
ció i Ciencia, que és qui té les competencies educatives, i 
I'altre per a la Conselleria de Cultura , Educació i Esports, 
que és qui té competencies en materia lingüística. El Minis
teri d'Educació i Ciencia, si vol posar aquestes proves, té 
prou capacitat i no necessita les ordres de la Conselleria per 
posar una prova eliminatoria de coneixements de la nostra 
lIengua. No necessita les ordres de cap Conselleria. El propi 
Ministeri, si vol, aixÍ ho pot fer, com a actuacions que ha 
tengut en pro de la normalització lingüística, que en cap 
moment no ha tengut en compte la Conselleria, i aixÍ ho ha 
fet per indicació de la Direcció Provincial o de l'autoritat 
corresponent. 

Miri, Sr. Marí, cada vegada que parlam de lIengua se'ns 
parla de pau, de tranquil·litat. Jo Ii assegur que no hi ha grup 
més pacifista que el nostre i que tots -ho pot creure- estam 
molt tranquils . Coincidesc amb voste quan diu que el 

col ' lectiu que més ha de coneixer la nostra lIengua ha 
de ser el col'lectiu de professors . Voste em diu que s'ha 
lIevat la prova que no era eliminatoria de coneixement 
de la nostra lIengua. Miri els doblers que ens estalviarÍ
em si els professors haguessin d'acreditar el coneixement 
de la nostra lIengua quan fan les oposicions, els doblers 
que ens estalviaríem en un reciclatge per a professors 
de catala que, en aquest cas, només seria per a profes
sors que venguessin de Comunitats Autonomes no cata
lano-parlants. Per tant, els professors de nou ingrés, 
tots, tendrien I'obligació de coneixer i, per tant, per a 
aquest, seria del tot innecessari el reciclatge de catala, i 
només seria necessari per als professors que vénen d'al
tres Comunitats Autonomes. 

Per tant, nosa ltres mantenim la nostra proposició no 
de ll e i, perque creim que és la manera més se nzilla i 
1l1és ba rata perque e ls professors que han d 'exe rcir a la 
nos tra Comun itat Autonom a co neguin la \l engua propia 
i oficial de les Jll es Balears. Grac ies. 

E L SR, PRESID E NT: 

G racies , Sr. Go mila . Intervencions en co ntrareplica . 
Sí, Sr. Vidal, té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN : 

Moltes gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. 
Diputats. Sr. Gomila, indubtable1l1ent no m'han conven
c;ut els altres, i sí m'han convenc;ut d'una cosa: quan jo 
he utilitzat, figuradament. l'estirada d'orelles, -no ho he 
volgut dir, pero, com que se m 'ha aHudit , puc dir que 

. jo he dit, senzillament que, amb aquesta oportunitat, 
I'estirada d'ore\les era al Ministeri d'Educació i Ciencia 
i, natural1l1ent, el Partit Socialista, segurament, o el 
Grup del PSO E , amb tota seguretat, no estirara les 
orelles al Ministeri d 'Educació i Ciencia . Per tant, no 
m'ha estranyat. M'han dit que no es tracta d'estirar les 
orelles al Ministeri d'Educació i Ciencia, i sí m'han 
sorpres més altres postures, perque sembla que ningú 
no vol que estiri les orelles él ningú, pero cl/llndo las 
barbas del llecillo -en aquest cas h01l1oleg, o millor dit. 
hauríem de dir les orelles- vegis estirar. prepara les 
teves. J naturalment, estic convenc;ut que aquí els dos 
partits majoritaris, que -ho vulguem o no- són d'ambit 
nacional, no estjraran les orelles un al Ministeri d'Edu 
cació i Ciencia i 'I'alu-e al propi Govern. l trob aixo molt 
logic. Pero voste diu que manté aquesta proposició no 
de lIei, o millor dit, el que presenten, la proposició no 
de lIei en els termes que té, i jo li dic que jo mantenc el 
suport perque estic convenc;ut que menys mal -no sé si 
es pronuncia així- pero menos mal -perdonin, ja sé que 
no és correcte dir-ho així- que hi ha forces polítiques 
autoctones per estirar les orelles a qui faci falta. Moltes 
gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Sr. MolI, el seu torn de contrareplica. 

EL SR. MOLL I MARQUES: 

Moltes gracies, Sr. President. Sr . Gomila, a vegades vostes 
fan com el PP i com el Govern i es posen la vena abans que 
els tirin la pedrada. Jo recomanaria que canviassin de tactica 
en aquest aspecte. Voste mateix ha dit que si els mestres no 
poden acreditar el coneixement de catala no els donaran la 
plac;a definitiva. Ho he dit jo, més ben dit. En qualsevol cas 
voste ho ha acceptat. Si és cert el que voste diu, que el MEC 
els obliga a concursar als dos anys, el resultat seria que el 
MEC reduiria, de [aclO, el termini de tres anys a dos que els 
dóna la Conselleria, perque si no acrediten el coneixement 
de catala, no els donen plaC;:l definitiva. Aixo és I'actitut del 
Ministeri, cosa que demostra que el MEC, desgraciadament, 
és qui més ha fet fins :lr;¡ per ;¡ la normalització de la nostra 
lIengua a la funció docent , i dic desgraciadament no perque 
no estigui d'acord que el MEC ha fac i. sinó perque jo vol
dri;¡ que qui més fes per ;¡ la normalització de la nostra 
lIengua fas el Govern ele I;¡ Comunitat Autonom;¡, cosa que 
no succeeix . 

Per tant, el que jo he critic<lt t;¡ntes vegades, i avui també, 
és que -vostes no utilitzen qUClsi m<li I'escopeta de dos canons 
i avui, en principi, tampoco Vostes sempre tiren amb una 
sola escopeta, i tiren cap al Govern Central. Que moltes 
vegades s'ho mereix i que, en contra del que ha dit el Sr. 
Vidal, nosaltres, a vegades, també hem criticat el Govern 
Central, i no hem estat d'acord amb coses que semblava que 
a Madrid havien de ser més ben rebudes. No necessit recor
dar massa exemples, pero el de Cabrera em sembla que és el 
més ciar. 

En conseqüencia, nosaltres -també ha he dit moltes vega
des- no som aquí per defensar el Govern Central ni per 
defensar el Ministeri d'Educació i Ciencia, pero molt manco 
som aquí per ajudar que el Govern de la Comunitat Auto
noma eludeixi les seves responsabilitats. Aquesta, per a nosal
tres, és la nostra principal funció. Moltes graciF-s. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Sr. Marí Tur, té la paraula. 

EL SR. MARÍ I TUR: 

Gnicies, Sr. President. Nosaltres reiteram la necessitat de 
no estirar ore!les a ningú, i fer una crida, en aquest cas, al 
Ministeri i a la Conselleria de Cultura per tal d'arribar a 
acords i, una vega da més, sense cap mena de vergonya, dir 
que és possible -i ha de ser així- que el Ministeri i la Conse
lIeria arribin a acords perque són els dos que faran possible 
allo que tots estan cercant, que és que la nostra lIengua arribi 
a tots els racons de les nostres illes . Evidentment, el MEC és 
qui més ha fet per a la nostra lIengua -si a voste li sembla 
així, que seria molt discutible-, és el que més ha fet perque 

és I'únic que pot fer. Té, en les seves mans, totes les 
armes, té els professors. L'únic que pot fer la Conselle
ria de Cultura és legislar, pero qui té tot el material 
huma és el Ministeri. Cerquem el consens i la jJ'lusió 
amb aquest material huma i anirem endavant. 

Sr. Gomila, sigui una mica més conseqüent. Voste 
comenc;a dient que el seu grup és pacifista i, immediata
ment, es treu de la canana la pistola i n 'apunta un cap 
als socialistes i I'altre cap al Partit Popular. Sigui una 
mica conseqüent. Jo li recomanaria que baixés la pistola, 
la posas dins la butxaca, que empras les armes del con
venciment. No estic d 'acord amb voste de parlar que el 
catala sera barat o car, la lIengua és quelcom que no té 
preu, val la pena gastar-s' hi el que faci falta. Tant de bo 
no fos necessari gastar-hi res, perque tots ja la sabríem 
i I'estimaríem. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí Tur. Acabat el debat, passarem a 
la votació. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

9 vots a favor, 29 en contra, 18 abstencions. Queda 
rebutjada la proposició no de !Iei 71/94. 

11.3) Proposició no de llei RGE núm. 1378/94, pre
sentada peI Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a 
extensió a les IIles Balears de les emissions en sistema 
dual catala-castella del canal de televisió "Tele-S". 

Passam a la proposició no de Ilei 1378, presentada 
pel Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a extensió 
a les Balears de les emissions en sistema dual catala
caste!la del canal de televisió Tele 5. Té la paraula, pel 
grup proposant, el diputat Sr. Gomila i Barber. 

EL SR. GOMILA l BARBER: 

Grélcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En parlar 
de televisió, i sobretot de televisió privada, hem de tenir 
en compte que a I'ordenament jurídic, i en els termes 
de 1 'article 128 de la Constitució, la televisió és un ser
vei públic essencial, la titularitat de la qual correspon a 
I'Estat, i aquest delega la seva gestió, en el cas de les 
televisions privades, en empreses privades, i autoritza el 
Govern de I'Estat per dictar les disposicions necessaries 
per al desenvolupament i l'execució de la lIei que, per 
altra part, permet l 'emissió de programes a les diferents 
comunitats de I'estat, i que aquestes es facin en la lIen
gua propia de cada Comunitat. 

'. 
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Si observa m la programació de les televisions privades 
que hi ha en aquests moments veurem que no hi ha cap tipus 
de desconnexió, ja sigui per territoris catalano-parlants per
que la programació es faci en la nostra lIengua, ni a Balears, 

, ni a Catalunya, ni en el cas de Valencia. El que sí hem vist 
és que ara, grckies als avanc;os tecnics, a Catalunya, i sobre
tot els que tenen aparells de televisió en sistema dual, es pot 
gaudir de determinats programes de la televisió privada Tele 
5 en la nostra \lengua si així ho vol l'espectador. No és que 
al nostre grup ens entusiasmin els programes de Tele 5, i 
esta m convenc;uts que el fet de poder-los seguir en catala no 
és cap garantia que aquests millorin, pero el que és evident 
és que la televisió té una gran incidencia dins la població i 
que, per tant, que aquesta pugui elegir en quina l/engua la 
vol utilitzar, encara que només sigui per a la gent que tengui 
el sistema dual en el seus aparells de televisió, ens sembla 
positiu i per aixo aquesta proposició no de l/ei. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Altres grups que vulguin intervenir? 
Pel Grup MIXT, té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Sí, gracies, Sr. President. Jo cree que el Sr. Gomila, ell 
tot sol, ha dit el que es pot pensar sobre aquesta proposició. 
Si la única virtualitat que té és que es pugui~ veure determi
nats programes d'una qualitat un tant dubtosa, es puguin 
escoltar en catala, bé, doncs pot ser que sigui interessant. 
Pero no crec que veure aquests programes, escoltar-los en 
castella o en catala, aixequi molt el nivell cultural de les 
persones que les vegin i les escoltin, i cree que, tractant-se en 
aquest cas, d'una empresa com és Tele 5, una empresa priva
da, a més amI;>. un futur incert, ja sigui per les connexions 
que té amb determinats ambits del món empresarial italia, 
per una banda, i per una altra banda pels interessos que hi 
ha de fer-se amb aquesta cadena -o hi havia, de fer-se amb 
aquesta cadena- per part del partit que sustenta el Govern a 
Espanya fins a arribar a tota casta de negociacions el més 
fosques i estranyes, amb unes connexions totalment -podrí
em dir- mafioses, per dir-ho d'alguna forma, la veritat és 
que, tractant-se d'aquesta empresa privada, el meu vot -jo no 
sé que faran la resta de membres del Grup Mixt- pero el 
meu vot, en aquest cas, sera d'abstenció. No li diré que no, 
pero sera d 'abstenció. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta . Pel Grup SOCIALISTA, el Sr. Moll 
té la paraula. 

EL SR. MOLL I MARQUES: 

Moltes gracies, Sr. President. Jo cree que aquesta proposi
ció no de lIei arriba en un bon moment, ara que s'acaben de 
complir 15 anys de I'inici deIs programes en catala de la 
Televisió Espanyola a les nostres il/es. És un bon moment 
per retre un homenatge a l'aportació tan essencial que la 

televisió ha fet a la normalització de la nostra Ilengua. 
Pero bé, el fenomen televisiu -ja s'ha insinuat a inter
vencions anteriors- ha estat criticat moltes vegades, i 
amb molta raó, perque ha constitu"it una escola de 
brutalitat, i ha introdult a les cases de totes les famílies 
europees, no només espanyoles, models i formes de 
comportament que no tenen -o no tenien, perque ja les 
deuen comenc;ar a tenir- res a veure amb la nostra pro
pia concepció de la vida ni amb la nostra idiosincrasia 
i tradició cultural. 

En aquest aspecte negatiu, s'han distingit, sobretot, 
les televisions privades que, en la seva lIuita implacable 
per aconseguir majors audiencies, per poder cobrar la 
publicitat més cara, han deixat de banda totes les consi
deracions etiques i estetiques i, desgraciadament, també 
han contagiat les televisions públiques que s'han equivo
cat, han entrat dins aquesta batalla per aconseguir ma
jors audiencies, han intentat justificar la seva existencia 
al nivell d'audiencia enlloc de justificar-la cercant elevar 
el nivell de qualitat i de dignitat deis seus programes. 

Die aixo perque quedi ciar que mantenc el meu 
rebuig a la televisió privada, que ja vaig manifesta diver
ses vegades en aquesta Cambra, per aquests motius etics 
i este LÍes. És un rebuig que vaig manifestar quan es 
defensava la introducció de la televisió privada, dient 
que aixo seria un gran triomr de la Ilibertal d'informaci
Ó, i jo sempre vaig dir que seria moll més gran ellriomf 
del mal gust i la rebaixa de la qualitat deis programes. 
Cree que ningú no em podra negar que tenia tota la raó. 

Pero si vara tanta brutalitat, lanta violencia i lantes 
escenes d'activitat sexual per pa i per s:ll , sense que 
vengo in a to ni a so, lllostrades sense rastre de I'erotisme 
intel'ligent, sensible, fi i elegant, que sí que seria propia 
de la nostra cultura, és possible que una cadena privada 
faci una aportació a una lasca tant positiva com és la 
normalització lingüística, no hi ha dubte que nosaltres 
hi estam d'acord, i que volelll que s'impulsi aquesta 
actuació i que, per tant, el Govern intenti aconseguir 
que aquestes emissions de Tele 5, en sistema dual. ens 
arribin. El Govern ha de voler que sigui així tan! COlll 
nosaltres a més, perque és una de les obligacions que 
ben explícitament li illlposa la lIei de normalització 
lingüística. Per tant, si Tele 5 ha tengul la feli<; iniciati
va de transmetre a Catalunya la seva programació de 
fill1ls i series de gran audienci:l en sistema dual, seria bo 
que aquestes em issions ens arribassi n també a nasa I tres . 
1 aixÍ, encara que entre els fill1ls o series n'hi hagi d'es
teticament infumables, com és segur que sera el cas, 
almanco que siguin en la nostra lIengua, i tendrem una 
cosa positiva. 

Certament no són tots els ciutadans illencs que poden 
veure les emissions en sistema dual, perque la majoria 
d'aparells de televisió encara no esta n equipats per apro
fitar aquests avantatges, pero sempre seran lllés els que 
podran triar, i en aquelles famases discussions sempre es 
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deia que era important poder triar. Bé, doncs ara que triin 
entre cata la i castell<l, i veurem quants triaran en catala -
esper que siguin molts. 

Sens dubte Televisió Espanyola continuara essent pionera 
de la normalització de la nostra lIengua en aquest transcen
dental instrument de comunicació que és la televisió, entre 
d'altres coses perque la seva programació a les nostres illes 
estara lliure de les connotacions negatives al'ludides abans. 

Pero ben haja la iniciativa de Tele 5, i ben hagen tots els 
esforc;os per fer arribar aquí aquestes emissions. En conse
qüencia donarem suport que el Govern faci aquestes negoci
acions. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Pel Grup PP-UM, el Sr. Ca ñellas té la 
paraul a. 

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Caries Felip): 

Gfékies, Sr. President. Per part del Grup del PP-UM no 
entrarem en aquest moment, perque s'ha debatut jo crec que 
suficientment el tema de fons, en el sentit de si hem de po
tenciar el catala. Aixo és una qüestió que jo crec que esta 
fora de Contexl perque el text d In proposició no de Ileí 
I'empra com a motíü , pero no com a.finalita\. La finalit. 1 i 
la pro pa í ió és enlrar en onversa ions amb Te le 5 a fi i 
efecte que, a InlVé de R(! t(! l'isión, emprem el sistema dual. 

Sr. Gomila, jo cree que els seus companys li han fet un 
mal favor, perque I'any 92, amb registre d'entrada 3815, el 

rup PP-UM . que ten c el gust i I'honor de representa r en 
aque t mamen!. ja va pre cntilr una proposició no de Ile i 
on diu que s'insta el overn Central que requereixi ¡) RC/C l'i· 
sió" implantar e l i tema dual. Em permetra n que els llegeixi 
un pare ll de p'lréignf del diari de sessions eI 'aqueslil comis
sió -es va discutir en comissió, no en pie . Un senyor que 
vostes coneixen, que nom Sr. Orfila i Pons. di u: "nosaltres 
creim que és una proposta poc estudiada, perque entenem, 
tal vegada, I'han feta d'unn manera precipitnda, i en aquests 
1110ments hi ha sistemes més sofisticats, més avanc;ats que 
permeten rebre més versions i tenir una cobertura molt més 
amplia -són pnraules al peu de la Iletra, les va dir el Sr. 
Orfiia-, entenem que han aprofundit poc en la problematica 
que aixo representa i pue entendre que vostes em diguin que 
haurien pagut presentar esmenes per n'lillorar-Ia i no ho hem 
fet, pero ens permetran recordar-li que la retirin, que I'estu
di'in millor i donin una proposta més acabada, més d'acord 
amb els avanc;os tecnologics que fan possible recepcions 
diferents d'aquesta que vostes pro posen -la que proposavem 
nosaltres, que és la mateixa que proposen vostes- que és 
molt concreta. Només falta que ens diguin la marca o la 
classe de tecnologia que proposen". Si vol donar les explica
cions, Sr. Orfila, no tenc cap inconvenient en passar-li paper. 

Aquestes manifestacions del Sr. Orfila varen ser, en certa 
manera, aceeptades, corregides i augmentades per un mem-

bre del Partit Socialista -no sé si puc dir el nom o no, 
pero, per si un cas, I'evitaré, és un home que esta molt 
documentat, normalment, i que a mi m'inspira un cert 
respecte. Aguest senyor diu : "el sistema dual és com 
una marca de cotxe, és com si aquest Parlament, que 
necessita tenir un cotxe a la porta per al servei oficial, 
acordés comprar no un cotxe, sinó un Volkswagen o un 
Ford. El primer que ha d'acordar és comprar un cotxe, 
i comprar un cotxe de les característiques pertinents 
amb la finalitat que hagi de complir, i optar entre les 
diferents que hi hagi en el mercat, per oferir millors 
possibilitats . El sistema dual que vos tes -i nosaltres, en 
el seu dia- varen proposar és un sistema que no és el 
que ofereix més possibilitats, sinó que és un sistema ja 
tecnicament superat. Funciona, sí, pero n'hi ha de 
millors, el sistema flicam". Efectivament, m'he pres la 
molestia d'estudiar-ho -estudiar-ho no, demanar una 
certa informació- i hi ha aquest sistema lIicGm i el siste
ma zweiton -és en alemany, i m'excus si no ho pronun
cii' bé, zweitofl vol dir dos tons, idos tons és el dual. I 
hi ha una revista aquí, que li pue deixar -no tene cap 
ineonvenient. Diu -esta en castella -: "existell dos tipos. 
el DP doble parladora o sistema alemáfl. y el nicam, 
sistema inglés. El lIicalll es superior al DP pero réquiere 
ulla puesta a pUllto de las all/ellas colectil'as desajus/a
das", cosa que vol dir que no és tan facil. Tecnicament 
necessitam, primer, una emissió de micro-ones en el 
sistema dual, o zweilOn i, a més, hem d'arreglar els tele
visors, perqué no tots estan adequats per rebre aixo. 
Aquells televisors que eslan adaptats a I'esteri poden 
rebre el doble canal, pero aquest no són tants. Per 
exemple, el Blaupullkt netepta el Ilical/l i el DP, pero en 
canvi, el Pallasollic només aeeeptél el l1ica/1l . L1avors, a 
la meitat deis eonsumidors espanyols les farin la gracia 
que han de cnnviar de televisió. 

I élcaba el Sr. del Grup Socialista dient: "Per tant, 
erec que la idea d'aquesta proposició no de Ilei és bona -
supas que igual que la nostra- , és bo demanar que millo
rem el nostre <:ervei de televisió -hi estam d'acord- i 
feim la instancia corresponent a I'ens públic de Retel 'isi
ÓI/, que al final és qui ~ns /1i! d'FllViar les micro-ones des 
de Madrid, o des de Barcelona, fins aquí, perque sinó, 
per molt que demanem, no tendrem la televisió. Pero no 
perque s'instal'li el dual -escollin bé-, sinó perque s'ins
tal ·lin els serveis tecnics corresponents per tal que els 
espectadors de les IlIes Balears puguin rebre, amb el 
millor i més modern sistemn que pertoqui -Sr. Moll, 
escolti, perque aixo és I'opinió del seu grup- els dife
rents senyals d'audio que emeten les cadenes de televisió 
públiques o privades. Per tant, jo crec que el tema queda 
bastant ciar, i just em queda referir -me un poe al paper 
que juga aquí Retevisiól1 . És un ens privat -s'ha dit 
aquí-, treballa per guanyar un benefici, i lIavors jo cree 
que aquesta opció d'emetre en castella i en catala simul
taniament, respon a la necessitat de I'emissora d'eixem
piar un mercat de tele-espectadors. No vol més que 
aixo. Nosaltres podem desitjar conéixer, ampliar la re
cepeió del catabl, pera Tele 5 només vol beneficis, per 
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aixo és una societat anonima. Per tant, cerca nous productes, 
amb fórmules ja consolidades. Es tracta, lIavors, d'una deci
sió d'una emissora privada, la qual ha de valorar les se ves 
possibilitats d'eixamplar el mercat a les Balears, o a Galícia, 
o al País Basc, o on vulgui". 

Per tant, la postura del nostre grup és que des d'un prin
cipi d 'acceptació de I'alliberament de les televisions, nosaltres 
creim que el Govern Balear té poc a pintar en aquest negocio 
Seria més de Relel'isión i seria més del mercat que ha de 
comprar i ha d'assumir uns tipus d'aparells que puguin re
bre, en estereo, el doble senyal, senyal que ja emet TY3. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cañe\las. Pel torn de replica, el Sr. Gomila 
té la paraula. 

EL SR. GOMILA I BARBER: 

Gracies, Sr. President. Sr. Peralta, és evident, i ja ho hem 
dit abans, que el fet de poder veure i escoltar les emissions 
de Tele 5 en la nostra \lengu<1 no <1ixecara el nive\l cultural 
de .les pel'lícules o series que ells emeten, pero nosaltres 
creim que b nostra \lengua h<1 de ser present <1 tots el~nive\ls 
de la societat i per aixo no volem que només sigui una qües
tió de tenir molta o poca cultura, sinó que sigui present, que 
les series i les pel'lícules tenen una determinada audiencia 
i, per tant, nosaltres creim que si a Catalunya Tele 5 emet en 
sistema dual, nosaltres creim que també ha de ser possible 
aquí, a Balears. 

Miri, Sr. Cañe\las, jo no sé I'exit que varen tenir les gesti
ons que vos tes deien a la proposició de \lei que es va aprovar 
a comisc¡ió, pero els resultats són a la vista. Nosaltres no 
volem que ningú no implanti o dei xi d'implantar. Nosaltres 
volem que un servei que té una televisió privada, en aquest 
cas Tele 5, a una Comunitat Autonoma molt determinada, 
com és Cat<llunya, que parla la mateixa lIengua que nosaltres, 
es pugui implantar tamhé a les IIles Balears. Es I'únic que 
proposa la nostr<l proposició no de lIei, i voste s 'ha posat a 
parlar d'altres sistemes, de micro-ones i no sé que més. Jo Ji 
he de dir que la tecnologia avan¡;a molt més rapid que el 
que tarda aquest Parlament en discutir les nostres propostes, 
perque la nostra proposta és del mes de mar¡; d'aquest any, 
és a dir, de fa, quasi, nou mesos. Jo comprenc perfectament 
que Tele 5 vol beneficis, pero ha de tenir en compte que la 
lIei de televisions privades estableix que la televisió és un 
servei públic, és un servei a la societat. 

1 ja ha he dit abans: si el Govern volgués eXigir que 
aquestes televisions fessin desconnexions en la nostra lIengua, 
o en les lIengües de les diferents comunitats autonomes, aixo 
ho podria fer en base al concurs que es va elaborar en el seu 
moment, i posant-ho a la \lei de televisions privades o en el 
seu desenvolupament. Que el Govern no ho ha volgut fer? 
Que en aquests moments s'obri una porta perque hi hagi una 
cadena privada que pugui emetre en sistema dual, i que els 

tele-espectadors puguin elegir si ho volen en catala o en 
castella? Em sembla que tampoc no demanam la lIuna, 
i ens sembla que es pot aprovar perfectament. 

Miri, nosaltres ja ens acostumat a no fer les proposi
cions no de /Iei molt radicals, perque vos tes no van amb 
aixo. Les descafeina m un poc, per veure si, de qualque 
manera, són aprovades, i sobretot aquestes que el que 
demanen és tan poca cosa, pero veim que ni així. 

Sr. MolI, agrair-li el suport que ha manifestat que 
donara a la nostra proposició no de lIei, i dir-li que 
coincidim totalment amb el que voste ha exposat. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Per la contrareplica, el Sr. Pe
ralta té la paraula. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Sí, gracies, Sr. Presidenl. Miri, Sr. Gomila, jo, la 
veritat, és que no m'imagin una pel'lícula a la qual surt 
el Sr. PablilO Ca/l'o en catala, i tampoc no voldria que 
es caigués en els errors que ha caigut la televisió catala
na que, de' vegades, quan les pel'lícules estan doblades 
en catala, quan surt a parlar una persona de ral,;a negra, 
o un indi -ho dic jo- a aquell el posen parlant en caste
lIa. Aixo es dóna a moltes pel'lícules, i la veritat, si el 
sistema dual ha de venir per aquí, aixo, la veritat és que 
no. 

la li dic: és una empresa privada, que té el seu siste
ma de funcionar, i si té interes en posar el sistema dual 
aquí, i el vol pagar, molt bé, que el posi, pero no crec 
que hagi de ser amb el pressupost d'aquesta Comunitat 
Autonoma. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Sr. Moll, té la paraula. 

EL SR. MOLL I MARQUES: 

Sí, Sr. G.omila. Jo trob que vos te ha fet massa poc 
emfasi en el que vos tes demanen, i és que el Govern de 
la Comunitat Autonoma i, entre cometes, o entre paren
tesi, en compliment de l'ordre que té donada a través de 
la lIei de normalització lingüística, faci unes negociaci
ons per aconseguir que augmenti aquí I'oferta de tele
visió en /lengua catalana, la possibiJitat de triar, que he 
dit jo abans. Aixo és el que vostes han demanat. 

El Govern de Madrid no té res a veure en aquest 
tema, afortunadament, perque així no necessitam par
lar-ne. En conseqüencia, jo crec que esta ben justificat 
demanar al Govern que compleixi la /Iei de normalitza
ció lingüística, una vegada més -ja li h"em demanat cent 
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vegades, i tanmateix no ho ha fet. Que tal vegada a algú li 
sona estrany que John Wayne parli catala? Jo, fins i tot, Ii he 
sentit a dir parauloles en catala a John Wayne, a pel·lícules 
doblades al catala. Cantinflas, realment, és molt mal de 
doblar, i per aixo TV3 emet les pel 'lícules de Cantinflas en 
to original, no les sincronitza, aixo és evident, pero qualsevol 
altra pel ' lícula pot ser doblada al catala amb tata normalitat, 
i si nosaltres la podem rebre en catala, I'hem de poder rebre 
en catala, per que no? Srs. del Govern: facin aquestes gesti
ons, per favor. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Moll. Sr. Cañellas, té la paraula. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS (Caries Felip) : 

Gracies, Sr. President. A mi el que em meravella és que 
la lIei de normalització lingüística és del 86 -excepte error 
o omissió-, i que vostes, el PSOE, i el Sr. Orfila, en repre
sentació del PSM 1 EEM, I'any 92 tirin enrera aquesta matei
xa proposició, i avui vostes són els paladins -perdoni, Sr. 
Mas, no em digui que no-o Li /Iegiré la nostra proposta: "El 
Parlament de les IIles Balears insta el Govern Central a re
querir de I'ens públic Retevisión perque instal·li dins I'ambit 
territorial de la Comunitat Autonoma de les IIles Balears, el 
sistema dual". Ho pot demanar al Sr. Damia Pons -les parau
les .que jo he citat són del Sr. Pons. Ens va dir que no hem 
de comprar un Wolkswagen, hem de comprar un cotxe, no 
ens hem de servir del dual, que és un sistema superat -ho va 
dir voste, Sr. Pons-. La resta la va dir el Sr. Orfila. 

1 per acabar li lIegiré la decisió final del Sr. Orfila, que va 
obligar a la retirada de la nostra proposició .. Diu, textual
ment: "Jo crec que es podria trobar perfectament una redac
ció que fos acceptable pér a tots -i nosaltres hi estam d'a
cord- en el sentit d'instar el Govern Central, no I'autonomic 
-paraules-, el Govern Central perque requereixi de I'ens pú
blic Retevisión la instal'lació d'un sistema adient -no el du
al". Perque el Sr. Damia Pons ja va dir que el dual no és el 
més adequat, que n'hi havia un molt més perfeccionat, que 
es diu Nical1l. 1 ara resulta que som els dolents de la 
pel'lícula, vostes ho entenen? Jo no. Vostes s'hi oposen en 
el 92, i ara ens ho treuen, zas, els paladins de la defensa del 
sistema dual. La veritat, I'altra dia vaig sentir par/ar molt de 
somni, pero em sembla que han agafat un empatx de somni 
que fa rialles . 

Aquesta proposició la degueren redactar un dia després 
de menjar una bona Ilagosta a Menorca, i així els ha sortit. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cañellas. Acabat el debat, passarem a la 
votació de la proposició no de /leí. En conseqüencia, deman 
als diputats que voten a favor si es volen posar drets, per 
favor. Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

27 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queda 
rebutjada la proposició no de Ilei. 

11.4) Proposició no de lIei RGE núm. 779/94, presen
tada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relatÍ\'a a 
declaració de la carretera Deia-Sóller com a bé d'inte
res cultural. 

Passam a la proposició no de lIei 779, presentada pel 
Grup PSM l EEM, relativa a la declaració de la carrete
ra Deia-Sóller com a bé d'interes cultural. Té la parau
la, pel grup proposant, la diputada Sra. Vadell. 

LA SRA. VADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. 

(Remor de l'cus) 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci als diputats, per favor . Est~ en ús de la 
parauJa, Sra. Vadel!. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, aquesta 
proposició no de lIei que avui debatrem va ser presenta
da pel nostre grup en el mes de marc;o Aixo vol dir que 
hi ha hagul molt de temps, molta aigua i molles pluges 
d'en¡;a que la presentarem i, evidenlmenl, hi ha hagut 
molts de canvis sobre el terreny. La presentarem abans 
que comenc;assin les obres de la carretera Deia-Só/ler 
basicament davant el peril/ que, amb les obres que s'ha
vien de comen¡;ar imminentment, es poguessin destruir 
elements arquitectonics, de cultura popular, que formen 
part del nostre patrimonio 

Permetin, pero, que grati un poc dins la memoria i 
retorni, per uns moments, al pensament deis noslres 
avantpassats . Des de ben antic el pages ha estat el gran 
constructor de parets i marjades, unes obres que li per
metin despedregar el camp que conrava, delimitar les 
distintes propietats, i sostenir la terra. Aquestes activitlHs 
varen fer tota una cultura de la pedra. Aquesta feina 
camperola es compartia amb molles altres activitats i no 
va gaudir mai d'organització gremial. A principis del 
segle XIX, Sóller, poble capdavanter en la industrialitza
ció, tenia necessitat de crear noves infraestructures: 
carreteres, ponts, canalitzacions, marges, etc., i aleshores 
es formaren els especialistes en la construcció de pedra 
en sec, és a dir, els margers. A Sóller es bastien marges 
de molta qualitat, gaudien d'especial renom els de Son 
Angelats, constru¡'ts el 1852 i que I'arxiduc Lluís Salva
dor qualifica com els mil/ors de Mal/orca . 
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L'Ajuntament de Sóller, a I'any 1830, prenia la iniciativa 
de construir una nova carretera per enlla~ar el poble amb la 
capital. Com que era el municipi solleric qui costejava les 

I obres, cal suposar que els talls de margers que hi treballaven 
eren tots de la vall. L'any 1846 el cos d'enginyers de camins, 
canals i ports es va fer carrec de les carreteres de l'i1la . A 
partir de Ilavors, es desenvolupa tot un programa de cons
trucció i conservació de la xarxa viaria sense precedents . La 
primera tasca fou acabar la carretera de Sóller fins a Palma . 
L'any 1850 ja s'inaugura el servei de passatgers. El resultat 
final d'un marge sempre era condicionat pel material exis
tent, pero s'hi reflecteixen les tradicions locals i les caracte
rístiques de cada marger. Per aquesta especial manera de 
treballar la pedra que tenien els talls sollerics és possible 
seguir la se va tasca per les nombroses carreteres que realitza 
I'administració d'obres públiques. 

Cal destacar , per la seva importancia, la nova carretera de 
Palma a Sóller, constru'ida entre 1830 i 1850. Entorn de 
1860 s'acondiciona el vell camí de Valldemossa fins a Deia; 
entre 1880 i 1886 la de Deia él Sóller, on ja formava part de 
I'equip tecnic I'enginyer Eusebi Estada. Entre 1888 i 1893 es 
construí la carretera d'lnca a Lluc baix la direcció tecnica 
d' E usebi Estada. Totes aquestes vies formaven part de la 
xarxa es tata 1. 

Els elements arquitectonics , marjades m-urs de contenció, 
muralletes, i obres de la xarxa hidraulica origl,lals, presenten 
les mateixes característiques i serien, per tant , obres deis 
mateixos equips de caminers, pedranyers, dinamiters, etc . 
Quan I'administració pública va escollir aquest tall de mar
gers sollerics per construir marges i murs a les nostres carre
teres Olés emblematiques, no feia més que confirmar la 
qualitat i I'elevada solidesa de les seves obres. El coster per 
on puja la carretera de Sóller a Deia esta ben treballat. Des 
de fa molts anys, I'home lIuita per dominar la naturalesa i 
dominar-la aplicant unes tecniques senzilles i respectuoses 
amb I'entorn. Creim, Sres . i Srs. Diputats, que I'administra
ció actual t<lmbé ha de ser respectuosa amb aquesta obra feta 
durant generacions. Tota aquesta carretera hauria de respon
dre a I'objecliu d'aconseguir la maxima funcionalitat amb el 
menor impacte i artificiositat possible. 

Aquesta introducció, possiblement innecessana perque, 
sense cap dubte, tots vostes ja coneixen perfectament el 

" tema, i són sensibles davant la necessitat de preservar aquest 
tresor, que esta en perill, és per deixar constancia que la 
preservació d'aquaductes, ponts, canaletes, aljubs, marges, 
camins i altres elements d 'enginyeria popular, resulta impres
cindible, ja que formen part, també, del conjunt del patrimo
ni, com han destacat incansablement congressos i directius 
internacionals. 

La Serra de Tramuntana va ser declarada paratge pinto
resc segons el Reial Decret 984/1982, de 27 de mar~, i va 
passar a ser bé d'interes cultural segons la lIei 1611985, del 
patrimoni historie espanyol. La lIei distingeix entres les arees 
de protecció generica, que seria tota la Serra, i els béns indi
vidualitzats -per exemple , les carreteres. L'expedient de de-

cIaració de bé d'interes cultural com a individualització 
del patrimoni és una de les formes del nostre patrimoni 
historic i artístic que va preservat a la Constitució, a 
I'article 46, i definit a I'article 1.2 de la lIei de patrimoni 
historic espanyol, on diu : "integran el patrimonio histó
rico español los inmuebles y objetos muebles de interés 
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etno
gráfico, científico o técnico y también forman parte 
del mismo el patrimonio documental y bibliográfico , los 
yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios 
naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, 
histórico y antropológico". S'ha fet, com es veu, una 
definició generica i extensa de tot el que constitueix el 
patrimoni historic espanyol. D'acord amb aquesta legis 
lació, resulta clara I'obligació deis poders públics de 
vetllar per la maxima protecció del nostre patrimoni 
historic-artístic, estenent-se aquest concepte al maxim . 

La declaració de bé d 'interes cultural és una forma 
d'individualitzar els bens a protegir. A la legislació pro
tectora no existeix cap incompatibilitat entre declaració 
d'un monument i la declaració d'un conjunt historic o 
d'un paratge pintoresco És més: la lIei tendeix a intentar 
individualitzar els bens d'interes cultural al maxim, fins 
i tot dins aquest conjunt historic o similars. A més, la 
protecció atorgada pel decret 984/1972, de paratge pin
toresc, és una protecció molt difosa, com no podia ser 
d'altra forma, per la se va extensió i per la seva difosa 
limitació . Tenguem en compte que el decret, tant sois no 
relaciona els indrets protegits. Es parla de la costa nord
oest de Mallorca i, sense més, precisament, el mateix 
decret ja menciona uns monuments individuals d'alt 
valor historie. 

Per tant, creim que esta prou justificat el primer 
punt de la proposició no de lIei, en el qual demanam la 
protecció de totes aquestes carrete res d'Andratx a Sóller, 
de la Calobra, de Formentor, i de Selva a Lluc perque, 
a més d'estar situades dins un paratge protegit, són, per 
si mateixes, uns bens a protegir. 

Les carreteres de muntanya, és evident, no es poden 
construir segons el mateix model que les carreteres del 
pla, primer, perque les condicions del terreny no ho 
permeten, i segon, perque estan dins paratges protegits, 
la majoria. Aixo implica considerar la carretera com a 
un element més a cuidar. És urgent, per tant, que es 
redacti un pla especial de protecció de les carreteres 
turístiques de muntanya, que defineixi el conjunt d'ac
tuacions per a la defensa de la seguretat i l'estetica de 
les carreteres de muntanya i el seu entorn o Aquest pla 
podria estar recollit dins el pla de carreteres, com hem 
fet constar a una de les nostres al·legacions. Si tengués
sim més temps podríem posar I'exemple d'Aústria, per 
exemple, que a les seves negociacions amb la Comunitat 
Europea per a la se va integració ha posat com a condi
ció que hi hagi unes condicions per protegir les carrete
res deis Alps, per evitar, precisament, que es pugui de-
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gradar el paisatge i que tengui conseqüencies negatives sobre 
I'agricultura i sobre les segones residencies . 

Pero faré via perque veig que el Hum ja s'ha ences. A 
aquesta proposició que presentavem el mes de mar~, hi 
adjuntavem un inventari d'elements a preservar, que va ser 
cedit per ARCA -ja que I'ha elaborat- i naturalment no recull 
10ts els elements, pero com amostra és prou iI·lustratiu de 
la quantitat de marges, muralletes, murs de contenció i ele
ments de la xarxa hidraulica que hi havia a I'antiga carretera 
Deia-Sóller. Die que hi havia perque, desgraciadament, una 
bona part d'aquests elements ja no hi són . Aquest inventari 
no era exhaustiu i així i tot demostrava la riquesa d'elements 
d'arquitectura popular que aHa es troben . 

El tercer punt de la proposició va en aquest sentit, en el 
sentit que és necessari inventariar tots els elements arquitec
to nics per decretar la seva protecció. No és logic que la 
Se rra , en el seu conjunt, estigui protegida i no es coneguin, 
perque no esta n catalogats, els elements més valuosos . Con
sideram que és una contradicció no tenir protegits els be ns 
integrats dins un conjunt que gaudeix de protecció . 

El quart punt fa referencia a donar compliment a una 
proposició no de lIei aprovada dia 19 d 'octubre de 1993, a la 
qual el Govern es comprometi que la reforma de la carretera 
Deia-Sóller no implicaria variacions substancials en I'actual 
tra~at, primant els valors estetics i medi ambientals sobre els 
de transit pesat. És evident, després de I'experiencia deis 
primers 2.000 metres d'obra que s'ha fet, que aquest punt no 
s'esta complint. 1 no s'esta complint en el tram que diuen 
que servira de mostra per a la resta de la carretera. És logic 
que quan es fa una mostra sigui tan perfecta com sigui possi
ble, perque quan es passi a la construcció massiva, o a la 
producció industrial -si es tractas d'una indúst(ia- hi hagués 
una referencia ideal per no sortir massa del model. 

Per favor, canvi'in el model. Si la resta de ('obra s'ha de 
construir segons aquesta mostra, la destrossa sera total. 
Aquesta obra s'esta fent sense que es conegui el projecte 
definitiu, encara que aquí s'hagi repetit en diferents ocasions 
que hi ha un projecte, pero veim que s'esta improvisant 
segons alla on es troben. Ho diu el Conseller a una entrevista 
-si és del cas repetiríem les seves paraules-. Diu que el pro
jecte inicial serveix com a base de partida, pero és ('obra la 
que defineix el tra<;at final. També ho va dir I'informe que 
va ser lIiurat a aquest Parlament. Es troben amb problemes 
de mala qualitat del terreny, perqu'e ('obra s'ha presentat 
com un condicionament, i no s'han fet uns estudis geologics 
pertinents. Si s'haguessin fet, se n'haguessin adonat que el 
terreny és de mala qualitat i s'hagessin pres les mesures 
preven ti ves pertinents. 

Enlloc de respectar els elements arquitectonics existents, 
aquests es destrossen i no es tornen a construir, i si no es 
destrossen es deixen fora d 'ús. Per exemple, no s 'ha fet més 
que un desguas dins els dos quilometres que s'han constru'it 
de carretera, i a la carretera inicial n 'hi havia vuit. Tampoc 
no s'ha donat sortida a unes canalitzacions d'aigua i aixo ha 

provocat la caiguda successiva de dos marges amb Olés 
de cent metres de paret, que s'han enderrocat un rera 
I'altra, han provocat arrossegaments abans d'arribar al 
torrent. 

Srs. del Govern, per favor, s'ho pensin, no vulguin 
que la se va obra passi a la historia com un desastre i 
com una agressió impressionant a un deis indrets més 
emblematics i més valuosos de la nostra geografía illen
ca. Moltes gnkies, Sr. President. 

(El Sr. Vice-president primer subslÍllleix el Sr. Presi
dent en la direcció del debatl 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra . Vadell. Per pan del Grup MIXT, té la 
paraula el Sr. Pascua l. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓ S: 

Sr. President, Sres. i Srs . Diput{lts. Sra. Vadell, jo li 
vull anunciar el vot favorable eI'Unió Mallorquina als 
punts número 2 i 3, si bé he de dir una cosa. Jo li vull 
demanar una lransacció, si I'accepten els altres grups, al 
punt número 2. Diu: "aprovar, elesprés de la presentació 
al Parlament, un pla especial de prolecció de les carrete
res turístiques de muntanya". Nosaltres estam d'acord 
que es faci aquesi pla especial de protecció d'aquestes 
carreteres, pero creim que no ha de venir del Parlament, 
perque aixo és una tasca del Govern, una proposició no 
de lIei no pot marcar un procediment distint deis legal
ment establerts, el Govern pot fer una comunicació pero 
em sembla que no és el que toca, diríem, que vengui un 
pla especial al Parlament, perque es fan moltíssims 
plans especials i mai no vénen al Parlament. Hi hagul 
els plans directors sectorials, hi ha hagut els criteris, 
pero aixo no és el caso Aixo és un pla especial, jo en
tenc, segons la lIei del sol i, per tant, no hi ha cap raó 
perque vengui aquí al Parlament. 

Quant a inventariar els elements arquitectonics d'in
teres cultural d'aquestes carreteres, estam d'acord. 
Evidentment, la protecció corresponent ha d 'estar dins 
aquest pla especial , o bé elins el pla territorial parcial de 
la Serra de Tramuntana, perque la historia és la se
güent. Efectivament, la Serra de Tramuntana és un 
paisatge pintoresc, i segons la disposició transitoria 
vuitena de la lIei del patrimoni historie, els paisatges 
pintorescs, mentre no siguin reclassificats , conforme a la 
Ilei d'espais naturals, conservaran la condició de bens 
d'interes cultural. Sé, aquesta disposició transitoria 
vuitena ha ocasionat moltíssims conflictes a la Serra de 
Tramuntana. Si s'aplicas, -en castella es diu a rajatabla
no es podria donar cap lIicencia, practicament, en tota 
la Serra de Tramuntana, i aixo esta al Suprem o Hem 
d 'esperar que es faci el pla territorial parcial de la Serra 
de Tramuntana, per desempantanegar aixo, perque hi ha 
I'article 20 de la Ilei del patrimoni historic-artístic que 
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requereix un pla especial de protecció de ('area afectada per 
als bens d'interes cultural. en el cas de conjunts histories. Per 
exemple, ( ... ) histories i zones arqueologiques. 

Aleshores, ciar, estaria bé que s'acabas el pla territorial 
parcial de la Serra de Tramuntana, que aquest pla territorial 
parcial inclogués tots aquests elements que han estat inventa
riats per ARCA, i altres, evidentment, pero com que aixo no 
és així pensam que seria una bona cosa fer un pla especial 
de protecció d'aquests elements. 

M'agradaria, li deman per favor si volen llevar aixo que 
el pla especial vengui al Parlament, perque si ho accepten ... 

Respecte deis punts 1 i 4 ja és una altra historia. No li 
podem donar suport, ens abstendrem. 1 direm perque. Si per 
una banda hi ha la disposició transitoria vuitena, que diu que 
els paisatges pintorescs conservaran la condició de bé d'inte
res cultural , tota la Serra de Tramuntana, aixo és una norma 
un poc eteria, perque no hi ha cap monument historic que 
tengui la dimensió de la Serra de Tramuntana, ni cap con
junt que el tengui. ni cap Iloc historic, pero si hi ha una COS<1 
molt important quan s'incoa un expedient de declaració 
d'interes cultural -per exemple. el nucli de Biniaraix, que em 
sembla que est~ en tramitació, si no estic mal informat-, i 
és, en cas evidentment d'un bé immoble, com és el.cas tle la 
carretera. i com és el cas de Biniaraix, que es determina la 
suspensió de les corresponents Ilicencies municipals de par
cel'lació, edificació i demolició, així com els efectes de les ja 
atorgades -article 16 de la Ilei del patrimoni historic . 

Aixo que vol dir? Aixo vol dir, purament i simplement. 
que si nosaltres acordam aquí que s'inco) un expedient per 
a la declaració d'interes cultural, s'han de paralitzar les 
obres, tot d'una, fins que no s'acabi la declaració de bé d'in
teres cultural, i aixo vol dir un parell d'anys, o un any, o no 
sé quants . Evidentment no podem dOÍla r Slloort a aixo . 

Aixo va Iligat amb el punt número 4: revisar el projecte 
de reforma perque s'adapti a la proposició de 19 d'octubre 
del 93, que va aprovar aquest Parlament, que diu que la 
reforma de la carretera Deia-Sóller no impliqui variacions 
substancials de I'actual tra¡;at. La meya pregunta és: les 
implica, les variacions substancials del tra¡;at de la carretera 
actual? Jo cree que no, cree que n'hi ha, pero no són subs
tancials i cree que quan s'ha fet referencia que es pot modifi
car I'obra respecte del projecte, és precisament per a una 
major adaptació i no per a una menor adaptació al tra¡;at 
actual. Per tant, en aquests dos punts, ens abstendrem, per
que volem que la carretera de Deia a Sóller s'acabi, que 
s'acabi bé pero que s'acabi aviat. No volem la paralització de 
la carretera, no volem que estigui un any O dos anys la carre
tera aturada, en I'estat actual. Hem de pensar que les obres 
estan comen¡;ades i que hauríem d'acabar les obres abans de 
I'estiu. Per aixo ens abstendrem en aquests dos punts. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Per part del G!UP Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula la Sra. Joana Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. Sra. 
Vadell: si el Govern tengués la més mínima voluntat de 
fer les coses d'acord amb el respecte a les Ileis i als 
acord que pren aquest Parlament , evidentment no faria 
cap falta la presentació d'aquesta proposició no de lIei 
en cap deis seus punts, perque existeix ja -i aquí s'ha 
assenyalat- la declaració de la Serra de Tramuntana com 
a bé d'interes cultural. I aquesta declaració -agr<1di o no 
agradi als Srs. del Govern- implica responsabilitats, 
implica obligacions, implica haver de complir I'actual i 
vigent lIei del patrimoni historic espanyol. 1 el Govern, 
per tant, per aquesta declaració que aquí se'ns ha con
firmat, esta obligat a complir els punts que s'estableixen 
a la seva proposta : esta obligat a realitzar un pla especial 
de protecció -com assenyala I'article 20 de I'actual i 
vigent lIei del patrimoni historic espanyol -, estan obli
gats a catalogar, inventariar els elements arquitectonics 
d'interes cultural de les carreteres de muntanya de la 
Serra i decretar-ne la seva protecció -com estableix 
I'a rtiele i 1, he de repetir, I 'actual i vigent lIei de protee
ció del patrimoni historic-, i estan obligats, en darrer 
terme, a ajustar les modificacions de la carretera als 
valors estetics i medi ambientals, com així es va acordar 
en aquest Parlament, i voste bé assenyala, dia 19 d'octu
bre de I'any 93 . És a dir, que si el Govern fos respectuós 
amb les lIeis vigents, i fos respectuós amb els acords 
d'aquest Parlament, evidentment, aixo no seria necessario 

Les lIeis són ciares, les obligacions que implica una 
declaració per a la Serra de Tramuntana com a bé d'in
teres cultural estan escrites a la Ilei. Pero el Govern, 
evidentment, no ho vol complir, i aixo sí que ho he 
deixat ciar. I no ho vol complir utilitzant, franeament, 
unes argumentacions bastant psiquedeliques. No vol 
complir, i esta incomplint des de I'any 85, que és vigent 
la lIei de patrimoni espanyol, I'obligació reconeguda 
aquí pel portaveu del Partit Popular, de redactar aquest 
pla especial de protecció per a la Serra de Tramuntana 
d'acord aij1b la lIei i amb els continguts de la lIei del 
patrimoni. 

] quines són aquestes argumentacions psiquedeliques 
que dóna el Govern? Primer de tot, que el Govern con
sidera suficient el que la lIei de patrimoni estableix com 
a mecanisme de precaució, és a dir, considera suficient 
no redactar un pla especial de protecció, sinó tant soIs 
que basta I'informe de la comissió de patrimonio ] que
den tan tranquils, troba que aixo és suficient, i el seu 
superior criteri de Govern les permet, una vegada, sal
tar-se les lIeis. 
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Peró encara -repassant les intervencions del portaveu del 
Partit Popular- n 'hi ha una altra que és més xocant. Asse
nyalen que no és tan necessari aixó, que la lIei del patrimoni 
-que esta vigent des de I'any 85- , que no ha estat necessari 
perque amb la possible i futura lIei del patrimoni de la nos
tra Comunitat Autónoma, aquest pla de protecció ja no fara 
falta, és a dir, que ells ja tenien previst, des de I'any 95, que 
farien una Ilei on trobassin la manera -com han trobat amb 
aquesta- d'acabar d'una manera -aixó sí- discreta amb aques
ta declaració de bé d'interes cultural per a la Serra de Tra
muntana, i rebaixar els seus continguts si haguessin hagut fer, 
amb la lIei del patrimoni historic espanyol, aquest pla de 
protecció. 

Com ho plantegen? Com plantegen rebaixar aquest con
tingut? Amb la Ilei de patrimoni que s'esta tramitant -la lIei 
proposada pel Partit Popular- a la disposició addicional sego
na deixen ciar que, a canvi del també incomplert compromís 
de redactar un pla territorial parcial per a la Serra de Tra
muntana, que s'ha de tramitar d'acord amb la Ilei d'espais 
naturals -que tampoc encara no hem vist-, que s ' inclogui, en 
aquest futur pla que algun dia pensen redactar, algunes me
sures de protecció del patrimoni que estableix aquesta dispo
sició addicional segona. A partir d'aquí, que incloguin aques
tes mesures, assenyalen, a la própia lIei de patrimoni -que 
esta ara en tramit- que quedara sense efecte la declaració de 
la Serra de Tramuntana com a paratge piilloresc, és a dir, 
que a canvi d'introduir en el pla territorial parcial que, se
gons la lIei d'espais naturals hem de redactar, incloent algu
nes normes de protecció del patrimoni historic, ja no fara 
falta, tant sois, mantenir la declaració de la Serra de Tramun
tana com a paratge pintoresc, és a dir, que no fara falta tenir 
la Serra de Tramuntana com a bé d'interes cultural. 

Desapareix així -i aquí el contingut de la rebaixa-, pel fet 
que aquest pla de protecció sigui redactat a partir de la lIei 
de patrimoni actual vigent, a la proposta que fan, 'que sigui 
redactat dins el pla territorial, d'acord amb la Ilei d'espais 
naturals, i les inclusions que ha de dur d'acord amb la que 
encara no és vigent -només és possible- Ilei del patrimoni de 
la Comunitat Autónoma, desapareix així I'obligació per part 
del Govern que quan es redacti aquest pla catalogar els ele
ments unitaris que conformen el conjunt tant immobles com 
espais interiors i exteriors i la catalogació d'estructures signi
ficatives. Ho han oblidat. 

Com també han oblidat i han fet desapareixer I'obligació 
que els elements singulars se'ls dispensaria una protecció 
integral. Veim, per tant, que es tramiti d'una manera o es 
tramiti d'una altra, el Govern ja té ben ciar que no els inte
ressa massa proteccions i complicacions . Li interessa, si algun 
dia arriben a tirar endavant aquest pla territorial d'acord amb 
la Ilei d'espais naturals, i hi pensen ficar algunes mesures de 
protecció, seran aquestes incomplertes respecte del que la Ileí 
del patrimoni actual i vigent assenyala. 

Per tant, una vegada més, en aquest país, haurem perdut 
la possibilitat de recuperar elements, estructures singulars, a 
les quals les Ileis vigents donen una maxim:l protecció, tot 

perque el Govern no traba important complir les lIeis 
vigents. 1 així esta m en aquesta comunitat autónoma, i 
així entén la democracia aquest govern i, veritablement, 
no hi estam, en absolut, d'acord. Per tant, Sra. Vadell, 
donarem suport, una vegada més, a aquesta proposta 
per intentar poder, encara -i crec que hi som a temps
salvar algunes d 'aquestes estructures i sobretot conservar 
per a la Serra de Tramuntana la necessaria protecció 
que actualment les Ileis vigents li dÓl1a i que no es rebai
xi, ni una mica, aquesta protecció . Gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnicies, Sra . Barceló . Per part del Grup Parlamenta
ri PP-UM, té la paraula el Sr. José M. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Sra. 
Vadell, la proposición 110 de ley que discutimos hoy 
viene, desde luego, a reiterar algun:ls otras recientemen
te tratadas aquí -es verdad que posteriores en su entrega 
en el registro de la Cámara- pero que se trataron con 
anterioridad, en definitiva. Por cierto, vienen a reiterar 
lo que de más erróneo tenían eSlas proposiciones, lo 
que más erróneo era o estaba en estas proposiciones. 

Empiezan, el primer pu~to de lo que expone usted, 
después de una interesante y bonita presentación recor
dando aquí las actividades del cuerpo de ingenieros de 
caminos -se lo agradezco mucho, personalmente. Deján
donos de cuestiones formales ya, le diré que, como digo, 
el primer punto dice que se declaren bien de interés 
cultural las carreteras Andratx-Sóller, La Calobra, For
mentor, y Selva-L1uc. Todas ellas están contenidas en la 
declaración general, o genérica de bien de interés cultu
ral de la Serra de Tramuntana, vía -como decimos
primero la declaración de paraje pintoresco, por decreto 
9R4 de 24 de marzo de 1972 -COS:l que ya hemos dicho 
aquí y que han reiterado otros portavoces- y, conse
cuentemente, por la disposición transitoria octava de la 
ley 16/85 de patrimonio artístico natural. 

Claro, usted dice: hombre, de toda~ maneras, se pue
de singularizar. Más o menos viene a decir esto. Yaun
que haya una declaración genérica o ambigu:l de la zona 
noroeste de Mallorca, o de b Serra de Tramun~ana, 
podríamos singularizarlo . Yo. sinceramente, no acabo 
de entender el razonamiento. Yo creo que lo que sí 
tenemos que singularizar son las condiciones que hay 
que poner, concretamente, en las carreteras, pero no 
hacer una nueva redeclaración de bien de interés cultu
ral. 

Por consiguiente, no estoy de acuerdo, y además de 
la exposición concreta y del punto primero de su propo
sición no de ley, se deduce solamente que hay que 
declarar bien de interés cultur:ll ulla cosa que ya lo está 
-por cierto, que a p~'e respecto, me llama la atención 
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que se ponga Andratx-Sóller -la carretera C- 71 O va desde el 
Puerto de Pollen~a a Andratx. Por consiguiente, ¿por qué 
excluye usted otros tramos? Hay tramos sumamente intere
santes también. Después pone la carretera de La Calobra, la 
de Formentor -supongo que es la de Puerto de Pollen~a 
hasta Formentor. no sé si hasta el faro-, y la de Selva a Lluc. 

, Me llama la atención que le falten a usted carreteras -yo 
creo- extraordinariamente bellas y singulares, como son la de 
Sóller a Fornalutx. como es el propio port de Sóller -cons
truido en tiempos de Isabel 11. también hace 130 años-, etc., 
y muchas otras que podríamos citar. De manera que me 
sorprende que se pongan esas carreteras concretamente. 

Por consiguiente no vamos a apoyar el punto primero, 
por esas razones que le expongo. Respecto al segundo y al 
tercero. efectivamente, ya decía el otro día desde esta tribu
na con motivo de otra proposición que tratábamos aquí. de 
otro grupo parlamentario que. efectivamente, hace muy poco 
esta Cámara tomó en consideración la ley de patrimonio 
artístico de esta Comunidad -la proposición de ley de patri
monio de es ta Comunidad- que presentó . por cierto. nuestro 
grupo parlamentario, en la cual se contiene o se dice que se 
incluirá la especial protección de los elementos contenidos 
en la Serra de Tramuntana en el plan director territorial 
consiguiente. Lógicamente. nuestro grupo va a ser conse
cuente con lo que aquí ha presentada hace muy poco tiempo 
y. además. se ha aprobado . 

y a este respecto también. quería. sin embargo, hacer 
una curiosa matización porque la Sra. Barceló -como no- nos 
acusa, o acusa al Gobierno -porque el Gobierno de la Comu
nidad Autónoma tiene la culpa de todo- de no haber hecho 
el plan especial que mandan las leyes porque. por lo visto, el 
Gobierno no atiende las leyes. Es curioso, pero yo me temo 
que la Sra. Barceló. una vez más. patina, porque no lee la 
ley. La ley de patrimonio artístico nacional del año 85, Sra . 
Barceló, en su artículo 20, dice: "la declaración de un con
junto histórico, sitio histórico o zona arqueológica como 
bienes de interés cultural determinará la obligación para el 
municipio o municipios en que se encontraren, de redactar 
un plan especial de protección". Municipio o municipios. Si 
ya de eso también tiene que tener la culpa el Gobierno. que 
baje Dios y lo vea. Léase. por favor. las cosas, antes de salir 
aquí y contarnos lo malo que es el Gobierno. Cuéntenoslo, 
pero, por lo menos, antes. como digo. léase bien las cosas. 
De manera que son los municipios, en todo caso, los que 
tenían que haber hecho ese plan especial. 

Yo creo que es mucho más acertado el planteamiento que 
nosotros hacemos en la ley de patrimonio. nuestro grupo. en 
la proposición que hemos presentado. de incluirlo dentro del 
plan director de la zona . Claro . el argumento es decir: bueno, 
es que ya están haciendo las obras de Sóller a Deia. Muy 
bien, las obras de Sóller a Deia, y el inventario de lo que 
pueda tener un especial interés -yo también lo dije aquÍ y. 
además, se lo enseñé, hoy no lo traigo, pero el otro día lo 
traÍa- hay una documentación estudiada. encargada por la 
comisión de patrimonio a un técnico. concretamente, y en la 
que se hace un inventario y un estudio de todos aquellos 

elementos de la carretera Sóller-Deia que vale la pena 
conservar. Por consiguiente, le dije también que el 
departamento de carreteras estaba siguiendo exquisita
mente la protección o la defensa de estos elementos que 
dice la comisión de patrimonio. Yo, por favor, creo que 
lo que debe hacer usted, en todo caso, es reclamar al 
Gobierno que le pase esta documentación, y usted la 
verá, y verá todos los elementos, y se podrá quedar 
tranquila -o creo yo que se podrá quedar tranquila
porque, insisto, allí se recoge todo lo que en esa carre
tera haya que proteger. 

Claro, yo estoy de acuerdo con usted. Efectivamente. 
aunque hace 150 años o 100 años. las carreteras se ha
cían de una forma determinada, eran para el paso de un 
tipo de vehículos, eran para el paso de animales de 
carga y de paseo, para el caso de carros. En este mo
mento es. o debe ser, para el paso de vehículos automó
viles y de camiones, cuyos pesos, dimensiones, velocida
des y necesidades son tremendamente distintas. Y fíjese 
usted que en estas carreteras que usted cita aquí , incluye 
los accesos. los únicos accesos rodados posibles, a pobla
ciones como Estellenchs, como Banyalbufar, como For
nalutx, como Escorca, como Lluc. como Selva y Caima
ri, y no sé si me dejo alguno -seguramente alguno más. 
Son sus únicos accesos rodados . Eso quiere decir que 
toda persona que quiera acceder, salir o entrar de esos 
municipios. hacer una obra en ellos, desarrollar un co
mercio, una industria, lo que sea, necesita utilizar estos 
accesos. Por consiguiente, estos tienen que tener unas 
condiciones adecuadas al final del siglo XX, a los 
vehículos que se mueven al final del siglo XX, y no, 
lógicamente, a los del siglo XIX. 

Por todo ello me parece que no procede tampoco 
apoyar ni el punto segundo, de la presentación del plan 
especial de protección . Creo, e insisto una vez más. que 
es mucho más conveniente que esto se haga en el marco 
del plan director territorial de la Serra de Tramuntana, 
y que el inventario de los elementos arquitectónicos 
también se haga dentro de este plan, cosa que. por otro 
lado. ya pide la ley de espacios naturales. que aprobamos 
aquí. Pide, concretamente. que se inventaríen todas 
aquellas edificaciones e instalaciones, etc. que sean de 
algún especial interés arqueológico, histórico, artístico 
o ecológico. Por consiguiente, creo que eso está mucho 
mejor incardinado ahí. 

Respecto, insisto, a la de Sóller-Deia, el inventario 
está hecho y, yo creo que si usted lo pide al Gobierno, 
el Gobierno -la Conselleria de Cultura, concretamente
lo pondrá a su disposición. 

Finalmente queda el punto cuarto, que es revisar el 
proyecto de reforma de la carretera Deia-Sóller. Hom
bre, lo primero que tengo que hacer es darle las gracias, 
porque veo que usted, ya en marzo, aceptaba que había 
un proyecto de la carretera Sóller-Deia. Todavía -me 
parece que hace quince días o tres semanas- discutía-
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mas aquí el tema y ustedes pedían el proyecto, porque 
decían que no había proyecto. Bueno, veo que ustedes 
reconocen que hay un proyecto. Lo que pasa es que les preo
cupa -o usted nos ha manifestado aquí que le preocupa- que 
el proyecto no cumpla con esta condición de que no haya 
variaciones sustanciales del actual trazado. Y pone usted 
como ejemplo el tramo actualmente en construcción. Sra. 
Vadell, yo recurro a su sensatez. Usted habrá hecho obras en 
casa, alguna vez -o en la casa de algún familiar, y presumi
blemente es posible que incluso las haya hecho en alguna 
casa antigua, que haya visto usted reformar la de algún 
familiar, la de algún amigo, o la suya propia, no lo sé-, usted, 
cuando eso está en obras, ¿ha entrado alguna vez?, ¿lo ha 
visto? Sacos de cemento por aquí, montones de arena por 
allá, grava, ladrillos, andamios ... Sra. Vadell, aquello es im
presentable y, sin embargo, eso no quiere decir que una vez 
concluida la obra, el aspecto que presente no pueda ser bue
no. Puede ser malo también, evidentemente. Las obras se 
pueden hacer bien, se pueden hacer regular o se pueden 
hacer mal, pero yo, por lo menos, le pido que dé usted un 
voto de confianza y que espere a que algo esté acabado o 
prácticamente acabado, y se puede apreciar y juzgar entonces 
si, efectivamente , es bueno, es regular o es malo, pero no me 
diga ahora, cuando está todo patas arriba, y encima ha sufri
do una especial afección por las últimas lluvias, que pretende 
usted que esto esté impecable como los chorros del oro. 

-
Yo le aseguro que la carretera (endrá todos los desagües 

que tenga que tener y alguno más, porque mire, no hay mal 
que por bien no venga, y precisamente la mucha y extraordi
naria lluvia puede ayudar a que eso se mejore también. Por 
consiguiente, Sra. Vadell, la verdad es que creo que no pro
cede esta proposición que usted hace hoy en ninguno de sus 
cuatro puntos y que, básicamente, los cuatro se pueden dar 
por cumplidos y por satisfechos por parte del Gobierno . 
Nada más, muchas gracias. 

(El Sr. Prcsiden¡ reprcn la direcció del dcba/J. 

E L SR. PR ESIDENT: 

Gracies, Sr. González Onea . Pel torn de replica, Sra . 
Vadell, té la para ula. 

LA SRA. V ADELL I FERRER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i ~rs . Diputats. Dir al Sr. 
Pascual que no tenim ca p inconvenient en acceptar la tran 
sacció que ha fet al punt 2. Nosaltres ha volíem veure al 
Parlament, perque considera m aquestes obres molt delicades, 
i ja en el mes de mare; no ens fiavem massa, volíem veure 
que volia fer el Parlament. Encara que sapiguem que hi ha 
un projecte, que va passar a exposició pública abans de I'any 
90, presumim, o ens semblava que no se seguiria aquest 
projecte, i és per aixo que volíem veure que es volia fer. De 
tates maneres, no tenim cap inconvenient, si vos te vol votar 
afirmativament el punt 2, en acceptar la seva transacció . 

En relació al punt primer, si nosaltres volem que es 
declarin bé d'interes c:..ltural aquestes carreteres, indivi
dualment, és pel que hem manifestat a la primera part 
de la nostra intervenció, quan feiem I'exposició d'aques
ta proposició. La Serra de Tramuntana esta catalogada, 
tata ella, com a bé d'interes cultural pero, naturalment, 
com que no s'ha complit la lIei del patrimoni, esta pen
dent de reclassificació. 1 aixo no és incompatible. Voste 
mateix ho ha dit: hi ha el camí de Biniaraix, que s'ha 
catalogat, s'ha incoat expedient per declarar-lo bé d'in 
teres cultural, com a element individual. Hi ha hagut 
altres casos, també, com el del Camí de Cavalls, que 
s'ha incoat expedient per declarar-ha bé d'interes cultu
ral, i no creim que sigui incompatible. Nosaltres pensam 
que si les lIeis es complissin immediatament avui, el 
problema de la suspensió d'obres no hi seria. Per tant, 
ara, tal vegada, sí seria un problernil greu, pero creim 
que és necessari o Si s'han de suspendre obres per trami
tar un expedient, que s'acceleri la tramitació d'aquest 
expedient per no perjudicar greull1ent els propietaris que 
puguin quedar afectats. 

Variacions substanciills de I'actual trar;at? Nosaltres 
consideram que sí. Sr. Pascual. Segons el sega n projecte, 
que no va sortir a exposició públicil , pero que, després 
de la remodelació del primer, en el 92, varem poder 
veure, la carretera encara conservava més d'un 50% que 
era de nou trae;at. Nosaltres pensam que aixo sí que 
contempla variacions substancials. En els 2.000 metres 
que s'han constru'it ara, s'han sUilvitzat, o s'han adrer;at 
tres corbes, que deixen enfora tres ponts, en només tres 
quilometres. Vull di,- que nosaltres consideram que hi ha 
variacions substancials en el trar;at. És per aixo que 
volem que es replantegi tat el projecte . 

Agrair a la Sra. Barceló el supon que clOnilra a tots 
els punts. Efectivament, veim que no hi ha massa ganes, 
bé, cap ni una, de complir les Ileis. Estam a I'esper que 
es redacti el pla director sectorial de la Serra, pero, 
naturalment, amb la redacció i I'ilprovació de la Ilei de 
patrimoni de lil Comunit.at Autonomil-seguraments'aprovara
s'estalviaran molts problemes per no haver de complir, 

precisament, les lIeis vigents actualment. 

Sobretot, el Sr. González Oneil sempre esta defen
sant la Serra, la carretera de Deia-Sóller. Jo comprenc 
que es posi una miCil nerviós cada vegada que parlam 
d'aquest tema, i sempre pensa en el ll1ilteix . Ja pens que 
és una qüestió d'amor propi per pan del Govern defen
sar les obres d'aquesta carretera, pero és que el temps 
i les obres ens donen la raó quan ja ens temíem que 
aixo no es faria en condicions. E ls marges no varen 
caure amb les darreres pluges. Ja havien caigut 70 me
tres de marjada, es varen haver de tornar afer. Fins i tot 
l'Ajuntament de Sóller va haver de tarnar a fer un tros 
perque considerava que ja no esta\'a en les condicions 
que tocaya . Les obres són de mala qualitat. 1 són de 
mala qualitat perque no hi ha els doblers suficients. Si 
el projecte inicial tenia un cost d'uns 700 milions de 
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pessetes, i es va donar per menys de la meitat, és impossible 
que es puguin fer unes obres de qualitat en aquesta carretera. 
Els marges, si no es poden fer d 'acord amb el sistema tradici
onal, perque avui en dia és molt costós, que es facin amb 
unes garanties. Si es fa una paret de formigó, folrada de 
pedres davant, que, almenys esteticament, es vegi una certa 
harmonia amb tota la resta. Si s'han de fer canalitzacions, 
que es facin, pero és que per no fer ca 'lalitzacions resulta 
que, amb les darreres pluges torrencials -tenc documents 

I grafics, que justament no poden arribar a tots vostes, pero 
és esgarrifador veure que ha passat per no fer canalitzacions 
d 'aigües- se n'ha duit parets i ha arrossegat altres marges fets 
anteriorment fins al torrent. Les obres no poden ser mai de 
qualitat, perque falten duros per poder-se fer. És una obra 
barata, i és una obra baratera, Sr. González. I el temps ens 
donara la raó . 

Al final, resulta que passara com amb totes les obres 
públiques, o amb moltíssimes obres públiques, que contracta 
aquest Govern, que o bé I'empresa no té una liquidesa sufi
cient -perqlle ja hi ha hagut problemes 3mb aquesta obra 
només comen<;ar, problemes de liqllidesa, els obres no co
braven-, o els cauen els ponts, o els cauen els marges. Crec 
que val la pena reconsiderar moltíssimes coses d'aquesta 
ca"rretera . Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Intervencions en contrareplica . Sí, 
Sr. Pascual, té la paraula. 

. EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sra. Vadell, jo 'pens 
que efectivament si s'interpreta estrictament la disposició 
transitoria vuitena de la L1ei del patrimoni historic, la Serra 
de Tramuntana conservaria la condició de bé d'interes cultu
ral, pero seria un bé d'interes cultural molt singular, perque 
un monument no ho deu ser. Els béns d'interes cultural, els 
béns immobles són els monuments, jardins histories, con
junts histories, 1I0cs histories, zona arqueologica. Zona ar
queologica no ho és, monument tampoc, jardí historic tam
poc, conjunt historie cree que tampoc -són edificacions, 
agrupacions de bens immobles que formen una unitat d'as
sentament-, i lIoc historie 1I0c o paratge natural vinculat a 
esdeveniments o records del passat, a tradicions populars, 
creacions culturals, crec que tampoc o Ho die perque cree que 
no hi ha, en tota Espanya, un bé d'interes cultural de I'ex
tensió de la Serra de Tramuntana . Aixo és una cosa que no 
esta ben pensada. 

Amb aixo jo no vull dir que no s'hagi de conservar la 
Serra de Tramuntana. Jo pens que el que hem de fer -i li 
repetesc- és accelerar el pla territorial parcial de la Serra de 
Tramuntana, i tots els elements que s'hagin de conservar, 
siguin cases de possessió, sigui n habit::;tge<;. sigui n sistemes 
hidraulics, siguin elements de qualsevol tipus, esglésies, etc. 
etc., que tot aixo es conservi . Fins i tot que es conservi tol 
I'inventari de marjades, muralletes, etc. etc ., construccions de 

la xarxa hidnlulica, murs de contenció, que hi ha a la 
carretera de Deia a Sóller. 

Pero arnés hi ha una altra cosa, que és que voste no 
ha fet referencia, no m 'ha contestat al que Ii he dit 
respecte de l'artic1e 16 de la Ilei del patrimonio Si ara 
s'incoa un expedient de declaració de bé d'inleres cultu
ral per a la carretera de Deia a Sóller, automaticament, 
aixo -i lIegesc en castella el que diu la lIei- IIdeterminará 
la suspensión de las correspondientes licencias municipa
les de parcelación, edificación o demolición de las zonas 
afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas 11. 

Aixo vol dir que hauríem d'aturar les obres de la carre
tera de Deia a Sóller. No m'ha contestat a aixo -ja sé 
que vostes ho volen, nosaltres creim que no. Nosaltres 
creim que es pot corregir, que la comissió del patrimoni 
ha de fer un informe i que, a més, durant les obres se 
suposa que es fa una inspecció, i per tant, creim que no 
s'ha d'aturar, sinó que la carretera s'ha d 'acabar aviat. 
Evidentment I'han de fer ben feta, d 'acord amb el dar
rer projecte. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. La Sra. Sarceló té la paraula . 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ : 

Gracies, Sr. President. Jo cree que hi ha tres coses 
que han quedat molt ciares en tot aquest debat que s'ha 
mantingut entorn a aquestes obres de la carretera Deia
Sóller. Primer de tot, que, evidentment, els punts que 
avui es plantegen no serien necessaris si el Govern com
plís les obligacions -repetesc, o vigilés- que s'han de 
mantenir dins un bé d'interes cultural. Existeixen impli
cacions que, sigui de qui sigui la responsabilitat, el Go
vern, des de la seva competencia de responsabilitat en la 
tramitació i en I'execució d 'aquests bens d 'interes cultu
ral, no ha exercit en absolut. I rebutjam totalment la 
postura del Partit Popular de substituir aquestes obliga
cions que implica I'actual i vigent lIei de patrimoni his
toria en la tramitació de la futura !lei, que es tramita a 
proposta del Partit Popular, del patrimoni historic-artís
tic de la Comunitat Autonoma. 

Que la" Serra de Tramuntana, a través del seu pla 
territorial, dugui incloses, sois, unes mesures totalment 
insuficients respecte de les obligacions que implica avui 
la lIeí de patrimoni historie vigent, evidentment, creim 
que aixo és totalment rebutjable . Creim que no es pot 
plantejar avui una rebaixa de continguts de protecció 
respecte de la !Iei de patrimoni historie, que és el que fa 
el Govern en la seva proposta de !Iei, que és en tnlmit, 
i a partir d'aquí fer desapareixer la declaració de SIC 
de la Serra de Tramuntana. Esta ben ciar a la disposició 
addicional segona d 'aquesta lIei que s 'esta tramitant, i 
així ho assenyala. És a dir, que a canvi d'un parell de 
concessions, on no hi ha ni la catalogació d 'aquests 
elements singulars, ni la protecció integral d'aquests 
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elements síngulars -que són a I'actual \leí de patrimoni histo
rie. i desapareixen a la que esta avui en tramit - si continua 
governant aquest Partit Popular . evidentment. haurem perdut 
quantitat d 'e le ment que avui define ixen les nostres eSlructu-

, res i que. per qüestions de purament histories de reconeixer 
'~ 
I els errors. perdrem . Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sra . Barceló. El Sr. González Ortea té la parau-

la. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA: 

Si. gracias . . r. Presiden te. Sra . Vadell . práctica mente no 
me ha respondid usted nada de la argumentac ión que le 
hice -perdón , na la no. ha una pa rte que í. se ha centrad 
u tccl e n e l pum uan y. cu iosament . en la ca lidad ele las 
obras. y n las co n lic i n el:O nÓmica. e n las que se adjudi 
caron a una empresa . Mire se adjudicaron a una empresa 
porq ue fue la m 's baja . N es un caso excepci nal, hay un 
mOntón de bras q ue. e n lo último ti e mpo. aq uí y e n toda 
E p¿1I'ia. por r, zo n coy untura le. ha n hecho una baja 
rea lme nte e pe lu znante , pero bueno. SOn las mpresa las 
que ti e n n que re ponder, y la empresas tienen que c umplir 
co n unas ob ligac iones, hay un trámite de nd mi ión previa. en 
el que tie nen que demostrar una se rie de c la Ificaciones y de 
condiciones. ésta las reunía. concretamente esa empresa, 
como otras las reunían en otras obras que también se están 
haciendo con una baja enorme, y responde con un aval, 
suficientemente alto, también previsto por la legislación y 
yo, con esto no puedo contestarle, no lo sé. Usted me dice: 
es que la empresa no lo podrá hacer porque es poco dinero. 
Pues mire usted, yo, sinceramente, no lo sé .. no tengo ni la 
menor idea, pero, en cualquier caso, es un problema de la 
empresa y la empresa, como tal, debe responder. 

En cuanto a que no se hace bien la mampostería, yo le 
rogaría. por favor, que lo contristáramos. Yo creo que se 
hace y se hace francamente bien. La mampostería se hace 
francamente bien. Lo de la caída de los muros. que usted 
cita constantemente. se debió a una tromba especial de agua, 
en que cayeron muchísimos muros. Claro. estos concreta
mente. que estaban en construcción, o una parte de estos en 
construcción, estaban en situación enormemente debilitada, 
como es lógico. y yo le ponía antes el ejemplo. a efectos del 
aspecto general de las obras, y le cedía : ¿no ha hecho usted 
obra en su casa ? Mientras están haciendo las obras, realmen
te, uno no puede ni entrar en una habitación, en un cuarto, 
en una edificación en la que se está haciendo obra. Espere 
usted y luego lo comprobará. 

Respecto a la ca lidad. es to no se lo puede admitir. La 
ca lidad es tá ab oluta y totalmente controlada de acuerdo con 
un pliego de condicione , yeso también es demo trable . Está 
a su alcance pedir todos los ensayos de calidad que ustedes 
qu ie ran . tedes los pueden pedir . recla marlos a l obierno 
y verlos. omo u ted comp enderá con esta obra no e hace 

absolutamente ninguna excepción. Eso se lo puedo ase
gurar y lo sé bien. 

Por consiguiente. entonces. usted me dice que como 
se ha caído un trozo de muro, son de mala calidad ... 
Por cierto. me dice usted otra cosa que me parece que 
no ha visto bien. Yo me brindo a acompañarle a usted, 
y a los diputados que quieran, y enseñárselo. No es 
cierto eso que dice, es verdad que ha salido y que algún 
medio de comunicación y algunas personas lo han dicho. 
Que se han caído los muros antiguos porque se hacían 
mal los nuevos. Eso no tiene ni pues ni cabeza . Mire, 
Sra. Barceló, lo primero que falló. como es lógico, son 
algunos de los muros -porque eran muros de litarge que 
prácticamente no tienen ninguna consistencia especial, 
están elaborados, exclusivamente, para plantar en un 
pequeño margen, en muchos casos, unos olivos, unos 
algarrobos y, lógicamente tienen poca consistencia. Esos 
marges se fueron yeso provocó una inestabilización 
general en algunos casos y en algunos puntos. De mane
ra que no estoy de acuerdo con eso que plantea usted. 

Y, en fin. respecto al resto de la proposición. como 
digo, no plantea usted nada nuevo ni me discute nada 
nuevo . Aquí se dicen también en relación al Plan espe
cial cosas que van en contra de lo que dice la ley. pero 
mientras digamos que el Gobier~o no cumple la ley, 
pues el Gobierno es responsable. Lo que dice la leyes 
que en todo caso los planes especiales los tienen que 
hacer los municipios, pero bueno , resulta que la ley no 
vale para nada, porque aquí lo importante es decir que 
el Gobierno lo hace mal, y que el Gobierno no cumple 
con la ley. Eso no es así. y creo que con alguna objetivi
dad se puede comprobar que eso no es así. 

Por consiguiente, insisto que no veo realmente la 
justificación de mantener aquí esta proposición no de 
ley, ninguno de los cuatro puntos hoy; y por consiguien
te. por parte nuestra, le vamos a votar los cuatro en 
contra. Nada ma~. muchas gracias. SI' . Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Acabat el debat, passa
rem a la votació. Deman si es pot fer conjunta o hi ha 
petició de votació per separat. Sí. Sr. Pascual? 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: '. 

Sí, Sr. President, els punts i 4 separats deIs 2 i 3. 

EL SR. PRESIDENT: 

Hi ha una modificació del punt 2. Pregaria que me 
la fessin arribar per escrit. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Sr. Presidenl. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sra. Vadell? 

LA SRA. V ADELL I FERRER: 

Només es tracta de suprimir després de la primera coma, 
alla on diu "aproyar", que a la proposició presentada per 
nosaltres deia "després de la presentació al Parlament", 
suprimir aquestCl frase, i seguir: "aproyar un pla especial de 
protecció". 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, SrCl. Vadell. Queda clara la modificació. Hi ha 
acord entre tots els grups que es modifiqui en aquests ter
mes? Queda ido modificClt el paragraf 2 en aquests termes, 
i passam a la yotació en primer lloc deis pun~~ primer i quart 
de la proposició no de lIei. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 29 en contra, 4 abstencions. Queden 
rebutjats els punts primer i quart. 

I passam a la votació deis punts segon i tercer. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

28 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjats els punts segon i tercer. 

111.- Debat de presa en consíderació de la Proposició de 
lIei RGE núm. 3262/94, presentada pel Grup Parlamentari 
MIXT, relativa a creació de la figura de paratge natural 
concertat com a nova categoría d 'espai natural protegit. 

I passam al tercer punt, que correspon al debat de presa 
en consideració de ICl Proposició de lIei 3262, presentada pel 
Grup Parlamentari MIXT, i és relativa a creació de la figura 
de paratge natural concertat com a novCl categoria d'espai 
natural protegit. Grups que volen intervenir a fClyor de la 
pro posta? Grup ParlClmentari MIXT, té la paraula el Sr. 
Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Amb aquesta 
proposició de lIei de creació de ICl figura de paratge natural 

concertat com a nova categoría d'espai natural protegit, 
pretenem implicar els propietaris en la conseryació de 
les seves finques, a través que obtenguin unes ajudes per 
part de I'Administració. Per tant, si fins Clra Clvui ens 
trobam amb unes finques, unes declarades arees naturals 
d'especial interes, unes altres zones boscoses que no hi 
estan, pero que tenen una manca de rendibilitat i que 
aixo provoca que no es netegin els boscos, provoca I'Cl
bClndonClment deis conreus tradicionals o de les feines 
d'aprofitament de recursos forestals. ciar, aquestes coses 
són dolentes perque no ajuden gens, sinó més aviat el 
contrari, a la preyenció d'incendis forestals, i al subse
güent perill de desertització. 

La figura de paratge natural concertat es pot crear 
perque I'article 21.2 de la L1ei 4/1989, de conservació 
deis espais naturals i de flora i fauna silvestres estableix 
que a par! deis pares, reserves naturals, monuments 
naturals o paisatges protegits, les comunitats autónomes 
poden creClr altres figures, sempre que regulin les corres
ponents mesures de protecció. Aixo és el que fa aquesta 
Ilei, crea una figura nova, paratge nCltural concertat, una 
figura que a diferencia de les al tres, deis pares naturals, 
de les reserves naturals, deis monuments naturals o del 
paisatges protegits-, només es pot crear si és a instancia 
del propietaris. Si un propietari no vol que les seyes 
finques es declarin paratge natural concertat, no es de
clarara, perque una condició indispensable per a aixo, 
segons I'article 4 de la Proposició de Ilei, hi ha d'haver 
una instancia deis propietaris deis terrenys que es volen 
declarar paratge natural concertat. Si no hi ha instancia, 
no hi ha paratge natural concertat. 

Per consegüent, no hi pot haver un perjudici per als 
propietaris, perque precisament els propietaris han de 
sol'licitar aixó. Si creuen que han de tenir un perjudici, 
no ho sol'liciten i ja esta. Ido die que si no hi ha d'haver 
perjudicis, sí que hi ha d'haver avantatges. Hi ha d'ha
ver avantatges perque el Govern de la Comunitat Autó
noma, i també si és possible els consells insulars i els 
ajuntaments, han d'aportar doblers públics a través d'un 
pla de despesa i inyersió, a les finques que es declarin 
paratge natural concertat, que ha de ser finan<;at en part 
per les administracions públiques, i en part per la inicia
tiva privada, o sigui les propietats. 

Per consegüent, aquesta proposició de lIei no fa mal 
a ningú, i pel conlrari és una proposició de Ilei que 
permet implicar els propietaris de les finques en la seva 
conservació. Amb que es compromet un propietari 
d'una finca, o diversos propietaris de finques que es 
declarin paratge natural concertat? Es comprometen a 
un regim de protecció com a mínim de deu anys. 
Aquest regim de protecció necessariament ha de ser 
superior a I'existent a les Ileis urbanístiques en cas que 
els terrenys no estiguin declarats area natural d'especial 
interes, i potestativament també es pot declarar una 
major protecció en cas que hi estiguin. Recordem que 
a les arees naturals d'especial interes per un habitatge 
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es necessiten 200.000 metres a les illes de Mallorca i Menor
ca. 

Aquest concert, una vegada feta la sol'licitud, s'ha de fer 
un concert entre el Govern de la Comunitat Autónoma i els 
propietaris. Aquest concert, que s'ha de publicar al BUllIelí 
Oficial de la Comunilal AUlonoma, ha de tenir com a mínim 
el contingut següent: Ha de delimitar, evidentment, I 'ambit 
territorial, i ha de descriure cadascuna de les finques; també 
ha de dir que hi ha alla dins, si hi ha cases, si no hi ha cases, 
si hi ha elements, obres i instal'lacions, etcetera. Després ha 
de definir quin és I'estat de conservació deis recursos natu
rals, deis ecosistemes i deis valors paisatgístics, i ha de for
mular una previsió de la seva evolució futura, és a dir, hem 
de saber cap a on van si s'actua aquests recursos naturals .. 
Com a conseqüencia d'aixó, una vegada fet el diagnostic s'ha 
de fer un pla d'ús i gestió individualitzat per a cadascuna de 
les finques, que aixo no vol dir que sigui molt complicat, sinó 
que senzillament s'han de determinar les limitacions que 
respecte deis usos i activitats s'han d'establir en funció deis 
valors a protegir, i també s'ha d'ordenar, evidentment, I'ac
cés, I'ús i el gaudi d'aquests espais naturals per als ciutadans, 
perque evidentment moltes d'aquestes finques declarades 
espai natural concertat tendran un regim de visites concerlat 
amb el propietari, pero que permetra que no hi hagi proble
mes perque els ciutadans en determinades condicions puguin 
visitar aque~tes finques. 

Una altra cosa que espanta molts de propietaris respecle 
de la L1ei d'espais naturals, és que I'article 10.3 estableix un 
dret de tempteig i retractació per als poders públics en cas de 
venda de finques que estiguin declarades espais naturals. Sé, 
ido aquí es proposa que el Govern pugui renunciar a través 
d'aquest concert d'aquest dret de tempteig i retractació; i 
aixo creim que és una bona cosa, perque els propietaris a 
canvi d'obtenir aixo vulguin declarar les seves finques parat
ge natural concertat. 

Com he dit, les inversions a aquestes finques, o les despe
ses de manleniment, evidentment s'han de repartir entre la 
propietat i els poders públics. Aixo ja s'ha fet per pan del 
Govern amb algunes finques, el que passa és que no hi ha 
una cobertura legal, i nosaltres pensam que és important que 
existeixi aquesta Ilei, una Ilei que com he dit no pot perjudi
e1l" ningú , perque és voluntaria, totalment voluntaria per 
pan deis propietaris i que té un antecedent en la Llei andalu
sa de 18 de juliol, d'espais naturals protegits, que crea tres 
figures, i aquesta figura que prop6sam avui aquí no és cap 
de les tres de la Ilei, pero sí que és una síntesi de dues 
d'elles, que són els pares periurbans i les reserves naturals 
concertades. Posaré exemples concrets: Una finca que real
ment constitueix un parc periurba, conegut a I'illa de Mallor
ca, és sa Punta de n' Amer. Sa Punta de n' Amer és un espai, 
una zona boscosa, que esta entre dos nuclis urbans, i que és 
visitat per milers de turistes; una propietat privada on tot
hom entra i surt sense regular res. Ido bé, la meya pregunta 
és la següent: No seria convenient que aquest pare periurba, 
perque és un pulmó de les zones de Cala Millar i sa Coma, 
fos declarat paratge natural concertat, amb un conveni amb 

la propietat? No seria convenient, aixo?, i que s'establis
sin una serie de mesures de protecció en el futur, i que 
es regulas I'accés pels ciutadans a aquest espai, no és 
interessant aixo? Jo cree que sí. 

Per tant aquí nosaltres ja posam a I'article 2 que un 
deIs objectes és precisament adequar la utilització deis 
terrenys a les necessitats recreatives de les poblacions, 
especialment a les arees naturals proximes a poblacions 
o a platges. Aixo serien, per tant, aquests espais naturals 
periurbans, que seria convenient que es declarassin pa
ratge natural concertal. 

Peró després la L1ei parla de reserva natural concer
tada, que és una cosa més pareguda al paratge natural 
concertat que nosaltres proposam, i a part d'aquesta 
finalitat que és regular I'accés deis ciutadans a aquestes 
finques privades, n'hi ha moltes alu'es, de finalitats, que 
són la preservació deis reconeguts valors ecologics o 
paisatgístics, que poden ser derivats de la seva flora, 
fauna, constitució geomorfologica o indrets d'especial 
bellesa. També hi pot haver altres Ilocs 00 sigui necessa
ria una major preservació deis aqüífers, i per tant I't:x
plotació d'aquestes finques s'ha de fer d'una manera 
molt més vigilada, amb intervenció de I'administració si 
el propietari ho vol, com també pot ser una finalitat de 
la dec\aració d ' un paratge natural concertat la prevenció 
d'incendis forestals i de I'erosió, evidentment, o també 
la neteja deis boscos i I'aprofilamenl deis recursos fores
tals, que per e!ls sois no ho fan. També pOl ser una 
finalitat d'un paratge natural concertatla conservació de 
les parets seques, de marges, de sislemes hidraulics, tot 
aixó que ara hem parlat al punt anterior respecte de la 
carretera Sóller-.Deia, igualment que la millora deis 
aprofitaments cinegelics. 

En resum, i per no cansar-los més, aquesta proposi
ció de Ilei pretén habilitar la Comunitat Autonoma d'un 
instrument legal que permeli donar carta de naturalesa 
a convenis entre I'adminislració, i ho deixam oben no 
sois a la Comunitat Autolloma, sinó que també els con
sells insulars i ajuntaments, voluntariament, hi han de 
poder aportar fans -evidentment obligatorietal per part 
de la Comunitat Autónoma.-, i els propietaris. Si nosal
tres volem conservar els espais naturals, o les arees 
naturals d'especial interes, el sol no urbanitzable d'espe
cial protecció, fa falta que els propietaris estiguin impli
cats en aquest gestió, i fa falta, evidentment, uns ajuts 
per part de la Comunitat Autonoma, perque la situació, 
avui, a molts de lIocs, és de degradació. Fins i tot aquí 
on s'han fet els plans especials per mandat de lIei d'a
quest Parlament -com és el cas d'Es Trenc- no es veuen 
inversions per a la conservació i millora d'aquest espai 
natural. J n 'hi ha molts, a les ¡\les Salears . Per tant, 
pensam que és positiu per a la nostra Comunitat, per a 
la nostra societat, que avui s 'aprovi aquesta proposició 
de /leí de creació de la figura del paratge natural concer
tat com a nova categoria d'espai natural protegit. 
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(El Sr. Vice-presiden! segon subslirueix el Sr. Presiden! en 
la direcció del debal) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Grups parlamentaris que 
vulguin intervenir en torn a favor de la proposició. Sra. 
Vadell, té la paraula pel Grup Parlamentari PSM I EEM. 

LA SRA. V ADELL l FERRER: 

Gracies, Sr. Presiden t. El nostre grup, PSM I EEM, vota
ra a favor de la presa en consideració d 'aquesta lIei. Aquesta 
proposició de lIei, encara que aquesta diputada no fos aquí 
el temps que es tramitava la lIei d'espais naturals de les IlIes 
Balears, he sabut que és rescat d'una figura de la qual es va 
parlar mentre es tramitava la Ilei d 'espais naturals. No sabem 
ben bé per quin motiu no es va arribar a aprovar, o no es va 
arribar a incloure en aquell moment, pero consideram positi
va aquesta iniciativa. PensClm que la iniciativa privada s'ha 
d'implicar en la conservació del medi natural, i al mateix 
temps ha de poder aprofitar un territori que és deis propieta
ris, i que li duu unes des peses molt superiors -per a la seva 
conservació- tal vegada, del profit que en podria treure si no 
tengués aquestes traves, o aquesta figura de protecció. 

De totes maneres, via esmenes li direm que voldríem fer 
unes modificacions petites, pero tendrem LL:npS durant la 
tramitació, a la ponencia, sobretot només una cosa molt 
petita, que seria deixar ben ciar que I'ús públic ha de ser 
compatible amb la conservació -que quedi ben clar-, pensam 
que I'article 4.2.d ho deixa una mica difós, pero voldríem 
que quedas més ciar, i sobretot de I'article 4.2.g, tal vegada, 
seria interessant suprimir aquest punt i posar-lo com a dispo
sició addicional. Simplement és aixo. Nosaltres estam d'acord 
que el dret de tempteig, en certa manera, ha de desapareixer. 
Tal vegada suggeriríem una redacció diferent. De totes ma
neres, nosaltres sí volem dir que estam a favor de la presa en 
consideració d 'aquesta lIei i, amb molt de gust, participarem 
en la seva tramitació fins a I'aprovació final, si escau. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula la diputada Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ : 

Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats. Volem co
men<;ar deixant ciar que els socialistes estam d'acord amb els 
objectius que es pretenen aconseguir amb aquesta proposició 
de lIei, amb la creació d'aquesta figura de paratge natural 
concertat. Per tant, vagi per endavant el nostre suport que 
pugui ser tramitat aquest projecte de /Iei, i partieipar-hi, a 
través d 'esmenes, per tal de millorar, evidentment, alguns 
deis aspectes que es poden millorar. 

Creim que avui val la pena, d 'entrada, argumentar 
que s'accepti la tramitació d'aquesta proposieió no de 
lIei i per aixo volem deixar ciar que estam d 'acord amb 
aquest objectiu que es persegueix basic que és necessari 
implicar la propietat de les finques afectades en la con
servació, en la preservació i en la gestió deis espais 
naturals. De la mateixa manera que estam d 'acord que 
la participació de I'administració en aquestes tasques de 
col'laboració amb la iniciativa privada vagi encaminada 
a garantir la necessitat d'accés, ús i gaudiment de totes 
aquestes zones per als ciutadans i igualment hem d'asse
nyalar que protegir i conservar, evidentment, implica 
gestionar i invertir. Implica recursos economics. 

També és cert, pero, que al marge que estar d'acord, 
i voler posar de manifest que aquests objectius són im
portants per avan¡;ar en la conservació deis nostres 
espais, també és cert que per aconseguir aquests objec
tius que es pretenen amb aquest projecte de lIei, no seria 
obligatoriament necessari crear una nova categoria d'es
pai natural protegit. No seria necessari si comptassim 
amb un clara voluntat per pan del Govern de tirar en
davant aquests objectius. Evidentment topam amb el 
Govern que topam i, per tant, a voltes, I'únic camí per 
garantir que aquests objectius es tirin endavant és a 
través d~1 mandat d'una Ilei. Perque si el Govern vol
gués podria tenir ja enllestida I'ordenació, la gestió deis 
espais naturals existents avui per Ilei i tant sois en aixo 
s'ha avan<;at. 

Si el Govern hagués volgut podria haver invertit 
molt més en la gestió deis espais naturals existents avui -
imaginin el nivell d'inversió en espais que no són natu
rals- i, a més, si el Govern hagués volgut podria haver 
establert un regim d'ajuts per a activitats privades en 
materia de conservació de la natura. Fins i tot hagués 
bastat que el Govern hagués fet feina o s'hagués acollit 
a la línia d'ajuts estatals que precisament existeix per 
finan<;ar activitats privades en materia de conservació de 
la natura. Pero passa que per a la gestió d'aquestes aju
des estatals, fa falta fer feina i fa falta afegir-hi, com a 
mínim, gestió i, curiosament, aquí el Govern de la 
Comunitat'Autonoma, en aquest punt, no ha estat tan 
reivindicatiu com en altres punts, i a partir d'aquí, per 
no gestionar aquest tipus d 'ajuts, veritablement, en 
aquestes i.Iles s'han perdut quantitat de recursos eco no
mies en gestió deis espais naturals que, perfectament, 
s'hagueren pogut invertir en aquestes illes. 

Per tant, vista un poc l 'actuació, els fets del Govern 
de la Comunitat Autonoma, que sembla que ha tengut 
més interes en transmetre als ciutadans que protegir és 
prohibir, deixar-ho oblidat, i que invertir en medi ambi
ent són trossos de miseria, evidentment, davant aquestes 
actuacions es fa necessari avui, pot ser, que aquesta 
iniciativa privada pugui participar en la gestió i les in
versions en aquests espais, com a una manera més de 
poder obligar el Govern que es tirin endavant programes 
de gestió que -n'estam conven<;uts- poden mi/lorar en 
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molt la conservació deis nostres espais i, sobretot, evitar 
problemes com els que assenyalava el portaveu del Grup 
Mixt, d'incendis, de neteja, etc. Fins i tot, de recursos hí
drics. 

Per tant, donarem suport a aquest projecte, i sobretot 
donam suport a aquest projecte vista I'actuació i la manca de 
ganes del Govern Balear d'accedír a aquests objectius per 
altres camins que haguessin pogut estar oberts també a 
aquesta possibilitat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PP
UM, té la paraula el diputat Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Efectiva
mente, Sr. Pascual, como decía la Sra. Vadell hace un mo
mento, este tema fue tratado en la Ley de espacios naturales 
-y usted lo recordará - cuando trabajábamos en e ll • . Lo pre
sen tó un dipu tado, efec ti vamen t , del Grup elel PSM 1 
E M, que hizo esta propuesta . ntonees se enfocaba om 
una imposici ' n de la administración, y tant es enfoque de 
impo ición el la adm inistración, como algún tema vidri s , 
eom era, efectivamente -y usted se ha referid a el - e l t mJ 
del tanteo y del relracto, etc., con los v tos, por cieno, de 
Unió Mallorquina y del Partido Popular, l rechazamo . 

Es verdad que hoy trae usted una versión en la cual real
mente es el administrado el que lo pide, y teóricamente, o en 
el planteamiento que hace usted, es el administrador quien 
concierta con la administración las condiciones en que debe 
ser hecha esta deClaración de paraje concertado. Sin embar
go, yo, mi grupo, tenemos serias dudas que eso pueda ser. 
Usted fíjese que utiliza una figura que está contenida en la 
ley 4/89. de conservación de espacios naturales. que además 
es una ley básica, y en esa ley. todo lo que son espacios natu
rales están sometidos, de acuerdo con el artículo 10.3. que 
dice que " la declaración le un espacio como protegido ll eva 
<11 "rejada la de utilidad púhlica a erectos expr pi¡lIorios de 
lo ' bienc.o, y derechos afe tados. y la facultad de la adminis 
tra -ión ompelen te para e l ejerci io de lo der cho de tan 
teo y retra 1 en las lransmisione onerosa ( ... ) de lerrenos 
situado n el inlerior lel mi mo" . Claro. esLO e obl igatorio 
para todos los espacios. Yo creo que a pesar de que usted 
trala de obviarlo en el texto. no está nada claro que eso 
pueda ser así. Por consiguiente, yo creo que la administra
ción. en este caso la Comunidad Autónoma, de prosperar 
este texto que usted hoy nos plantea, no podría hacer uso -ni 
el "dministrado- de esa facultad de concierto. 

Por consiguiente, usted decía: "esto no puede perjudicar 
a nadie" . Yo me lema que jurídicamente -y de eso, desde 
luego. sabe usted más que yo, pero tengo que remitirme a lo 
que leo- eso no sea tan claro como usted lo ve. 

Pero hay una segunda parte. que también es impor
tante. Fíjese: si resulta que ese concierto o convenio 
puede hacerlo cualquier administrado, en cualquier 
circunstancia. es evidente que puede haber una verdade
ra avalancha de peticiones en este sentido; encontrarse 
entonces la administración de la Comunidad Autónoma, 
la Conselleria en defi n itiva. COIll pleta mente sobrepasada 
en sus disponibilidades económicas. Claro. usted me 
dirá: bueno, no me deja usted ninguna posibilidad. nin
guna salida. Todo lo contrario. yo creo que hay una 
salida. una buena salida. una excelente salida que es la 
que en este momento se está dando en la Conselleria, y 
se está dando con plena leg<1lidad. Usted dice: vamos a 
legalizar la situación. Usted ha hablado de que. efectiva
mente, se convenian fincas. muchas. Según las notas que 
me ha dado el Gobierno. del orden de 122 fincas. con 
más de 13.000 hectáreas. Fíjese que ya hay más hectá
reas conveniadas de fincas que hectáreas de propiedad 
de la Comunidad Autónoma. de propiedad pública. Por 
consiguiente, eso~ como digo. está funcionando. y está 
funcionando de acuerdo con la legalidad puesto que se 
apoya, en el marco de la ley 5177 de fomento de la pro
ducción industrial. y. más en concreto, en cuanto a los 
créditos a largo plazo de financiación, en el decreto 
37/90. de 3 mayo . Por consiguiente. esto se hace y se 
hace legalmente. 

¿Cómo se hace? Se haée. de acuerdo. efectivamente, 
con unas peticiones de los paniculares. y con un orden 
de actuaciones en función de un tema que a mi me 
parece el más importante de la proposición que usted 
no trae y que además rigur, . efectiv, mente, corno m ti
vo principél l de la pre enll\ción de eSla proposición de 
ley. y es que la ralta de renlabilidad de las ex¡ IOlacione 
agrícoJas', etc., ha dificultad e.normemen te la preven 
ción de in cendios fore 1, les y ha tenido C0l110 conse 
cuencia que diversos lugares de las Islas Baleares se 
encuentren en peligro de desertización como consecuen
cia de la erosión que se produce después de los citados 
incendios. 

Yo le tengo que confesar que cuando leía esto y 
preparaba esta intervención. era en base a esto. y es en 
base a esto precisamente. a un:l limpieza de fincas. ade
cuación. construcción de cortafuegos. etc. que están 
previstos estos convenios -por cierto. para los cuales 
también hay subvenciones. concrel:llnente hay 5 regla
mentos comunitarios de divers:l índole que co'nllevan 
ayudas cofinanciadas por el Est:ldo y la Comunid<1d para 
este tipo de convenios en los que se pueden ejecutar 
diversas obras. 

Claro. al salir aquí a la tribuna usted nos ha plantea
do también un segundo aspecto. Yo debo confesar que 
no lo había entendido muy bien cuando leí su proposi
ción, pero que ahora me queda más claro, cuando usted 
la ha presentado. Es que usted mezcla aquí otra figura, 
de la que también se habló cuando discutíamos la ley 
de espacios naturales. que era 1.1 de los parques periurba-
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nos. Yo me temo que son cosas absolutamente distintas. 
Fíjese que usted mismo plantea que el propietario de una 
finca puede conveniar la limpieza y las obras, y la ejecución 
de diversas reparaciones en esa finca, de ntarges, de desagües, 
etc, de canales o de cualquier otro tipo de obra o instalación 
que tenga allí, que pueda conveniar eso y, a la vez, plantea 
usted aquí la posibilidad de adecuar la utilización de los 
terrenos, o de terrenos, a las necesidades recreativas de las 
poblaciones, especialmente en las áreas naturales próximas 
a poblaciones y playas. Esto es otra cosa. Esto es una figura 
al frente de la cual creo que. sin ninguna duda, tiene que 
estar la administración . Esto es una figura de parque, un tipo 
de parque, ))ámelo usted periurbano, llámelo usted como 
quiera, pero evidentemente una figura al frente de la cual 
tiene que ponerse la Administración, una administración, el 
Estado, la Comunidad Autónoma o un municipio concreto , 
un ayuntamiento o un consell insular; pero en definitiva 
parece que tiene que estar regulado por una administración, 
y fíjese usted que cuando habla en el artículo 4, en el punto 
d, en que habla usted de un plan de uso y gestión individua
lizado para cada una de las fincas , acaba usted diciendo "que 
respeten los usos y actividades y hayan de establecer en fun
ción de los valores a proteger, y con la ordenación de los 
accesos, uso y disfrute de estos espacios naturales para los 
ciudadanos" . 

Usted está hablando de poner espacios al uso público, al 
uso de los ciudadanos. Es evidente que eso es una figura que 
a mi me parece que tiene que estar absolutamente promovida 
y propiciada por la administración. es una figura muy distin
ta -o creo yo que muy distinta, y entiendo así- que la de 
convenio o concierto para el mantenimiento en adecuadas 
condiciones de las fincas, fundamentalmente para prevenir, 
o en el caso de que ya se hayan producido para reponer los 
daños que se produzcan por cuestión de incendios. Yo creo 
sinceramente que esto está suficientemente regulado, que 
dentro de las disponibilidades económi~as de la Conse))eria 
de Agricultura francamente se está haciendo una buena labor 
y u n buen trabajo. 

Si en un futuro a medio plazo efectivamente las disponi
bilidades aumentaran , las peticiones o la problemática de las 
peticiones también se diversificara, quizá fuera necesario 
regularlo mediante una ley. Hoy nosotros creemos que eso, 
insisto, no es necesario, se está haciendo una buena labor, y 
en eso creemos que debemos apoyar y estimular al Gobierno . 
Nada más. muchas gracias , Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Sr. Pascual. té la paraula en 
tOril de replica . 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Evidentment 
quan es du una proposició de llei aquí, o un projecte de llei, 
sempre és millorable. Aixo ho hem dit moltes vegades en 
aquest parlament, i per tant jo he d'agrair el suport deis 

grups parlamentaris PSM i EEM, i Socialista, encara que 
facin esmenes, naturalment que ha de fer esmenes, nos
altres tal vegada també donarem suport a les esmenes 
que vostes ens presentin; vu)) dir que aixo esta clar, 
per tant vagi per endavant el meu agrai"ment . 

Respecte de I'ús públic compatible amb la conserva
ció, evidentment, I'ús públic ha de ser compatible amb 
la conservació, i aposta ja es diu al text, Sra. Vadell, s'ha 
de dir com ha ser aquest ús públic, precisament en fun
ció de la conservació. 1 respecte del dret de tempteig , jo 
crec que és molt important renunciar al dret de 
tempteig perque els propietaris quedin implicats en la 
conservació, molt important; tan important que crec que 
no ha de ser d'una disposició addicional, sinó que ha 
d'estar aquí on esta, encara que en parlaríem en el 
període d'esmenes. 

1 al Sr. González Ortea, parlant de dret de tempteig, 
jo li he de dir que la seva interpretació no coincideix 
amb la meva. Per dret de tempteig es presenta a I'Admi
nistració la facultat de comprar. L'administració pot dir 
sí o no, en el moment concret que li presentin l'escrip
tura . Si pot dir que no li interessa comprar en el mo
ment en que es yol fer la compra-venda, per que no ha 
de renunciar previament? Jo no entenc que aixo , que 
aquesta lectura de l'article 10.3 de la Llei 4/1989 és 
incorrecta, totalment incorrecta. Crec que l'Administra
ció pot renunciar a priori a comprar aque))s terrenys a 
través d'un concert, d'un conveni amb la propietat, 
evidentment que ho pot fer. Cree, per tant, que és una 
interpretació que no és correcta. Altra cosa és que la 
faci servir com a' excusa per dir que no, pero jo crec que 
no, no la cerqui, aquesta excusa, que no és aixo. Si l'Ad
ministració pot renunciar en el moment en que li donen 
les condicions de compra-venda, pot renunciar previa
ment. Aixo és la meya opinió . 

La Sra. Barceló també ha dit que tal volta no seria 
necessaria la creació d'una nova categoria d'espai natu
ral protegit. Jo no vull entrar si és necessari o no, jo dic 
que és molt convenient. I també aprofitaré per contes
tar el Sr. González Ortea en alguna cosa que ha dit. El 
Sr. González Ortea ha dit que ara hi ha unes 13.000 
hect,'lrees que són objecte de subvencions, 122 finques. 
La meva pregunta és la següent: criteris de publicitat?, 
criteris de transparencia? , on són? Si la declaració de 
paratge natural concertat s'ha de publicar en el But/le¡1 
Oficial de la Comunitat Autonoma, tothom sabra quin 
és el concert i el conveni, evidentment, i a més dura per 
10 anys . El propieta ri que voluntariament ha fa accepta 
unes condicions de conservació de la finca durant 10 
anys com a mínim o I ara, que? Donam una ajuda a una 
finca, i I'any que ve ens hi fan un xalet, aixo és el que 
ens pot passar; o dos o tres, o 72, com a ses Salines 
d'Eivissa, per exemple. Per tant, no sé si és necessari, 
com a mínim és convenient, jo crec que és necessari 
regular aixo, i donar carta de naturalesa a una figura que 
impliqui els propietaris a la conservació, naturalment 



l
· voluntaria, pero amb unes condicions seriases, i amb unes 

condicions de publicitat i de concurrencia, que tothom hi 
pugui anar. 

Allau de peticions? Que és, que no donam publicitat 
1,' 

perque no hi hagi allau de peticions, i per tant només ha 
saben els amics? Perdoni, no vull ser tan dolent, au!, que ho 
sapiguen els més vius. Jo cree que hi ha d'haver publicitat, 
pero també he de dir que I'anicle 4, quan parla del concert, 
no posen ni quantitats que ha de posar el Govern, ni pereen-
13lges, inó que es pOl ajustar tal aixo , Cree que és bona la 
pub lici tal. i és dolent el secretisme, que la gent no ho sapi ga . 
i és do lelH<\ la falta de regulació. 

1 després encara aquests convenis que es fan a 122 finques 
són segons una lIei que no comporta, com he dit, un com
promís de conservació de la finca . Estic parlant del medí 
natural, o deis ecosistemes que hi ha . El que die, I'any que ve 
hi poden fer un xalet. Així no, si vosu~s diuen "no, durant 
aquests 10 anys hi haura aquest regim urbanístic addicio
nal", i aixo evidentment es concerta en funció d'aquella 
finca, que ni ha unes que són més importants que les altres 
de conservar. cada finca té les seves característiques, i per 
tant el contingut del concert és de caracter general, i en 
aquest contingut del concert ni caben tant finques que tenen 
vocació de pares periurbans com espais naturals al cap d'a
munt d'un a_ muntanya, evidentment. Que passa?, que els 
concerts·seran distints, peró pot ser la mateixa figura perfec
tament. 

Després, per acabar, vull dir un altre aspecte que cree que 
és molt important, i que un govern de dretes com el del 
Partit Popular, no entenc massa aquest raonament, perque 
diu "no tenim doblers". Precisament perque no tenim do
blers és necessari que no es facin públics, que hagin de com 
prar l' stat o la omunital, Sll10 que aquest pares o aqucs ls 
p, r:l lges l1iuurals concenal ,els propie1aris han de conservar 
1" propie UIl . Precisament no hi ha vocació que e comprin . 
i é la dif ren ia enlre un pa re natural i un par:.1lg natural 
concertat. Un parc natural té vocació a Ilarg lermini de 
passar a ser públic, i un paratge natural concerlat no té 
vocació de passar a ser públic. i serveix perque a través del 
concert els propietaris donin permís per a un ús públic dins 
la seva prapietat privada durant uns anys. no per sempre, 
sinó un mínim de 10 anys, pero poden ser lO anys. O sigui 
que ens dóna un joc de defensa de la propietat privada, cosa 
que si no existeix no hi és, aguest joc. Nosaltres ens fon;am 
o bé a ha ver de comprar finqi:Jes , un caramull de finques -
que se n'han de comprar, evidentmenl- per part de la Comu
nitat Autónoma, deis ajuntaments, fins i tot de l'Estat -bé, 
l'Estat no en comprara aquí, de finques- i I'alternativa que 
nosaltres proposam a través d'aquesta figura de paratge 
natural cancertat és que no s'hagin de comprar aquestes 
rinques, i amb un doblers gaslats per part de les administra 
cions cls propietari ajudin perque e co nservin , perque 
tenguin un t en liS públie, evidentment conlrol a1. i d 'aeord 
amb el pr pielari, i que aquest ús públic no signifiqui que 
perd n la propietat. I a més té una lill1iwció temporal que 
es pOI es tablir al concen , qu e és un mínil11 de 10 il nys, i que 

després, passats els 10 anys, hauran tengut les millores, 
hauran tengut el que vulguin, i recuperaran el domini 
total de la finca, o sigui que les condicions del concert 
s'acabaran als 10 anys, si no valen prorrogar padran 
continuar ells tot soIs sense que aixo que sigui paratge 
natural per tota la vida. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Grups parlamentaris que 
vulguin interven;r? Sra. Barceló, té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Només volem assenyalar o 
precisar per que creim que no és imprescindible crear 
una nova figura per Ilei de protecció. Creim que no és 
imprescindible, encara que sí pOI ser convenient, per
que perfectament , i d'una manera lransparent si així es 
regula, es poden subvencionar projectes d'actuació que 
es puguin realitzar per part de persones privades i que 
tenguin com a ciar objectiu la conservació d'aquests 
espais naturals. Evidentmenl a<;ó es fa molt enfora del 
que són els convenis que actualmenl signa el Govern, 
que no tenen cap tipus de contrapartida per als ciuta 
dans. ni moltes vegades propiament per al gaudi públic. 
que queda molt ciar que es demana amb aquesl projecte 
de lIei. compensacions i participació del privat amb la 
col'laboració económica per tirar endavanl una conser
vació que necessita tots els recursos. 

Per tant no es pot comparar. no és comparable 
creim, els convenis que es fan actualment amb el que es 
persegueix amb aquest projecte. que evidentment és una 
qüestió que va molt més enlla de ser una simple sub~ 
venció. En amb aquests objeclius é~ en el que creim, i 
per la qual cosa els don arem sUp011 a aquesta tramitació . 
Gracies. 

(El Sr. Prcsidclll rcprcll la dirccció dcl dcbati. 

E L SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sra . Barceló. Sr. González Ortea, té la 
paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente . Sr. Pascual, el derecho de 
tanteo le he dicho que era un tema. jurídicamente por 
lo menos, discutible; y lo es. USled me dice "si el Go
bierno no quiere comprar la finca", pero esto se trata de 
que el propietario en pleno convenio, una vez desarro
llado el concierto que usted propone, en un momento 
determinado quiera venderla; y yo, sinceramente, no 
creo que la Administración pueda renunciar a un benefi
cio que le concede la ley . Y por lo pronto es un tema 
desde luego espinoso; ya digo que es discutible, pero no 
he basado en b ;) la n~gativa a votarle la toma en consi-
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deración de esa proposlclon de ley. No hay disculpa que 
valga, no lo he basado en eso. Se lo he discutido porque me 
parece por lo menos discutible y bastante discutible. La he 
basado fundamentalmente en que se viene haciendo, y se 
viene haciendo de acuerdo con la legalidad, y yo creo que sin 
necesidad de complicarse la vida. 

Usted me dice cosas muy curiosas. Me dice "hombre, ¿y 
qué pasa? ahora se convenia, y después un señor cuando se 
acaba el convenio puede hacerse un chalé". Sr . Pascual, yo 
no veo que haya ninguna maldad en hace-rse un chalé, abso
lutamente ninguna maldad, siempre y cuando que cumpla las 
determinaciones urbanísticas. Si estamos hablando de fincas 
que son áreas naturales de especial interés, pues se lo podr<Í 
hacer si tiene 200.000 metros cuadrados, o lo que la normati
va de su municipio pida; y si está en otro paraje, pues la que 
la normativa del planeamiento vigente le pida . Pero yo, me 
ha dejado usted verdaderamente sorprendido, porque además 
no es usted un diputado del que se esperen cosas así, que 
diga que se puede hacer un chalé. El pecado, yo francamente 
no creo que lo sea . 

y tercera y última cosa, importantísima porque es adon
de ha querido derivar usted todo este asunto, que es el tema 
de la publicidad. Eso sí que no lo entiendo. Es decir, que si 
en este parlamento se aprueba una ley de parajes concertados 
que se publica en el boletín de la Comunidad Autónoma, 
eso tiene toda clase de difusión. Si resulta que actualmente 
se hacen los convenios en el marco de la ley forestal a qué 
antes me refería, y que ahora mismo no recuerdo, creo que 
era del 77, pero que está publicada desde luego en el Bolell'fL 
Oficial del Estado y al decreto consiguiente que también le 
he leído antes su fecha, que es mucho más reciente, y que 
desde luego se publica en el boletín de la Comunidad Autó
noma, pues yo no veo qué diferencia hay entre una ley que 
se publica en el boletín de Comunidad Autónoma y un 
decreto que ya est<Í publicado, y una ley que a su vez tam
bién est<Í publicada. No veo que diferencia hay. Toda esta 
historia ele amiguismo, y de oscurantismo y de no sé qué, 
todo eso se lo saca usted de la manga . Explíqueme a ver por 
qué porque se publique esta ley va a haber más gente que se 
lea el boletín oficial, ipor amor de dios! 

Todos ustedes, absolutamente todos los que han interveni
do, conocían este tema. Todos han salido ahí la primera vez 
y lo sabían. No debe de ser tan extrañC' ni tan desconocido 
cuando todo el mundo lo conoce, y en toó,) caso -insisto
cumple con la legalidad vigente y está publicado allá donde 
debe publicarse; exactamente igual que si esta proposición 
que usted plantea se toma en consideración y prospera, exac
tamente igual, con el mismo oscurantismo o con la misma 
claridad, exactamente con la misma. Usted me dice que no, 
porque usted considera que lo suyo va a tener más difusión, 
no sé por qué razón. No me explico por qué razón esta 
proposición suya va a tener más difusión que los decretos 
aprobados. En fin, ya me lo explicará usted en otra ocasión. 
Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Acabat el debat, deman 
a la Cambra si pren o no en consideració la proposició 
de Ilei de que es tracta. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra') 

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

25 vots a favor, 29 en contra, cap abstenciÓ. Queda 
rebutjada la consideració de I;¡ Proposició de Ilei 3262. 

HABILITACIÓ de dilluns día 21 de novembre per a 
la tramitació de la Proposta de la Comissió Tecnica 
Interinsular, relativa a atribució de competencies als 
consells insulars en materia de patrimoni historie, pro
moció sociocultural, animació sociocultural, diposit 
legal de I1ibres, i esports, RGE núm. 2616/94 

Esgotat I'ordre del dia, aquesta presidencia en aplica
ció de I'establert per I'artiele 62.1.1 del Reglament del 
Parlament, propos;¡ al Pie de la Cambra I'adopció de 
I'acord següent: 

"Conformement amb I'establert per I'article 62.2.1 
-del Reglament, s'habilita el proper dilluns dia 21 de 
I';¡ctual mes de novembre als efectes de la tramitaeió de 
la pro pasta de la Comissió Tecnica Interinsular d'atribu
ció de competencies als eonsells insulars en materia de 
patrimoni historic, promoció socio-cultural, animació 
socio-cultural, diposit legal de Ilibres, i esports". 

Si no hi ha cap manifestació en contra, entene que 
aquesta pro posta pot ser aprovada per assentiment. 

Queda, ido, aprovada per assentiment, i se n 'ordena 
la publicació al BOPIB-

) esgotat I'ordre del dia, condou aquesta sessió. Gra
cies a tots. 

a 
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