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DIARI DE SESSIONS 

DEL 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
Número 26 

de l'Exm. Sr. 

1 Legislatura 

Presidencia 
Antoni Cirerol • 

1 Thomás 

Sessió celebrada el dia 21 Novembre de l'any 1984 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

" SU MARI 

l.-Preguntes: 

Any 1984 

a) RG.E. núm. 1010/84, presentada pel Diputat Sr. loan F. Triay Llopis, del Grup Parlamentari So
cialista, relativa a l'Informe de la Comissió del Patrimoni Histórico·Artístic de Mallorca, referent 
a la Urbanització de Cala Mondragó i Normes Subdidiaries de Santanyí. 

b) RG,E. núm. 1024/84, presentada pel Diputat Sr. losé Luis Martín Peregrín, del Grup Parlamentari 
Socialista, relativa a la Dedicació dels Alts Carrecs i Consellers amb dedicació exclusiva. 

2.-1 nterpetJ:lacions: 

a) R.G.E. núm. 725/84, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM J, relativa a la 
Política Juvenil del Govern de la Comunitat Autónoma. 

b) RG.B., núm. 890/84, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la Problematica per a 
la instaUació, ' modificació i adaptació dels escorxadors. 
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./ d) R.G.E. núm. 993/84, presentada pel Diputat Sr. Ramon Ortila Pons, del Grup Parlamentari Socialis-
ta, relativa a les inciiatives previstes peZ Govern Autónom per a la protecció d'especies endemiques 
o adaptades. 

3.-Projectes de Llei: 

a) Dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals sobre el Projecte de Llei de ['Esc/lt 
de la Connmitat Autónoma de les Illes Balears (R.G.E., núm. 734/84). 

b) Dictamen de la Comissió d'Asswnptes Institucionals i Generals sobre el Projecte de Llei de Crea
ció de la Comissió Tecnica Interinsular (R.G.E., núm. 735/84). 

EL SR. PRESIDENT: 
Comen<;:a la Sessió. El primer punt de l'Ordre del 

Dia és el relatiu a Preguntes. La primera és la for
mulada pel Grup Parlamentari Socialista que va tenir 
entrada en el Registre General d'aquest Parlament 
sota el núm. 1010. Per formular la pregunta que for
mula el Sr. Francesc Triay Llopis, té aquest Diputat 
la paraula. 

l.-a) 
EL SR. TRIA Y LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller d'Obres PÚ
bliques, la Comissió del Patrimoni Historico-Artístic 
de Mallorca va elaborar un informe sobre les Normes 
Subsidiaries de Santanyí, en termes realment crítics, 
basicament en 3 punts d'acció de conjunts urbans ru
rals de l'AJcaria Blanca, Llombards i Calonge, quant a 
la profecció de jaciments arqueologics i quant a la pro
tecció de l'espai natural de Cala Mondragó. La pregun
ta que li formul, és cert que molts de membres de la 
Ponencia Tecnica i de la Comissió Provincial d'Urba
nisme, secció insular de Mallorca, es van assabentar 
d'aquest informe amb posterioritat a l'acord de la Co
missió i a través de notícies de la premsa? 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar? 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados, Sr. Triay. 

No le puedo informar, exactamente de cómo se ente
raron los miembros de la Ponencia Técnica, pero sí le 
puedo decir los miembros de la Comisión Provincial, 
sección insular de Mallorca. Efectivamente, este infor
me que yo siento disentir de usted, no es un informe 
de la Comisión del Patrimonio Histórlco-Artístico, este 
informe al que usted hace referencia de estos tres pun
tos, tuvo entrada en la Conselleria de Ordenación del 
Territorio el día 29 de octubre, por 10 tanto, prácti
camente un mes después de que se hubiera tomado, 
un mes después, perdón, unos cuantos días después 
desde el 18 de octubre, diez días o doce días después 
de que se hubiera celebrado la reunión de la Comi
sión de Urbanismo en la que se trató este tema. Y 
quisiera aclararle lo que he dicho, que no es propia
mente un informe de la Comisión de Patnmonio His
tórico-Artístico, en tanto que el informe de la Comí-o 

slOn, realmente, fue emitido en fecha 8 de noviembre 
del 83, y el informe de la Comisión, evacuado a pe
tición del Ayuntamiento, no hacía referencia a estos 
tres puntos a que usted se ha referido, ni muchísi
mo menos, sino, concretamerite, a una supuesta exis
tencia de una necrópolis en el fondo de saco previsto, 
cerca de Nova Pontas de Cala Santanyí, en el núcleo 
tres, extremo sur, concretamente, éste es el informe 
de fecha 8 de noviembre de la Comisión de Patrimo
nio Histórico-Artístico, como consecuencia del mismo 
se pedía al Ayuntamiento la realización de unos estu
dios complementarios y, posteriormente, el 17 de mayo 
del 84, el Ayuntamiento de Santanyí solicitó nueva
mente el informe de la Comisión del Patrimonio His
tórico-Artístico. El 19 de septiembre, es decir, pasados 
4 meses de la fecha en que se habÍ.a remitido y, por 
lo tanto, transcurrido en exceso el plazo que, por Ley 
de Procedimiento Administrativo, tenía para evacuar
se el informe, nuevamente, la Comisión, en fecha 24 
de septiembre, errntió un nuevo informe, que es el que 
tuvo entrada en la ConseIleria en fecha 29 de octubre 
y tuvo entrada a través de un certificado del Secreta
rio en el que decía que la Comisión, de una forma 
general, había suscrito las alegaciones presentadas por 
el Colegio de Arquitectos de Baleares, atendida la coin
cidencia de criterios entre el referido Colegio y el 
miembro de esta Comisión, repito, y el miembro de 
esta Comisión, encargado de informar sobre el asunto. 
Es decir que, aunque el informe de la Comisión no 
tuvo en conocimiento la Comisión, sí lo tenía del Co
legio de Arquitectos, al que prácticamente se apunta
ba. En el mismo acuerdo de la Comisión de Patrimo
nio Histórico-Artístico se acordó solicitar, en relación 
a la protección de monumentos y conjuntos históricos
artísticos, un informe especial al Vicepresidenfe, Sr. 
RosselIó Bordoy, este informe especial, del Sr. Rosse-
11ó Bordoy, de fecha primero de octubre, que se ( ... de
ficiencies tecniques ... ), ha sido recogido por la Comi
sión, sino que, simplemente ha sido acompañado, en 
cualquier caso, como le decía anteriormente, este in
forme tuvo entrada en la Conselleria, el día 21 de oc
tubre, por lo tanto, doce días después que se hubiese 
celebrado la Comisión y cuatro meses y pico o cinco 
meses después de que se hubiese solicitado. 

EL SR. PRESIDENT; 
Vol fer ús de la paraula? 

j 
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EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí, Gracies, Sr. President. Efectivament, jo em re

fería a l'informe de la Comissió i a l'informe del Sr. 
Rosselló Bordoy de dia 1 d'octubre, per tant, emesos 
setze dies abans de l'acord de la Comissió Provincial 
d'Urbanisme, i m'hi refería, precisament, perque tenia 
informació directa d'algun membre de la Ponencia Tec
nica, en el sentit que, demanat a la Ponencia Tecnica 
si s'havia emes informe, per part de la Comissió del 
Patrímoni Historico-Artístic, se'ls va dir que sí s'havia 
emes informe i que era favorable, sens(!\ fer lectura del 
mateix, cosa que, a la vista tant de les seves explica
cions, com d'aquests documents, sembla que l'informe 
no és favorable, indubtablement, és un informe critic, 
en relació a aquests tres punts de la protecció dels 
conjunts tradicional s de la pro lecci6 de Cala Mondra
gó, com a espai natural, i de la protecció deIs jaci
ments arqueológics i que, per altra part, sembla que 
és contradictori amb les paraules que voste diu per
que si no hi havia informe, perque va arribar quinze 
dies més tard, com és possible que se'ls digués que 
sí i que era favorable? 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrarreplicar? 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. Presidente. Sr. Triay, yo creo que me he 

explicado con bastante claridad, en el expediente hay 
un informe, emitido en fecha 10 de noviembre, y hace 
referencia a una reunión del día 8 de noviembre de 
1983, único informe que existía en el expediente cuan
do se reunió la Ponencia Técnica y, este informe, sí 
era favorable, con carácter general, para los puntos 
que usted dice, y hacía mención, exclusivamente, a 
este punto del núcleo tres del "Pontas» de Cala San
tanyí, haciendo referencia a un punto muy concreto. 
Entonces, había que entender, y no había otro infor
me y éste sí que ha sido emitido por la Comisión del 
Patrimonio Histórico-Artístico, ese es el único que exis
tía en la Comisión el día que se celebró la sesión de 
la Ponencia Técnica, en definitiva, no hacía referencia, 
naturalmente, al del Sr. Rosselló Bordoy, que se des
conocía, y que, repito, y usted mismo ha recogido, no 
es informe de la Comisión, sino que es un informe 
del Sr. Rosselló Bordoy que, al menos a nosotros no 
nos consta, a la Comisión, no ha sido asumido por la 
Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Passam a la pregunta següent, que 

és la 1.024, presentada pe! Diputat Josep Lluís Martín 
Peregrin, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 
la dedicació d'Alts Carrecs i Consellers en dedicació 
exclusiva. Té la paraula el Sr. José Luis Martín Pere
grin. 

l.-b) 
EL SR. MARTtN PEREGRfN: 

Sr. Presidente. La dedicación y debida atención a 
un cargo, al ejercicio de un cargo público exige, no 
sólo nominalmente, sino realmente, que la persona 
que desempeña este cargo lo haga de acuerdo con la 
calificación que corresponda, en este caso estamos ha
blando de los cargos' o de los Consellers que tienen 
dedicación exclusiva, que, a nuestro juicio, requiere 
una total atención al cargo en función y que, prácti-

camente, hace imposible que este ejerCIcIO sea com
patible con el de otras actividades que dentro del ho
rario normal en que se ejerce el cargo, puedan estar 
realizando estas personas. Es por eso que solicitamos 
del Gobierno que nos diga cuál es su criterio sobre la 
dedicación que según éste han de tener los Altos Car
gos y los Consellers con dedicación exclusiva. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar, per part del Govern, té la paraula el 

Conseller, el Sr. Jaume Llompart. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Moltes gracies, Sr. President. Sí, amb molt de gust, 

Sr. Martín Peregrín, li contestaré en nom del Govern 
aquesta pregunta que han feta. La dedicació que tenen 
els Alts Carrecs, Consellers, Directors Generals, Secre
taris Generals, etc.... no és la dedicació que voste 
apunta aquí, exclusiva, segons la Llei de Pressuposts 
é¡; dedicació absoluta. Aixó vol dir, en paraules clares, 
que fins que hi ha feina l'han de fer, aixo no vol dir 
que l'hagin de fer, precisament, dins el despatx, hi ha 
moltes coses a fer afora i, naturalment aquestes que 
han de fer fora i exigeixen la seva presencia, l'han de 
fer, encara que sigui a hores que, normalment, siguin 
d'oficina, perque tampoc no estan subjectes a un ho
rari exclusiu d'oficines, es dediquen, totalment, a la 
seva funció, usen hores i més hores, ja ho vaig dir 
l'altre dia, contestant una pregunta, sinó igual, sinó 
identica, similar, i la seva funció es compleix exacta
ment, essent les hore~ que tenguin lliures, després 
d'haver practicat totes les seves funcions al servei de 
la Comunitat Autónoma, es dediquen a aItres coses, 
fin s i tot que sigui a hobbis qualssevols, tenen perfecte 
dret a fer-ho. MoItes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Vol replicar? 

EL SR. MARTíN PEREGRfN: 
Tendremos que decir que la respuesta del Sr. Con

seller no nos ha satisfecho en absoluto, en tanto que 
esa interpretación que se hace de la dedicación abso
luta, como viniendo a dar a entender que es, precisa
mente, el que ejerce el cargo e! que tiene que decir 
y. decidir, «de ¡motu propio» y sin sujección a una 
norma objetiva general, cuál es el tiempo que tiene 
que dedicar al cargo y si, en el tiempo en que nor
malmente ha de estar cumpliendo con su función, pue
de salir a realizar otra clase de actividades, creemos 
que, desde luego, deja la cosa bastante oscura y bas
tante ambigua para ver si, efectivamente, esa dedica
ción absoluta es tal como se define o, en realidad, que
da, como he dicho antes, en una simple nqminación 
de que se está ocupando o de que se está ejerciendo 
el cargo con todas las obligaciones y con todos los de
rechos inherentes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrarreplicar? 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Sí, Sr. President. Unes poques paraules. Ja Ii he 

dit abans que la dedicació era absoluta, és a dir, com
plien fidelment les seves obligacions, si qualcun 
d'aquests senyors faltas a elles, pot estar segur que 
l'immediat superior el cridaria a l'ordre, i hi hauria la 
resolució corresponent. Moltes grades, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Llompart. 1 passam al punt se

güent. Que és el relatiu a InterpeHacions, per la quaI 
cosa examinarem la presentada, sota el número de Re
gistre 725/84, p el Grup Parlamen tad Esquen'a Nacio
nalista (PSM), relativa a la poUtica juvenil del Govern 
de la Comunilat Autónoma. Vol 'n que es procedesquj 
a la lectura de la Inl rpeHa ió? No fa falt. 01 cu
par la tribuna? Pel Grup PSM, té la paranla el Sr. Ca
sasnovas. Disposa, Sr. Casasnovas, d'un temps de quin
ze minuts. 

2.-a) 
EL SR. LoPEZ CASASNOVAS: 

Sr. Presidenl, Srcs. i 1"S . Diputa ls. A les envis tes 
de ]'Any I11lernacional de la Jovenlul, amb UD projec
te ele Decrel de reacjó del Comite de l'Any Interna
cion<ll de la Jo enlul per part d'aquesta Comurutal 
AuLon ma, en que es propasa presla!' la muima atcn
ció rus probl mes deIs jo es i assegw'at:' l. se va plena 
participació social, t l asswnint el compromí de de
senvolupar una poli ti a ü1legrru d joventul, rCC que 
és el moment importane, és el momenL aclient per pre
sentar davant aquesta arobra una InterpeHació per 
veure si d'una v gada coneLxem, d'una forma lam i 
explícita, quina és la política de joventut que aplica 
aquest Govern de la nostra Comunitat Autonoma. Es
querra Nacionalista presenta, davant aquesta Cambra, 
la consideració que el procés de reconstnlcció nacio
nal que tenim en perspectiva, i com a deure fonamen
tal, dins aquesta Comunitat Autonoma, no es pot as
solir si no aconseguim, Sres. i Srs. Diputats, connectar 
amb les aspiracions del carrer i, concretament amb 
aquelles genLs, amb aquella generad que ha de pos i
biliLar que la noslra Comunilat Autbnoma tenguj fu
tur, que aquest Pal-lamenL sigui necessari, jo eliria que, 
imprescindible, pe)' poder po ar en aIra Lote les as
piracions del nostrc pob lc. Pero é. que, Sr . Diputal ' , 
l 'Administraci6 Pública no és ni hauria de r prota
gonista d'aque ta política del món juvenil, sinó que es 
tracia de veure si cls jove són presenl dios el teix it, 
dins ]'cnlrarnat de la n SlJ'a Comun ilat Autimoma, dins 
le ' no tres rnsti Lucions, es tracta ele veure si tenim o 
no tenim cono .xió, ja ho he dit abans, amb le gene
racion jove, i a90 implica una polltica decidida de 
potenciaeió ele I'assossiacioni me juv oil, una polítjca 
de ielida de promoció deis "vaJor ' , de la cultura de la 
jovenlut, una política decidida de clefen él deJs seus 
interesas, i, en aque t sentit, voldria referir-me a una 
serie de punts que haLu-ia de contemplar CJualsevol po
lítica de joventu j que, jG recomanaria que féssim 
una reflexió seriosa per veure si som eapas;os o no 
de pesar-la en practica des el'aquesta casa. Estn./ctul'a 
d'una políUca de joventut que impliqui assumir les 
competencjes que en lmn estat donades, superar el 
mare legisJatiu fins i to en que aquestes s'inc1ouen i 
crear, imaginativament, allo que la jovenlut demana, 
en primer lloc, endre<;ant ea 11ostra': ~erque, Srs. i Sres. 
Djputats, tenirn en aquesta Comunltat Autonoma, UDS 

ftmcionaris i unes funcioos, i per a mi que aquestes 
funcions no es veuen, que aquestes funcions no ftm
cionen, és a dil', quines són les activitats d'un Direc
tor General i del seu equip quant a connexió amb ]a 
vida juvenil? quantes visites s'han fetes a entitats ju
venils? quai:i.tes entrevistes s'han mantingudes? quina 
política de relació s'ha tenglí.t amb altres Comunitats 
Autonomes en aquest aspecte? qwoa activitat, en de-

finitiva, ha generat la Direcció General, que superi el 
marc de l'esport i que es faci envant amb una políti
ca juvenil diferenciada? En primer lloc, .ia consilleram 
que és una anomalía que la política juvenil estigui en
globada dins l'area de cultura, és reduccionista aquest 
plantajement, pero, a més arnés, reduir-la dins una 
Direcció General d'Esports, és encara ofegar, com vull 
demostrar en aquests moments, una politica autóno
ma en materia de joventut, i per que, Srs. Diputats? 
Facin un exercici de lectura del capítol sega n que, per 
ctrt, no és gaire gratificant llegir eJs pressuposts, pero 
és importantíssim. La partida corresponent a despeses 
especials per funcionament de serveis va dedicada a 
esports, esport escolar, Institut Balear de l'Esport, ac
tivitats de formació, esport universitari, etc .. .. i també, 
i remarc aquest també, a activitats de joventut, joven
tut, activitats d'esliu, creació del Consell de la Joven
tut, Jornades d'Investigacions i Estudis, etc .... Caldria, 
en primer lloc, coneixer d'aquesta partida pressupos
taria, realment, que es destina a cada cosa? perque 
molt tenc la impressió que la destinació que es dóna 
a la política juvenil sigui reament molt é'scassa, peró 
és que, a més a més, si ens fixam amb els 107 milions 
de pessetes destinats a instaHacions, instaHacions es
portives, pero també instaHacions juvenils, tenc, no ja 
la impressió, sinó la certesa, la seguretat que no hi 
ha hagut una política d'instaHacions en materia juve
nil, que estam encara amb els mateixos pressupósits 
que teníem fa cinc anys, amb uns albercs que, més o 
manco, s'han intentat remodelar, pero que contlnuen 
sota les mateixes condicions i unes instaHacions, pro
bablement molt endarrerides. S'ha endre~at una tasca 
normativa, i és cert, pero jo em dernan, amb quin con
tacte, amb quina relació amb els autentics afectats 
d'aquesta normativa? Normativa de l'Escola de Moni
tors de Temps de Lleuri, normativa per a Associacions 
Juvenils. per a la s-eva legalització. Tot agó, pero, en 
funció d'unes coordenades que, tenc la impressió, que 
esian preses molt més de models calcats, de models 
estatals, que no responent a unes necessitats própies, 
implícites d'una reaJitat pluri-insular i amb problema
tiques específiques, i em remet als fets, hi ha hagut 
contestació per part de determinades associacions dins 
l'ambit de Mallorca, dins l'ambit de Menorca i desco
nec si n'hi ha hagut a Eivissa. I acto cIar, ac;:o genera 
una política de subvencions posterior, una política de 
subvencions que hauria d'estar basada en tres criteris 
fonamentals, transparencia, control i, sobretot, una fi
losofia, una idea clara de per que se subvencionen de
terminats programes. No sabem, no s'ha presentat aquí, 
com s'han distribui't geograticament aquests ajuts, 
quins tipus d'entitats n'han sortit beneficiades i per 
quios motius; no hi ha hagut, tampoc, una política de 
relació amb els Ajuntaments i ho puc dir amb conei
xement de causa, amb els ConseIls Insula,s. Ar;b ha fet 
que es desconegués, que hi hagués una falta, una ig
norancia, gairebé absoluta d'aquest apartat importan
tíssim de política institucional que és la política juve
nil. Qbviaré moltíssimes coses que s'haurien pogut fer, 
el temps és curt i vol dría assenyalar en aquesta Cam
bra, doso. tres fets puntuals de primera magnitud. La 
joventut, es diu massa vegades, passa de les Institu
cio.ns, esta al marge de la vida política, jo em deman 
si no donam massa ocasió que a-c;;o sigui un fet així, 
50 mil aturats, segons les estadístiques que publicava 
un diari local, SO mil aturats dins la nostra Comuni
tat . Autonoma, amb un 50 % en edats inferiors' als 24 

J 
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anys, és una realitat dramatica, no només dramatica, 
una realicat que si no s'entronta deCldldament pot ti· 
rar per terra tots els estor~os amb mol! bona VOJun
tat, peró amb una manca absoluta d'lmaginació que 
puguem fer des d'aquest Govern. Record que l'I ns ti· 
tUl: Nacional a'OcupaclO va asslgnar fU mLllOns a rla
lears per a contractes, per a cursos de formació on 
els joves han de poder tenir, a través seu, una pre· 
paració per accedir a aquests lIocs de treball, segons 
la demanda que s'observa. D'aquests 70 milions, si les 
dades de premsa són certes, només se'n van utilitzar 
15, i jo em deman, l'Administració Local ha tingut fa· 
Hades importants en aquest tema, peró, senyors meus, 
la Comunitat Autonoma té W1a cosa imponantíssima 
afer, per tal d'aproximar Administració Estatal amb 
Administració Autonomica i fer possible que aquests 
milions, en definitiva, destinats al benefici de la Co
munitat Autonoma revertesquin aquí dins i no es dei
xin d'utilitzar, com lamentava dia 10 d'octubre el Sr.. .. , 
cap de la secció ele Formació Professional de l'INEM. 
Si ens fixam en altres aspectes de margina ció social, 
sabem, segons dades facilitades per la COl1selleria de 
Sanitat i Seguretat Social, que entre 3.000 i 3.250 pIu· 
ri-drogadictes es troben aquí, a les IIles Ba!cars; aquest 
exercit de marginats, aquest exercit de persones ma
lalles per causa social necessiten una atenció priori· 
taria i quan en aquesta Cambra i fora d'aquesta Cam
bra hi ha persones que es queixen de la manca de se
guretat ciutadana, hauríem de ser seriosos i analítics 
i pensar que donam nosaltres perque la mabltia so
cial que a~o representa no prosperi, que aquesta ma-
1altia . no trobi brou de cultiu dins les nos tres illes, 
com massa vegades, es fa des de posicions drctanes, 
la causa es confon amb l'efecte i es persegucixen els 
resultats, pero no s'ataquen els brous de cultiu. I si 
ens fixam, ara mateix, amb l'envit que representa l'Any 
Internacional de la Joventut, veurem realment amb 
preocupació que ens manca totalment d'una política 
imaginativa en aquests temes. L'Any Internacional esta 
preparat, esta pensat per aeonseguir la partieipaeió de 
la joventut, per aconseguir que la societat sigui sen
sible en aquestes problematiques juvenils, ido bé, que 
hem vist fins ara? Hem vist normatives, hem 'vist pro
jectes que, en aquests moments, puc assegurar que es
tan en situació de !letra morta i poca cosa més, mal
grat les reunions que hi ha hagudes, perque a<;o no es 
tradueix en un projecte que iHusioni la joventut, en 
W1 projecte capay de dir, aquí hi ha uns mitjans, aquí 
hi ha unes Institucions que estan al vostre sern:i, i 
vosaltres podeu ocupar, vosaltres podeu fer servir per
que estan al vostre serviei i no viceversa. Em voldria 
referir, també, a la falta de política juvenil, entesa 
com a una política governamental, s'ha d'acabar que 
la pol~tica juvenil es consideri un apendix de cultura 
i dins cultura d'esports, són totes les Conselleries que 
s'han de sentir responsabilitzades amb aquesta políti
ca, jo demanaria de quina manera, davant aquesta pro
blematica dramatica de l'atur, feim cosa des de Tre
ball per aconseguir un movÍll1ent associatiu, un moví· 
ment cooperativista de joves, com fan, i en a<;:o ens 
donen moIts d'exemples, detenninades Comunitats Au
tonomes j altres pai'sos, no 110més dins l'Estat Espa
nyo!. Sres. i Srs. Diputats, cree que a<;o són motiva
cions suficients perque el Govern aparesqui en aques
ta Cambra a explicar quina ha de ser la seva política, 
quina sera, perque nosaltres puguem, des d'aquesta 
Cambra, cOl1eixer, critjear positivament i aeceptar i 

estalonar tot alló que vagi en benefiei d'aquest impor
tant sector social que, repetesc, ha de configurar el 
nostre tutur de la Comunitat Autonoma. Moltes gra· 
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. J oan Francesc Casasnovas. En 

representació del Govern té la paraula el Conseller de 
Cultura, Sr. Francesc Gilet. Disposa, Sr. Conseller, 
d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sr. President, Sres. i Srs. 

Diputats. Amb molt de gust coniest la InterpeHació 
d'Esquerra Nacionalista, pel que fa referencia a la po
lítica governamental i de la Conselleria damunt la te· 
matica juvenil. Jo aniré contestant puntualment els 
distints temes que es proposen a la InterpeHació i co· 
men~aré per l'apartat a) quant a l'estat general de 
realització del seu programa de joventut per a l'any 
1984. Perdó. Pel que fa referencia a aIlo que, al con· 
cepte que figurava en el programa de política integral, 
i l'apartat de cooperació inter-departamental, s'han es
tablert uns contactes inicials amb aItres Conselleries, 
la continultat deIs quals tcndra lloc dins el mare del 
Comite Balear de l'Any Internacional de la Joventut, 
dins aquest Comité, a més a més de la Conselleria 
d'Educació i Cultura, hi estan representats Treball i 
Transports, Agricultura i Pesca i Turisme. Quant a 
l'apartat de cooperacions amb l'Administració Ccnlral, 
la Conselleria ha participat amb representants, en di· 
verses reunions, seminaris, conferencies, cte .... que ha 
revisat la Direcció General de Joventut elel Ministeri 
de Cultura, d'aquesta manera, personal de la Direcció 
Generals de Deports, han assistit a les reunions se· 
güents: reunions de Direetors Generals de Joventut i 
Deports, reunions monografiques sobre cooperativisme, 
camps de treball, activitats d'estiu, informació juvenil, 
turisme juvenil, xarxa d'albergs juvenils i Campanyes 
84. Igualment, la població ha estat particularment im
portant en el camp d'activitats d'estiu, coordinació de 
xarxes d'albergs juvenils i informació juvenil, es partici· 
pa en el Comite Espanyol de l'Any Internacional de la 
Joventut, del qual forma part, essent representant de 
la Conselleria el Consell. S'ha participat a 10ts els con
cursos juvenils organitzats a nivell nacional d'arts plas. 
tiques, polifonia i teatre. Quant a l'apartat de coopera· 
ció, les Corporacions Locals. Si bé s'han establert con
tactes a nivell informatiu, no pot dir-se que hagi existit 
una cooperació flUIda, confiam que la propera crea
ció del Consell de la J oventut de les IIles Balears, ser· 
veixi de mitja eficac;: per establir aquesta necessaria 
cordinaeió. Quant a estudis damunt joventut, es van ac· 
celerar, el mes de febrer, les primeres .iornades d'es
tu dí sobre joventut balear, en aquests moments s'ac
tualitza el cens d'associacions juvenils de :8alears. Any 
Internacional de la Joventut, mitjan~ant el Decret, s'ha 
creat el Comite Balear de l'Any Internacional de la 
Joventut que es va reunir per primera v~gada dia 28 
de selembre i que ha constituIt una serie ele subeomis
sions de trebaIl que estan fent feina sobre la progra
mació de l'Any Internacional de la Jovelltut, donant 
peu a la participació i eoHaboració d'associacions, ins
tancies, institucions, etc .... Per tot el que afecta la do· 
cumentació de la Conselleria i referent a l'Any de la 
Joventut, s'ha adoptat l'emblema que correspon en 
aquest Any Internacional de la Joventut a 1985. Ser-
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veis per a la joventut, naturalment la discussió de si 
la Ull'ecció General ha de ser una Direcció General de 
DepurLs o DlrecclO General de Veporls i Joventuc, té 
uns purs e1cctes, sota J'opinió del Consellcr, purament 
formals, el que inreressa no és tant la nominació o de
nominació, SlDU la dedicació, horari de treball, cl'aten
ció 1 de prioritats que es pugui clonar a tilla area con
creta, per tant, que hi hagi o no hi hagi una Dlrecció 
General de Joven.ut, sota l'opinió d'aquest Conseller, 
té escassa importancia a efectes externs, on els ha 
de tenir es a etecles inLerns, quant él la dedicació que 
se li vulgui clonar, per part clel Director General de 
Deports. Pel que fa referencia a informació, actual
ment esta en fase de reorganització l'Oficina d'1nfor
maClO JuveniÍ' de Palma, el Bolletí 1nfonnaiiu eelilat 
per la dita Oficina ha millorat, de forma substancial, 
el seu format i el seu contingut, per primera vegada 
s'han editat fullets i cartells informatius sobre les ac
tivitats i instaHacions de la Conselleria. Pel que fa re
ferencia a promoció cultural, a niveU balear, s'han 
realitzat els cursos ele polifonia i arts plastiques. Quant 
a activitats de temps lliure o el'aire lliure, les activi
tats el'estiu s'han organitzat a campaments i albergs, 
el'aquesta manera, totes les activitats previstes s'han 
elesenrotllat en aquests espais juvenils, així s'han rea
litzat nou torns, directament duts per la Direcció Gee 
neral de Deports, amb la següent distribució: Campa
ment de la Victoria, a Alcúdia, tres; Alberg d'Alcúclia, 
dos; Campament de Biniparratx, a Menorca, dos; Cam
pament de Cala Pada, dos; en aquests torns s'han rea
litzat actívitats deportives, nautiques, culturals, de co
neixement de la natura i d'aire lliure, en general, al
tres activitats han estat la volta a Menorca 3. peu i sis 
camps de trebaIls arqueologics i de n~tura a Mallorca, 
a Menorca i a Eivissa, en total han passat per les ins
taHacions ele la Conselleria, 1.570 aHots i al·lotes, la 
ConseÍleria ha' subvencionat el 50 %, com a terme mí't-. 
ja, de totes aquestes places i -ha dedicat, a més, un 
milió de pes etes per a beques al cenL per cent. 1n
tercanvis juvenil, 'han concertat intercanvis juvenils 
amb la GeneraliLat de Catalunya, deIs quals s'ha co
bert la primera fase, rebent a Balears, en una segona 
fase, els joves de l'esmentada Comunitat, l'operació es 
continuara enguany amb assistencia d'aHots de Ba
lears, activitats d'hivern a Catalunya, concretament La 
Molina, i a causa del gran nombre de peticions, s'han 
ampliat a Navacerrada. Pel que fa a instaHacions, s'ha 
ates el normal manteniment d'instaHacions de joventut 
de la Conselleria, incrementat notablement respecte 
als seus anys anteriors, la dotació, les dotacions pres
supostaries corresponents. Al Campament de La Vic
toria s'han realitzat ímportants obres de millora i re a
condicionament de cuina i de menjador, que, des de la 
seva inauguració que no s'havien tocat, am1J un import 
aproximat d'l1 milions de pessetes d'obra. Ens obli
dam de les obres de manteniment normals i corrents. 
Quant a Eivissa, és dir, concretament a Cala Pada, s'ha 
muntat un campament provisional, en espera de pa
der, en breu termini, si és possible, disposar d'lma in s
taHació definitiva i permanent, amb un cost de 6 mi
lions de pessetes. 19ualment, aquesta passada setma
na, s'ha comenyat I'execució d'importants obres al 
Campament de Biniparratx per un import de 7 milions 
de pessetes. Tot aixo, pel que fa referencia a les inver
sions a instaHacions i albergs de la Conselleria de l'area 
de joventut, realitzades dins aquest pressupost 1984. 
Quant a subvencions, s'ha aprovat el corresponent De-

cret que regula la soHicitud, concessions criteris 
d'aques,es subvencions. Participació de la Joventud, 
s'ha aprovat, pel Consell de Govern i s'ha l'nviat al Par
lament el Projecte ele Llei del Consell ele la Joventut 
de les Illes Balears, s'ha promulgat el Decret ele For
mació de Directors i Monitors d'ActiviLat:; d'Aire Lliu
re, quedant pendent de publicació l'ordre que desenrot-
11a aquesls programes, fixats en aquests Decrets i els 
critcris de valoració, etc." ., etc.", S'han firmat conve
nis de coHaboració amb diverses es coles de formació, 
de Directors i Monitors el'Activitats d'Aire Lliure, s'ha 
aprovat el Decret que regula les aclivitats juvenils 
d'aire lliure. A Balears, resumint, fins aquest momenL, 
el programa previst per a 1984 s'esta complint satis
factoriament, podent situar el seu actual nivell de rea
lització a un 80 %, referit a l'any 1984, entenent que, 
a final d'any, s'aproximara amb una molt petita dife
rencia al 100 % del programa fixat per a l'any 1984. 
Faré menció a ¡'apartat incidencia a altres Consclle
ries i Departaments, entenem que la crcació del Comi
te de l'Any Internacional de la Joventut, és un mitja 
efica\; per poder impulsar, diligentment, altres Conse
lleries a prestar atenció al món de la joventut per po
der concretar i definir els principis de coordinació 
permanent que siguin necessaris. Política ele col-labo
ració del Govern amb altres institucions; pel que afec
ta el Govern Central, actualment, la coHaboració és to
tal i sense reserves de cap casta, ja s'ha especificat 
que Balears ha estat present a totes les convocatories 
que ha realitzat la Direcció General de Joventut del 
Ministeri de Cultura, la política continuara essent la 
mateixa, si bé seria necessari que l'Administració Cen
tral assumís, de forma total, els significants del fet 
autonomic i, a més a més de bones paraules, consells 
i fullets, ens transferís els mitjans economics necessa
ris per dur a terme una vertaelera política autonomica 
dins el món de la joventut. Pel que respecta a Consells 
1nsulars i Ajuntaments, la Conselleria és conscient de 
la necessitat d'una coHaboració més estreta, i a tal efec
te, esta disposada a donar les passes necessaries; com 
ja s'ha especificat, el mes de febrer es va realitzar una 
primera reunió sobre temes juvenils, a la qual foren 
conviclats els representants de les esmentades entitats 
i en aquesta reunió se'ls va donar a coneixer el pro
grama de la Conselleria i s'escoltaren els seus comen
taris i suggerencies. Tal vegada, la conclusió més cIara 
d'aquella reunió va ser l'aspiració, per part de tots els 
presents, que es creas el Consell de la Joventut de les 
1Iles Balears, la creació del qual s'ha retardat quant a 
la seva presentació o aprovació del corresponent Pro
jecte de Llei i presentació en aquest Parlament, pre
cisament a exclusives resultes de recollir les suggeren
cies de les associacions juvenils que demanaren la 
seva participació en aquest Projecte de LIei, per aItra 
part, un fet que dificulta, efectivament, la coHaboració 
és, precisament, la falta d'infraestructura i organitza
ció quant a temes de joventut a la majoría d'Ajunta
ments, crear i impulsar aquesta organització, creu que, 
aquesta, que la Conselleria creu que és un deIs objec
tius a complir l'any 1985, mitjanyant el Consell de la 
Joventut de les IlIes Balears. Quant al tractament de 
la política juvenil, a nivel! de Govern, en primer lloc, 
he d'especificar, ben clarament, que, dins la política 
del Govern, no es pot considerar, d'una manera abso
luta, que hi hagi temes, prioritaris, tots els temes són 
importants, la realització, quant a priori tat , esta en 
relació amb les possibilitats purament economiques, 
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pero dins l'esperit és del Govern, hi esta complir al 
cent per cent i prioritariament tots els punts que hi 
ha en el programa de les distintes Conselleries, i na
turalment de la Conselleria d'Educació i Cultura. Per 
tant, entenc que, quant a tractament de la política ju
venil, es podria especificar en aquests set punts, que 
s'estan duent a terme, primer, accions jurídiques, in
fraestructura jurídica diferenciada, absolutament, de 
la que existia abans, i adequada la nova normativa a 
la nova situació autonómica, per aixo s'escolta a les 
associacions, es té reunions amb elles, ~i ve al cas, 
s'admeten aquelles suggerencies que entenem que be
neficien una normativa que ha de ser de Balears i per 
a Balears. Quant a infraestructura campamental, la 
dedicació durant rany 1984 de 24 milions de pessetes, 
especifica, ben c1arament, quin és el sentit i quina és 
la intenció quant en aquest camp del Govern de cara 
al món de la joventut. Una nova, tercer punt, una nova 
metodologia, quant a l'activitat campamental, la Con
selleria entén que els campaments no són senzilla
ment deixar unes tendes, uns servicis, uns menjadors, 
etc .... , sinó que entén, la Conselleria, que alla dins hi 
ha d'haver un contengut, i per aquí vénen tots aquests 
convenis amb els Monitors, Escoles de monitors d'aire 
lliure, etc ... . , etc .... que són els que han participat amb 
aquests torns, cspcciCicament del món de la natura, de 
l'ecologia, de la cultura, etc.. . . Una major difusió in
formativa, així s'han estesos i s'han redactat i editat 
fullets i carte11s informatius, així s'ba enviat a tots els 
Consells Insulars i a tots els Ajuntaments de Balears, 
tota la infom1ació referida a Decrets de subvencions. 
Quant a foment d'associacionisme, quant a escoles de 
monitors i directors, convenis amb l'Escola de l'Esgle
sia, convenis amb les altres escales, quant a política 
de subvencions, un Decret aIla on fixa rot, absoluta 
claredat, quins són els criteris i quines són les formes, 
atesa la problematica quant al seu pagam~nt i vist el 
possible desfasament entre la concessió·i el moment 
del pagament, el Conseller i el Consell de Govern van 
aprovar una modificació aIla on s'establía una major 
rapidesa en el pagament, amb un pagament anticipat 
del 25 % a justificar amb els pagaments posteriors. 
Pel que fa a estalonament i foment d'associacionisme, 
jo entenc que la Llei del Consell de la Jonntut, aquest 
projecte és, precisament, la vía, el forun1 pel qual un 
deIs punts fonamentals sigui potenciar l'associacionis
me, és a dir, que tot a110 que fa referencia a política 
juvenil, en aquests set concrets punts, s'entén, sota la 
meva opinió, que, efectivament i realment, s'esta duent 
a terme el programa de l'any 1984, amb aspiracions 
d'anar complint el de 1985. De quina manera pensa el 
Govern dur a terme la participació juvenil? Sense cap 
dubte, amb a110 que els mateixos joves ens han dema
nat, amb la Llei del Consell de la Joventut, alla on hi 
haura tota la representativitat i l'autonomia i la capa
citat jurídica suficient per elevar les peticions, sugge
renc¡es, etc. . .. o propostes a l'Administració Pública 
que és la que ha d'executar aquesta política. Pel que 
fa referencia al punt darrer, estil de trehall, realment 
no entenc massa quin pot ser el sentit, si es pensa 
configurar un nou estil de treball, jo el que cree és 
que el que s'ha configurat és una nova política, un 
nou tractament en el món de la joventut, el món de 
la .ioventut esta dins la política del Govern, el món de 
la joventud esta present, perque si volem, realment, 
un món millor, un futur millor, necessitam una joven
tut millor i a aquests fins i efectes estan totes aques-

tes mesures i totes les actuacions que puguin venir en 
un futur successiu, sense cap casta de dubte, la parti
cipació de la joventut de les associacions esta present 
i aquí hi ha les multituds de reunions que s'han ten
gudes i, no només el fet de tenir reunions, sinó el fet 
d'escoltar i saber i acceptar que, en ocasions, podem 
estar equivocats i en altres podem estar encertats. Pel 
que fa referencia als 800.000 lIocs de treball, dones, sí, 
lamentablement aquest és el cas, que hi ha 800.000 el 
mes de julio!, pero el mes de novembre, pareix que 
ja és un milió, pero, per favor, Sr. López Casasnovas, 
s'atengui, ens atendrem tots a les conseqüencies i a 
les nos tres responsabilitats, jo li puc assegurar que, 
per part de la ConselIeria d'Educació i Cultura, el que 
sí ha fet és un conveni amb l'INEM, aBa on, si en un 
principi estava dins el pressupost una inversió de 15 
milions de pessetes per camps d'arqueologia, s'ha con
vertit en 34 milions de pessetes, gracies a l'aportació 
de l'INEM, quant a l'eliminació de 1I0cs de trebalL Pel 
que voste menciona, quant al problema de la droga
dicció, un tema molt present i molt actual, vist el pro
grama d'ahir vespre a la televisió que, tant de bé s'ha
gués repetit en altres ocasions i, tal vegada, no ten
dríem la situació en que ens trobam avui, jo li puc 
dir que tenc coneixement i seguretat que clins la Con
selleria de Sanitat s'esta tractant el tema de la crea
ció d'un centre de rehabilitació, fins aquí puc arribar 
en aquesta qüestió, ja que no és de la meva absoluta 
competencia. En poques paraules, i per acabar, crec 
que ~l que cal és donar-li a voste les gracies per aques
ta InterpeHació, ha donat oportunitat a aquest Conse
ller a explicar el que entenc que ha realitzat durant 
aquest any 1984. Moltíssimes gracies 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Sr. Joan Francesc Ca

sasnovas, vol replicar? Disposa, Sr. Diputat, d'un temps 
de cinc minuts. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, jo tarn

bé he d'agrair que, per primera vegada, sentim a110 
que es pensa que és la política de joventu.t en aquesta 
Comunitat Autonoma. Una política que, segons el que 
acaba de manifestar el Sr. Conseller, es gestiona i es 
fa, absolutament, des de dalt, els joves no se'n temen, 
Sr. Conseller. Voste ha dit que les subvencions arriben 
a tot arreu, que els Decrets arriben, també, a totes les 
entitats, que se'ls envia, jo ho pos molt en dubte, pel 
que conec no es reben aquestes notificacions, a no ser 
que no es conegui, realment, quina és l'estructura as
sociativa juvenil de les Illes Balears, i remet als fets, 
mol tes vega des arriben al Consell Insular de MCJ,1orca 
o als Ajuntaments joves que demanen a veure si es po
den acoIlir a subvencions, a ajuts de la Comunitat Au
tonoma, jo, amb molt de gust, els faig fotocopies, pero 
és que a¡;o, que hauria de ser un procediment normal 
dins el funcionament de la nostra Comunitat Autóno
ma, no oblidem que els ConselIs Insulars haurien de 
ser els bra<;os executors de la gestió de la Comunitat 
Autonoma, no és així, i no és així perque se'ns ha dit 
que s'estava en procés de creació d'una Oficina d'In
fOr:\nació Juvenil a la Ciutat de Palma, cert, pero es 
que fa més d'un any que s'esta preparant aquesta Ofi
cina, als ConseIls Insulars se'ns ha enviat una possibi
litat d'establir convenis per a la presencia d'oficines 
d'informació juvenil, i aquestes oficines d'informació 
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juvenil no es munten. Es parla de concursos juvenils, 
es parla de presencia de la Comwlitat Autonoma a or
ganismes eSlatals, és aixi, efectivament és així, pero 
realment a<;o no és una política imaginativa, a<;:o és 
W1a política que, d'alguna manera, configura l'area de 
joventut com a una mena d'agencia de viatges que or
ganitza despla<;aments cap a campaments, cap a acti
vilats, que esta molt bé, pero que ar;o, senyors, no és 
una política de joventut, almanco, com Esquerra Na
cionalista l'entendria. Si el programa s'esta complint 
al 80 %, ar;o, reaIment, ens hauria de fer reflexionar, 
és que no es nota, i si al 80 % de rendiment el pro
grama joventut no es veu, es tracta de baratar de pro
grama, pero immediatament. Sembla, d'alLra banda i, 
perdonin que els ho digui així, que estam promulgant 
la mateixa política de joventut que hi havia abans, que 
hi havia abans, és a dir, en el «Frente de Juventudes», 
i són les mateixes persones que, amb toís els respec
tes, funcionen; pero quan a la InterpeHació li deiem, 
Sr. Conseller, que necessitaven un nou estil de treball, 
ho deiem, precisament, en aquest sentit, com és pos
sible que al Campament de La VictOria, o al Campa
ment de Bil1iparratx no hi hagi hagut una tasca de re
conversió, no industrial, sinó juvenil on la política au
tonomica hi sigui present, a més a més de la bande
ra, que ac;o sí que hi és, després d'haver fet' retirar 
una bandera espanyola que no era constitucional? Així 
i tot, repetesc que hi ha una manca absoluta de conei
xement real de quina és la situació deIs joves a les 
nostres illes. Voste ha dit que el Consell de la Joven
tut ha de ser el canal de participació deIs joves de 
les Illes Balears, d'acord, pero sapiga també, i m'es
tranya que no ho hagi dit, que la Taula de joves de 
Mallorca, que el Consell de la Joventut de Menorca ha 
presentat unes esmenes i firis i tot un rebuig total per 
part d'alguns en aquest Consell, en aquest Projecte de 
ConselI de la Joventut, ac;o em preocupa, em preocupa 
molt, perque el'alguna manera implica que no s'incor
pora gent jove a les tasques del GoVeIT1, no basta or
ganitzar campaments, no basta fer concursos de car
telIs per celebrar l'Any Internacional ele la Joventut, 
cal que hi hagi una feina profunda, d'investigació, d'ana
lisi de la realitat juvenil, no basta que l!S publiqui el 
Bolletí d'Informació Juvenil, . que és una cosa, amb 
tots els respectes, bastant impresentable, i em remet 
d'altra banda, a una qüestió que ha dit abans i que 
e¡m semb1a que se m'ha malinterpretat involuntaria
ment o a posta. Jo no he parlat de 800 mil llocs de 
treball ni d'l milió de llocs de treball, jo he dit que, 
segons dades estadístiques publicades, i en diré encara 
més, en el «Día de Baleares», ahir i despursahir, sor
tia que a les Illes Balears hi havia 50.000 aturats, dels 
quals 49,8 % eren joves de manco de 24 anys, i a<;:o és 
una realitat dramatica, en la qual el Govern ha d'inci
dir, no des de la Conselleria de Cultura, massa vega
da tenim la idea que la Conselleria de Cultura ha de 
suplir la joventut, no, no, no es tracta d'organitzar 
campanyes socio-culturals d'animació per als joves, es 
tractar d'incidir a la problematica real deIs joves, i 
a<;o es pot fer, es pot fer si prestam atenció, per eXeJll
pIe, al programa de joventut de la Federació Espanyo
la de Municipis i Províncies, no som ni un municipi 
ni una provincia, pero segur que les disposicions que 
aquí se'ns marquen podrien servir, perfectament. Per 
exemple, el foment i l'estalonament, tant a nivell for
matiu com econorriic, en el cooperativisme juvenil, la 
concertació amb empreses concessionaries d'obres i 

'. 

serveis, amb el compromís de contractar quotes de jo
ves en atur, a cada contractació que es faci, eh? No 
vull incidir en aquest tema de contractacions, pero 
crec que seria importantíssim que hi hagués una ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, vagi acabant. .. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President, ara mateix ho faig. Que hi 

hagués W1a actuació més sensible en aquests terrenys. 
1 per acabar, i per no abusar de la confianc;a d'aques
ta Cambra, voldria dir-Ios, Srs. i Sres. Diputats, una 
cosa que sembla que tampoc no ha estat compresa per 
aquest Govern, la joventut no és ni milIor ni pitjor, és 
tal com nosaltres l'estam fent, les generacions ante
riors 1'han anat fent, volem una joventut millor, i quí 
som nosaltres per dir-ho? Massa vegades es diu que hi 
ha un problema juvenil, quan en realitat la joventut té 
problemes, la joventut viu una realitat problematica, 
pero el problema el tenim nosaltres, i és la Institució 
Autonomica, són les Institucions Públiques que hem de 
complir la tasca, almanco, de fer possible la defensa 
del sector juvenil com la defensa deIs interessos de 
tots els ciutadans. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Vol contrareplicar? 

Disposa, Sr. Consel!er, d'un temps de cine minuts. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo li 

he de elir, Sr. López Casasnovas, que no és la primera 
vegada, que voste escolta aquest programa o, alman
co que jo recordi, no hauria de ser la primera ve
gada, sinó la segoJ}a, ja que es va fer lectura d'el! a 
la Comissió de- Cultura. Quant a que no hi hagi publi
citat de les subvencions, del tema de les subvencions, 
jo li he de dir que les peticions excedeixen les nos tres 
possibilitats, que el problema esta a l'aplicació deIs 
criteris, i aquests criteris s'apliquen d'acord amb el 
Decret, per tant, no entenc ni accept de cap de les ma
neres, que no hi hagi publicitat quant a les sub ven
cions, repetesc, en els ConseIls Insulars i a tots els 
Ajuntaments de Balears, s'han emesos, s'han enviats 
tots els Decrets que fan referencia a subvencions, no 
només de joventut, sinó d'activitats culturals i de de
ports. Aquest Decret ha de tenir la seva complementa
ció i, efectivament, aixi sera, el que es diu la Guia de 
la Conselleria, alla on anir<m reunides totes les, la pu
blicació de totes les, la normativa que hagi sortit del 
ConselI de Govem a proposta de la ConselIeria d'Edu
cació i Cultura. L'Oficina d'Informació Juvenil s'ha 
creada des de fa temps i funciona i continua funcio
nant, i les oficines d'Informació Juvenil estan, també, 
representades a les oficines de la ConseIleria, a Me
norca, Maó, i Eivissa, alla tenen la seva finalitat i alla 
compleixen la seva funció de reenviament de les docu
mentacions pertinents. Quant a imaginació, jo entenc 
que sí, que és molt necessaria la imaginació, no només 
en aquest apartat de joventut, en els apartats de tota 
la Conselleria d'Educació i Cultura o de Cultura, Cul
tura, concretament, perque ja ho he dit i esta dins el 
programa escrit, alla on no pugui arribar la ConseIle
ria economícament, hi haura d'arribar amb imagina
ció, i cree que ho esta fent, esta passant per damunt 
moltes coses, fonamentaIment delimitacions economi-

! -
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ques, no perque el Govern no do ni el suport econo.. 
mic a la Conselleria, sinó perque la Conselleria d'Edu
cació i Cultura, com lotes les Conselleries o els Minis
teris de Cultura, necessita i gasta més doblers deis 
que pot produir. Entenc que l'acceptació per part de 
les associacions juvenils és bona, que hi ha sectors 
que poden estar en contra? Naturalment, pero també 
hl ha, és dir i són els més, sectors que c::s lan a favor. 
Jo lament, enormement, que vos te hagi fet una men
ció al funcionariat, i hagi fet una menció a temps pas
sats, si nosaltres hem de jutjar, hem de jutjar per ac
tuacÍons presents, la Llei mai no té efecte retroactiu, 
i una Constítució, manco el pot tenir; ja sé, Sr. López, 
que les seves paraules no anaven per aquí, pero do
nem a les persones, de principi, el dret a no equivo
car-se, el dret a estar encertades, donem-Ios imagina
ció, donem-Ios suport i, tal vegada, si qualcun esta 
equivocat, entre cornetes, li donam també l'oportunitat 
de canviar, d'adequar la seva actuació a allo que és 
l'esperit d'un Govern de Coalició Popular, així ha de 
succeir i així entenc que esta succeint, el funcionariat, 
dins l'area de joventut esta fent els esfor¡;:os necessa
ris per dur a terme la política que li marca la Conse
Heria, la política que refrenda el Govem amb les se
ves decisions normatives. Entenc que hi ha hagut uns 
contactes constants, aquí hí ha els convenís amb l'Es
cola de Monitors, aquí hi ha la participació de Direc
tors i Monitors en els campaments organitzats per la 
Conselleria, a Menorca, a Mallorca i a Eivissa, aixo, sota 
la meya opinió, la meva petita i modesta opinió, ratifica 
extraordinariament l'obertura de la Conselleria cap a 
aquests camps que tracten el món de la joventut, que 
vos te no hi estigui d'acord, és que entenc que no hi ha 
d'estar, perque si hi estas, un deIs dos estaria equivocat 
i, en aquests cas, no hi estic jo. Li he mencionat les jor
nades realitzades el mes de febrer per tractar el tema 
i la problematica de la joventut, si aixo no és obertu
ra al món de la joventut, em digui voste que éso AIla 
hi va participar qui va voler, va quedar absolutament 
obert, i la Conselleria va acceptar una serie de sugge
rencies i, concretament, va assumir, cosa que ja figu
raya en el programa de Coalició Popular, dur a terme 
amb més rapidesa el Projecte de Llei del Consell de 
la Joventut. Lamentablement el tema de l'atur, és un 
tema general, un tema que afecta, en certa mesura, la 
Conselleria i entén que s'ha de fer qualque cosa, i ho 
ha fet, ha arribat a un conveni amb l'INEM, amb un 
excés de 15 mil ion s de pessetes a 34 milions de pesse
tes per a camps de treball en materia d'arqueologia. 
Que hi ha hagut una participació de la joventut, na
turalment que sí. La coordinació, el Consell de la Jo
ventut és el forum, i per aixo s'ha creat o s'ha redac
tat aquest Projecte de Llei, és el forum necessari per
que hi hagi aquesta coordínació entre Associacions, 
Conselleries, Consells i Institucions, Ajuntaments, 
etc .... , etc .... i que hi hagi, a més, unes Comissions 
que facin feina i el Comite Internacional de l'Any In
ternacional de la Joventut es ta creat, també amb aquest 
esperit, per treure al final unes conclusions i anal' ade
quant a la realitat, a la vertadera reaJitat la política 
de la Conselleria i la política d'aquest Govern . Jo no 
sé si he estat jo quí m'he explicat malament o és que 
voste m'ha entes ma1ament, vuIl creure que he estat 
jo que m'he explicat malament, jo li he parlat que si 
volem una societat millor, necessitam una joventut mi
llar i que hem de fer feina des d'avui, i hem de fer 
feina des d'avui, i hem de fer feina des d'abans d'avui, 

si fos possible, i en aquest carní estam, tenint present, 
repetesc, que el món de la joventut esta dins el Ga
vern, esta dins la Conselleria ben present , perque, com 
voste mateix sap, la joventut és la que ens ha de ve
nir a substituir a nosaltres en aquesta Cambra, i ho 
ha de fer amb tota la capacitat i amb tota la farma
ció possible, des de tots els punts de vista, social, cul
tural, públic i polític, i en aquest sentit, crec que hem 
d'actuar, i en aquest sentit, crec que estam actuant. 
El món juvenil esta dins la política del Govern Mol
tíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MaItes gracies, Sr. Conseller. Els altres Grups Po

lítics, volen fixar la seva posició? Pel Grup Socialista, 
té la paraula el Sr. Tirs Pons. Disposa, Sr. Pons, d'un 
temps de cinc minuts. 

EL SR. PONS PON S (TIRS): 
Sí, Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats. 

Després d'haver sentit aquestes dues apassionades de
fenses de punts de vista diferents, amb tot el respec
te, Sr. Conseller, Ji he de dir que m'ha semblat que 
utilitzava el metode Olendorf, d'aprendre idiomes, o 
d'una altra manera, (!l sistema de contestador automa
tic no és el més indicat per donar llum damunt un 
debato Li ban demanat a veure si voste volia definir 
la política de joventut, voste ens ha explicat la políti
ca deIs fets, d'alla que havia fet, d'aplicació d'un pro
grama, pero a<;o dic que és el sistema Olendorf, Esquer
ra Nacionalista planteja una InterpeHació i Ji demana 
quina és la política, no e ls in tnunent , no ano que 
"0 E t ni la despe<;a del programa, vo te ens diu el 
que ha fet. Bé, i amb l'apas ionament que vo te ha 
uli Jitzat, que han utilitzat tots dos, primer de tof ens 
hem d'alegrar perque ens estimam tots molt la joven
tut, pero jo ten certes divergenci.es i ceres dubtes so
In- ' el que va te ens h", d íl, obre aque ta imaginaci6 
es podría eslar d'acord amb la falta, amb la m anca d 
recw'Sos, ja ho aro denunciar en el moment oportú, 
que va ser en el mament del debat del pres upo ts del 
84, bé, ja tenim les con seqi.il:mcies. Pro, em percloni, és 
que amb 1 recur a que vos e té, és que no s'util iLzen, 
és que tenim una serie de campaments i albergs que 
estan oberts tres mesas cada any, no arriba, i el altl-es 
mesos , que feim, amb aquesta c1espesa d'instaHacions? 
Voste ens parla d'Oficines d'Informació Juvenil, que re
sulta que a Palma, si no estic mal assabentat, esta ober
ta a 1'horari deIs funcionaris, és a dir, el matÍ que ser
veix per a 'lIs lifi a r que el funcionari fa l'horari o per
que s'ha de fer un S rvei a qui ha c1emana, que és la 
joventut . Concursos d'art p lastiques ... ah! i segllint 
amb a<;o d 1 ofidnes, és la primera notícia, i ens ale
gra molt que a Menorca hi hagi una oficina d'informa
ció a la joventut a les dependencies de la Conselleria a 
Menorca, primera notícia, haurem de repicar de manso 
El més dramatic és que tata aquesta política de fets, la 
política de les coses que vos te ens ha estat explicant 
no ha arribat a la joventut, ha arribat a molt poca jo
ventut, i la incidencia damunt la joventut de Menorca, 
em penneti que li digui , ha estat un gran intelTogant, 
i ha estat un gran interrogant el sistema que s'han de
senvolupat les feines en els campaments, és una anec
dota, i supos que una orenelIa no fa estiu, empero els 
iHustrara, vaig tenir oportunitat, va cridar un jove es
tranger, la ConselIeria havia fet un campament per a 
estrangers, que estava titulat per ajudar a recuperació 
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de monuments arqueologics o d'estudis arqueologics, 
alguna cosa per l'estil, de sobte, em crida un senyor 
eSlranger, el de baix, l'ordenan<;a va dir, hi ha un se
nyor estranger que demana per vos te, m'hi vaig posar 
i era un senyor que arribava d'un país \~stranger per 
participar en un campament, em va divertir i el vaig 
acompanyar al campament, quan va arribar alla Ji van 
dir, no, és que el jaciment arqueológic esta molt en
fora i com que no estava prevista la despesa d'un au
tobús, ha han transformat en un campament ecológic, 
el van instaHar, Ji van donar una brotxa i diu, pinti 
aquesta estructura de ferro perque si no es rovellara, 
lamentable, perque a<;o és la imatge que un campa
ment .promocionat per la Comunitat Autónoma dóna a 
J'estranger. 1 a<;o són anecdotes, si volen, peró són 
anecdotes que ens fan veure, cIarament, que vostes no 
tenen una política de joventut, vostes fan política de 
gestos, polítiques puntuals, campaments, albergs, car
tells, l'Any Internacional de la Joventut s'han reunit 
tres vegades, qui ha sap? q uines són les concIusions? 
quina organització juvenil ho sap? Jo li assegur que 
des de Menorca no ha sabem i supos que qualcuna or
ganitzadó mallorquina tampoc no ho sapo Sr. Conse
ller, una vegada li vaig dir, referit a la política d'es
ports, que la seva política d'esports era confusa, pro
fusa i difusa, jo he de reformar, quan rallam de joven
tut, he de reformar el meu criteri, la política de jo
ventut que vos te ens ha explicat, no existeix, no n'hi 
ha. Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Pons. Per que em demana la 

paraula? 

EL SR. GILET GIRART: 
Sr, President. Entenc que per contradiccions puc 

intervenir. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mili, dins les InterpeHacions, en el procediment de 

l'articIe 144, no preveu aquestes interrupdons, marca 
al Govern. a l'interpeHant i a l'interpeHat, un temps 
concret i determinat, ... 

EL SR. GILET GIRART: 
Sr. President, jo entenia que la paraula ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Li suplic, Ji suplic .. . 

EL SR. GILET GIRART: 
... contradiccions era magica en aquesta Cambra. 

EL SR. PRESIDENT: 
No. No hi ha, no hi ha contradiccions dins aquest 

procediment. Moltes gracies. Té la parauIa el Sr. En
ric Fajarnés Ribas. Disposa de cinc minuts per fixar 
la seva posició. 

EL SR. FAJARNÉS RIBAS: 
Grades. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Da

vant aquesta InterpeHació del Grup d'Esquerra Nacio
nalista, sobre la política juvenil, el Grup Popular vol 
expressar que considera que han estat, per part del Sr. 
Conseller, contestats de forma més que satisfactoria, 
tots els punts de la InterpeHació. Els ha donat resposta 
a l'estat actual del programa de joventut d'enguany amb 

un tant per cent de compliment altíssim i amb unes rea
litzacions importants que demos tren una política serio
sa i efica;; de promoció i suport a les activitats juvenils. 
Una política ele joventut de coüperació amb aItres 
departaments i arees, de cooperació amb altres Institu
cions, Consells Insulars i Ajuntaments, el'estudi de la 
seva problematica d'organització i el'altres coses més, de 
lítica de joventut de cooperació amb altres departa
ments i arees, de cooperació amb aItres Institucions, 
ConseIls Insulars i Ajunlaments, d'estudi de la seva 
problematica d'organització i d'altres coses més, de 
que ja els ha donat prou compte a la seva interven
ció, el Sr. Conseller. 1 també els ha donat compte, els 
ha donat resposta a l'apartat d) de si continuara la 
política juvenil, tal com diu la InterpeHació, essent 
tractada com a una de tantes are es de Govern no prio
ritaria, i ha quedat ben clar que, per al Govern, la po
lítica juvenil és tan important com les aItres arees, i, 
per tan!, no se l'ha marginat mica. A vegades, Sr. Ló
pez Casasnovas, els formulismes no són el més impor
tant, el que la gent jove vol són fets, són realitzacions 
i voluntat política per resoldre els seus problemes, per 
formar-la i per incentivar-la donant-li responsabilitats. 
Una voluntat política, i no ho dubti, que la té el Go
vern i que així ens ho estava demostrant dia a dia, i 
ha ha demostrat també, en el punt de la participació, 
on podem parlar del Projecte de Llei del Consell de 
Joventut de les Balears, que ja esta en el nostre Par
lament i que sera el mitja, el principi, reina fonamen
tal per encaminar la participació juvenil cada vegada 
més i d'una forma més amplia i democdltica. Creim, 
per acabar, que estam segurs que hi ha hagut un nou 
canvi d'estil, a pesar que el Sr. Conseller no ha hagi 
reconegut del tot, pero nosaltres, el Grup Popular, es
tam segurs, i també estam segurs que hi ha hagut una 
nova concepció de COIll s'ha de desenvolupar la feina, 
i d'aquesta manera, s'ha avan~at cap a una míllor po
lítica juvenil, respecte ele les ilIes menor,>, una políti
ca juvenil que ha permes una participació més direc
ta de la joventut de totes les illes, sense discriminació. 
Nosaltres creim, el Grup Popular creu, en definitiva, 
que la Conselleria d'EducacÍó i Cultura del Govern Ba
lear esta duent la política juvenil adequada i necessa
ria per a les nostres ilIes. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Enric Fajarnés. 1 passam al 

punt segiient, que és per tractar la InterpeHació for
mulada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la 
problematica per a la instaHació, modificació i adapta
ció deIs escorxadors. Per defensar, o per interpeHar 
el Govern té la paraula el Sr. Antoni Garcias CoIl. Dis
posa, Sr. Diputat, d'un temps de quinze minuts. 

2.-b) 
EL SR. GARCIAS COLL: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, avui 
ens tornam trabar aquí amb un tema que, podríem 
dir, durant tata aquesta legislatura, en diferents for
mes, ha estat tractat, hi ha hagut preguntes orals so
bre el tema d'escorxadors, fins i tot hi ha hagut pre
guntes escrites i contestades per aquest Govem sobre 
el tema escorxadors i, al final, per clarificar i perque 
ereim que, amb totes aquestes preguntes puntual s que 
s'han' anat fent, no ha quedat mai cIar quina era la 
política sobre aquest tema sectorial que, ja dic, és molt 
sectorial de la política de la Conselleria d'Agricultura 

.... 
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i Pesca, quina és la politica sobre els escorxadors. 1 
tot a.ix.o ve a rel que, a partir de l'auy 76, amb un 
Reial Decret es dóna una nova reglamentació 'tecnico
sanitaria d'escorxadors. Aqueixa nova reglamentació ve 
donada p~rquC, podríem cUr que, lanl a Les llles com 
a l'Estal Espanyol, l nim un escorxadors te!-CermWl
distes, i aix signlficava que, cara a entrar, cara a la 
anitat i cara, també, a l'entrada en el Mercat Comú, 

havia de sofr.Íl- una modificació hnporlant; amb aquest 
Reial Decre1. s' jntentava que es milLaras la saniLal, que 
s millorassin les f6rmules de comercialització, és dir, 

que hi hagués una millar comerciaJització i una millar 
sarútat de lol els produ l s que se sacrifiquen en els 
escorxadors i qu - han e1'arribar en el consumidor. P r 
aixo, aques l ReiaJ Decre t, com que sabia la p_foblema
Lica que crcava l'adaptació de tOLS els escorxadors que 
exis tien f ins en aqu "ll moment, d6na un lennini de 
q uatre anys p rqu ' es p uguin adaptar aques ts escor
xadors, i s m,pre xerranl, e11 aquesl momt!nl, que ai.xo 
són, j aquesta legislació va detallada en el escarxa
dors generaIs Irigodfics, perqu' , en aque l In menL, 
quan surt la n01"m Li a de reglamell laci6 u'e cor.·adors, 
surt lant pel- adap tar els muni ipals que existien en 
a uell mOluenl, 0111 per adaptar les a Ltres roan ti 'es
corxadors que hj havia, pero, aquesl Re ia l Decret qu 
marcava els qua tre anys, lorna orlir un alLre, tOlna 
marcar cls dos á nysJ lorna uonar una pl-órrog le dos 
anys, de pré hi ha una altra prorroga de sis m esos i, 
finalmenL, encara es conccdeix o es ue i.xa en mans de 
Jes ComuniLats Alltonomes p erqué puguin oncedir Wla 

altra prorroga de sis mesas. És a dir, una reglamen
tació que surt en el 76, es concedeixen per a l'adapta
ció de tots aquesLs escor adors, sel anys, set anys, que 
cree que é un temps suficient perque es vagin ac,iap
tant tots aquests <::scorxadors i aixo significa que el 5 
de febrer de l 84, Lol el c. cOl"Xador general frig rí
fícs havien d'estar en condicions, en les condicions que 
marcava la nova reglarrientació del 76, sense cap ex
cepció de cap tipus, per aixo, no comprenem, i aixo 
és una de les primeres preguntes, que no comprenen 
com la Conselleria, a un moment determinat, en el 
me eL'agost, per boca del seu Director General, diu 
que a partir de selembre es tancaran els següents es
corxatlon;, i S611, hauran de tanea r cls escorxaclors pri
vals, José AguiJó Florit, d 'In a, Amado!' feLTioI, de Si
neu, Carniques Serna, de Llucmajor, /I Semas» de Lluc
major. «Embutidos Blanco», ele FelaniLx, «Embutidos 
Aguiló>" de Sóllcr, perquc cap deIs qua! s'han aelap
tal ni poden enll-ar n període d'aclaptaci6; é a elir, 
]a primera p.regunta que Ji planteig, s i e l Reial Decret 
de 1983 que és el Reía l Decret, el darrer que es con
cedeixen les dues prorrogues de s is mesas i si m e os, 
determinava clarament que no podia concedir-se altra 
prolToga més qu la qu deíxava voluntariame nt d~ 
s is 'mesos, com és qu la Consell eria ha pcm1es qu 
aquesls escorxacLor e las in oberts, com e ll admetia, 
quan deia que podien i que haurien de lancar- e 1"ins 
a l el rnbre? Com é que admeL que e tiguin oberts 
fins al setembre? Segona pregunta, com és que aquests 
escorxadors que, d'una forma regular, estaven oberts 
fins el mes de setembre, com és que, en aquests mo
ments, continuen encara molts d'oberts? Després li de" 
manaria, dins aquest període de set anys, quants d'es
corxadors han estat adaptats a la nova normativa? i 
sempre xerr, en aquest moment i m'estic referint a 
escorxadors general s frigorífics amb referencia al De
cret de 76, perque ara passaré a detallar l'altra nor-

mativa, que és una normativa posterior, que surt re
ferent als escorxadors municipals; és a dir, si a un 
moment determinat hem dit que es va donar una nor
mativa per a tot tipus d'escorxadors, en el 81, aquei
xa reglamentació va sofrir unes variacions i es varen 
introáuir els escorxadors municipals, cosa que, fins en 
aquells moments, tot escorxador municipal havia de 
passar a ser escorxador general frigorífico A aquests 
escorxadors municipals, l'única condició que se'ls de
manava, a més de les condicions tecnico-sanitaries, 
era que estassin dins poblacions de manco de 50.000 
habitants i que tot el producte o tot l'animal sacrifi
cat alla dins, només es pogués distribuir dins la pro
pia població. D'aquests escorxadors, ja vaig fer una 
pregunta al Govern de la Comunitat Autonoma i en el 
moment que la me va contestar, que era el febrer del 
84, practicament no n'hi havia cap que hagués finalit
zat les obres d'adaptació i després, incongruentment, 
em contestava, el Govern de la Comunitat Autonoma, 
que tenien un termini fins l'any 86, cosa que no acab 
de comprendre perque, si el termini que els marcava 
a aquells que havien demanat perrnlssos per a adap
tació era en el 84, com hem dit abans, en el setembre 
del 84, perque aquests no són el febrer, sinó el setem
bre del 84, com és que la Conselleria s'atribueix que 
tendran temps fins al 86. Després, quins han es tat, i 
per aixo li torn demanar, en aquests moments , quins 
han estat els escorxadors, concretament, que s'han 
adaptal cara a ser escorxadors municipals , quins han 
estat en concr.et aques ts escorxadors? A més de tot 
aixú, a un 'altre moment determinat, i per aixo quasi' 
quasi crec que enfoca més tata la InterpeHació, surt 
el Pla General indicatiu d'escorxadors. Aguest Pla Ge
n eral surt el 28 de man;: i és un Pla General indica
tiu que, damunt les bases i damunt el BolLetí alla on 
surt, diu que ha estat consensuat o hi ha hagut par
ticipació, en tot moment, de Comunitats Autonomes i 
Ministeri d'Agr;icultura, Pesca i Alimentació. Aques t 
Pla General indicatiu marca, bé, el seu objectiu és , 
p erque es creu que a les 1I1es i també es creu a nivell 
d'Estat Espanyol, que hi ha una ordenació irregular 
d'escorxadors, hi ha situacions a les quals hi ha ex
cedents de cabuda per a matanc;:a i tot aixo s'ha de 
fer un Pla General indicatiu, i, a les nos tres illes, amb 
aquest Pla General indicatiu es preveu que existes quin 
o hi hagi a Mallorca, a les 1I1es, sis escorxadors, mi
llor dit, set escorxadors dividits de la següent mane
r a: Mallorca, n'hi hauria un a Manacor, Inca, Porreres, 
Llucmajor; a Menorca, un a Mahó, a Ciutadella i a 
Eivissa, un a la mateixa ciutat. Aixo significa que per 
fer aquests escorxadors es concedeixen a nivell del Mi
nisteri d'Agricultura i Pesca, 212 milions de subvenció, 
ara bé, és conegut per aquest Diputat que, en aquests 
moments, hi ha escorxadors d'aquests que ni tan soIs 
han comen~at les obres , després, és coneg~lt per aquest 
Diputat que hi ha escorxadors que han comem;at les 
obres i estan fent les obres dins casc urba, i mai no 
IPodran eomplir la reglamentació tecnico~s¡_mitaria, t 
aquests escorxadors es tan incIosos dins el Pla per re
bre subvencions, directament del Ministeri d'Agricul
tura amb el benephlcid de la Conselleria d'aquest Go
vern. Jo crec que tot aixo mereix una explicació cIara 
perque, a més, si vos tes tenen cap projecte de can vi 
d'escorxadors o que creguin que la resolució a que es 
va arribar en agueIl moment mereix un canvi, la roa
teixa L1ei els dóna la possibilitat que vostes facin can
vis, mentre no augmentin els volwns de matanya, ni 
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augmentin la sub venció que tenen assignada. Per aixn 
creim, i li demanaria a veure si voste ereu que aquest 
Pla d'escorxadors compleix amb els requisits que s'ha
via posat eH, és dir, ordenar, i els que, no hi hagi uns 
exeedents de matan~a o de eabuda per matalll;:a, si 
eompleix aquest requisit, i si compleix aquest requi
sit, també li demanaria quina viabilitat economica han 
estudiat per a aquests eseorxadors, perque ens podem 
trobar, o jo cree que ja ens trobam, í vos tes hauran 
d'haver estudíat, supos, perque cree que la rendabilí
tat d'aquests escorxadors és un tema bastant impor
tant, és dir, no tot crec que és, és dir, facem escorxa
dors, anem a constnlÍr escorxadors perque tothom vol 
escorxadors, perque ens podem trobar que, en aquest 
moment, estam fent un mal als propis ciutadans deIs 
pobles on hi haura aquells escorxadors i als mateixos 
pagesos, perque arribara un moment de si existeixen 
i, i tots aquests escorxadors que hi ha en el Pla s'han 
se sufragar i han de poder mantenir-se, els hauran de 
pagar els ciutadans, perque els escorxadors, amb la 
moltura mai es podran mantenir, és dír, aquests es
corxadors, sempre, sempre seran defícitarís, és dir, jo 
1i deman, 'si vostes han contemplat aixo, han fet cap 
estudi de viabílitat perque aixo no succeesqui. Després, 
després, vostes han estudiat si aquests escorxadors co
marcals que estan dins el Pla, i per tant reben sub
vencions, quin control es iindra, cara que mai no per
din el caracter de públic, crec que un deIs requisits 
perque es donin aquestes subvencions és que mai no 
perdin aquest caracter, és dir, quines condicions han 
posat vostes en aquests municipis que volen escorxa
dors munícipals, a la vertent que es diu comarcal, en
cara que seguesquín essent escorxadors generals frigo
rífics; quines condicions han posat perque no perdin 
mai aquest caracter públic? Quí regulara o qui ha de 
regular les seves tarifes, les tarifes les regulara la Con
selleria o les regularan autonomament? Després, vos
tes han previst si qualcun d'aquests escorxadors de 
nova construcció podra exportar cam cara a l'exterior? 
cara al Mercat Comú? perque, com voste sap, no te
nim, en aquest moment, encara que a nosaltres, mol
tes vegades, o el Govern prometi que, per exemple o 
digui que, per exemple, els pagesos han de criar ra
maderia ovina perque, cara a l'exportació és molt in
teressant, el que no tenim en aquest moment i aixo ho 
sap, cree, el Sr. Conseller, és cap escorxador en con
dicions per poder exportar a la península, vull dir, a 
l'estranger, no en tenim cap ni un perque, en el Mer
cat Comú en concret, no n'hi ha cap que reunesqui 
les condicions per poder-hi exportar, per aixo Ji de
man, han previst vostes que qualcun d'aquests escor
xadors pugui exportar, cara al Mercat Comú. Bé, jo 
crec que aqueixes són preguntes que fan que hagin 
passat set anys damunt el tema, vostes hi duguin dos 
anys, amb les respostes que m'han donat anteriorment, 
no han satisfet totes aquestes problematiques, que exis
teixen sobre el tema escorxadors i m'agradaria que ara 
amb la seva intervenció pogués quedar cIar aquest 
terna. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. En nom del Govem li 

contestara el Conseller d'Agricultura, Sr. Joan Simar
ro. Disposa, Sr. Conseller, d'un temps de quinze mi
nuts. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputais. Han estat mol

tes les preguntes que se m'han fetes, jo cree que he 
pres nota de totes elles i si me n'he deixada qualeuna, 
en el dialeg que hi hagi posterior, deIs cinc minuts, 
amb molt de gust les contestaré. Evidentment, ell, el 
Sr. Diputat ha fet un poc d'esbá<;: damunt la normati
va o la legislació existent fins en aquest moment, és 
ver, jo la duia tota enumerada, no crec que faci falta 
repetir-la, pero que sí, que el primer Deerd va ser del 
76, que duim molts d'anys i que durant tots aquests 
anys, el mateix Decret ha hagut d'anar fent prorrogues 
successive~ perque no s'havia fet res. Vol dir que en el 
primer Deéret del 76 que preveia 4 anys i que acabava 
el 5 del gener del 81, del 81, va haver de sortir un De
cret, el del 16 de gener del 81, vol dir que ja havia 
acabat el termini, on donava dos anys més, després hi 
ha una serie de decrets que no eanvien el termini, 
pero sí que modifiquen els anteriors, vol dir que la le
gislaeió ha estat molt embullada, constantment i per 
fi, el 83, el 2 de febrer, quan ja estava a caure els 
terminis reglamentaris, surt un altre Decret, encara 
ampliant-los en sis mesos, eh? Vol dir que, així com 
estava en aquell moment, en el darrer que tenim, era 
del Decret 169 del 83 del 2 de febrer, que permetia 
acabar el 5 d'agost del 83 els escorxadors generals fri
gorífics, i el 6 de febrer del 84, els munieipals, i es 
facultava a la Comunitat Autonoma, perque en casos 
excepcionals, puguin ampliar per sis mesas més les 
obres. Per tant, podien finalitzar l'adapiació el 5 de fe
brer del 84, els escorxadors gen eral s i el 6 d'agost del 
84, els municipals. Enmig de tot aixo, torna apareixer 
un altre Decret, un altre Decret a que ha fet aHusió el 
Sr. Diputat, que és el 800 del 84 de 26 de mar¡;, on 
crea, crea una nova figura que no s'havia contempla
da fins ara, que és els escgrxadors comarcals, eh? i 
estableix un pla indicatiu per a la nostra Comunitat, 
com eH bé ha dit, de 7 escorxadors més, escorxadors 
comarcals que han de complir la con di ció de general 
frigorífic, eh? i dóna un termini de finalització 
d'aquests fins el 6 d'agost del 86. I, arnés, dóna la 
possibilitat que els escorxadors municipals que con ere
tin o facin un conceri amb els comarcal s per sacrifi
car amb ells, podran mantenir la seva activitat, que 
havia d 'haver acabada, la puguin mantenir fins a fi
nalitzar les obres, els escorxadors comarcal s o, com a 
maxim, tíns el 5 d'agost del 86. VuU dir que tota aques
ta legislació és un poc complicada i és fruit que tot 
el programa d'escorxadors a tot el nostre Estat Espa
nyol, no s'havia dut endavant ni s'havia fet cas de to
tes aquestes normatives. Aleshores, quan varem pren
dre possessió, ens varem trobar que aquí, a Mallorca, 
no s'havia, a Mallorca, a la nostra Comunitat, practi
cament, no s'havia pres cap determina ció de continuar 
o d'adaptar tots els escorxadors en aquesta normati
va. En vista d'aixo, varem tenir una serie de reunions 
amb tots els batles de tots els municipis forans, po
dríem dir, per veure si podíem adaptar aquests escor
xadors, i partíem d'una serie de prernisses. En perdoni 
que faci un poe de ... , després aniré contestant puntual
ment les seves coses. Partíem; d'unes premisses, que 
practicament amb els dos escorxadors frigorífics que 
existien a Mallorca, eh? és més els de Menorca, és 
que n'hi havia dos a Menorca, i el d'Eivissa eren més 
que suficients, eh? per abastir tota la nostra Comuni
tato Partíem de la base de respectar una llibertat mu
nicipal, eh? que és ben lliure, de qui vulgués fer o 
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adaptar el seu escorxador municipal, ho poguessin fer. 
Pensam que, arnés, els escorxadors municipal s, per al 
consum de la seva poblacíó, només, si es tan caven 
tots, podíem fomentar, realment, que hi hagués una 
gran quantitat de sacrificís iHegals, jo ho he dit sem
pre, que els matarien davall la figuera, als animals, i, 
arnés, tenint en compte que no es perjudicava l'es
corxador frigorific perque responia a dues necessitats 
de dos tipus de canals comercials, completament dis
tintes, és un consum local, no em vull estendre molt 
perque ho he repetit moltes vegades, s'abasteix del pe
tit propietarí, del que té uns quants animals que se 
sacrifique en aquell escorxador, no dins del circuit co
mercial i aixó, el pages o el ramader que té una pe
tita empresa d'un parell de pares, si, que no té mitja 
de transport ha d'agafar aquel!s animals, dur-los a sa
crificar a una distancia de 20, 30 kilómetres i després 
tornar a dur la carn al mateix poble, encaria molt el 
comen; i es prestava a desviacions. En canvi, els grans 
ramaders, normalment, o les gran cadenes subminis
tradores siguin d'hotels , el que sigui, aleshores tenien 
ben establert el canal deIs escorxadors general s frigo
rifics. En vista de tot aixo, les actuacions i els criteris 
que ha seguit aquest Govern han estat molt simples, 
d'una forma molt concisa els contestaré. Varero am
pliar, en caracter general, a causa de tot aixo i fona
m entalment, que els distints municipis que volien am
pliar o volien adaptar els seus escorxadors municipals, 
tenien, no tenien pressupostat en aquel! mament, per
que no se n'havien preocupat, dins el. seu pressupost, 
cap quantitat per fer aquesta adaptació. Aleshores va- . 
rem ampliar, en caracter general, tots els escorxadors 
municipals pla per a la seva adaptació, varem tenir i 
ho vare m dir, precisament per aquesta manca de pres
supost, una tolerancia amb aquest termini, clausurar 
tots els que no establissin convenis amb els comarcals, 
i urgir la finalització deIs comarcals, amb tot aixo, es
perava que el més prest possible, es poguessin adap
tar tots els escorxadors mlmicipals, es poguessin adap
tar a les condicions de sanitat vigent, i que aixo es 
fes sense el més petit trauma possible, tant pels ra
maders, com pels carnissers. Concretant a les seves pre
guntes, jo lí puc dir, ha xerrat sobre els set anys per 
a l'adaptació sense excepcions, jo crec que li he con
testat, eh? Quins, els industrials, quins criteris han ser
vit per als industrials? EIs industrials quan varen com
plir el termini, com ells ben bé han dit, varen posar 
un ofici a tots els escorxadors industrials que no ha
vien adaptat ]a seva reglamentació, que eren practica
ment tots, i és la 11ista que eH ha donada, perqu~ 
c1ausurassin la seva indústria. Després ells han impo
sat una serie d'aHegacions, que els contestam, que no 
és possible mantenir-Ios i que els haur-an de tancar. 
Que s'havia allargat un poc la prorroga deIs industrial s, 
havien d'haver tancat abans? Sí, es va allargar aques
ta prorroga, per mantenir un poc d'equilibri en aquelI 
temps , per analogia amb els escorxadors municipals. 
En els municipals, per que se'l s dóna el 86? Jo li he 
dit, perque el Decret ho dóna fins el 86. Quins escor
xadors s'han adaptat? Jo li puc donar, respecte als es
corxadors municipals que han acabat les obres, con
cretament s'han adaptades, són Sa Pobla i Arta, que 
encara no han acabat les obres d'adaptació, són San
tanyí, Muro, Felanitx, Petra, Sineu, Andratx i SólIer, 
i ho tenen soHicítat pero no han iniciat les obres, són 
Binissalem i Alaró. Altres escorxadors comarcals que 
ja han aprovat o tenen acord de l'Ajuntament per fer 

contracte amb els escorxadors comarcals, fins en aquest 
moment hi ha A1cúdia, Santa Maria, Villafranca i Sant 
Lloren<;. 1 els que ·no han funcionat, s'han clausurat o 
que no tenien escorxador, són practicament tots, Al
gaida, Bunyola, Campanet, Campos, Capdepera, en ti, 
no 1i llegiré la llista, perque és bastant llarga, perque 
són tots els altres costats. Em diu que el Pla General 
indicatiu de l'escorxador va ser consensuat, és possi
ble, no Ii nec, no li nec, perque aixo es va fer en aquell 
temps que jo no estava a la Conselleria i jo, dins la 
Conselleria, a pesar que he demanat documentació, no 
n'he trobada, he trobat només una fulla com la que 
va sortir en el Bolletí Oficial, vaja, que deia, més o 
manco el que diu el Bolletí Oficial, pero no he trobat 
cap comentari més. Em diu que d'aquests comarcals 
n'hi ha un que no ha camenc;at les obres, sí, evident
ment, és el de Manacor, no ha comen<;at les obres, no 
ha comen<;at les obres, pero el! té un termini fins el 
86, si en el 86 no l'ha acabada, és el que diu el De
cret que hem fet menció abans i diu que els altres, 
n'hi ha d'altres que estan dins el case urba, en aixo sí 
que li puc dir que no, li pue dir que no, perque en 
els casos que hi hagués un poe de dubte hi ha la cer
tifieació de l'Ajuntament que ano no és case urba, és 
zona industrial i amb aixo hi han anat els tecnics cor
responents de la Comiss ió d'Activitats Molestes que és 
qui jutja i fa l'informe i aquest informe és favorable. 
Que hi ha possibilitat de eanvi, en aquest moment, da
munt escorxadors comarcals? Jo crec que no, no cree 
que hi hagi possibilitat de canvi, perque aixo és una 
cosa que esta d\acord amb els municipis i no hi ha 
cap municipi que hagi volgut canviar; d'aquests set 
que es contemplen, perque, a rnés, en tots els altres 
hi ha les obres iniciades i a punt de finalitzar-se, man
co a la de Manacor, i a la de Manacor, a pesar de les 
eonversacions que hem mantengudes el municipi no 
vol renunciar a ella de cap manera. Si hi ha viabilitat 
economica? Bono, aixo és una pregunta i una observa
ció que jo he fet concretament i personalment a tots 
els responsables de cada Ajuntament. Li he fet aques
ta observació perque jo cree que, i ho die honrada
ment que els escorxadors no són nonnalment renda
bIes, que potser que sigui a un terme municipal una 
construcció ja feta amb una cosa d'adaptació i que sa
crifiquin els mateixos carnissers dins l'escorxador i que 
els eompensi a la diferencia de transpor.t que hi ha 
animal viu i tot aixo? Es possible, de totes formes, 
aixo és una responsabilitat fonamental de l'Ajunta
ment corresponent, perque és l'Ajuntament, és l'escor
xador municipal el que financia aquestes obres i sap 
a que s'exposa. Si s'han estudiat condicions perque si
guin públics, que sempre contimün essent públiques? 
La condició jo cree que esta ben regulada en el De
cret que fa referencia que aquells establiments, per 
haver tengut una subvenció han de tenir caracter pú
blic, i no poden esser transformats per privats. Les 
tarifes, qui les regula? Exactament, com a l'escorxador 
de Ciutat, de "MercaPalma" aquests preus han d'estar 
fixats, han d'estar proposats per l'eseorxador i han 
d'estar aprovats per la Junta Superior de Preus de la 
Comunitat i si tenim escorxador que es podria expor
tar earn al Mercat Comú, li puc dir, totalment i ro
tundament que, en aquest moment, no. No, perque no 
puguin tenir les condicions, sinó perque no s'han ho
molo¡zat, i l'homologació d'aquests escorxadors, jo cree 
que fonamentalment només n'hi podria haver dos, 
dins Mallorca, concretament, aquesta homologació és 
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responsabilitat, i ho ha de demanar el mateix escor
xador. Crec que amb el que jo tenia apuntat li he 
anat, concretament, responent les preguntes, pero, pos
teriorment, a la contrareplica li podré ter la continua
ció del que vulguí. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Disposa d'un temps 

de cinc minuts. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, erec 

que no cal dir-li que no m'ha deixat satisfet, per mol
tes raons que li donaré en aques ts moments, i perque 
una qüestió fonamental, una qüestió fonamental que 
li plantejava jo, que era tot el tema de viabilitat eco
nómica i tot el tema de la rendabilitat d'aquests es
corxadors de la rendabilitat d'aquests doblers, 
d'aques l 212 milions de p essetes, Cree que vostes, com 
a poder públic, han e1'ava lar per la rendabilitat 
d'aquests 212 mjlions ele pessetes, vosle d.iu .que aixo, 
b é, qu eda aixi i que jo soro el primer que ho die que 
no seran. renelable , pro, b é, aquí els donam 212 mi
lions de pessetes i ja ho veurem. És a dir, aqueix és 
un tema bastant important o moIt important, són 212 
milions de pessetes per saber que farem amb aquests 
212 milons de pessetes? Després, diu, és que els es
corxadors comarcals, els escorxadors comarcal s, tots 
han comen<;at les obres?, jo diria sí, fins 'i tot n'hi ha 
que les han acabades, fins i tot u'hi ha que les han 
acabades, que jo sapiga, pen ventura vaig equivocat, 
no tenen tarifes aprovades per aquesta CODseUeria, 
que jo sapiga, estan utilitzats per persones o per in
dústries privades i són d'aquests que estan dins els es
corxadors municipals i després, d'altres d'aquests es
corxadors que voste diu que no estan i que no estan 
inclosos dins cap població, com voste sap jo som de 
Llucmajor, jo sé que dins el Pla General, aquí on esta 
situat l'escorxador, aquí on esta situat l'escorxador no 
és zona rústica, no és zona rústica com \loste, d'altres 
vegades xerrant m 'ha dit, no és zona rústica, és zona 
urbana i té aferrat tres o quatre cases, pero ben afer
rades, aques t escorxador mai no requerira les condi
cions, li poden donar eIs permissos que vulguin, pero, 
en el moment que li presentin aHegacions, hauran de 
tancar aquest escorxador, i quants de milions s'hauran 
gastat en aquest escorxador? Quants de milions de 
subvenció haura donat, tret, diríem la administració 
central amb el beneplacid de la Conselleria, perque 
aixo.. . amb un altre tema, voste diu que no sap res, 
com diria, deIs set anys, que només ha vist un paper, 
bé, jo el que li puc mr és que aixo, d'altres vegades 
ho hem discutit, vos te, em pens, que era Assessor de 
l'anterior Conseller, voste l'assessorava en temes i vos
te sap que aquests escorxadors, aqueixes negociacions, 
la CoriseIleria en proposava el triple, i en el moment 
d'aprovar-se, en proposava, hi havia PoIlenc;a, hi ha
via molt més escorxadors que proposava la Conselle
ría i varen ser retallats de Madrid aquests escorxa
dors, i quan varen esser retallats, supO s que ja vos
tes hi participaven, perque el Decret esta fet pel mes 
de ma~ dél 84, és dir que vostes prenen possessió el 
juny o eljuliól, no me'n record 'exactament, i, un 
-tema tan ímportant corn aquests escorxadors passen 
nou mesos, ' practicament, sense que vostes se'n temin, 
a mi m'agradaría saber que fan a la ConseIleria, si un 
tema tan important, 212 rnilions 'de sub venció que im-

plica tota Ulla organització, tota una organització d'es
corxadors a les IIles, vos tes no saben res, que és que 
no hi ha transferencies de poder, no Ji varen passar 
els papers, que passa aquí? Perque jo, a aixo, també 
ho clubt, p erque, com Ji deia abans, creC que voste 
era Assessor del Conseller. Després, altre tema, ¡'ho
mologació en el Mercat Comú, voste sap que només 
no és l'homologació, si cap d'aquests escorxadors, 
com voste diu, han de ser homologats, han de sofrir 
unes transformacions importants, p erque si no no es 
donara l'homologació, com voste diu, l'homologació, 
pareix que diu, és que necessiten que facin un paper 
i una firma, no, necessiten molts de doblers, la Comu
nitat Autonoma esta disposada a donar aquests do
blers, perque després d'haver-ne gastat 212 en dóna 
més, en gasta més amb un d'aquests escorxadors que 
estam adaptant, en 212 milions, i n'hagin d'adaptar un 
altre amb 100 milions de pessetes per homologar-lo? 
Aixo el que demostra és que no tenen cap política, és 
que van a bot, a bot i a bot, perque, segona, un al
tre tema, el tema deIs escorxadors municipals, em diu, 
és que estan a punt de reformar o estan a punt d'aca
bar Santanyí, Muro, Andratx, perdoni, aquests es cor
xadors si no estan reformats haurien d'haver estat tan
cats, ja; perque aquests, aquests com que no tenen 
cap conveni firmat perque volen entrar dins eIs co
marcals, sinó que ells el que volen és tenir un escor
xador municipal, haurien d'estar tancats, si no han 
complit els terminis, haurien d'estar tancats, perque 
aixo que es puguin acollir, són els que firmin el con
veni, com voste ha dit, voste ho ha dit que n'hi havia 
uns quants que havien firmat un conveni, són els que 
firmin el conveni amb els comarcals, pero no tots els 
que vuJguin, són eIs que flirmin el ;conveni. Segon 
tema, els escorxaclors privats, els escorxadors privats, 
en aquests moments, tots estan matant, tots estan sa
crificant i voste ho sap, i arnés, estan ::sperant molt 
d'aquests privats a poder accedir aIs escorxadors 
aquests comarcal s com a indústries i tenir-ho com els 
altres escorxadors esta passant, com a d'altres escorxa
dors ha passat, com hi he esmentat abans que l 'escor
xador amb els doblers públics s'esta usant només per a 
ús industrial i estan esperant el mateix i vostes no 
actuen, perque si no hi hagués capacitat, si no hi hagués 
cap escorxador a les Illes i no hi hagués possibilitat 
que, en aquests moments, els escorxadors o les persones 
que volen sacrificar animaIs no tenguessin cap possi
bilitat d'anar a cap escorxador, bé, és que els podem 
prorrogar, per que? perque no hi ha lloc per sacrifi
car, que abans de sacrificar baix de la figuera que sa
crifiquin aBa on sacrifiquen ara, pero amb la capaci
tat que tenim, en aquests moments, a les JIles, perdo
ni, i concretament, a Mallorca, no tenen per que, no 
tenen per que donar-Ji més prorrogues, els han de 
tancar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Bé, no hi ha res més. Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. Sr. Conseller, vol contrareplicar? Disposa 

d'un temps de cinc minuts. 

-
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EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sres. i Srs. Diputats. Sí, jo crec que només ha in

sistit en allo que JO li havia dit, pero cree que es pot 
insistir, per la meya part, també en una cosa. Damunt 
la vlabilitat i rendabilitat de les subvencions en el co
marcal, tenint en compte que a ls municipals no se'ls 
ha donat cap subvenció i sempre se'ls ha dit, als es
corxadors municipals, que si ho volien fer eren les se
ves coses, sabent que ha haurien de pagar, i ha hau
rien d'amortitzar ells, per tant no s'embalassin en 
aquestes coses. Damunt el comarcal, no donam nos al
tres les subvencions, les dóna l'Estat Central i ve fixat 
per un Decret de coeficient de cada un, és així, 11 e
gesqui el Decrct i veura l'annex corresponent i hi ha, 
i jo el tenc, a més, amb l'Ordre complementaria els 
doblers que bj ha per a cada un, i vénen fixats des de 
Madrid, no els puc variar si no és amb consentiment 
deIs escorxadors comarcals, els mateixos, que poden 
fer la redestribució d'aquells doblers. Aquesta cosa, 
no li puc demostrar, com és logic, pero n'he tengut 
més d 'una amb el Director General d'Indústries del 
Ministeri, que hem xerrat sobre aquest Pla i li hem 
dit que sobraven aquests escorxadors, peró aixó esta 
aprovat en Decret, i m'han dit que s'havia de respec
tar. Que hí ha e-scorxadors comarcals que estan utilit
zats per indústria? És que el comarcal el pot utilit
zar tothom, no hi ha cap pega, precisament són co
marcals per donar facilitats a les indústries i al par
ticular, que vagin alla a fer el sacrifici, no hi ha cap 
problema, em diu i insisteix perque voste és de Lluc
major, que no compleix la regla.mentació, jo tenc, a 
través de la Comissió de Servicis d'activitats molestes, 
la certificació que on esta l'escorxador esta dins zona 
de servicis, i la tenc, a aquesta docwnentació de l'Ajun
tament de Servicis. Em diu que jo he estat Assessor, 
tothom ho sap i qui no ho sap, ho sapiga, ha he estat, 
pero jo cree que s'ha de saber que és un Assessor; un 
Assessor no ha d'assessorar en tot el que ü doni la 
gana, sinó amb allo que el Conseller li demana opinió, 
en aquests cas concret d'escorxadors, com es diu, jo 
no he intervengut, i 1i dic ben clarament. Em diu que 
he estat nou mesos sense t.emer;me des de, damunt, i 
em continua xerrant deIs comarcals, i jo Ji estic dient 
que els comarcals, al Decret ha sortit la disposició ofi
cial que va ser una sorpresa per a mi, i Ji die honra
dament, perque vaig haver d'interrompre totes les ne
gociacions que tenia amb els batles per acabar els mu
nicipals, va sortir el mar<; del 84, per tant, no vaig te
nir nou mesos, sinó que va ser una sorpresa i vaig no
més tenir una bestreta amb un viatge a Madrid, xerrant 
amb el Director General que em va dir que anava a 
sortir aixó, i el Director General i el Subdirector po
drien ser testimonis que a mi em va caure bastant 
malament aixó . Respecte a l'adaptació al Mercat Comú, 
clar no tots els escorxadors comarcals s'adaptaran ni 
crec que un, cap d'ells es pugui adaptar concretament 
a I'exportació en el Mercat Comú, els escorxadors ca
marcals, la seva paraula ja ho diu, és per satisfer una 
necessitat de tipus comarcal i per anar substituint en 
alló possible, els escorxadors municipals del seu en
torno Els escorxadors que puguin adaptar-se a la nor
mativa del Mercat Comú, seran molt pocs, a nivell de 
tota Espanya, jo no sé si saben, a la premsa a nivell 
nacional el que va passar, no fa una serie de mesos, 
que hi va haver una inspecció de Mercat Comú i no 
varen trobar ni un escorxador a tota la península que 
es pogués adaptar a l'exportació de cara al Mercat 

Comú, confiem, aquí, a Mallorca que n'bj pugui haver 
un, rnáxlm nos que pugui reurur aquestes condicions, 
ara, pels seus mteresso:; parl1culars, perque són escor
xaetors que s'han de pagar ells mateuws, els doblers, 
els han ete treure de la seva butxaca i han de veure si 
aquesta adaptació al Mercat Comú li és rendable o no, 
perqué si no pensen exportar no agafaran una despe
sa excessiva, són empreses particulars o empreses mu
nicipals, i són elles que han de determinar si és ren
dable la inversió per a l'adaptació en el Mercat Comú. 
Jo cree que li he contestat, perque la darrera pregun
ta que m'ha fet sobre les reformes deIs municipals si 
havien d'haver tancat els que no havien fet conveni, 
jo l'únic que li he dit, al principi, que aquesta recon
versió o adaptació deIs escorxadors municipals, amb 
l'adaptació, la reglamentació sanitaria la volia fer amb 
els manco traumes possibles, i que una cosa que ha 
durat més de set anys, més de set anys, si és una qües
tió d'uns mesos i estan les obres iniciades i mig fetes, 
crec q"ue es pot tenir aquesta consideració pels motius 
quCi he apuntat abans, de falta de pressupost i d 'aques
ta .. . que ha anat. .. les obres. Mültes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. EIs altres grups po

lítics, volen fixar la seva posició? Sr. Sebastia Serra, 
Sr. Andreu Mesquida. Sr. Sebastia Serra té la paraula. 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Hem cregut molt important 

la presentació d'aquesta InterpeHació, perque ens tro
bam que, senzillament, fa un any i mig, que hi ha un 
Govern Autonom, que pareixia que continuava amb 
un programa agrícola que havia comen¡;at tímidament 
el CGI i que semblava, i així ho varero manifestar tots 
els Grups Polítics representants aquí, semblava, vull 
insistir, que, donat que hi havia coincidencia entre 
funcionaris de l'antiga Administració Central i l'Auto
nómica, gent entesa amb les gestions amb l'Adminis
tració Central i que coneixia la realitat en base d'ins
peccions, etc .... , semblava, vull insistir, que es comen
<;ava una via de la concreció. Pero, Sr. Simarro, tro
bam que amb un any i mig, molt poca cosa s'ha feta. 
Molt poca cosa s'ha feta, fins i tot hi ha hagut molts 
de temes d'escandol, i quan parlam de subvencions 
cada vegada ens entra una por absoluta, perque ara 
vénen les oliveres i veurem on són les oliveres. Peró, 
dic que ens espanta molt tota aquesta política que 
duen, nosaltres creim que esta plena de contradiccions, 
se'ns parla d'Administració Central, efectivament, I'Ad
ministració Central té uns problemes que tots conei
xem, pero al mateix temps no hi ha una política c1al;a, 
vostes, si no ho hem entes malament parlen, per exem
pIe, d'exportació en el Mercat Comú de xots, que és 
una de les coses que pensen potenciar, peró la infraes
tructura, perque es puguin fer els escorxadors homo
logats al Mercat Comú, etc ... . per a aquesta exporta
ció, en absolut es preveu amb un any i mig de Govern 
Autónom, parlam d'escorxadors públics, pero, al ma
teix temps, hi ha una problematica deIs privats que 
no s'ha actuat, en absolut, en aquest tema deIs pri
vats, es parla d'un Decret de comar. .. de qüestió d'es
corxadors comarcals recent que ha agafat per sorpre
sa, etc .... , pero, en absolut, hi ha un debat, una dis
cussió, fins i tot, d'adaptació del concepte comarcal 
dins Mallorca, que és una altra de les qüestions que 



1

I 

/; 

s'hauria de discutir, perque comarques no són partits 
judiClals, comarques és una altra cosa molt diferent i 
que l1aurÍem de debatre, hauríem d'estudiar i saber 
quina orienLació donam. En definitiva, creim que 
aquesta InterpeHació és important i creim que d'aques
ta InterpeHació n'hauria de sortir una política conCl-e
ta d'escorxadors adaptada a la realitat, adaptada, en 
definitiva, als interessos deIs ramaders de les Illes Ba
lears i, jo diria deIs ramaders de tota condició, per
que ens sembla que la política agraria i ramadera del 
Govern Autonom, per ara, ha anat només a favor deIs 
grossos i aixo és un tema que, crec que no fa falta 
demostrar-ho, perque les !listes de subvencions, fins 
ara, ho han demostrat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. El Sr. Andreu Mesqui

da, té la paraula. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de 
cinc minuts. 

EL SR. MESQUIDA GALMÉS: 
Sr. President. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

Referent a aquesta InterpeHació, que fa referencia a 
la problematica per a la instaHació, modificació i adap
tació deIs escorxadors, en nom del Grup Popular, jo 
he de fixar la meya posició. Totalment a l'inreves del 
que ha dit el representant del Grup d'Esquerra Nacio
nalista, que creu que la Conselleria d'Agricultura no 
ha fet gaire feina, que no ha dut un programa eficient, 
nosaltres creim que sÍ, el nosrte Grup creu que sÍ, que 
la Conselleria d'Agricultura ha dut un programa efi
cient i, concretament, en l'assmnpte d'escorxadors, 
hem de dir que i!0 ha fet més que complir tota la re
glamentacÍó sanitaria que hi ha, comen¡;ant- pel Decret, 
pel Reial Decret 623 del 76 fins arribant al Decret 800 
de 1984, passant per l'annex del Decret 1644 de 1981, 
que permet l'adaptació deIs escorxadors municipals, 
nosaltres creim que la Conselleria d'Agricultura del 
Govern de la Comunitat Autonoma, no ha fet més que 
complir la normativa que esta dictada des de Madrid, 
creim que ha donat les facilitats suficients perque es 
pogués evitar, totalment, el sacrifici iHegal d'animals, 
com ha dit molt bé el Conseller, que es pogués fer 
davall una figuera, crec que ha donat l'autonomia su
ficient als Ajuntaments perque eH, disposant del seu 
pressupost del qual són ben amos, poguessin adaptar 
el seu escorxador, l'escorxador municipal que, real
ment, és ver que hi havia molts d'escorxadors muni
cipals que estaven en condicions tercermundistes, pero 
gracies a l'annex 2 del Decret 1644 de 1981, han po
gut fer una serie de modificacions, una serie d'adap
tacions i han complit una serie de normes que els 
permet seguir sacrificant dins l'ambit del seu terme 
municipal, i quant a aquests escorxadors en que han 
de tancar ]'escorxador municipal, creim que és molt 
positiu aquests convenís que puguin firmar amb els 
escorxadors comarcals, perque e1s escorxadors comar
cals són d'ambit comarcal i aixo vol dir que, a partir 
d'ells, hi pot anar a sacrificar qualsevol i es pot treu
re la carn fora de la comarca, no així els municipals 
que són, únicament i exclusivament, per a l'abastiment 
de la població, per tant, nosaltres donam suport i es
talonam totalment la política d'escorxador que ha dut 
la Conselleria d'Agricultura del Govern Autonom. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
lVioltes gracles, Sr. Diputat, de la seva inlervenció. 

Aquesta Presidencia decreLa un descans de quinze mi
nuts 

EL SR. PRESIDENT: 
El punt que anam a tractar és el relatiu al Pro

jecte de Llei, Dictamen de la Comissió cl'Assumptes 
Institucionals sobre el Projecte de Llei, dic, de l'Es
cut de la Comunitat Autimoma de les riles Balears. 
No s'ha fet arribar a aquesta Presidencia, per part 
de la Comissió, el nom de cap Diputat per [el' la de
fensa, per part del Govern té la paraula, el Conseller 
Sr. Jaume Llompart. 

3.-a) 
EL SR. LLOMPART SALVA: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Davant vostes, 
per defensar el Projecte de Llei de l'Escut de la Co
munitat Autonoma de les llles Balears. Del conten
gut de la Llei, en detall no en cal parlar, esta suficient
ment explícit en el Projecte que tenen tOt5 vostes, pero 
sí em permetran que faci unes petites disgressions his
tóriques, perque crec que és oportú, en aquest mo
ment, recordar certes coses relacionades amb aquest 
Projecte de Llei, amb aquest Escut que pretenim in s
titucionalitzar. Els signes hedtldics i ... xilografics del 
Regne de Mallorca, des de la Conquesta per Jaume l, 
tenen tots un origen comú, les barres vennelles da
munt fons groc que constitui'en el signe dinastic deIs 
reis de la Confederació d'Estats que forma ven la Co
rona d'Aragó-Barcelona. Damunt aquest signe dinastic, 
els reis, a vegades, afegien alló que s'ha vengut en dir 
brisura, una brisura, és a dir, una cosa afegida, un 
afegit característic que podia ser en dues _ ocasions, bé 
per donar-les é! ciutats o regnes, bé, fins i tot, per a 
distinció propia amb les rames laterals el'una casa o 
família reial. Dins el Regne de Mallorca, cap assenya
lar, d'entre els primers, unes quantes dades, la de 23 
de juliol ele 1269, en que Jaume 1 concedia a la Ciu
tat i Regne de Mallorca un segell propi en el qual, 
el'una part hi hagi la senyal nostra, es referia a les 
barres, i a l'aItra, la senyal del nostre castell de l'AI
mudaina. Posteriorment, a 1349, Pere IV modifica 
aquest escut i el transforma en l'Escut aquarterat. A 
13L2., el Rei Sanxo, concedia a la Universitat i Regne 
de Mallorques, el que avui deim i esta institucíonalit
zat com a bandera ele l'illa de Mallorca. Dins eIs se
gons, o sigui, aquesta brisura distingint una rama la
teral d'una casa reial, hi ha l'emblema, l'escut que 
avui pretenirn institucionalitzar com a emblema de la 
nostra Comunitat Autonoma, que té eIs seus orígens a 
la Baixa Edat Mitjana i que fou usat pels darrers mo
narques del Regne de Mallorques i, posteriorment, 
com a emblema de les nostres illes i, d'altres reis pos
teriors d'Espanya. És el que vulgarment ,>'ha dit, fins 
i tot, per historiadors, l'escut ele Jaume lll, i entre 
altres, apareix a la sepultura de Jaume de Mallorca, 
fill de J aume II que renuncia a la corona per entrar 
a l'Ordre Franciscana. A la sepultura de Donya EScla
ramunda de Mallorca, filla bastarda de l'Infant Ferran, 
pare de Jaume Ill, morta a 1371 i enterrada a la cate
dral de Mallorca on es pot veure la seva llosa sepul
cral. A la sepultura de Pere IV, hi ha els escuts el'Ara
gó, de Barcelona, de Valencia i de Balears, és a dir, 
el que volem institucionalitzar. En el túmul funerari 
de Felip V, de Lluís 1 i de Carles IV. En el tom dese 
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de l'Atles Bleau, impres a Amsterdam en 1663 i a un 
gran nombre de mapes de Balears del segle XVIII. Hi 
és també a la fa<;:ana de I'Hospici de Madrid, en el car
rer de Fuencarral, juntament amb els altres escuts deIs 
Regnes que componien la Monarquia Espanyola. Fou 
emprat pel Regiment d'Infantaria a Mallorca, creat 
l'any 1682, i pel Regiment Provincial de 1762. Es pot 
veure a l'Arxiu del Regne de Mallorca, Depbsit de 
l'Audiencia en distints documents és també a la 
fa<;ana principal de l'edifici de l'Ajuntament de Ciu
tadella de Menorca, juntament amb els d'aquella 10-
calitat i els d'Aragó. I és també, més recentment, 
pels anys 20 d'aquest segle, en el monument de 
Jaume IIl, a Llucmajor. Aquest escut esta documen
tat en el testament del darrer monarca efectiu del 
Regne de Mallorques, Jaume IIl, fet dia 7 d'agost de 
1349, 79 dies abans de morir en el camp de la batalla 
de Llucmajor. A la transcripció d'aquest document 
que és, en l'actualitat, a l'Arxiu Nacional de París, l'ori
ginal pareix que va desapareixer, o almanco, es des
coneix la seva existencia, i aquesta transcripció au
tentica fou ordenada per la Infanta Isabel, filla de Jau
me IlI, l'any 1375 i es descriu aquest escut d'aquesta 
manera: «don fe del segell major i autentic del Se
nyor Jaume, d'iHustre memoria, en altres tcmps Reí 
de Mallorques, en cera blanca i que penjava o se sub
jectava an1b dos corelills o trunyellades ele cera ver
mella i de color de safra, del qual s'havia esculpit una 
imatgc gran i coronada, prenint en les sc\'es mans, 
davant el pit, un escut per a senyals i armes ele Ma
llorques, és a dir, dividit en barres al llarg i assenya
lat amb una faixa». A la batalla de Llucmajor que -va 
tenir lloc prop d'aquella població, dia 25 d'octubre de 
1349, en diumenge, ha fet ara 645 anys, segurament hi 
havia a l'estandart o l'escut de Jaume IIl, aquest em
blema que es propasa institucionalitzar aquesta Cam
bra ion, alla, fou ven<;:ut el darrer rei de la monar
quia privativa de les nos tres illes. Batalla on un obs
cur almogavar talla el cap del dissortat Jaume i s'ai
xeca a l'aire al mateix temps que un crit unanime del 
grup d'autors d'aquella covarda ferotgia anunciava el 
fet, amb la més gran alegria. El tragic destí del pare, 
elel pare de Jaume IlI, es repetia en el fill, lluitant 
per una corona, Ferran de Mallorca, havia estat es cap
<;at en plena batalla de Manolada per un obscur peó, 
lluitant també per una corona, la propia, la legítima, 
el seu fill Jaume era escapc;at en plena batalla de Lluc
major, per un obscur almogavar. L'elm ornat de per
les i valuases gemes i bona part de les peces de la 
bella armadura que portava el príncep foren transme
ses aPere d'Aragó, com a trofeu de la gran victoria 
obtenguda junt amb el cap sagnant de ¡'ex-rei, a Va
E~ncia. Efectivament, pare i fill, Fen-an de Mallorca, 
un deIs més valerosos i assenyalats cavallcrs que hi va 
haver en el seu temps, segons Zurita, fill de Jaume Il 
i pare de Jaume IlI, morí lluitant a Grecia, defensant 
cls drets del seu fill com a hereu de sa mare, Isabel 
de Saban, princesa de Moreia i Acaia, tengueren el 
mateix fi tragic, el pare en el curs d'una batalla de 
Manolada on un obscur peó, també, el feu pressoner i li 
talla el cap, la covardia i la traició, com més enda
vant es faria constar en el procés verbal que, damunt 
aquest drama tic fet, va tenir lloc a Perpinya, impedi
ren el triomf i tallaren, a plena flor de la vida, de 
l'Infant Ferran. I vull citar aquÍ, un paragraf de la 
biografia de Ferran de Mallorca escriL:1. pel seu pane
girista, Antoni Rubió i Lluch, que diu el següénl: «Si 

de les tres corones regies de que parla va el Papa Joan 
XXII, referint-se a les d'Aragó, Mallorca j Sicília se 
n'hi hagués afegit una nova a la terra hellenica, s'hau
ría donat l'espectacle, curiós i tinie, en aquell temps, 
d'una confederació de monarq uJes mediterdmies uni
des pels lla~os de la mateixa llengua, de la mateixa 
sang, d'una mateixa dinastia i per a una comunitat 
de destins polítics i interessos economics, com la 
que va imposar el Casal d'Aragó el Regne de Sicília 
que, des de la seva conquesta, ja no es mogué 
mai de l'orbita de la influencia». Pero, els fets his
torics són com són, i així s'han d'acceptar. Martínez 
Ferrando en el seu llibre «La tragica historia dels 
Reis de Mallorca», quan acaba el capítol dedicat a 
Jaume lII, diu: «Llucmajor, escenari de la fi tra
gica de la Casa Reial de Mallorca, esdevindria en el 
transcurs deIs segles, un indret remorós de llegendes, 
encara avui dia, és conegut amb la denominació del 
camp de la batalla, a la llarga del temps seria aquest, 
el temps el que s'encarregaria de proporcionar al Rei 
Jaume una complida i duradora venjan<;a postuma, per 
tal com, malgrat I'intent del rencorós, Pere lII, Pere 
IV, d'esborrar de ¡'illa tota memoria del seu cosí», i, 
a més, afegesc jo, del seu cunyat, «la població li ser
viria i li segueix servant la més sentida veneració, bé 
la té merescuda hume III de Mallorca, malgrat els 
seus evidents defectes per la tenacitat, la valentia, la 
noblesa que va palesar de la defensa de la seva coro
na COI11 a digne fill del seu pare Ferran». Efectiva
ment, per alla els anys 20, Llucmajor dedica un mo
nument a Jaume III que es pot veure al passeig que 
li diuen del mateix nom, i l'any 1949, en el sise cen
tenari de la seva mort, s'aixeca un senzill monument 
commemoratiu de tal efemeride. Aquí, l'exquisita poe
tesa mallorquina, M.a Antonia Salva, va donar una emo
tiva expressió al record etern d'aquell rei sacrificat 
amb els següents bellíssims versos: «Quina horror la 
d'aquell dia, noble Rei Jaume IIl, quanta sang enver
mellia el terreny llucmajorer, perdre-ho tot, cetre, co
rona, llum del dia, greu dissort, nostra terra avui 
s'adona que fou ton ja<; de mort. Sos brancats plo
raven fulles aquell jorn amb plor de nit, i acollia les 
despulles, piatós, son temple antic». I acabava així: 
«Jaume te~, valent i noble, sempre en gust en la dis
sort, regna encara damunt un poble, per a I'amor qui 
ven<;: la mort». Si anau a Llucmajor, des de Palma, 
quasi arribant a aquella ciutat, a la vorera mateixa de 
la carretera, en terrenys coneguts des d'aquel! temps 
com el camp de la batalla, veureu el monument de que 
vos he parlat, una senzilla i airosa creu que té per 
fons UTIS cipresos, símbols de vida, i al peu de la creu, 
esculpides unes breus, pero profundes parauJes que 
cobren avui plena actualitat, soIs tres paraules «Tui 
memores tUl ». cls teus es recorden de tu .. MoItes gra
cies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, ... (aplaudiments). Volen intervenir els al

tres Diputats deIs aItres Grups Polítics? Aleshores, a 
l'article primer, a l'article segon, a l'article tercer i a 
l'article quart, no hi ha presentat cap esmena ni vot 
particular, els sotmetrem conjuntament a votació. Per 
qüestiá d'ordre? 

EL SR. PON S PONS (DAMIA.): 
Sr. President, per una qüestió d'ordre, demana

ríem que es votas per separat l'article primer. 



874 DIARI DE SESSIONS / Núm. 26 / 21 novembre 1984 

EL SR. PRESIDENT: 
Sotmetem a votació, atenent la petició, l'article 

primer tot sol. Per tant, les Sres . i Srs. Diputats que 
votin a favor de l'article primer, es volen posar drets, 
per favor? Poden seure. Les Sres. i Srs. Diputats que 
votin en contréJ. de l'article primer, es volen posar 
drets, per favor? Les Sres. i Srs. Diputats que s'abs
tenen a la votació de l'article primer, es volen posar 
drets, per favor? Queda aprovat, l'article primer, per 
45 vots a favor, cap en contra i quatre abstencions. 
Articles dos, article tres i artic1e quatre, les Sres. i 
Srs. Diputats que votin a favor d'aquests articles, es 
volen. posar drets, per favor? Per unanimitat, queden 
aprovats. L'article cinque té un vot particular, presen
tat pel Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, el 
Sr. Felix Pons, en nom d'aquest Grup, per detensar 
aquest vot particular. 

EL SR. PON S lRAZAZABAL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El vot parti

cular del Grup Socialista consisteix en la supressió 
d'aquest articJe cinc, que diu que els ultratges i les 
ofenses, a l'escut de la Comunitat Autonoma de les IlIes 
Balears, seran eastigats d'acord amb el que disposen 
les Lleis sobre els ultratges i les ofenses a l'Escut de 
l'Estat Espanyol. Jo crec que l'Autonomia que consis
teix, basicament, en la capacitat de fer lleis propies, 
ha de partir d'una idea substantiva del que és fer una 
llei i que, per tant, s'han d'aprovar disposicions que 
tenguin un contengut normatiu real. Al nostre parer, 
aquest article incorre en dos defectes basics, en pri
mer lloc, que no té contengut, al nostre mode de veure, 
no té contengut subSlantiu, normatiu, real, i, en segon 
lloc , si s 'entengués que és possible alto qu conté, crec 
que ~erja un a.rticle c)aramen t inconstitucional , p er 
que ? En primer lloc, _ die que no t é contengut real 
perque les Lleis sobre els ulratges, que castiguen e ls 
ultratges i ofenses a l 'E cut de l'Esta t Espanyol no 
di posen res sobre els ultratges a l'Escu l de la Comu
nitat Autonoma de les IUes Baleal's, j , lbgicam cn t, é 
impensable aplicar per ana logia o pe!' extensió. una 
Llei penal él un supos t no contemplat a la propia LId 
p na1. Per tant, aprovar una le i el'aquestes caracterís
tiques, seria un autentic «f1atu s voc:is», una Llei sen se 
contengut, i qualsevol persona que dema, pas at de
rna d'entrar en vigor aquesta Lle i ofensas o ultratjas 
l'Escut de la nostra Comunitat Autónoma, no podria 
ser objecte de castig ni de san ció de cap classe perque 
les sancions previstes per, que ofenguessin l'Escut de 
l'Estat Espanyol no serien aplicables de cap manera 
a aquests ofensors del nostre Escut. Pero és que, a 
més, lógicament, una Llei penal, com seria per refe
rencia o remissió, si entenguéssim que podem nosaltres 
determinar que s'apliqui en aquestes illes una Llei 
penal per a les ofenses i ultratges al nostre Escut, surt 
per complet de les possibilitats d'aquest Parlament 
que no pot dictar lleis penals, les Beis penals són 
Ileis que afecten els drets basics i fonamentals de tots 
els espanyols definits a la Constitució i han de ser 
totes lleis organiques, aprovades per les Corts Generals, 
per majoría absoluta deIs seus membres. Per aquestes 
raons entenem que aBó sensat és no fer un exercici 
fictici de competencies autonómiques i votar en contra 
d'aquest article perque no afegeix res en aquest mo
mento Una altra cosa és que no tenguem el desig i la 
intenció que les Lleis penals aplicables protegesquin 
també els sÍmbols de la nostra Autonomia i de totes 

les autonomies, i que, per tant, s'hagin de donar les 
passes per adaptar les Lleis penals actuals a la nova 
situació d'uns símbols a cada Comunitat Autonoma 
que han de ser objecte de protecció, amb la mateixa 
energía i amb la mateixa for~a normativa que estan 
protegits els símbols d'Espanya i de l'Estat Espanyol. 
Res més. Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies , Sr. Diputat. Sr. Damia Pons, té la 

paraula. Disposa d'un temps de fins a deu minuts . 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. L'article cinque 

d'aquest Projecte de Llei de l'Escut de la Comunitat 
Autonoma de les IIles Balears, no figurava en el Pro
jecte de Llei que va presentar el Govern. Es va intro
duir com a conseqüencia de l'esmena 913/84 del Grup 
Parlamentari Esquerra Nacionalista, i es va introduir 
amb una finalitat molt clara, perque entenem que les 
LIeis penals, efectivament, com ha dit molt bé el 
Sr. Felix Pons, haurien de contemplar, ja, unes situa
cions noves que crea el denominat Estat de les Auto
nomies, no hi ha només ja uns símbols de l'Estat 
Espanyol, perque ja han deixat de ser un Estat unitari, 
hi ha uns símbols legítims, elegits pels diferents Parla
ments de les Comunitats Autonomes i, en conseqüencia, 
aquests símbols han de ser objecte d'una protecció 
determinada contra les ofenses o ultratges. Tal vegada, 
Esquerra Nacionalista ha practicat alIo que deia o 
demanava el nostre poeta, Guillem Colom, que deia 
«quan la nostra llengua no hi sigui, almenys que hi 
sigui l'esperit», nosaltres, aquí, hem volgut dur un 
esperit de defensa d'un símbol i, tal vegada, aquest 
esperit de defensa deIs nostres símbols ens ha dut,. i 
ho hem de reconeixer, fins i t0t més enIla de les 
nostres possibilitats reals, perque, efectivament, si no 
record malament és l'article 81 de la Constilució que 
estableíx que les Lleis que afectin els drets deIs ciuta
dans, únicament poden ser lleis organiques, dictad es 
per les Corts GeneraIs i aprovades per majoria abso
luta. Amb la finalitat, pero, de deixar una intenciona
litat dins aquest Projectc de Llei, que sera, i esperam 
que sigui en el seu dia, recollit per les Lleis penals 
que, en materia de defensa o protecció deIs símbols de 
l'Estat i de les Comunitats Autonomes, dictin les Corts 
Generals, proposam la següent es mena transaccional 
sobre l'article cinque. L'article cinque proposam que 
quedi redactat de la següent forma: «Els ultratges i 
les ofenses a l'Escut de la Comunitat Autónoma de les 
I1les Balears seran castigats d'acord amb el que dispo
sin les Lleis», creim que és una esmena perfectament 
acceptable, i, sense entrar en una vulneració d'elements 
constitucionals, recull una voIuntat de defensa deIs 
símbols, del símbol en concret de l'Escut de les Illes 
Balears. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
' " Sr. Diputat vol fer arribar aauesta es mena tran

saccional? Conforme. Val, val. Hi ha- algun Grup Polític 
que s'oposi que s'admeti aquesta esmena transaccional? 
No. Primer requisito Segon requisit, el Grup Socialista 
que havia presentat un vot particular, el retira? MoItes 
gracies. Aleshores, se sotmet a votació el text de l'arti
ele cinque, que queda del següent tenor: «EIs ultratges 
i les ofenses a l'Escut de la Comunitat Autonoma de 
les I1les Balears seran castigats d'acord el que disposin 
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les Lleis». Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
d'aquest article, es valen posar drets, per f>avol'? Queda 
aprovat per unanimitat. Passam a la votació de la 
Disposició Addicional Única, Di posicions Transi tbries 
Primera i SegaDa, Disposició Final Primera i Segona i 
Annex de la LIei. En relació en aquest punt, aquesta 
Presidencia vol fer observar la necessitat d'una recti
ficació tecnica, si ho troben vos ses merces, perque a la 
darrera paraula diu: «i figura al full següent», fent 
referencia a l'Escut, com que ho publicarem al Bolletí 
Oficial del Parlament i al Bolletí Oficial de la Comuni
tat, i, tal vegada, no sera el full següent, sinó que sera 
a continuació, es proposa com a esmena gramatical la 
substitució d'«el full següen1» per figura a continua
ció». 1, per últim, l'Exposició de Motius. Per tant, les 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets, per favor? Queda aprovat per unanimitat. Moltes 
gracies. 1 passam, per últim, a debatre el Dictamen de 
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals sobre 
el Projecte de LIei de Creació de la Comissió Tccnica 
Interinsular. Tampoc no s'ha fet arribar a aquesta 
Presidencia el Dom de cap membre de la Comissió que 
hagi de fer exposició o defensa d'aquest Projecte de 
LIei, vol intervenir algun Diputat? Per tant, passam a 
la votació d'aquest dictamen. Artide primer ,artide 
segon, a l'artide segon, paragraf segon, hi ha una esme
na de supressió d'una expressió, presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, per defensar l'esmena, té la 
paraula el Diputat Sr. Felix Pons. Disposa d'un temps 
de ... 

3.-b) 
EL SR. PONS IRAZAZABAL: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Parla
mentari Socialista té presentat un vot particular per 
suprimir de l'apartat segon de l'article 2, la paraula 
«el Gobierno de», aquest article segon, practicament 
és producte d'una esmena que ja es va introduir, pro
pasada pel Grup Socialista, i que no con tenia aquesta 
expressió «el Gobierno de Comunidad Autónoma», sinó 
que parlava de la Comunitat Autónoma, directament. 
Nosaltres entenem que era important, a la LIei de la 
Comissió Tecnica Interinsular, especialment a la vista 
de la circumstancia que aquesta LIei, arriba abans de 
la LIei de Consells Tnsulars o d'Organització Territorial 
o de com se la vulgui denominar, on ha de quedar 
determinat, de forma definitiva, tot el marc generic de 
relacions entre Consells lnsulars i Comunitat Autonoma 
i, com que és possible que aquesta Comissió Tecnica 
hagi de comenc;ar a transferir competencies, abans, fins 
i tot, que existesqui el marc definitiu de la Llei de 
Consells, que era important fixar un mÍnim de criteris 
per aquesta importantíssima operació que la Comissió 
Tecnica haura d'iniciar i que els Consells i la Comu
nitat Autonoma hauran de comenc;ar a viure, i varem 
establir uns criteris basics d'aquesta relació entre Con
sells i Comunitat Autonoma a l'operació de transferen
cia o delegació de competencies partint d'una base, i 
és que la coordina ció i control d'aquestes competen
cies, de les quals la titularitat correspon i correspondra 
sempre a la Comunitat AutQnoma, és important que 
quedi cIar, amb quines condicions han de ser exercides 
i amb quines condicions s'ha de fer aquest control 
posteriorment a la transferencia o delegació. 1 entenem 
que allo correcte és deixar clar que és la Comunitat 
Autonoma i no el Govern de la Comunitat Autonoma. 
L'Estatut preveu, a la Disposició Transitória novena. 

que la Comissió Tecnica Interinsular fara unes propos
tes al Parlament, que seran aprovades en forma de 
L1ei., per determinar les modalitats de control que 
corr spondran. i de coordinació que correspondran al 
Govern. és a dir, que el Govern exercira competencies 
de cool'dinació i control que una L1ei del Parlament Ji 
fixara, que, en cada cas de transferencia, el Parlament, 
li fixara. Sembla prudent, per tant, reservar a la Comu
nitat Autónoma, la darrera paraula en totes aquestes 
materies de dictar directrius i elaborar programes, la 
qual cosa no vol dir que la Comunitat Autónoma, a 
través d'una LIei, no pugui delegar en el Govem, no 
pugui conferir al Govem la potesiat de ser ell l'encarre
gat de concretar i de definir aquestes directrius o de 
la modalitat d'exercir els requeriments. Per tant, ente
nem que es respecta més el que és l'essencia basica, 
concretada en el nostre Estatut, deixant aixó en reserva 
a la Comunitat Autónoma i no introduint ja, d'entrada 
en el Govern, en aquesta LIei, perque després tendrem, 
a més, ocasió a la LIei de Consells, si volem de concre
tar i perfilar, amb més tranquiHitat, aquest delicat 
mecanismc de control i coordinació de les competen
cies transferides i delegades, per aquest motiu propo
sam suprimir, ara, el Govern com a titular al qual oo. 
cia la possibilitat, la potestat originaria de control i 
coordinació i deixar que sigui la Comunitat Autoncma 
que tengui aquesta potestat. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies. Volen intervenir els altres Grups?_ 

EL Sr. Ruguet, en nom del Govern. 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Com a membre 

del Govem i Portaveu del mateix, he de manifestar 
abans d'entrar en el fons del vot particular, he de 
manifestar la satisfacció que, avui, aquesta Cambra 
que, 'moltes vegades, s'ha qualificat de fites historiques, 
crec que avui és autenticament una fita histórica per 
dos motius essencials. Primer de tot, perque s'ha votat, 
per unanimitat, el que sera i el que és, a partir d'avui, 
el nostre Escut i, en segon lIoc, perque aquí tenim a 
debat una LIei fonamental, no fonamental per l'articu
lat en si, que és mínim i, en certa manera, és quasi 
una transcripció d'allo que marca l'Estatut, sinó quant 
que és fonamental pel seu desenvolupament, és a dir, 
pel desenvolupament de l'Estatut, i que sera, a partir 
d'avui, si s'aprova aquesta LIei, quan es posara en 
marxa el mecanismc de transferencies o delegacions 
en els Consells Insulars, crec, com deia abans, que és 
moIt important, una vega da més manifestar i reiterar 
que aquest Govern esta complint quan adquireix un 
compromís, com va ser el de presentar aquesta Llei i 
que, en un termini breu, es veu ja en aquesta Cambra, 
i que, per tant, d'aquest tema ens hem de felicitar tots 
els Grups Polítics, perque tots, i reconesc aquí tots els 
Grups PoIítics hi han participat per millorar-la i, per 
tant, don, una vega da més. les gracÍes. 1 a~o em rati
fica que, quan hi ha bona voluntat, per tots els Grups 
Polítics, és possible que aquestes lleis fonamentals de 
desenvolupament estatutari estiguin el maxim de con
sensuat possible. Passant ja a a11ó que és, en si, el vot 
particular, ja vam tenir ocasió de manifestar-ho dins 
la Comissió, esta cIar que la sobirania esta en el 
Parlament i que, per tant j, més envant ho veurem a 
l'article tercer, és la possibilitat de poder fer rectifi
cacions que no s'han tingut en compte, tal volta dins 
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Ponencja, i després dins Comissió i que, aquí encara 
es poden modificar. Pero jo he de recordar que la 
introducció d'aquesta paraula, d'aquest terme, ce el Go
vern de», va ser introdult dins Ponencia, va ser accep
tat per tots els Grups Polítics i, crec que va ser 
acceptat amb una serie d'arguments. Jo opin el con
trari d'allo que manifesta, aquí, i amb tot respecte, el 
Portaveu del Grup Socialista, perq ue crec que aquesta 
Llei ha de tenir i ha de posar, ja, i ha de fixar, d'una 
manera clara, a qui correspon aquesta coordinació, 
gestió i control de les competencics delegades o trans
ferides als Consells Insulars; i per argumentar a:;:ó, puc 
dir i en comen<;:ar a repassar l'articIe 18, en el punt 
primer, on diu que l'organització institu'cional de la 
Comunitat Autónoma esta integrada pel Parlament, el 
Govern i el President de la Comunitat Autónoma, per 
tant, suprimir la paraula «Govern » d'aquest Projecte 
de Llei podria donar 11oc, segons la nostra interperta
ció, a confusions perque és una facultat que ha d'anar 
marcada a una d'aquestes tres institucions, no oblidem 
que la Comunitat Autonoma és un ens i que dins 
aquest ens estan integrades una serie d'institucions, 
com hem dit abans, el Parlament, el Govern, la Presi
dencja de la Comunitat Autónoma i els Consells Insu
lars, i que cada un d'aquests ens, mitjan<;ant l'Estatut, 
té unes funcions i unes competenc.ies que li vénen 
determinades, per tant, no es pot deixar a l'aire de 
determinar a un Projecte de Llei com és aquest, a qui 
correspon aquesta competencja. Dir també que un arti
cle que és fonamental i que erec que és basíc per 
donar-nos 11um quant a aquest preeepte és el propi 
articIe 40 de l'Estatut d'Autonomia que diu, en el pri
mer punt, «la eoordinaeió de l'activitat deIs Consells 
Insulars en tot allo que pugui afectar els interessos de 
la Comunitat Autónoma correspondra al Goveni., com 
a responsable de la política regional i com a organ 
superior a l'administració comunitaria». I per si ac;ó no 
fos poe, perque els interessos generals aquests poden 
ser, moltes vegades, subjectius o poden ser interpre
tats de diferents maneres, fins a quin punt és regional 
o fins a quin punt és insular, ja preveu el mateix article 
40, en el punt dos, fent referencia, una referencia clara, 
i dui: cequ an les compe tencics siguin transfericles en 
virtut d'una Dei del Parlament, s'establiran les formes 
de control i coordinació que es reservaran al Govern de 
la Comunitat Autónoma». Nosaltres estam d'acord amb 
aIlo que ha manifestat, aquí, el Portaveu del Grup 
Socialista, quan ha dit que les Lleis que, perdó, les 
proposicions que fara la Comissió Tecnica que, una 
voIta siguin aprovades per Lleis en el Parlament, una 
volta siguin aprovades pel Parlament es converteixen 
en Lleis, a cada una d'aquestes transferencies o dele
gacions hi haura d'an ar marcat quin grau de control, 
a<;ó és cert, per tant, no és manco cert que dins aquest 
articIe 2, precjsament, recollint una esmena del Partit 
Socialista, nosaItres vam introduir aquesta moclificació, 
perque enteníem que donava cIaredat i ja, des d'un 
principi, quedava assentat damunt Llei qui era qui 
tenia, de les Institucions que conformen tota la Comu
nitat Autónoma, qui era qui tenia les competencies 
quant a control de les transferencies o delegacions que 
es puguin fer en els ConseIls Insulars. Les transferen
cies de l'Estat no van al Govern Balear, van a la Comu
nitat Autónoma com a ens, tal com esta a la Constitu
ció, peró una volta són a la Comunitat Autonoma, s'ha 
de determinar qui és qui exerceix aquesta competencia 
i l'exercici d'aquestes competencies, transfericles des de 

I'Adm inistració Centra l, passa al Govern Balear, i és 
el Govern Bajear qui estara encarregat despr és, mit
jan<;ant p er Llei, obligat sinó, també m itjanc;:ant per 
Llei, de dis tribuir aquestes competencies que han pas
sa t a ser seves , fi ns i tot, a vegades, per Decret, a una 
Conselleria concre ta , es tablir aquests con trol. Moltes 
gra cies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Ruguet. Vol replicar, per favor? 

EL SR. PONS lRAZAZÁBAL: 
Sí, r. Presiden!. El primer que vold ría dir és que, 

con trar iamcn t a allo que pugui parCixer, aqui DO 

lrac ta de suprimir la parau la «Govern», es Iracta d'afe
gir·l a, aques ta versió no cxi lia en el Projecte origina l, 
l'csmena del Grup Socialista no contenía l 'expressió 
«e) ) v m», s i.nó q ue I'expressió «el Govcrn de» va 
ser inlrodui'da, afegj da i j el que pretene és puramen t 
i s im plem n I que es respecti la versió original de l 'es
m ena, pe r aixo hem presentat UD vot pan icu la r j no 
UD, esrnena, perquc l'csm ena va ser accep taua , prac tiea
me n t, de orma lileral. L'a rticle 40 ve a r efors:ar aixo 
que nosaa res estarn dient, a l ma rge de is problemes que 
pugui donar, en el eLl momento interpre tar l'apartat 
primer de l'article 40, que ef , c tivamen t , egurament 
d ll r~ ba tan ts de p roblemes, i Is haure m de resold re 
amb molta ciencia i amb m o lla bona volun ta t, ¡'apart aL 
segon d ixa m olt lar que ' s una Llei de) Parla ment la 
que ha d 'e "tablir le (or mes de con l!" I i 'oordinació, i 
aques ta Llei que feim ara, no é la LLei del Pa1"lam ent 
que ba d'es tablir les formes de control i de coordina
ció que haura d'exercir el Govern en el seu moroen t, 
aixó ho h UUl'a de cUr la llei pos terior, quaíl tlelegui O 

tr~s rere quí unes compe lencies en ' els onsells ln-
- ula rs. Per que ? P recisament, I ConseJl In "ulars re
bran les competencie de la Comunilat Aulonom:l, no 
les r ebrao del Govern, el Govem no és el titular Í1nmc
diat i primer de les compet~mci es que e t ra ns fereixen 
a la Comunitat Autonoma, ho sera quan no sigui, per 
xempl c, 1 Pa r la mcnL el que ha d'exercir aquesta com

pe tencia nomé es pugui exercir a niveJ] Icgislaliu, é 
evident que el ParlarncnL sera el compe tenl, i el Go
vell1 no tenddt compe len.cia de ap cJa se, i eom que 
en s tm bam davanl un lem a , en el qlla l la ompe tc ncia 
per transferir, delegar i fixar les formes ele coor cUna
ció i contr ol, e rre p on al Parlamen t, en ten em que és 
millor cleixar que és la Comunitat Autonoma, sense es
pecificar, la que determinara en el eu m omen t, que 
pol ser que sigui el Govern, quanno sigu in compe
tencies d'ordre legjs la tiu, potser que sí, p eró deixem 
que és la Comunitat Auloooma i l'organ que ti corres
pon la que f ixara les formes de e ordjnació i conlrol 
i que fixara les altres modalitats per determinar la 
for ma de ges lió pels ConselJ de les competimcie 
transferides. Enten em q ue voler afegir, ara e l Govem 
preju tja maSSa coses que pod n dur a situacions inco
m odes, cquívoques o irregulars, en el seu moment, i 
que no perdem res s i de:ixam que sigui I'órgan eo01-
petent, d ins la Comunitat Autonoma, que determini 
aixó en el seu m oment i la Llei de CODsells la que aca
bi de veure aixó amb més tranquiHitat en el seu 
momento 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrarreplicar? 

s 
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'EL SR, HUGUET ROTGER: 
. Sí, Sr. President. Crec que entrem en una dinamica 
d'interpretacions diferenciades, el Projecte de Llei, 
efectivament l'esmena que va ser acceptada dins, no 
solament ja en la Ponencia, sinó en la Comissió, va ser 
acceptada amb aquesta condició per tots els Grups Po
lítics, ho repetesc, per tots els Grups Polítics. És més, 
i a mi en aquest moment em pot estranyar, i ha ha 
d'entendre el Portaveu del Grup Socialista, que pugui 
dir que, en aquesta Llei no es pot comen<;:ar a fixar 
ni a prejutjar de qui ha de dur aquest control, sinó 
que ha dira una altra Llei posterior, jo, si no record 
malament, ens trobarem, ara, a l'artic1e tres que, mit
jan<;:ant també una esmena, ja deia qui eren els que 
havien d'inspeccionar i qui hi podia anar i qui els hi 
podia enviar. Per tant, aquesta Llei no diu grau de 
control ha de tenir perque a¡;:o ha determinara cada 
una de les Lleis que emanin de la Comissió Tecnica, 
determinara quin grau de control, coordinació haura 
de tenir el Govern damunt aquestes competencies trans
ferides i delegades. És dir, aquí no exposa quina me
sura té aquest control, sinó que diu que correspondra 
a ell i en la mesura que fixin les lleis del Parlament. 
Aquí no es fixa quin control, sinó que diu que li cor
respon, pero que li correspon en la mesura que les 
Lleis del Parlament, en transferencies i delegacions, li 
vagin donant. Per altra banda, he de dir que han cor
roborat o han coincidit en un punt, en diversos punts, 
crec, tant a la seva exposició com a la meva, i ha estat 

-que crec que ha quedat ben clar que les transferen
cies de l'Adminis'tració Central anaven a la Comunitat 
Autonoma, i a<;:o ho he dit, i ha he dit clarament que 
anaven a la Comunitat Autonoma, peró que una volta 
són a la Comunitat Autonoma, quaJcú ha d 'exercir 
aquestes competencies que li són transferides o dele
gades per I'Administració Central, i el control, el con
trol d'aquestes competencies estara fixat pel Govern 
de la Nació, quant a la Comunitat Autonoma, quan 
tindra potestat damunt les Comunitats Autónomes, per, 
a un moment determinat, cridar-Ios a l'ordre, en el 
mateix sentit, en el moment en que la Comunitat Auto
noma transfereix o delega aquestes competencies de 
la Comunitat Autonoma que les exerceix el Govern, 
també tendra aquest grau de control damunt els Con
sells Insulars, per tant, nosaltres ens mantenim que 
és fonamental tenir aquest terme dins aquest Projecte 
de Llei i que, amb l'esmena que vostes van presentar 
i amb la introducció d'aquest terme, entre tots han mi
llorat, precisament, la redacció. Aquí no es detennina, 
com he dit abans i ho vull reiterar una vega da més, 
quin tipus de control ni quin tipus de coordinació, es 
diu qui l'ha de tenir, el tipus i la determinació, l'abast 
de tot a<;o ho diran les Lleis de transferencies que faci 
la Comissió Tecnica Interinsular. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. Acabada la qüestió incidental, continuam 

dins els toms ordinaris. Té la paraula el Sr. Damia 
Pons. 

EL SR. PONS PON S (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Per una infor

mació d'aquesta Cambra jo voldria recordar que va 
passar dins la Ponencia d'aquest Projecte de Llei, per
que explicaria un poc la confusió que es va produir 

sobre aquest punto El Grup Socialista que havia pre
sentat diferents esmenes a aquest Projecte de Llei, 
ens trobarem quan varem constituir la Ponencia, quan 
ens reunÍrem que, suposam que per un problema de 
comunicació i d'informació, no hi va poder assistir el 
Portaveu, Felix Pons, que, la meva impressió personal, 
és que és qui tenia, realment, un coneixement en pro
funditat de les esmenes del seu Grup. Aleshores es va 
produir una certa confusió i, concretament, i he de 
parlar a nivell personal, jo vaig tenir la impressió que 
es tractava, fins i tot, d'un lapsus, que es volía dir 
«Govern de la Comunitat AutolloIha» alla on posava 
«Comunitat Autonoma». Per aixo, la Ponencia va adop
tar una actitud detenninada, després quan ens varem 
reunir a Comissió, el Sr. Felix Pon s va donar una serie 
d'explicacions sobre aquest tema, ara, finalment, ens 
ha donat nous elements de judici. Entenem que qui 
millor coneix l'esperit d'una esmena és, indubtable
ment, el Grup i fin s i tot la persona que l'ha redac
tada, nosaltres entenem que el Portaveu del Grup So
cialista ha donat diferents arguments, ha raonat en 
profunditat i creim que, efectivament, esta, efectiva
ment, en el bon camí, i per aixo creim que potser sigui 
una mesura prudent, respectar l'esperit originari de 
l'esmena i suprimir el terme, l'afegit «Govern» que s'hi 
va introduir en un moment bastant confús, concreta
ment quan es discutía a Ponencia, i l'avui Portaveu 
del Grup Socialista no hi va poder o no hi va assistir 
per problemes de comunicació i d'informació. Per 
aixo, nosaItres donarem suport a la postura del Grup 
Socialista, perque volem respectar l'esperit originari 
d'aquesta esmena. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
En relació a aquest vot particular, vol intervenir 

altre Grup? No. Aleshores, se sotmet a votació, en 
primer lloc, aquest vot particular, a l'apartat dos de 
l'article dos. Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que vo
tin a favor del text del Dictamen de la Comissió, és 
dir sense la supressió de l'expressió «el Govem de», 
sense la supressió, l'esmena, el vot particular. Primer 
el vot particular, votam. Les Sres. i Srs. Diputats que 
votin a favor del vot particular, es volen posar drets 
per favor? Recompte. Poden seure, moHes grades. Les 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra del vot par
ticular, es volen posar drets, per favor? Poden seure, 
moHes gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que s'abste
nen. No n'hi ha. Per tant, es manté el text del Dicta
men de la Comissió. ( ... deficiencies tecniques ... ) ... per 
un principi d'economia, com que ja el Dictamen és 
exactament el que disposam, l'anirem a votar en con
junt, si vostes ho troben. No? Ido, aleshores passam a 
la votació de l'artiele primer. De l'article primer. Per 
tant, les Sres. i Srs . Diputats que votin a favor de l'ar
tiele primer, es volen posar drets, per favor? Queda 
aprovat per unanimitat . Anam a votar l'artic1e 2. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
President, nosaltres voldríem que l'artiele 'dos es 

votas per paragrafs separats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per tant, s'accepta aquesta suggerencia i anam a 

votar el primer apartat de l'artiele dos. Les Sres. i Srs. 
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Diputats que votin a favor, es valen posar drets, per 
favor? Unanimitat. Gracies. Paragraf dos, les Sres. i 
Srs. Diputats que votin a favor de l'artic1e dos es volen 
posar drets, per favor? Paragraf dos. Poden seure i 
mol tes gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en 
contra del paragraf dos de l'artic1e dos, poden seure, 
moltes gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que s'abste
nen? No n'hi ha. Queda aprovat, també, per 25 vots 
contra 23. El paragraf tercer d'aquest artiele dos, per 
tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor del 
paragraf tercer de l'artiele dos, es volen posar drets, 
per favor? I ara votam l'article tres, perdó, les Sres. i 

Srs. Diputats que votin en contra del paragraf tres de 
l'artic1e dos, en contra del paragraf tres de l'artic1e 
dos, es valen posar drets, per favor? Queda aprovat 
per unanimitat. Queda denegat per unanimitat. I per 
últim, o rebutjat, com diu En Pepo I per últim, arti
ele tres, quatre, cinc, sis, Disposició Final i Exposició 
de Motius, per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin 
a favor, es valen posar drets, per favor? Queda aprovat 
per unanimitat. Conc1osos els temes inclosos dins l'Or
dre del Dia, pos en el seu coneixement que el proxim 
pIe, el celebrarem a partir de dia 28 d'aquest mes. Bo
nes tardes. 
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