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l.-a) 
EL SR. PRESIDENT: 

Comen~am el PIe Ordinario Tractarem, en primer 
lloc, la reladó de preguntes, formulades per diversos 
Diputas, comen~ant per la 1.032 del Registre General, 
presentada pel Diputat Sr. Idelfons Juan i Marí, del 
Grup Parlamentari Socialista, relativa a les retribu
cions al professorat de reciclatge de llengua catalana, 
durant el curs 83-84. Sr. Idelfons Juan i Mad, té la 
paraula. 

EL SR. JUAN MAR!: 
Grades, Sr. President. Demanam al Govem que 

ens vulgui explicar per quins motius, un any més, 
s'ha pagat amb tant de retard el professorat que ha 
impartit el reciclatge de llengua catalana, durant el 
curs 83·84. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, el Conseller de Cultura, Sr. Francesc 

Gilet. 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, ente

nem que no s'ha produi:t cap casta de retard de la 
quantitat de 5.154.000 pessetes de despesa, actualment 
queden només pendents 321.300 pessetes, que corres
ponen a examens del mes de setembre, per tant, no 
hi ha hagut retard en el pagamento 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. JUAN MAR!: 
Sí, Sr. President. Bé, Sr. Gilet, vos te, em pens que 

ha mantingut una situació que va rebre deIs anteriors 
anys, aixo va motivar que l'any passat va tenir moltes 

dificultats a l'hora de contractar professorat; davant 
aquest fet, váren fixar dues dates, final de gener i finals 
de juny per pagar el professorat, aqueixes dates no es 
varen complir i, davant el descontent del professorat, 
varen dir que es pagaria a final de juliol, tampoc no 
es va fer, i han pagat a mitjan setembre. Davant 
aquest fet, enguany, tenen dificultat~ per aconseguir 
professorat, de fet, el reciclatge encara no ha comen~at 
i aixó ens estranya molt, perque amb la liquidació del 
pressupost, en data 30 del 12 del 83, s'aprova una 
partida de 4 milions i mig de pessetes per pagar, 
pensam qUe, almanco, el primer pagament, que era el 
de gener, s'hauria pogut realitzar. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrarreplicar? 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, grades, gracies, Sr. President. 10 cree que s'esta 

referint al pagament del curs 82-83, no al 83 i 84, que 
entenia que era la pregunta. Jo l'úníe que puc dir és 
que día 10 del 8 del 84 es varen pagar 4.281.900 pesse
tes corresponents al curs 83-84, és a dír, més quasí, 
aproximadament el 80 % del total de la despesa con
treta. Res més. Moltes gracies. 

1.-b) 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies. Passam a la pregunta següent, 
1.033, presentada pel Diputat Sr. Jaume Llull Bibiloní, 
del Grup Socialista i relativa a la situació de la indús
tria sabatera. Té la paraula, el Sr. Jaume Llull. 

EL SR. LLULL BIBILONI: 
Sr. President, Sr. Conseller d'Indústría, quina és 

la situació de la indústria sabatera, pel que fa a mate
ries primes en eomercialització? Li record la seva com-
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pareixen<;a davant Comissió, dia 3 de novembre de 
l'any passat, és a dir, creim que ha transcorregut 
un termini raonable i prudencial per tractar aquest 
assumpte, vostes parlaven, en el seu programa de 
normalització de materials, de manca de tecnologia, 
parlaven, fins i tot, com a solucions d'una cooperativa 
de compres, etc ... Jo li dcmanaria, pel que fa al primer 
punt, quant a materies primes, com esta actualment la 
situació, si s'ha arribat a una situació semblant a 
la que és dóna a ... , concretament, on unes tres em
preses monopolitzen les compres i amb una influencia 
molt clara damunt l'escandall quant a la part de comer
cialització, com estan les seves propostes de lusió, 
agrupació d 'empreses, de crear una fabrica prototipus, 
de suplir una manca de tecnologia a les empreses, i 
com esta, també, el greu problema de l'economia sub
mergida. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Contesta el Conseller d'Indústria, Sr. Gaspar Oliver 

Mut. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ja m'estranya

va molt a mi, Sr. Llull, que voste fes una pregunta tan 
ambígua com és aqueixa i ]a llegiré textualment, «quina 
és la situació de la indústria sabatera pel que fa a 
materies primes i a comercialització», quan després 
voste em surt amb unes altres preguntes. Bé, ja inten
taré respondre-li, és sabut per tots que la principal 
materia prima de la indústria sabatera é.s la pell, i s'ha 
de dir que, Espanya i. conseqüentment, també Balears 
és molt deficitari en aquest article, ja que ha d'importar 
un 70 % d'aquest article i l'esta important, basicament 
de l'tndia, Pakista, Argentina, Brasil, Estats Units, 
etc . .. i també és conegut que aquestes importacions 
s'han de pagar amb dolars, la qual cosa suposa sempre 
un risc per part de l'empresari a l'hora de fer el seu 
escandall, ja que ha d'estar sempre molt pendent de 
les fluctuacions que fa aquesta moneda. El sector saba
ter se subministra basicament, com molt bé ha dit 
voste, de curtidor s i magatzemistes de Catalunya i 
Alacant, i és cert que hi ha aquesta situació de mono
poli, i el que podem dir és que únicament en pell 
d'ovella Espanya és autosuficient i, per esmentar algu
na pell que no és suficient, podríem dir, per exemple, 
és la de cabra que s'esta important, basicament de 
l'1ndia, per no parlar, ja, d'altres tipus de pell com 
podrien esser la pell de búfal. Concretament, voste ho 
ha dit, no existeix, en aquest moment, a Balears, cap 
associació d'empresaris que estigui dedicada, exclusi
vament, a la compra de materies primes, conjuntament, 
si bé és cert que hi ha empreses, associacions d'empre
ses comercials que també destinen pai't de la seva 
gestió a la compra aquesta de materies primes en 
conjunto Pel que fa a la comercialització, també és 
sabut i voste, que es en tés en el tema de les sabates, 
sap que, a Balears, es fabrica damunt encarrec i que 
la comercialització individual és el més freqüent, que 
es fa a base de mostrari, per mediació deIs agents o 
dels representants, si bé, avui podem dir que creixen 
de cada dia més unions comercials, tant a nivell nacio
nal com a nivell d'exportació, i és que, realment exis
teix una situació de domini per part del comprador 
dins el mercat de l'exportació, és a dir, que el mercat 
exterior esta dominat, en gran part, pels majoristes 
compradors, i és aquí alla on es fan més necessari 
aquestes unions d'empresaris, li podria esmentar, a 

títol d'exemple, les que existeixen, avui, en aquest 
moment, algunes que record, que tenc aquí anotades, 
com són les Associacions ' CALVINSA, COMPATRI, 
AUTORENATI, .. , ... Internacional o el cas, també de 
la de Selec Balear. Moltes gdlcies. 

1.-c) 
EL SR. PRESIDENT: 

Vol fer ús de la paraula? No. La pregunta següent, 
1.038, que formula la Diputada Sra. Maria Encarnació 
Frau Bernat, del Grup Socialista, relativa a la política 
de la Tercera Edat. Té la paraula la Sra. Maria Encar
nació. 

LA SRA. FRAU BERNAT: 
Sí, Sr. President, Sr. Gilet, jo li volia demanar que, 

quan voste fa un any, més o manco, ens va presentar 
la seva política de cultura dins el seu programa no hi 
havia res sobre la Tercera Edat. Jo li deman si de 
llavors en<;a s'ha fet alguna cosa o si es pensa fer 
alguna cosa en els primers proxims anys. 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. En primer Uoc, discrep 

que dins el programa de la Conselleria no hi hagués 
res referent a la Tercera Edat, jo a110 que li he de dir 
és que, en un principi, hi havia les Aules de la Tercera 
Edat de Palma a Inca, aquestes Aules han continuat 
funcionant i s'han obert, enguany, el mes d'octubre, les 
d'Eivissa, Menorca, concretament, Maó i la de Manacor, 
en, com. dic, el mes d'octubre d'enguany. 1 es pensa con
tinuar amb aquesta política d'obertura d'Aules de la 
Tercera Edat, independentment d'aquelle,; accions que 
pugui prendre alguna altra Conselleria, com concreta
ment potser la de Sanitat amb l'obertura de centres 
per a la Tercera Edat. 

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

LA SRA. FRAU BERNAT: 
Sr. Gilet, em sap molt de greu, pero no estam 

d'acord. Per exemple, a Eivissa no saben res d'aques
tes Aules. Després, sí li vull dir, se m'havia oblidat 
dir-li abans que sí, que en el seu programa hi havia 
un centre pilot que es va fer a Manacor, crec que 
s'havien de realitzar uns cursos, i que els cursos eren 
sobre tallers de ceramica, modelat i pintura, informa
ció de temes jurídics i administratius, jo li vu11 dir 
que aixo no creim que sigui una política de la Tercera 
Edat, es creu que a aquesta Aula el que li interessa 
és una reinserció dins la societat. Gracies. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gdlcies, Sr. President. Voste tendra la seva 

opinió, jo el que li dic és que a Manacor s'ha obert 
una Aula, una extensió de la Tercera Edat, una exten
sió cultural de la Tercera Edat, igualment estan funcio
nant a Eivissa i a Maó, que són, en realitat, una 
reobertura de les aules, extensions culturals d'¿mles 
que abans estaven tancades, i amb aquest sistema, amb 
aquesta idea, entenem que hem de continuar. La labor 
que esta fent, que estan fent les Aules, repetiht o 
reafirmant els convenis firmats amb la Companyia de 
Jesús, que és el Ministeri, que va fer el Ministeri 
abans, nosaltres entenem que és una bona política i 
seguim per aquest camí, i basta veure el nombre 
d'assistencies que s'estan donant. El que voste mani-
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testa quant a jardineria, etc ... , etc... és una qüestió, 
purament, dé! Centre Social de Manáeor, que també 
inc10u l'extensió de les Aules de la Tercera Edat a 
Manaeor. Moltíssimes gracies. 

l.-d) 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Srs. Diputats. La pregunta següent 
és la que formula el Sr. Josep Alfonso Villanueva, del 
Grup Socialista i relativa a la descentralització de 
la revisió de vehiclcs, a Mallorca. Té la paraula el 
Sr. Josep Alfons. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. Conseller d'lndústria, nosaItres volíem demanar 

a veure si té cap pla perque la revisió de vehicles, a 
Mallorca, que es fa, normalment a Palma tengui, és 
dir es descentralitzi, es ereln subeentres, per exemple 
a Manacor, Inca, etc .... Voste sap que hi ha gran s eon
centracions quant a aquesta revisió dins Palma, i tam
b é sap que el despla<;ament deIs vehicles de la zona 
de Manacor, Inca, és un despla<;ament que resulta bas
tant car, només per una data molt important, pero 
que és rutinaria de la revisió de vehicles. La pre
gunta és concreta, té cap pla de descentralització a 
Mallorca d'aquesta revisió? 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar? 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sr. President, Sres. i Srs .. Diputats. La resposta, 

Sr. Alfonso, és afirmativa. Ara bé, crec que he d'ex
plicar un poe aquesta afirmació, de per que volem 
deseentralitzar l'estació ITV de Palma. L'estació de 
l'ITV de Palma, en aquests moments, és suficient per 
inspeccionar tot el pare de vehicles que hi ha a Ma
llorca, ja que, les revisions actual s s'estan duent al 
dia, únicament es retarda dos, tres, quatre, cinc dies 
des que es fa la sol'licitud de revisió al dia que es fa 
la inspecció, realment. I aixó ha estat degut a la pos
ta en marxa del segon torn de l'ITV que es fa els ho
rabaixes i s'ha aeonseguit d'aqueixa manera evitar tots 
aquells retards que hi havia, que fins i tot arribaven 
fins a .dos i tres mesos de tardan<;a des que ho sol-li
citaven al dia que es feia la inspecció. Efectivament, 
pensam ampliar la xarxa d'ITV de Mallorca i, entre 
altres coses, perque quan el Ministeri decreti l'obfiga
torietat de pagar revisions periódiques als turismes, 
efectivament, l'estació d'ITV de Palma sera més que 
insuficient. Li donaré només un dada, que si entras 
en vigor aquest Decret, l'any 83, hauríem d'inspeccio
nar, perdó, l'any 85, hauríem d'inspeccionar 194 mil 
"ehicles deIs quals 153 mil són lleugers i 79 mil, pe
sats, i l'any 1990 se haurien de passar inspeccions a 
260 mil vehicles, deIs quals 153 mil són lleugers i 107 
mil són pesats. Ates que, dins l'any 83, a Balears, les 
tres inspeccions que des de les tres illes, varen passar 
33 mil inspeccions, de les quals 25 mil només corres
ponen a Palma, és evident que s'haura d'ampliar aques
ta xarxa d'ITV i, concretament, pensam, el nostre pla 
que tenim que aquí hi ha un informe fet per la meya 
Conselleria, pels tecnics de la Conselleria, crec recor
dar el setembre del 83, pensam fer-ne una a Manaeor, 
una a Inca i una més a Palma, i una més a Palma. 
D'aquesta manera, s'han agrupat tots els pobles, alla 
on coro a maxim el seu, excepte excepcionals excep-

cions, valgui la redundancia, no h.i hauria cap poble 
que estas a més de 25 kilómetres d'una estació d'ITV, 
dit aixo és una, entre una d'aqueixes coses per dir que 
també, que també té raó, li don tota la raó que és el 
problema que causa 'que aquestes persones s'hagin de 
despl~ar fins a Palma, no només és aquesta falta de 
capacitat que tendría l'estació de Palma, sinó també 
aixo que voste ha apuntat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
La pregunta següent és la que formula el Sr. Jau

me LluLl Bibiloni, relativa a la participació de les pe
tites empreses en els eredits de la soeietat de garan
ties recíproques. 

1.-e) 
EL SR. LLULL BIBILONI: 

Sí, Sr. President. Sr. Conseller d'Economia i Hi
senda, aquesta pregunta, realment, podria haver d'as
sistir pel real de la compareixen<;a, ahir mateix de 
l'equip rector de la societat ISBA, no obstant nosal
tres pensam que a rel de l'acord del ConseLler de Go
vern de dia 12 de juliol del 84 que va assabentar a 
la Comissió d'Hisenda, fa escassament un mes, a pe
sar, jo diria, que pugui haver d'assistir perque hem 
tengut puntual informació, ahir mateix, crec que seria 
interessant que aquesta Cambra tengués puntual co
nelxement de com s'ha fet aquesta distribució de e re
dits . Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Conseller d'Hisenda, Sr. Cristófol Soler, con

testa. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí. Només dir al Sr. Llu11 que, en primer lloc, 

com va poder constatar ahir, les soeietats recíproques 
no donen credits, sínó que allo que fan és avalar cr~
dits. En aquests moments, pel que pertoca a ISBA, 
que és una societat de garantía recíproca, a la qual hi 
participa el Govern de la Comunitat Autónoma, amb 
74 milions de capital subscrit, fins a la data, s'han 
formalitzat 616 operacions, per un import total de 2.121 
milions. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
La pregunta següent és la que formula la Diputa

da Sra. Maria Encamació Frau Bernat, relativa a la 
política de la dona. Té la paraula la Sra. Maria En
carnació. 

l.-f) 
LA SRA. FRAU BERNAT: 

Gracies, Sr. President. Sr. Gilet, una altra vegada, 
és sobre el mateix tema, paregut, que nosaltres creim 
que en el seu programa tampoc no hi havia res sobre 
la política de la dona. Jo li dic que no hi havia res, 
perque també només hi havia aquests cursets de ... , 
que l'única cosa que ens dedicava era manualitat d'apli
cació a la casa, macramé i ta11 de vestits. Cree que 
aixo no és, en realitat, una política de la dona. Li de
manam que ha fet i que pensa fer sobre la política 
de la dona. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Efectivament, Ji he de re

coneixer, Sra. Frau que el programa de la Conse11eria 
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quant a la dona era bastant fluix, em referesc, concre
tament, al tema d'aquest curset que seria com a ex
periencia piloto Davant aixo, hem iniciat una política 
cliferent, i s'han pres una serie d'actuacions o d'acti
vitats, concretarnent, s'ha comen<;at amb un cicle de 
conferencies sobre distints seminaris, concretament, 
tres cicles, un que ja ha acabat la dona i el dret civil 
i canonic, el segon sera la dona i la tercera edat, i el 
tercer, la dona i la cultura. Anam cap a la selecció 
d'unes jornades de la problematica de la dona a les 
Balears, i del resultat que ens puguin donar aquestes 
jornades, és intenció, almanco, a curt termini, anar a 
la creació de l'Instiiut Balear de la Dona, essent així 
que, per desgracia d'aquesta Comunitat, l'Institut Es
panyol de la Dona, ha estat creat i no s'ha transferit 
res, en absolut, sinó que l'única cosa que han fet ha 
estat omplir-nos de papers, fer-nos una serie de co
mentaris, enquestes i més coses. I nosaltres participa
rem, com hem participat en aquest comen<;ament de 
jornades que s'ha centralitzat a Madrid, sobre el tema 
sexualitat i planificació familiar, com dic, a Madrid, i 
que es duran a terme amb la coHaboració de l'Ajun
tament de Barcelona a Barcelona mateix. Res més, 
moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vol fer ús de la paraula? 
LA SRA. FRAU BERNAT: 

Sí, g¡-aeies, Sr. President. Sí, Sr. Gilet, estic d'acord 
i em pareixen bé aquests cicles i aquestes jornades i 
que es crel l'Institut, el que crec és que tampoc no és 
suficient com a política sobre la dona. Precisament, 
perque crec que s'haurien de fer altres trebalIs, com 
podria ser coneixer la realitat de la dona en aquestes 
iIles, i, sobretot, realitzar el que diu la Constitució, 
que no hi hagi diferencia entre ningú, entre els homes, 
més que res per la condició del sexe. Gracies. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Jo lament no estar 

d'acord perque sempre hi ha una diferencia entre un 
home i una dona, i crec que aquesta és irnmutable i 
incanviable per molts d'estudis que facem . Ara, jo el 
que sí Ji dic és que anam per aquest camí, anam a 
veure quina és la situació de la dona, en aquests mo
ments, a les Balears, i d'aquí ve aquesta realització 
d'aquestes jornades i aquests estudis previs amb tota 
la participació d'associacions, etc ... . , associacions fe
menines o no femenines, les que siguin. l, per tota la 
resta, crec que aquest és el camí que hem de seguir, 
entenc que, per desgracia, el que no s'ha transferit és 
el concepte «promoción de la mujer», en termes lite
rals, sense res més, i nosaltres hem d'aportar aquesta 
promoció, amb les dotacions pressupostaries í econO
miques corresponents, naturalment alXO representa 
una des pesa deIs propis doblers de la Comunitat i en 
aquest sentit estam actuant dins una acció de reali
tat, és a dir, adequar la despesa que es pugui produir 
en una situació real i en aquest, dic que en aquest 
sentit estan totes aquestes gestions rniciades fins avui 
que poden desembocar, no ho confirm, sinó que és la 
intenció, desembocar a l'Institut Balear de la Dona. 
Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies . La darrera pregunta és la que for

mula el Sr. Josep Alfonso Villanueva, relativa a la po-

lítica de la indústria del moble per paBiar els efectes 
de la insularitat. Té la paraula el Sr. Josep Alfonso 
Villanueva. 

l.-g) 
EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller d'Indústria, 
supos que sap, tan bé com tothom, la crisi que esta 
travessant la indústria del moble a les nostres illes, i 
que hi ha certes zones d'aquestes i!les en que aquesta 
crisi afecta, molt directament, a tota la renda de la 
zona. Evidentment, la indústria del moble és una in
dústria que esta molt marcada pel que es diu el cost 
d'insularitat i, fonamentalment, pel volum que té el 
producte, tant materia prima com el producte que es 
produeix. Jo li volía fer, a socaire d'aquesta pregun
ta, si m'ho per:met, unes preguntes que són conse
qüents. En primer lloc, si ha pensat, el Conseller, en 
un Pla o un possible Pla de reconversió d'aquest sec
tor, sí han fet estudis sobre la crisi d'aquest sector i 
si s'han posat d'acord, perdó, si s'han posat en con
tacte amb l'Administració Central per poder palEar, 
almanco, una part del cost d'aquest sector que és el 
que representa la insularitat. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sr. President. Dir, Sr. Josep Alfonso, voste ho ha 

dit, efectivament, el sector del moble esta travessant 
una crisi, fa ja uns quants anys, i li he de contestar 
dient que els efectes de la insularitat, damunt el sec
tor del moble, igual que dins -altres sectors, i concre
tament dins el moble, alla on el producte té una bai
xa relació, com vosce molt bé ha dit, en preu i volum, 
aquests efectes els podríem xifrar en una disminució 
de la competitivitat motivada, precisament, per aquest 
cost de transport, primer a la importació de materies 
primes, tant de la península, com de l'exterior i, se
gon, en el transport del producte acabat, especialment, 
dins la incidencia que té, precisament, el volum, com 
voste molt bé ha dit. Per palEar, en la mesura que 
sigui possible, aquests desavantatges, la Conselleria de 
Comer<; i Indústria hem actuat dins una serie de Ií
nies que pas a explicar-li immediatament. Hem actuat 
fomentant la formació d'accions coHectives que fun
cionen com a central s de compres, aconseguint, d'aquei
xa manera, un doble estalvi, com és rnillors condicions 
dins el preu de compra i una menor incidencia da
munt el cost del transport, se n'han constituIdes, re
centment, dues, una MADERESA, que és una acció co
Hectiva de deu empreses associades i, en aquests mo
ments, s'esta negociant l'ampliació a dotze rnés, la 
qual cosa suposaria un total de 24 empreses associa
des, i una altra acció col-lectiva, a Eivissa, que es diu 
EIVIFUSTA, que esta integrada per 12 empreses:' Tam
bé per disminuir la incidencia d'aquest cost del trans
port del producte acabat és necessari, pensam i així 
ho hem afirmat moltes vegades, dotar aquest d'un ma
jor valor afegit, la qual cosa suposa aconseguir incor
porar creativitat i nous dissenys en els nostres pro
ductes, i és així iambé que la Conselleria ha potenciat 
la creació de ducs accions coHectives més, amb uns 
[ins cIarament identificats amb el dísseny í la comer
cialització, concretament, una d'elles és COTESA, que 
és integrada per 20 empreses, alla on el seu objectiu 
és la fabricació i comercialització de noves línies de 
productes del moble auxiliar i esta en contacte amb 
equips de dissenyadors, per definir el producte, estu-
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dis de mercat, disseny i marqueting, i una altra co
Hectiva, també, que s'ha formada a Manacor, compos
ta per dotze empreses, alla on l'objectiu inicial és el 
disseny d'unes línies amb uns nous dissenys, basats 
sobre el moble mallorquí tradicional. 1 aquestes línies 
d'actuació responen a un estudi de diagnosi que ja es 
va fer finanyat per la Conselleria i que el va fer la 
Fundació BCD de Barcelona. Dins aquest context, tam
bé, del disseny de marca, de moda, la Conselleria va 
concedir beques, de cara a la creació del futur centre 
de disseny i, concretament, una per al disseny del mo
ble, a l'Escola de Mila, d'Italia. També r ecordaran, no 
fa molt, es va presentar l'exposició «Diseño" Diseño,,¡ 
a la Llotja, i li puc dir que, de día 10 a dia 15, tendra 
Hoc a Manacor el primer seminari sobre disseny i moble, 
també impartit per la Fundació BCD, de Barcelona, i 
subvencionat p er la ConselIeria de Comen; i Indústria. 
Aixo és el que hem fet, el que ha fet la Conselleria de 
Comen; i 1ndús tria, ara bé, per una altra part, com 
voste ha dit, el cost d'insularitat i, aquí ja dins una 
altra línia, i que no només afecta el sector deis mo
bIes, sinó que afecta molts altres sectors, el Govem 
ha Huitat, i aquesta és la paraula, ha lluitat per acon
seguir, almanco, les mateixes compensacions, encara 
que corregides, d'acord que té Canaries, en virtut del 
Reial Decret 2.945/82, i que estableix una serie de 
compensacions en els nolits. Molt bé, jo pens que és 
un dret que té, que tenim tots els ciutadans d'aques
ta Comunitat i que, a més ve determinat a l'article 
138, punt 1 de la Constitució, pero la nostra impres
sió és que, en aquests moments , pareix esser, que no 
hi ha voluntat política, per part del Govern, que se'ns 
donin aqueixes igualtats damunt els nolits, de totes 
f0l1mes el Conseller de Transports, el Sr. Font, em 
consta que continua lluitant per aquest campo Gra
des. 

EL SR. ALFONSO V1LLANUEVA: 
MoItes gracies, Sr. Conseller, sí, que la pregunta 

tenia un signe moIt concret, que era parlar de la in
sularitat del moble, precisament, perque és un deIs 
sectors aquí on, de ver, hi ha insularitat, i ben de ver. 
Ara, el que entes, el que voste diu és que fan ges
tions globals, pel tema d'insularitat, del cost d'insula
ritat i, potser, si em permet que li digui, que és aquí 
on s'estan equivocant. El cost d'insularitat, global
ment, pot, té una incidencia petita, en canvi, dins la 
indústria del moble, el cosi d'insularitat té una inci
dencia molt grossa. Per tant, crec que haurien de sec
torialitzar aquestes impressions o negociacions, preci
sament, amb aquells sectors, en que el cost d'insulari
tat sí és molt important. 

EL SR, OLIVER MUT: 
Sr. Alfonso, jo me n'alegr molt, de sentir-li dir 

aixo, no passi pena que jo agaf aquest repte que vos
te m'ha fet i diré al Conseller de Transports, comen
~arem afer feina i, efectivament, aconseguir aixo, i 
pareix que voste, amb aixo que diu, ho podem acon
seguir. Jo el que li vull dir és que, efectivament, m'ha
via fet unes tres preguntes que no les he contestades, 
cree que una ja li he contestada ara, que és a veure 
si hem tengut contactes amb l'Administració Central, 
supos que es re feria en aquest cas concret, pensam, i 
aquí el Sr. Font, si un acas llavors ho pot afirmar, les 
paraules meves que farem aquests contactes, eIs estu
dis, ja li he dit que tenim estudis fets i que hem fet 

feina dins aquest camp i el Pla de reconversió, lúgi
cament no tenim un Pla de reconversió estructurat, 
en aquests moments, pero sí sap i ho veura dins el 
pressupost del 85 que ja hi ha uns estudis de cara a 
la reconversió industrial per veure la captació d'em
preses noves també per ampliar les empreses que 
tenim aquí. 

2.-a) 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Srs. Diputats. El punt següent de 
l'Ordre del Dia fa referencia a les Mocions. En pri
mer lloc, examinarem i debatrem la relativa, presen
tada pel Grup Parlamentari Socialista, congruent a la 
1nterpeHació 830 i relativa, com deia, a la relació del 
President del Govem de la Comunitat Autonoma amb 
les empreses adjudicataries d'obres. Volen que es pro
cedesqui a la lectura? 

No fa falta , aleshores pot passar a la tribuna. Dis
posa Sr. Diputa t, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Entenem 

que la funció de les Mocions no és intentar reproduir 
el debat de la InterpeHació de la qual procedeixen, 
sinó donar oportunitat a la Cambra perque manifesti 
la seva posició tregui conclusions en relació en aquest 
debat i, a la vista de les dades que han estat utilit
zades, pugui prendre les determinacions, les decisions 
que cregui oportunes amb el caritcter conegut, que 
quan es dirigeixen al Govern, en materies de la seva 
competencia, tenen un to de recomanació, no vinculant 
jurídicament, sí políticament i quan es dirigeixen ac
tivitats parlamentaríes estrictament, logicament els nos
tres acords sí són vinculants. Jo voldria recordar que 
la 1nterpeHació del Grup Socialista en aquesta mate
ria es referia als següents punts: a) Criteris per a I'ad
judicació d'obres, b) Vinculació del President de la 
Comunitat Autonoma amb empreses adjudicataries 
d'obres i c) Criteris del Govern sobre el tractament de 
la informació sol'licitada pel Parlamento Evidentment 
l'adjudicació d'obres í vinculacions personals són dues 
qüestions separables, inteHectualment separables, pero 
indiscutiblement connectades quan la circumsHmcia 
de la vinculació personal pot enterbolir el fet de l'ad
judicacíó. Els fets exposats a la 1nterpeHació, les da
des exposades a la InterpeHació afectavcn l'adjudica
ció amb independencia i de la relació o vinculació del 
qeu cregui oportunes amb el caracter conegut, que 
President, i nosaltres haguéssim volgut que quedas 
cIar que, en taIs circumstancies, les que varem expo
sar i que per a nosaltres eren suficients, no es podia 
aprovar aquella adjudicació, com a mínim, des del 
punt de vista polític, que és l'únic que correspon al 
Parlament expressar, i per aixo ID havia un punt de 
la nostra Moció que feia referencia, per separat, en 
aquest aspecte, amb coherencia i congruencia a la 1n
terpeHació, que es va entendre que no era procedent 
debatre, no entrarem en debat ni en exposició d'aques
tes raons, aprofundint en aquest punt; no ha pogut 
esser, i hem de respectar la decísió, malgrat que no 
estam d'acord amb els criteris que s'han utilitzat per 
mutilar aquesta Moció, Els fets i circumstancies ex
posats en aquella 1nterpeHació acreditaven, a parer 
nostre, una vinculació del President amb «Construccio
nes Torcal, S.A,» i amb «Promociones Zeus», dades 
que no varen esser ni contradites ni desvirtuades, no 
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ho han estat encara a hores d'ara, i que apuntaven 
una realitat que nosaltres conslCieram insatlstaetona, 
que la majona deIS llllervinents 1 que ~'epresencaven 

la majona neis presents en aquesta Cambra varen 
conSlQtrar insatistactona, varen expressar la seva pro
funda preocupació, els seus grans dubtes i. l'existencIa 
d'ombres que atectaven, senosament, la confianc;:a ne
cessaria. La desvinculaeió es va voler acreditar amb 
un document que no hem vist, pero que tampoc no és 
el tem.a central, ni de la Moció, ni de la nostra pro
posta, en qualsevol cas és un element més que ha d'es
ser objecte d'examen i valorneió dins el conjunt de 
circumstancies que permetin establir si hi ha hagut 
una desvinculació r eal i no estrictament formal del 
Presó.dent d "aquestes empreses. Cree que hem dut 
aques t assumpte, delicat, com el que 'més, amb respec
te i prudencia, no hem fet acusacions precipitades, no 
volem tampoc prejutjar més que aBo que els fets ja 
es cuiden per si soIs de palesar i evidencien per si 
soIs, podríem haver fe t una Moció que avan<;:as con
clusions que nosaltres ereiem que, legítimament, po
díem, ja, intentar que aquesta Cambra fes seva i que 
nosaltres les haguéssim tretes ja per endavant, pe1 
nostre compte, pero volem que quedi rot dar, esta en 
joc la credibilirat del President d'aquesta Comunitat 
Autonoma i volem que hi hagi totes les ¡;aranties per 
assentar unes concIusions que aportin Hum definitiva 
en aquesta qüestió, per aixo ens hem decidit a propo
sar la creació el'una Comissió d'Investigació que ente
nem que és el millO!- camí per treUl-e conseqüencies 
congruents i adequades amb allo que va ser el debat 
sobre la InterpeHació, a la qual ens referim. Una Co
missió d'Investigació és un mecanisme reglamentari, 
normal, habitual, útil i adient en aquesta ocasió i, per 
tant, creim que és aceeptable per a tothom fer aques
ta Comissió i que faci feina en el tema que nosaltres 
proposam. Una Comissió per investigar fets, tots els 
fets .i circumsUlllcies que tenguin influencia o relació 
amb un procés de vinculació o desvinculació real o 
encoberta, directa o indirecta, una investigació per ar
ribar a conclusions" no a sentencies, nosaltres ente
nem que les Comissions d'Investigació no són per jut
jar ningú, un Parlament no és una jurisdicció, sinó 
per arribar a conclusions, per establir uns fets. Volem 
qu.e aquesta Cornissió faci feina de forma rigorosa, 
que faci un treball profund, no superficial, amb tanta 
fermesa com respecte, pero que arribi fins al fons de 
la qüestió. Aquesta és la ilostra disposició en el mo
ment de proposar l'aprovació d'aquesta Moció que su
posa la creació d'una Comissió d'Investigació, relativa 
a la vinculació del President amb les empreses adju
dicataries d'obra que varen esser esmentades a la In
terpeHació sobre aquest tema. Moltes gracíes, Srs. Di
putats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies , Sr. Pons . 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. President, Sres . i Srs . Diputats. Efectivament, 

hi va haver una Interpellació a la qual ha seguit aques
ta Moció. Jo també voldria, contrariament, avui, aban
donar tota casta de retorica i anar a jutjar, en alIo 
possible, només els fet s , uns fets que voste Sr. Pons, 
acaba de dir, que no quedaren prou clars, i als quals 
jo, si m'ho permeten, voldria donar un petit repaso 
Jutjam, voste ho h a dit, les possibles vinculacions de 

qui vos parla amb dues ernpreses de construcció que 
varen optar a unes contraemcions, examinem, dones, 
els tets, perqué aquesta Comissió que \fostes vol en 
crear, tengui una base aquí on treballar. L'article 22 
de la Llei de Contractes de l'Estat diu que qualsevol 
proj ecte que es referesqui a obres de primer establi
ment o de reforma o de gran reparació, ha de tenir, 
com a rrunllll, qualsevol que sigui la seva quantia, 
una memoria, uns planols, un plec de prescripcions 
tecniques i un pressupost. EIs requisits contemplats 
en aquest article, 22 a), apareien complimentats en els 
expedients exactament a tots els expedients als quals 
ens r eferim. És cIar que abans de fer-ne J'adjudicació, 
es varen consultar, com a IlÚnim, tres empreses eapa
citades per a l'execució de les obres i es fixa, amb la 
seleccionada, el preu just del contracte, i se'n deixa 
constancia de tot amb l'expedient, amb la qual cosa 
s'ha donat compliment a allo que es preveu a l'arti
ele 37 «in fine », de la LIei de Contractes de l'Estat i 
a l'article l18 del Reglament de Contractació. S'ha de 
fer constar, en aquest punt, que, a més, I'adjuclicació 
es fa a favor de l'empresa que havia formulat l'oferta 
rnés avantatjosa, així les coses, examinam, amb dete
niment, la legalitat de les empreses adjudicataries, re
forma interior del Consolat de la Mar, són quatre 
obres, que hem d'examinar, és curto Va ser adjudicada 
a «Promociones Zeus» dia 23 de febrer de 1984 per 
acord del Consell de Govern, a la sessió d'aquella ma
teixa elata, "Promociones Zeus» es va constituir dia 26 
ci'agost de l'any anterior, va ser donada el'alta amb !li
cencia fiscal, el 31 d'octubre del 83, va obtenir la qua
lificació con~ a empresa de construcció, inscrita en el 
Registre Industrial, dia primer de febrer de 1984 i a 
la Seguretat Social el 22 de febrer d'aquest mateix 
any, 84; d'acord amb la legislació vigent no es neces
sitava cap qualificació especial, ja que el pressupost 
d'aquelles no excedia de 5 milions de pessetes, per 
tant, no hi havia cap inconvenient legal per fer-ne l'ad
judieació a l'empresa esmentada i, a més él més, aque
lla havia fet constar la fian~a definitiva que es va 
constituir degudament per l'import del 4 % del pres
supost total de l'obra, que és el que exigeix I'articIe 
113 ele la Llei de Contractes de l'Estat i, per cert, mit
jan<;:ant aval bancari, perque així ho permet l'orelre del 
Ministeri d'Hisenda del 23 de mar~ del 72; vull també 
fer constar que aquesta és la garantia basica que l'exe
cució de les obres es fara exactament amb les condi
cions contractades; jo no veig aquí cap fantasma ni 
cap tipus d'obscurantisme. Hi ha, Sres . i Srs., tampoc 
no puc admetre que s'utilitzas llavors ni s'utilitzi ara 
I'argument del fet que l'empresa no tenia personal as
segurat, perque no hi ha cap obligació d'exigir-ho, i, a 
més, perque . és practica general i legalitzada de la 
constru.cció [ér tant sub-contractes com contractar per
sonal per obra determinada, no hi ha cap empresa mai 
que es pugui presentar a una obra, sigui de la classe 
que sigui, disposant de tots els elements, tant picape
drers, com fusters, com llanterners, com decoradors, 
com coHocadors de mampares, poc importara, per tant, 
que en tenguin un tot solo que no en tengui cap, la 
construcció, pens, que és una cosa molt més compli
cada que aixo. Obra reforma interior de la Conselle
ria de Turisme, si en els termes de la contractació 
efectuada el 23 de febrer eren completament correc
tes, si llavors no hi havia cap inconvenient, manco n'hi 
podia haver el dia 10 de maig del 84, data en que el 
Consell de Govern acorda contractar, també, amb "Pro-
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mociones Zeus» la reforma esmentada, ja que no ha
via alterat, en absolut, cap variant de legalltat í en 
canvi sí que es tenien pro ves de la plena capacitat 
del contractat, davant elS servelS tecll1cs, ja que ha
vía dut a terme, amb plena satIsfacció les obres del 
Consolat de la Mar; quins inconvenients, idó, se li po
dien posar? Tota vinculació que queda per investigar 
és clara i meridiana, tota la vinculacló esta explíClta 
a l'Escriptura Fundacional de "Promociones Zeus», en 
forma part, com a soci, un parent, i die la paraula pa
rent entre parentesis, per afinitat, que no dos, com es 
va dir, i amb un 25 % del capital. Dues qLiestions més. 
"Promociones Zeus» sí té un domicili social, el té i 
propi, segons es despren de l'Escriptura Fundacional 
i, a més, diferenciat del de "Construcciones Torca!». 1 
respecte a allo que es va demanar del desembossa
ment del capital social, és de suposar que, com a so
cietat anónima que és, quan reti comptes de la seva 
activÍtat davant qui pot investigar la seva gestió eco
nomica haura de portar els justificants oportuns, 
pero, pens, que mai no li ho podia dcmanar el Con
seU de Govern, que maí no ha ha\'ia de fer, ni que 
ningú no li hauria mai permes. 1 ara, tornem arrera 
en el temps, anem a dia 21 de juliol de 1983, el Con
seU de Govern ha d'adjudicar unes obres de refOl-ma 
urgents de poca importancia i té davant tres ofertes 
de tres empreses, i tates tres poden dur a terme les 
obres en qüestió, no és un problema de capacitat, ni 
de preparació ni de garanties, i el Consell de Govern 
elegeix en els dos casos, al mateix temps, l'oferta més 
economica, «Construcciones Torcal" era una. empresa 
constitu-¡da de manera legal, amb tots els requisits le
gals exigits, pero teni~, segons vos~es, el greu incon
venient que jo l'havia fundada l'any 1969, emperó, i 
aquest és l'empero, jo me n'havia desllig::lt per venda 
de les meves participacions, de les que tenia, abans de 
la data de la licitació, i aixo són fets irrefutables, do
cuments mercantils amb fe pública i forr;a de prova; 

'importa poc si "Construcciones Torcal» figurava, lla-
vors, com a meya fins a juliol del 84 en el Registre, 
perque en aquella data no s'atorgas l'escriptura públi
ca; i no vos ha d'estranyar, tampoc, que "Construc
ciones Torcal» es presentas a concursos i obres pú
bliques, ja que durant els anys de la seva curta his
toria, ella tota sola o amb combinació, exactament, 
amb una aItra empresa havia executat obres per a 
l'Ajuntament de Palma, per a Obres de Port de Palma, 
per a Serveis d'Obres Militars de la Tercera Regió 
Aeria, per a Associacions de Velnats, havia estat con
tractista de GESA, del Patronat de les Cases de l'Aire, 
de la Telefónica, de «Butano», de CAMPSA, i de la 
Subsecretaria d'Aviació CiviL Cree, senyores i senyors, 
que la Comunitat Autónoma contracta i contracta bé, 
ja que tampoc, en aquest cas, no hi havia cap n'lega
litat. Ens queda el terna de la inhibició, aquest que, 
al Sr. Pons, el va preocupar tanto Pens que tampoc, 
en aquest cas, no va actuar amb exactitud, la possibi
litat d'inhibició no es dóna en virtut de la Llei de 
Contractes d'Estat, sinó que per poder-la treure aquÍ, 
va ser, es va haver d'acudir a un Decret-Llei d'incom
patibilitats de dia 13 de maig de 1955, que va estar en 
vigor a l'Ordenament Jurídic fins a l'entrada en vigor 
de la Llei d'Incompatibilitats d'Alts Carrecs, de dia 26 
de desembre del 83, és a dir, que dues obres estarien 
en un sistema, i dues, en J'altre. Peró crec que aques
ta legislació va dirigida únicament i exclusivament als 
membres de l'Administració de l'Estat, no tan soIs per 

la dicció literal i per la interpretació lógica, sinó, per
que SI a mes, no tos així, aelxana sense sentit la re
serva de Líel Autonómica, contenguda a l'anicle 33, 
paragrat tercer ae l'Estatut a'Autonomia, d'acord amb 
el quai una Llei del Parlament, es retereix a aquest, 
al l'anarnent Balear, aprovada per majoria absulUta 
ha d'establir l'organització del Govern, les atribuclOns 
i l'Estatut personal de cadascun deIs seus components, 
i el mateix mu el 32.7., que especifica aixo mateix, per 
al President. Aquesta interpretació ha donat origen, 
sense cap dubte, a les diferents lleis d'incompatibili
tats d'Alts Carrecs aprovades per altres lants Parla
ments d'altres tantes Comunitats Autónomes, i fins i 
tot, a la nostra, dins el marc de la Llei de Regim Ju
rídic, aquesta ha estat la nostra posició, pero, encara 
que donassim més for¡;a i més vigor a la disposíció ele 
l'article 47_3. del mateix Estatut d'Autonomia, que es
tableix que en tot allo que no estigui regulat pel dret 
propi de les Illes Balears hi sera d'aplic.1ció supleto
ria el dret de l'Estat, i si, precisament per aixo, ac
ceptavem la conclusió que comporta l'aplicació suple
toria del Regim d'incompatibilitats, dictat per l'Estat, 
als Alts Carrecs de la nostra Comunitat, previament 
hauriem de fer, fon;:osamenl, la cOmpaLU1.<;a entre el 
Decret-Llei de 13 de maig del 55 esmentat, i la Llei 
25/83 de 26 de desembre que el substitueix, el Decret
Llei parla deIs assUlllptcs en que hi hagin tengut part 
ells, es refereix als Alts Carrecs, o persona de la seva 
família, fins al segon grau civil, mentre que la Llei, 
en voler-ho explicar millor, en voler concretar encara 
millor aquesta situació recull, dins l'article 9, que par
la d'elfs, els Alts Cauecs, el c6njuge, o les persones 
de la seva família dins el segon grau civil, en els dos 
casos, Sr. Pons, tant en el del Decret com en el de la 
Llei, els parents del conjuge ni existeixen i, a més, per 
tant, queden exclosos d'aquesta incompatibilitat, fins i 
tot en el Decret, hi queda el conjuge, molt més el parent 
del conjuge. Pero encara podríem intentar aprofundir 
un poc més, en aquest terna de la inhibició. La inhi
bició pot tenir qualque efecte o qualque conseqüencia 
en els casos en que la decisió depen de la persona 
que, teórica:men1, s'hauria d'inhibir, pero ens trobam 
davant un cas en que la decisió ha estat adoptada per 
unanimitat per un organ coHegiat, no per una perso
na, sense dubte, la inobservancia de l'obligació d'inhi
bir-se, amb un organisme coHegiat que hagi adoptat 
per unanimitat, una resolució, fa absolutament invia
ble la pretensió d'invalidesa de l'acte administratiu i 
molt manco el de la responsabilitat, la inhibició no 
hauria canviat en res la situació. Cree, senyors, per 
tant, que no és un mament per crear fantasies ni do
nar peu a elucubracions contra les persones, crec que 
tots tenim obligació de ser concrets en aquests fets i 
clars en' aquestes intencions, perque fets que ens afec
tin, en aquest cas, no n'hi ha cap altre, són aquestes 
quatre obres i aquestes quatre circumstimcies, i no 
se'n poden cercar més. "Promociones Zeus» podia, per 
tant, conoorrer a les obres de la Comunitat Autonoma, 
tenia tots els requisits legaIs per fer-ho, "Promociones 
Zeus» no és cap empresa fantasma, té una seu social 
propia, paga els seus imposts i ha demostrat que té 
capacitat per dur a terrne els seus compromisos, que
da demostrat que les meves vinculacions amb aquesta 
empresa no existeixen ni han existit, i pensam que 
queda demostrat, també, que em vaig desvincular de 
"Construcciones Torcal» dia 8 de juliol de 1983. Pens, 
que amb aixó, i amb la seguretat que l'obra es va ad-
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judícar sempre a l'empresa que oferí millar preu, 
amb la qual cosa defensavem únicament i excluslva
ment, eIs interessos de la Comuuitat, pens que, amb 
la demostració teta per ambdues empreses, «Construc
ciones Torcal» per la seva experiencia en contracta
cions públiques i "Promociones Zeus» per la qualitat 
de les obres efectuades, eren plenament i perfecta
ment idónees per a aquests treballs que han tet. Que
da clar, també que la inhibició, en tot cas, fent una 
interpretació molt amplia de la legislació, únicament 
hagués estat aplicable en els supósits de «Construc
ciones Torcal» i, a m és, era, absolutament, irrellevant. 
Sres. i Srs. Diputats, podeu votar, favorablement o no, 
la creació d'una Comissió d'Investigació, peró crec que 
les meves vinculacions no tenen res a investigar, són 
aquí, aquí les teniu, votau allo que cregueu en cons
ciencia , i teniu la seguretat que, en cas de votar afir
mativament, compartireu, compartiré amb vosaltres el 
suport en aquesta manifestació i crec que el meu Grup 
m'acompanyara, pero afegesc que les conclusions no 
reflectiran mai res m és que aixó que avui vos he ex
posat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. President. Vol intervenir? Disposa, Sr. 

Pons, d'un temps de c inc minuts . 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sr. President, Sres . i Srs. Diputats. No consumiré 

ni un segon del temps escassíssim que em con-espon 
en dir que 'crec que estam davant una situació bas
tant irregular, des del punt de vista reglamentari, per
que el tema de ' la Moció era un altre, i reobrir el 
debat d'allo de l'altre día és molt distint. Pero, com 
a minim, el President em concedira que s'ha obert 
una qüestió incidental, i que jo tenc dret a contestar, 
sigui o no congruent, amb el que jo he dit, a a110 
que s'ha dit per part del President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Així éso 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Jo no entraré en el tema de les caracteristiques 

de les obres , perque aquest és un tema que no pro
cedeix, i que ens duría, en tot cas, a un tema que no 
s'ha permes que sigui tractat aquí, nosaltres volíem 
no aprovar el Govern per aquesta actuació, pero el 
;Reglament i la Mesa ens han impedit entra~hi. Sr. 
President, voste no ha desvirtuat ni una coma, ni un 
punt dels fets que jo vaig posar en aquesta Cambra 
dia 15, ni un punt, ni un milígram, ni un milímetre. 
Voste diu que les empreses de eonstrucció és indife
rent si estan inscrites o no a la Seguretat Social, que 
no necessitaven estar inscrites a la Seguretat Social, 
perdó, jo el que li dic és que qualsevol empresa, 
d'acord amb el text de la Seguretat Social, text refús 
de la Seguretat Social, Llei, article 63, els empresaris, 
com a requisit previ i indispensable a la iniciació de 
les seves activitats, sol'licitaran la seva inscripció en 
el regim general de la Seguretat Social, i li dic que és 
una infracció greu, segons el Reglament de Faltes i 
Sancions, de dia 12 de setembre de 1970, iniciar les 
activitats sen se haver formulat, previament, la inscrip
ció en el regim general de la Seguretat Social, «Pro
mociones leus» va comen<;ar les seves activitats sense 
haver complit aquest requisit previ i indispensable, i 

ha estat desenrotllant les seves activitats durant tot 
el temps en que les hagués, teOricament, que no n'ha 
desenrotllada cap, loglcament, que les hagués desen
rotllades, sense estar inscrita a la Seguretat Social 
més que tres dies, i amb un sol treballador, durant 
dos dies. Voste diu que és normal a les empreses de 
construcció sub-contractar, efectivament, és molt nor
mal, a les empreses públiques, a les contractes d'obres 
públiques, només passa que per sub-contractar, segons 
la Llei de Contractes de l'Estat, és imprescindible, pri
mer, que l'empresa adjudicataria hagi fet, com a mÍ
nim, un 20 % del pressupost total del contracte, se
gana, que l'Administració autoritzi, expressament i amb 
caracter previ que comenci afer feína l'empresa ses
sionaria, aquesta sessiÓ. Pot dir voste, si el Govern 
que presideix ha autoritzat la sub-contracta a favor de 
qualcú, de les obres que varen ser adjudicades a «Pro
mociones leus»? Pot dir si s'havia fet, per part de 
"Promociones Zeus» per part de «Promociones Zeus» el 
.20% de les obres que se li havien adjudicat en el mo
~ent d'aque"tes suposades sub-contractacions? Perquc 
l'altra alternativa, una empresa que no té treballadors, 
és acudir al prestamisme laboral que esta radicalment 
prohibit per les nos tres Lleis i Normes Laborals, i si no 
tenia treballadors i no va sub-contractar, perque no ho 
va fer, i vostes, a més, no ho varen autaritzar ni havia 
feí; el 20 % de les obres, l'únic que podia fer era utilit
zar treballadors d'una altra empresa en condicions, abso
lutament, irregulars . No entraré en el tema del docu
ment que voste exhibeix com a definitíu, li diré que 
per a mi no és un document mercantil amb fe públi
ca, pero no entrarem perque aquesta és una discussió 
academica. Voste ha dit per gui havia fet cbres "Cons
trucciones Torcal» i curiosament, entre aquestes enti
tats públiques i organismes públics, no hi havia el 
Consell General Interinsular, mentre UCD va tenir la 
responsabilitat de governar i, curiosament, en el mo
ment que vostes arriben al Consell General Interinsu
lar, subrogat al Govern, a les funcions del Govem, 
del Consell General, comencen les empreses a les quals 
voste esta vinculat a fer obres en aquesta entitat i en 
aquest organisme. Tema de la inhibició, nosaltres no 
hem parlat de nuHitat, aquest no és un problema de 
legalitat, i ja ho vaig dir a la InterpeHació, em sem
bla, realment sorprenent que voste digui que, en tot 
cas, aixo és un problema que afecta l'Administració de 
l'Estat, aquest és un problema poIític i, sense entrar 
en normes legals, que n'hi ha d'altres que són addul
bies, com la Llei de Procediment Administratiu, una 
autoritat que esta a un organisme públic que contrac
ta obres, al marge que ho digui. .. 

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

EL SR. PONS IRAlAZABAL: 
Sí, Sr. President. Al marge que ho digui un Decret

Llei o un Reglament, sembla que s'ha d'inhibir de 
prendre part a una decisió que afavoreix directament 
a unes empreses a les quals eIl ha estat vinculat fins 
ahir mateix, aquest és un principi polític, i nosaltres 
aquí, no jutjam legalitat, ja he dit que aquest no és 
un tribunal, l'únic judici que podem emetre és polí
tic i políticament li die que el nostre Grup, a aixo, ha 
censura. A part que jo entenc que el fet d'estar a un 
organisme coHectiu no significa que la inhibició no 
jugui, a un organisme coHeetiu també es poden inhi-
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bir i també es poden abstenir i no participar a deter
minades decisions. Jo entenc que la intervenció d'avui 
del President, que és una intervenció feta a deshora, 
amb més reflexió i amb més dades o amb més argu
ments legals deIs que eH ha cregut que podia adduir, 
els fets, que és el que nosaltres entenem que va dei
xar en aquesta Cambra un dubte, una preocupació i 
una ombra, i precisament perque els fets no han estat, 
en absolut desvirtuats, aquesta Comissió d'Investigació 
que hem proposat és convenient, prudent i necessaria, 
fins i tot per al President, que s'aprovi, com eH ma
teix ha admes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Sr. President, té voste 

la paraula. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. President. O jo no m'expres o el Sr. Pons té 

la virtut de no entendre'm. Jo he concretat a quatre 
moments i a quatre situacions, i en el moment i a la 
situació a que jo m'he concretat, que és quan el Go
vern va donar obres, li he dit que l'obra es va donar 
el 23 de febrer, de «Promociones Zeus», i que aquesta 
havia estat constituida el 26 d'agost de l'any anterior, 
alta de Hid:ncia fiscal el 31 d'octubre, qualiticaciól 
com a empresa de construcc1ó i inscrita en el Regis
tre Industrial el primer de febrer, i d'alta a la Segu
retat Social, com voste molt bé ha dit, dia 22 de fe
brer del 84, que és el moment inicial en que el Govem 
li dóna una feina. El fet que després el personal, l'úni
ca persona que aquest senyor tenia, que aquesta em
presa tenia, en el moment en que se li va donar la 
contractació, la donassin o no la donassin de baixa, no 
afecta, en absolut, en funció de la Llei de la Segure
tat Social del Reglament per perdre ni el seu número 
de qualificació ni el fa canviar, en absolut, si no, pen
si vost'e que qualsevol d'aquests hotels que per tem
porada tanquen, deixarien d'estar com a empreses a 
la Seguretat Social i no hi es tan, simplement a un mo
ment determinat, no tenen nlngú; per tant, el dia que 
se li va adjudicar l'obra compIia amb tots els requi
sits i, per tant, totes les aItres elucubracions que voste 
ha fet, no tenen res a veure, i quant que no haguem 
desvirtuat cap ni un del fets, només volia recordar-li 
que voste, des d'aquesta tarima, va dir que estava con
veuc;ut que no es podria suportar una inspecció sobre 
si tenia el capital desembossat, voste va dir que no 
tenia ni tan soIs domicili propi, voste va dir, en una 
paraula, que era un fantasma, jo no crec que als fan
tasmes ningú no els faci avals bancaris. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. Els aItres Grups, vol en intervenir? Per 

que em demana la paraula? Pero ja han tengut vostes 
oportunitat. Sí, senyor. Ha obert la qüestió incidental, 
ha intervengut, voste I'ha replicat i eH la tanca. Havia 
intervengut en la primera 'exposició. El Sr. Sebastia 
Serra té la paraula. Disposa, Sr. Serra, d'un temps de 
deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Ens 

trooam, avui capvespre, amb dues contradiccions que 
pensam que s'han d'exposar i clarificar. La primera 
contradicció és que, avui matí, ahir horabaixa i fins i 
tot fa una estona, hem discutit i votat una Moció de 

Confian<;a que el Govern de la Comunitat Autónoma 
ha presentat, i volem recordar que aquesta Qüestió 
de Confianc;a, aquesta MocÍó de 'Confian<;a, basicament, 
es va presentar, s'ha presentat, per tata una polernÍca 
pública que, en certa manera, es va agreujar a rel del 
debat sobre la contractació d'obres que 1ant el Grup 
Socialista com Esquerra Nacionalista (PSM) havÍem 
demanat, havíem, ens havÍem preocupat, insistentment, 
per aquest tema. Per tant, creim que no esta de més 
pensar en aquesta contradicció, que en aquests mo
ments discutim una Moció per crear una Comissió 
d'Investigació quan hi ha hagut una Moció de Con
fian<;:a que, de fet, el Govern l'ha guanyada, l'oposició 
l'hem perduda, peró pensam que, evidenlment, la Mo
ció de Confian<;:a ha estat una fuita per endavant, ha 
estat una manera de sortir-ne, amb més habilitat o 
amb menys habilitat, pero, evidentment ens tornam 
trobar a un punt de partida, a un punt de partida, si 
bé amb una important contradicció que ha estat el 
debat que hem tengut anteriorment. Perú, hi ha una 
segona contradicció, una segona contradicció que per 
Esquerra Nacionalista (PSM) és especialment greu, 
els elements que el Sr. Cañellas acaba ele donar a 
aquesta Cambra, pensam, no només que es donen a 
deshora, com s'ha dit fa un minut, sinó que són ele
ments que s'havien d'haver donat fa més de mig any, 
fa més de mig any, quan aquest tema va sortir a rot
llo i quan tata la opinió pública va comen<;:ar a espe
cular, a informar-se d'aquestes qüestiol1s, i ens dema
nam per que el Govern de la Comunitat Autónoma, en 
aqueU moment no va sortir, públicament, a exposar 
totes aquestes raons, de tipus legal, que avui el Go
vem de la Comunitat Autónoma ha exposat aquí. En 
segon lloc, ens trobam que en el debat anterior da
munt aquesta qüestió, no sabem si és perque l'informe 
jurídic que duia el Govem aquel! dia era un informe 
jurídic pobríssim d'arguments, no sabem SI es per 
aixó, tal vega da ho sigui, peró no sabem per quina 
raó, no hi va haver uns arguments legals una mica 
més clars, com pot ser avui s'hagin presentat; per 
tant, ens trobam amb el problema d'una segona con
tradicció, que el Govern no contesta l'opinió pública 
en el moment en que comen<;:a a plantejar-se el tema 
de la contractació d'obres, el Govem no planteja aques
tes qüestiol1s en el debat anterior, i ara ens ho plan
teja en aquest moment, peró resolem rrquestes con
tradiccions, i pareix que per ara, els tres Grups que 
ens heJl1 manifestat, estam tots d'acord que és impor
tant, jo més bé diria que és urgent, és d'una necessi
tat absoluta que hi hagi una Comissió d'Investigació 
per a aquest tema, pero ja dic, allargant una discussió 
pública que veim que és positiu, pero completament 
a desbora i, a més arnés, pensam que amb un pro
blema de base, que és el problema político Estam par
lant de transcendencia política, i Esquerra Nacionalis
ta (PSM) ho va dir en el moment en que hi va haver 
ja la primera pregunta sobre aquest tema en aquest 
plenari, varem dir que hi havia dubtes, que hi havia 
dubtes que s'havien de resoldre, i se'ns va contestar 
que, amb un document, aquests dubtes es podien re
soldre, nosaltres varem pensar que no era un argu
ment, en absolut, suficient, que ha podia ser legalment, 
pero que políticament un tema d'aquesta envergadura 
requereix unes mesures polítiques, requereix un acla
riment polític, només unes qüestions lega[s, com fa un 
moment s'han estat exposant. Entenem, en conseqüen
cia, que el tema és d'una gran transcendencia política, 
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pero ho hem de dir amb daredat, si tenÍem dubtes 
abans, avui encara en tenim un altre més greu, si 
«Promociones Zeus, S.A.» el mateix dia que se li ad
judiquen obres o el dia abans és quan es dóna d'alta 
a la Seguretat Social, senyors del <Jovem, estam enca
ra amb un dubte molt més greu que els dubtes que 
varem tenir i varem exposar anteriorment. Per tant, 
estam satisfets que estigui d'acord el Govern i supo
sam que el Grup Popular, que s'investigui, pero pen
sam que la investigació ha d'anar, no només en aquests 
aspectes legal s que s'han exposats, sinó en els aspec
tes d'aquest document privat que nosaltres varem con
siderar insuficient, i també en la transcendimcia polí
tica que ha tengut aquest tema i que té. Esquerra 
Nacionalista (PSM) vol acabar dient que la clarifica
ció és imprescindible, per ara no s'ha donada i, també 
volem adarir que la urgencia d'aquest tema fa que 
haguem de eomen~ar tot d'una a investigar, i, sobre
tot, que la investigació ha de ser rapida i amb uns 
resultats concrets i contundents, el que no pot ser 
és que estiguem molts de mesas investigant aquest 
tema, i que un tema que fa més de m.ig any s'hauria 
d'haver aclarit encara no estigui aclarit. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Serra. Sr. President, obri voste qües

tió incidental. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
A risc d'obrir una qüestió incidental, simplement 

per aclarir-li un punt al Sr. Serra que pareix que tam
poe no ho ha entes. El fet que aquesta empresa, sigui 
la que sigui, aquesta .o una aItra, obrís, s'inscrivís a 
la Seguretat SOCIal el dia abans, és irrellevant, ja que 
no és en el moment de la contracta ció un deis docu
ments que faci falta presentar en aqueIl instant. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? No. Sr. Jeroni Albertí, pel Grup Re

gionalista de les Illes té la paraulal. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa, Sr. Albertí, de deu minuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sres. i Srs. Diputats. Només per rebatre aquesta 

incongruencia que diu el Sr. Serra que hi ha entre 
l'acte d'avui dematí i el d'ara. Deixar dar que no té 
res a veure una cosa amb l'altra, perque si hi ha un 
Reglament a l qual tots ens hem de cenyir, diu ben 
cIar que el Pre ident del Govern de la Comunitat Au
tonoma, pol plan tejar davan t e l Parlament la Qüestió 
de Con fians-;a , obre 1 s u pl'ograma o sobre una de
clara ió polilica genera l, no el presenta per eap qües
tió p ["s na l i per lanl no té res a veure, són dos ac
te padamen tads tota lment dístints i totalment dife
renciats. Dh rux-O. només per anunciar el nostre vot 
afirmatiu a la Moció de creaeió de la Comissió d'In
vestigació, perque pensam que, realment després d'allo 
d'avui matí, és important que acabem el día deíxant 
perfectament clar que l'aetuació que hi ha hagut en 
aquesta, en aquest punt, per tal com ha dit el Presi
dent del Govem quedi clara i puguem comem;ar una 
etapa on realment no hi hagi ombres ni hi hagi cap 
tipus de dubtes. Res més. senyors. 

EL SR. PRESIDENT: 
lVJ.oItes gracies, Sr. Albertí. El Sr. Gabriel Godino 

té la paraula pe! Grup Popular. Disposa, Sr. Diputat, 
d'un temps maxim de deu minuts. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El President 

de la nostra Comunitat Autonoma ha exposat de for
ma clara i contundent quines han estat leS seves pos
sibles vinculacions amb unes empreses que han realit
zat obres per a la Comunitat, ha explicat (le forma de
tallada els requisits previs legals que han exigit en 
aquestes empreses de construcció, també ha manifes
tat que, abans de l'adjudicació, es consuitaren tres 
empreses amb capacitat legal per accedir a l'execució 
de les obres í, a més, que l'empresa adjudicataria era 
la més avantatjosa per als interessos de la Comunitat 
Autónoma, finalment ha demostrat la plena legalitat 
ele les empreses adjudicataries i ho ha fet amb la Llei 
a la ma i amb dades que poden ser comprovades fa
cilment. On són, dones, els nombrosos interrogants 
plantejats pels Grups Socialistes? No em queda més 
resposta que un intent desafortunat de posar en aub
te l'honorabilitat d'una persona i la decisió d'un Go
yerno Aquesta malsana intenció de magnificar qües
!ions de tipus secundari és un fet que hem pogut com
provar des que varem posar en funcionament aquest 
Parlament i que, endemes, a cap mom~llt afavoreix 
la convivencia política, el prestigi de les institucions i 
la imatge que pre eotan a ls no tres ciutadans, em 
qued curt si la qualU:ic d lamentable. Per aIla ex
posat, avui aquí, pel nostre Prcsidcnt, el Grup Parla
mentari Popular creu llnecessaria la creadó d'una 
Comissió d'Investigació, pero perque no quedi cap 
eonsdencÍa intranquiHa, perque tots els possibles in
terrogants plantejats no hagin estat suficientment ex
plicats, perque no hi hagi cap tipus de dubte, el nos
tre Grup votara favorablement la Moció. Moltes gra
cies, Sres. i Srs. Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Godino. Per que em demana la pa

raula? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, per aHusions i contradiccions del Sr. J eroni 

Albertí cap al nostre Grup Parlamentario 

EL SR. PRESIDENT: 
No, no hi ha cap... Se sotmet a votació la Moció 

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, el lext 
ele la qual és el segiienl: «La c reació d'una Comi sió 
d'lnvest igació sobre le vinculacions del Presiden! de 
la ol11unilat Autónoma a le empreses « onstr-uccio
nc T real, .L.» i «Promociones Z LIS, S.A, ,,, la Comis
sió d'lnve tigació estara integrada, en el eu cas, per 
tretze Diputats, amb la mateixa repre. enlació de cada 
Grup Padamentari que a ,les Comissions Perrnanents, 
es constituira de forma immediata i els seus treballs 
no 'inten·ompran f ins a la seva con 1usió". Pe" tant, 
les Sre . i Srs. Djputa1S que votin a favor de la Mo
ció, es valen posar d.rets, per favor? Per unarumitat 
queda aprovada aquesta Moció. 1 pa.ssam al pune se
güent, que és la Moció presentada peJ Grup Parlamen
tari Socialista, congruent a la InterpeHació 857, rela
tiva a la cl\stribució del Fons de Com.pen ació lnte r
territorial, per defensar la Moció té la parauIa, el Di
putat Sr. Josep Alfonso Villanueva. 
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2.-b) 
EL SK ALFONSO VILLANUEVA: 

Gracies, Sr. President. Sr. President, Sres. i Srs. 
Diputats. Aquesta Moció és una conseqü.eacia de la In
terpeHació presentada, fa ara quinze dies, sobre el 
Fons de Compensació Interterritorial. Obviament, i 
com ha dit molt bé el nostre Portaveu, a la Moció an
terior, nosaltres, aquí no pretenim reobrir, tornar a 
obrir el debat que es va tenir a la InterpeHació, sinó 
fer una explicació deis punts que comprenen la Mo
ció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Prec silenci per respecte parlamentario 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
El primer punt de la Moció diu el següent, «que 

el Govern de la Comunitat Autonoma comuniqui a 
tots els Ajuntaments de les Illes Baiears, la possibili
tat de realitzar projectes eonjunts, en carree al Fons 
de Compensaeió Interterritorial, amb la finalitat que 
puguin solüeitar la seva inclusió en els esmentats pro
jectes». Nosaltres creim que, per obvi, aquest punt de 
la Moció no l'hauríem de presentar, perque esta re
collit, l'esperit d'aqueix punt, esta reeollit tant a la 
Uei del Fons, l'article 13, quan diu que "les entitats 
lücals podran soHieitar de la Comunitat Autonoma 
eorresponent, l'execueió, en tot o en part, d'aquells 
projeetes. d'ihverssió que es desenvolupin en el seu 
ambit territorial», eom en les' mateixes aetuacions del 
Govern de la Comunitat Autonoma, quan, en e! Deeret 
20 de 1984, de 8 de mar~, diu «les dotacions del Fons 
de Compensació Interterritorial es podran dedicar a 
finan<;ar projectes eonjunts de distintes administra
cions, la coHaboració amb entitats locals es podra rea
litzar mitjan<;ant l'execució de part de l'obra, el finan
~ament compartit del projeete o l'aportació de terre
nys, solars, o d'altres mitjans necessaris per a l'execu
ció d'aquestes». De totes maneres, hem dut aquest 
punt, a la Moció, perque tenim, realment, por que la 
comunicació necessaria perque es faci realitat, tant la 
Uei del Fons, com el Decret del Govern de la Comu
nitat Autonoma, no sj.gui una comunicació transpa
rent, nosaltres creim que els Ajuntaments de les nos
tres illes desconeixen, en la seva gran majoria, aques
ta possibilitat i pensam que és obligació del Govern 
i, si el Govern no ha fa, és obligació nostra, propo
sar que se'ls comuniqui, precisament, a tots aquests 
Ajuntaments, aquesta possibilitat per si tenen res a 
dir, si tenen qualque projecte per fer conjunt, ho pu
guin comunicar. El segon punt de la Moció és un punt 
molt debatut, parlarem de dat'es, a la Proposició No 
de Llei que va presentar el nostre Grup, varem deba
tre la InterpeHació i, en definitiva, demana al Govern 
de la Comunitat Autonoma, que presenti davant aquest 
Parlament, els projectes globals d'inversió que té pre
vists per a l'any vinent, abans que estigllin acordats 
amb l'Estat. El fonament, hem donat moltes raons 
per fonamentar aquesta proposta, raons que, per des
gracia, no han estat acollides pel Govern de la Comu
nitat Autonoma, pel seu Grup ni pel Grup Regiona
lista, pero hi ha una cosa que nO podem deixar de 
dir, i és. que ens agradaria que, ja que no varen apro
var, a l'anterior Proposició No de Llei, una proposta 
semblant, si ens volen explicar COIn és possible que 

es faci, tal com diu l'article 11 de la Uei del Fons, un 
control parlamentari de les assemblees de les Comu
nitats Autonomes, si aquesta discussió no s'ha fet en 
caracter global i si només davant un pressupost que 
ja en principi, esta acordat amb l'Administració de 
l'Estat, les quantitats destmades, i dic en principi per
que es poden variar, amb molts de problemes, pero, 
en principi estan acordades les quantitats destinades 
a inversions del Fons. L'article 11 ens diu que aquesta 
Assemblea Autonomica controlara, «a posteriori», les 
inversions realitzades a través del Fons, nosaltres vol
dríern, i de passada, demanar a veure "i és possible 
que passi aixó, si és possible, perque cstam en el mes 
de novembre, a finals, i encara no es deu haver fet 
ni una sola inversió del Fons, suposam, perque, esta 
clar, en aquest Parlament, no ha arribat, tal com esta 
preceptuat, en el Decret que hem esmentat abans, no 
ha arribat cap tipus de cornunicació sobre les inver
sions que ha fet el Fons, pero l'argument senzill, molt 
senzill, a part de tots els altres, és: no els pareix 10-
gic que, si l'Assemblea Legislativa de la Comunitat Au
tónoma controla les inversions realitzades pe! Fons, 
sigui tarnbé la que debati, no "a tiro hecho», no a tir 
passat, sinó previament, les inversions que s'hagin de 
fer en el Fons? 1 el darrer punt és, potser, el més 
important de tota la Moció. Nosaltres hem compro
vat, lIegint els Pressuposts Generals de l'Estat, hem 
comprovat les inversions que vol fer la Comunitat 
Autonoma per a l'any 1985, en carrec al Fons, 85, en 
dlrrec al Fons de Compensació Intertenitorial. Nos
altres varem comprovar, també llegint els Pressuposts 
de l'Estat, i després, sis mesos després, llegint els de 
la Comunitat Autonoma, les inversions que es varen 
ter el 84, es volien fer el 84, del Fons de Compensa ció 
Interterritorial, i hem comprovat, dins aquesta lectu
ra, que la majoria d'inversions es fan, logicament, 
amb obres d'infraestructura, logicament, no trobam 
que estigui malament, pero la compl-ovació que més 
ens ha preocupat, és que són obres d'infraestructura 
puntuals, que no es veu clins aquesta línia, no es veu 
una marcada direcció o una direcció d¡ns aquestes 
obres, nosaltres proposam que la ConseIleria eorres
ponent o el Govern, en conjunt, tal com ens proposa
va, fa moIt poc temps, el Conseller de rurisme, faci 
un pla global a mig termini, logicament, un pla global 
a mig termini, no vol dir, absolutament quantificat, 
final un pla global a mig termini de necessitat amb 
inversions noves amb infraestructures basiques fona
mentalment transports, sanejaments, obres, obres hi
drauliques, perque tenim molta por que la idea global 
de la necessitat en aquestes infraestructures que té el 
Govern de la Comunitat Autonoma, és una idea dis
persa, no és una idea conjunta, no esta, no ha fet un 
estudi de preferencies per eleccions i si ho ha fet, en
cara podria ser pitjor, perque, aquí, no s'ha discutit, 
ni en els pressuposts del 83, que varen ser de passa 
tu, ni en els pressuposts del 84, ni, molt ens temem, 
es discutesqui en els pressuposts del 85. Per tant, i ho 
hem de tornar a dir, no hi ha cap tipus d'intenciona
litat política en aquesta Moció, hi ha una intenciona
litat de transparencia, una intencionalitat d'informa
ció als Ajuntaments i una intencionalitat que aqueix 
Parlament sapiga, previament, quines inversions s'han 
de fer en aquesta Comunitat Autónoma. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el Con-
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seller Sr. Cristofol Soler. Disposa, Sr. Conseller, d'un 
temps iHimitat. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. 

Alfonso. El tema del mament processal en el qual 
s'han de discutir les inversions en carrec en el Fans 
de Campensació, cree que és un tema que ja esta prou 
debatut en aquesta Cambra, es va discutir amb motiu 
de la Proposició No de Llei en relació a aquest tema, 
es va discutir al moment de la InterpeHació i, crec 
que ja es coneixen, amb exactitud les postures deis 
Grups Parlamentaris representats en aquesta Cambra, 
no obstant, em limitaré a plantejar, una vegada més, 
la posició del Govern, en relació a aquesta Moció, que 
no és altra que sigui rebutjada en la seva totalitat. En 
relació al plimer punt, li he de dir que el Govern no 
té cap inconvenient, i així ho fa, de soHicitar la coHa
boració deIs Ajuntaments, per tal de dur a terme pro
jectes conjunts, pero aixo ho farem, i no em referesc 
en aquest cas a l'excepcionalitat del Decret que es va 
treure, enguany, precisament pel retard que tenien els 
pressuposts, aixó ho farem, com dic, una vegada fi
xats pressupostariament els programes d'inversió con
crets, i dins el marc d'aquests programes, els que per 
la seva naturalesa siguin susceptibles d'una coopera
ció conjunta amb els Ajuntaments, aquests seran els 
que s'oferiran als Ajuntaments per dur-los a terme 
conjuntament. Crec que, amb aquest tema queda fi
xada la postura clara del Govem. En relació al segon 
plmt, m'he de remetre, una vegada més, a alIó que 
vaig dir en el debat de la InterpeHació, la discussió 
de les inversions, Sr. Alfonso, no es pot fer á bocins, 
s'ha de fer conjuntament i, em cregui, el moment opor
tú per fer la discussió de les inversions en carree al 
Fans de Compensació Interterritorial, és el moment 
de la discussió deIs Pressuposts de la Comunitat Au
tónoma, i així ho entén el Govern, i així ho proposa 
a aquesta Cambra, una vegada més, malgrat la seva 
insistencia. En relació al tercer punt, nom¿s dir-li que, 
com voste sap, el Govem té ja en marxa Ja confecció 
del programa de Desenvolupament Eeonomic Regional, 
programa que esta contemplat, precisament, en aques
ta mateixa Llei del Fons de Compensació Interterrito
rial i programa que sera el que marcara les línies d'in
versió del Govern, programa que, per aItra part, espe
ra tenir el Govern acabat abans de juny de l'any que 
ve, de l'any vinent, i el qual es dura a debat en aques
ta Cambra abans de juny de l'any, passat el juny de 
l'any que ve i, en tot cas, abans deIs pressuposts de 
l'any 86. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. Vol replicar, Sr. Alfonso? 

Disposa d'un temps de cinc minuts. Disposa de cinc 
minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sres. i Srs. Diputats, no, supos que no consumiré 

els cinc minuts. Estam d'acord, Sr. Soler, que el Go
vem de la Comunitat Autonoma mantén que les inver
sions del Fans s'han de discutir en els pressuposts i 
que es poden variar, se n'ha variat cap? Supos que 
em pot contestar dient que no. Se n'ha variat cap a 
instancies d'aquest Parlament? No. Se n'ha variat cap 
perque han estat íncapa<;:os de dur-Ia a terme? Possi
blement sí, no ho sabem, ni ho sap aquest ParIament. 

No m'ha contestat per que no compleix:::n la Llei del 
Fons, no. m'ha contestat per que no compleixen eIs 
seus Decrets, m'agradaría que em co.ntestas. 1, respec
te als Ajuntarnents i vull esser molt breu, vostes pen
sen que és al reyeS, i ens fan pensar a nosaltres en 
altres coses, nosaltres creim que han de ser els Ajun
taments que els exposin a vostes i vostes coordinin, 
els projectes d'inversió. Creim que ha de ser així, no. 
que vostes els diguin, als Ajuntaments, tenim pensat 
aixo, i si voleu coHaborar, endavant. Per una simple 
raó, perque si són els Ajuntarnents que els exposen 
els seus problemes, vos tes podran coordinar, d'altra 
manera es poden pensar moltes altres coses, que no 
voldríem pensar aquí. Agrair que facin un Pla de Des
envolupament Regional, nosaltres el que els dema
nam, el nostre concepte, i supOs que el seu, d'un pla 
de Desenvolupament Regional, no és un pla de neces
sitat d'infraestructura, si díns aquest pla de Desenvo
lupament hi ha un pla de necessitat d'infraestructura, 
vos tes compliran aquesta Moció, i nosaltres no hi te
nim cap inconvenient, ens digui que és aixo, i ens que
darem conformes respecte al tercer punt. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes graeies. Vol contrarreplicar? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, demanar al Sr. Alfonso si a qualque 

moment dins la Comissió d'Economia i Hisenda, en 
debatre els pressuposts en aquest Parlament s'ha de
manat qualque variació en relació al 'Fons de Compen
sació, que no s'ha demanat, no s'ha demanat cap va
riació a cap projecte; el Govern, de vegades n'ha feta 
qualcuna, en relació a l'any 83, pero d'aquesta, aques
ta Cambra no ha demanat cap variació. L1avors també, 
hem de tenir en compte que la Llei de Pressupo.sts 
contempla que el Conseller d'Economia i Hisenda. com
pareixera davant la Co.missió d'Economia, Hisenda i 
Pressuposts d'aquesta Cambra per informar del grau 
d'execució del Fons, pero també hem de tenir en 
compte que les inversions en carrec al Fons de Com
pensaclO Interterritorial tenen unes vigencies de dos 
exercicis pressupostaris, la Llei de Pressuposts entra 
en vigor, no fa massa temps, i encara no s'ha produi:t 
cap intervenció en aquest sentit. I, senzillament, recor
dar-li una vegada més que no vegi bubotes alla on no 
n'hi ha, perque pensam que, en aquest tema, anam 
prou clars, i si tenen qualque dubte, en discutir els 
pressuposts, i li tom a dir una vegada més, plante
gin les discussions i els arguments que tenguin. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. EIs altres Grups, valen intervenir? 

El Sr. Damia Pon s i Pons té la paraula. Disposa d'un 
temps de deu minuts. 

EL SR. PON S PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Una vegada 

més, Esquerra Nacionalista ha de pregar al Govem 
que tengui una maxima comunicació, un maxim res
pecte, una maxima vinculació amb el Parlament. Ente
nem que, en la materia del Fons de Compensació 
Interterritorial, el Govern du una política totaIment 
equivocada, de negar-se a dur endavant un debat par
lamentari. Des de la lleialtat d'una oposició construc
tiva, ens veim obligats a reiterar que estan dins un 
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camí, completament equivocat. Entenem que un debat 
parlamentari sobre aquest tema, no sabem quin resul
tat tendría, peró sí sabem, positivament, que l'element 
clarificador de les inversions en carrec al Í'ons de Com
pensaclO Interterritorial, es produiria en benefid 
d'aquesta Comunitat Autonoma. Lamentablement, no 
hem sentit cap argument nou, hem sentit l'argument 
de sempre, que el tema del Fons de Compensació In
terterritorial sera un element més, un deIs moltíssims 
elements que configuren els Pressuposts de la Comu
nitat Autónoma. Fa poc, aquest Parlament ha votat ta
vorablement una Qüestió de Confian~a, no l'hem vo
tada afirmativament, perque no ens ha merescut la 
confian~a el programa passat ni el programa de tutur, 
peró semblava, sembla que ens hem equivocat, que 
s'obria una etapa de més coHaboració, de més ober
tura per part del Govern de cara a aquest Parlament. 
El primer tema que es discuteix ens confirma que no 
és aixÍ, la ma oberta que el Vice-President, Sr. Hu
guet, va estendre aquí, de cara a una majar coHabo
ració de l'oposició amb el Govern, aquesta ma oberta 
no existeix, i ho constatam amb tristesa, en materia 
del Fons de Compensació Interterritorial. Entenem 
que, d'aquest debat, en sortiria reforc,:at un Govern 
del qual no en formam part, del qual no compartim 
la ideo logia, pero com que és una Institució d'aquesta 
Comunitat Autonoma, entenem que seria positiu que 
l'hagués acceptat. Un deIs elements, precisament, del 
discurs pronunciat pel President, Sr. Cañellas, dema
nant una confiane;a en aquest_ Parlament, un deIs ma
xims elements va ser el tema del finan~ament i del 
Fons de Compensació Interterritorial, i se'ns va dir, 
nosaltres ho hem interpretat així, que aquest Fons de 
Compensació Interterritorial, els criteris que s'apliquen 
no són favorables, m'atreveria a dir que tins i tot són 
lesius per a la Comunitat Autónoma de les Illes Ba
lears. Com és possible que a continuació es negui un 
debat parlamentarí sobre aquesta materia? Aixo ente
nem que és, profundament incongruent. Si l'Estat ens 
intenta transferir el seu propi deficit, si el Portaveu 
d'aquest Estat, Sr. Muñiz, si no record mal amen t la 
cita del Conseller, Sr. Soler, ens incita, a nosaltres, 
que diu ell, som rícs, creem més imposts, com és pos
sible que es negui un debat parlamentarl sobre aques
ta materia, davant aquest Parlament? Si el Fons de 
Compensació Interterritorial, de cara a les Illes Ba
lears, esta aplicant una filosofia que, com més riquesa 
tenim, més pobresa del Fons tenclrem, cam és possi
ble que es cometi l'error polític de negar-se a un de
bat parlamentari que, fins i tot, es podria tornar en 
contra del Grup Socialista que té i monopolitza el Go
vern de Madrid. Creim, per tant, que estan cometent 
un error polític greu i, des de la lleialtat de I:oposi
ció, creim que els hem de fer una seriosa advertencia. 
Hi ha un segon element, l'element de claríficació i de 
comunicació, hem de tenir els Ajuntaments informats 
i hem de reconeixer i, aquest Diputat que és un mo
destíssim Regidor d'un petit poble de Mallorca, ha 
d'advertir que els Ajuntaments, del tema del Fons de 
Compensació Interterritorial, almenys del que aquest 
Diputat forma part, no en saben gaire cosa per no dir, 
practicament, res. L'element de debatre 1m pla d'in
versions dins aquest Parlament, es tracta, senyors del 
Govern, d'establir uns criteris clars, d'establir un pla 
d'inversions motivat, raonat, debatut, i que pot comp
tar, tal vegada, amb un suport unanime d'aquesta 
Cambra, vos tes es neguen, vostes prefereixen tancar-se 

i amagar-se darrera la roca del monopoli de la funció 
executiva, tenen tot el c1ret, pero recordin que si vos
tes governen tot soIs, després no ens demanin solida
ritat a l'hora d'un Estat Central que no els compren 
i que no és generó s amb les Illes Balears. Esquerra 
Nacionalista va retirar una InterpeHació sobre aquest 
mateix tema i va de manar al Grup Socialista que in
cIogués i, veim que ho ha fet així, uns determinats ele
ments dins aquesta Moció, com que aquesta Moció és 
absolutament constructiva i no predetermina res, no 
ens diu quin pla d'inversions hi haura, sinó que plan
teja la possibilitat d'un debat, entenem que s'ha d'ad
metre, a diferencia radical d'allo que ha propugnat el 
Conseller, Sr. Soler, un rebuig en la seva totalitat, Es
querra Nacionalista planteja que el Govern reconsideri 
les seves paraules i l'accepti, en la seva totalitat, per
que la veim profundament constructiva. 1 direm més, 
Esquerra Nacionalista, que ha analitzat els criteris del 
Fons de Compensació Interterritorial i creu que, en 
aquests moments, són negatius i lesius, com he dii 
abans, per a les Illes Balears, no avui, perque no és 
el cas, pero sí molt prest, pensa plantejar una Propo
sició No de Llei sobre aquesta materia, alla on aquest 
Parlament díns les Illes Balears, comuniqui al Govern 
de l'Estat Espanyol que cal revisar els criteris del 
Fons de Compensació Interterritorial que, almenys, 
per a les Illes Balears, no estan complint, clarament, 
una funció redistribuí' dora de la riquesa, sinó que es
tan entorpint el funcionament de la nostra Autonomia, 
esperam que si aquesta Proposicíó No de Llei. con
fiam que sigui així, arribi prest a aquesta Cambra, 
tendra un suport unanime, pero de la mateixa mane
ra que volem una revisió d'aquests criteris, del Fons 
de Compensació, senyors del Govern, entenguin que 
tenim l'obligadó de demanar-Ios que damunt els cri
teris actuals i els recursos del Fons de Compensadó 
Interterritorial, és necessari un profund debat parla
mentari, convertir-ho en un simple element més d'un 
pressupost, és un error polític que es girara, i ha veu
rem, el dia de derna, en contra d'aquest mateix Go
vern. Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grades Sr. Damia Pons. El Sr, J osep Maria La

fuente té la paraula; disposa, Sr. Diputat, d'un temps 
de deu minuts. 

EL SR. LAFUENTE LóPEZ: 
Gracies, Sr. President. Seré molt breu, perque, en 

definitiva, és la tercera vegada que estam parlant del 
mateix assumpte i, naturalment, les mateixes circums
tancies dialectiques que varen motivar la meya inter
venció en el mes d'abril o mare;, no em record exac
tament quan va ser, han de continuar ara, exactament 
igual. És a dir hi ha una Llei, la Llei de 31 de mar~ 
de l'any 84 que concreta d'una manera clara el que 
pot fer el Govern de la Comunitat Autónoma i el que 
ha de fer el Parlament i l'article sete, en el punt se
gon, diu exactament «en los Presupuestos Generales 
del Estado figurará la dotación correspondiente del 
Fondo de Compensación Interterritorial correspondien
te a cada Comunidad» i després diu, «los proyectos 
de inversión deberán presentarse ordenados, etc .... , 
etc .... , etc .... , etc .... », en definitiva, el Govern, dins el 
pressupost corresponent establira les prioritats, les 
quantitats necessaries pel Fons, i aixo és el que ha de 
fer. En definitiva, si no, no continuam en circumstfm-
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cies semblants, ara ens hem anat, altra vegada, amb 
una Proposició No de Llei que continuarem discutint 
l'artiele cinque de la Llei de 31 de man;;: del 84, estam 
en una situació continuament irreversible, en un cer
ele visiós on continuam dient el mateix exactament. 
Per tant jo, per no ser reiteratiu, no podem donar su
port el nostre Grup, pels mateixos motius que varem 
dir dins la InterpeHació i pel mateixos motius d'alla 
que varem dir dins la Proposició No de Llei, és a dir, 
esta a la Llei del Fons i les circunstf:mcies de l'article 
66 i 65 a l'Estatut, i amb aquestes bases, nosaltres no 
podem donar suport. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. El Sr. loan Verger, pel Grup Po

pular, té la paraula. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps 
de deu minuts. 

EL SR. VERGER POCOVÍ: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, pens 

que la meya intervenció hauria de ser molt curta, i 
dir no al primer punt, no al segon punt, no al tercer 
punt i, per consegüent, no a la Moció, perque aquest 
tema, com s'ha dit aquí, ja és la segona o la tercera 
vegada, que l'estam discutint, més o manco, amb les 
mateixes propostes. Pero pens que tamb~ seria una 
descortesia parlamentaria, no justificar un poc per 
que deim que no o per que direm que no a aquesta 
Moció. Pel que fa referencia al primer punt, pensam 
que és el Govern qui ha de definir les línies mestres 
d'inversió, les inversions generals que fan falta a la 
nostra Comunitat i no introduir les expectatives que 
podríem crear, a través deIs Ajuntament,>, que serien 
expectatives puntuals i que podien complicar enorme
ment aquestes inversions generals que necessita aques
ta Comunitat Autonoma. Pel que fa referencia al segon 
punt, pens que s'ha dit una vegada, i una altra, i una 
altra que, en la discussió del pressupost, es poden dis
cutir perfectament quin es seran les inversions que 
s'han de fer a través del Fans de Compensació, i tam
bé s'ha dit i s'ha reconegut aquí que es poden fer mo
dificacions a les propostes fetes pel Govern. 1 pel que 
fa referencia al tercer punt, jo crec personalment, i 
ha sabem tots, que tates les Conselleries i totes les re
lacions de Govern coneixen perfectament quines són 
les necessitats d'infraestructura que tenen les nos tres 
illes, el problema ja el vaig dir I'altra vegada, amb 
motiu de la InterpeHació, el problema no és coneixer 
les necessitats, perque les coneixem d'una hora enfora, 
el problema just és un, el problema és rlisposar deIs 
mitjans economics per dur-les a terme i no repetiré 
massa xifres, pero jo crec que n'hi ha unes que les 
hem de tornar remarcar, pel 85 ens destinen el 0,8 % 
del Fans de Compensació Interterritorial, 483,3 milions 
manco que el 84, no es té en compte o té un pes es
pecífic molt poc important, el factor d'insularitat, la 
qua 1 cosa ha complicat enormement les dotacions de 
les Comunitats Autonomes de Balears i Canaries, i, 
pels motius que siguin, s'han afavorit extraordinaria
ment els fans destinats a les Comunitats Autonomes 
d'Andalusia i Extremadura. 1 aquí es demana que es 
faci un estudi de les necessitats d'infraestructura ba
siques, transports, sanejaments, etc .... , etc.... i voste, 
Sr. Alfonso, ha mencionat els Pressuposts Generals de 
l'Estat del 85, jo també els vull mencionar. En els 
Pressuposts Generals de l'Estat del 85, existeix una 
partida de 396 milions de pessetes del Ministeri d'Ad-

ministració Territorial per estudiar les necessitats d'in
fraestructura que necessiten tots els pobles, per con
següent, si aixo ho vol fer el Govern Central, a través 
deIs seus Pressuposts, a través d'aquests 396 milions 
de pessetes, crec que l'únic que han de fer és passar
nos aquest resum, i tots ho coneixerem, personalment 
pens que les necessitats les coneixem tots, el que ens 
fan falta són els doblers. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Verger. Sres. i Srs. Diputats, passam 

a la votació d'aquesta Moció, per tant, eIs que volin 
a favor, es volen posar dre ts, per favor? Poden seure, 
mol tes gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en 
contra, es vol en posar drets , per favor? Moltes gracies, 
poden seure. Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
No n'hi ha. Queda rebutjada aquesta Moció per 28 
vots en contra i 25 a favor. Aquesta Presidencia de
creta un descans de quinze minuts. 

2.-c) 
EL SR. PRESIDENT: 

El punt següent és la Moció, presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, congruent a la InterpeHació 
níuuero 890/84, relativa a la problematica per a la ins
taHació, modificació i adaptació deIs escorxadors. Vol 
que es procedesqui a la lectura de la Moció? Té la 
paraula el Sr. Antoni Garcias. Disposa, Sr. Diputat, 
d'un temps de deu minuts. 

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

bastant breu perque crec que, a la Interp~Hació, es va 
debatre ja, profundarnent, amb profunditat el tema de 
la instaHació, modificació i adaptació deIs escorxadors. 
La nostra Moció va encaminada a dos punts, el pri
mer punt és "el Govern de la Comunitat Autonoma 
procedira a tancar els escorxadors que incompleixin la 
normativa vigent». Aquest primer punt ve a rel que, 
en la mateixa InterpeHació, es va veure que existien 
UDS escorxadors, escorxadors generals, UDS escorxadors 
que estaven en condicions inadequades per mantenir
se oberts, aquests escorxadors que, en aquell moment, 
varem anomenar, i el Conseller d'Agricultura va accep
tar que sí estaven inadaptats i que estavcn inadaptats 
i que des de dia 5 de febrer de 1984, estaven incom
plint la normativa del Reglament n~cnic i Sanitari d'es
corxadors, aquests escorxadors són escorxadors privats, 
en aquest cas, com es va anomenar són els escorxa
dors d'en Pep Aguiló Florit, d'Inca; d'Amador Ferriol, 
de Sineu; Carniques SEMAR de Llucmajor; "Embuti
dos Blanco» de Felanitx; "Embutidos Aguijó» de SÓ
ller i cap d'aquests. com es va dir en aquc1ls moments, 
i vulI remarcar aquí, el ConselIer va reconeixer, no re
collien les condicions perque, perque estas sin oberts. 
El segon punt també es va reconeixer que hi havia 
molts d'escorxadors municipals que no estaven en con
dicions, en aquest cas, la normativa que els afectava 
era des de dia 5 d'agost, és dir, practicament de finals 
de setembre que practicament feia dos mesos que s'ha
via d'haver tancat i, després hi havia la solució 
d'aquells que haguessin firmat convenis amb els es
corxadors comarcals, en aquest cas, n'hi havia oas
tants poes, jo crec que n'hi havia bastants pocs, per 
falta, per una falta d'actuació del Govern d'aqueixa 
Comunitat, i aixo també provocava que molts d'escor
xadors en situació d'iHegalitat es manícnien oberts. 
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Aquest primer punt va encaminat que es faci complir 
la nurmanva, que es ranqum elS escorxactors que es
tan lnaaapLaIs 1 no complelxen aqueIXa nonnatlVa, 
tanr slgum escorxaaors pnvats, com sigui escorxadors 
mUl1lCl[_JalS. .1::1 segon punt va encammat i li lleglre, 
dm el seglient «el (Jovern de la Comunnat Autónoma 
procernra a modlficar, subsrancialment, els criteris i 
pOllnques que ha aut a tenue sobre la ubicació de 
mUl1lclpis integrats i noves instaHacíons en base a cri
teris ae renaabllitat i viabi1itat económica, dins els 
líll1lts globals de capacitat i d'inversió establerts». Bé, 
com va dir el Conseller, ell va reconelxer que en 
aquest Pla, pareix, la Conselleria no hi havia partici
pat, encara que, en aquell moment, jo li remarcas que 
feia un any i mig que ell era Conseller i se n'havia 
d'haver temut de totes fonues, si la seva voluntat és, 
com va manifestar en aquell moment, que és cert que 
molts d'escorxadors no tendran rendabilitat economi
ca, mai d'aquells que estan programats chns el Pla i 
quan la Llei 800 de 1984 dóna la possibilitat, clara
ment, i llegiré el text, «que la Comunitat Autónoma 
pugui modificar la ubicació d'aqueixes instaHacions, 
mentre no trastoqui els límits globals de capacitat es
tablerts en el Pla, ni tampoc, les inversions pressupos
tades en el Pla», l'article que aixo ho preveu. que la 
Comunitat Autonoma tengui aqueixa facultat és l'arti
cle 2 de la Llei 800 de 1984, i diu el, el següent: «No 
obstante, lo anterior, la ubicación, los municipios in
tegrados y el número de nuevas instalaciones tienen 
carácter indicativo y son revisables por las Comunida
des Autónomas, dentro de los límites globales de ca
pacidades de inversión establecidos en el Plan, )Jara 
cada uno de ellos, informando de -las modificaciones 
que se efectúen al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación». Jo crec que, en aquest moment, enca
ra som a temps que s'ordenin els escorxadors, els es
corxadors que estan dins el Pla indicatiu quedin cla
rament que siguin escorxadors, cap a una rendabili
tat i una viabilitat económica, intentar que qualcun 
d'aquests escorxadors pugui es ser un escorxador ho
mologat per l'entrada al Mercat Comú i crec que, en 
aquests moments, encara hi som a temps, per aixo li 
die, aquesta Moció és una Moció constructiva, a la pri
mera part és una Moció de compliment de Llei i a la 
segona part és una Moció constructiva que s'estudi!, 
que s'estudi!, amb els criteris de viabilitat i rendabi
litat económica, que aqueixes inversions. aquests 212 
milions siguin més o donin més fruit del que poden 
tenir, en aquests moments, amb el Pla que esta tra
<;:at. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Garcies. Per part del Govern té 

la paraula el Sr. J oan Simarro. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo crec que 

aquesta InterpeHació és conseqüencia, com és lógic, 
de la sessió anterior i que va quedar ben clara la 
postura d'aquest Govern sobre els escorxadors, i com 
que va quedar ben clara, precisament per aixó, jo 
cree que el Grup Socialista ha posat aquesta Moció 
per canviar, precisament, aquel! criteri que nosaltres 
varem exposar. Jo crec que podriem tornar a repetir 
un poc allo que varem dir, que l'Administració Cen
tral va voler iniciar l'adaptació deIs escorxadors en el 
76 i va donar de termini 4 anys, que després varen 

sortir Decret darrera Decret i varen modificar, cada 
vega da, els articles i varen ampliar els terminis i de 
l'any 133 encara no s'havia empres a la nostra Comu
nitat cap mesura d'adaptació. Jo podria parlar també 
d'altres Comunitats, peró crec que no és el cas, ni és 
el moment oportú. Aquest Govem es va preocupar 
per fer l'adaptació, urgint el compliment deIs termi
nis i es va insistir que tancassim tots els escorxadors 
que no s'haguessin adaptat, peró que, en aquest in
terval de temps, va apareixer el Decret 800, de 25 de 
mal'{,: i, en aquest, precisament, moment, ens va des
fer tota la política que dúiem, de tancar, perque va 
poder ampliar els terminis, i va ampliar els terminis, 
com diu a l'article 6 i 7, que els hi tornaré llegir, que 
diu, concret<,lment, article 7, «los mataderos comarca
les y municipales, los centros de distribución de car
ne y los servicios de transporte incluidos en el Plan, 
deberán estar en funcionamiento antes del 5 de agos
to del 86, igualmente, en esta misma fecha, deberán 
estar en funcionamiento aquellos mataderos no muni
cipales ni comarcales que, en virtud de conciertos es
pecíficos, pudieran ser incluidos en el Pbn de la Co
munidad Autónoma y fuesen de nueva instalación o 
necesitaran algún tipo ele modificación, a partir de esta 
fecha se considerarán extinguidos los beneficios que se 
conceden en esta disposición» aixo també ho havien 
dit els Decrets anteriors, des del 76 que han anat mo
dificant, i a l'article sete diu que «en los mataderos 
de los municipios integrados en las zonas de influen
cia de la instalación, comarcales definidas en el Plan 
de... para cada Comunidad Autónoma deberán com
prometerse a cesar en su actividad y a utilizar los 
servicios de estas últimas, cuando entren en funciona
miento», vol dir que els donen un termini de funcio
nament fin s que funcionin els comarcals. Respecte al 
punt segon, ele la Moció, jo crec que he de manifestar 
que no hi ha cap disposició, cap ni una que xerri so
bre criteris de rendabilitat ni de viabilitat económica, 
tots sabem que tots els escorxadors que només tenen 
la finalitat del sacrifici, i ho vaig dir l'altra vegada, no 
són rendables i, per aixo, els que si sota el punt de 
vista d'iniciativa privada, van tots lligats o a cadena 
d'integració o a indústries d'embotits, i que els muni
cipals s'han enfocat sempre com un servici, com un 
servei a la Comunitat, i que han estat i són encara 
uns serveis obligats per la Llei de Corporacions Lo
cals, que encara no ha estat derogat, que encara esta 
vigent. Crec que no podem modificar, d'una manera 
unilateral la ubicació deIs escorxadors comarcals pre
vists en el Pla, ni un nombre d'ells. perque s'ha de fer 
d'acord amb eIs interessats i tots ells, exceptuant Ma
nacor, ja estan, quasi, practicament acabats, per tant, 
no eIs podem tancar ni els podem llevar els beneficis, 
perque ja estan materiaIment fets. Insistesc que no 
són soIs eIs criteris de rendabiIitat economica eIs que 
han de prevaler, hi ha altres que s'han de tenir en 
compte, els criteris social s i eIs criteris sanitaris. Per 
una altra banda, i ho sap molt bé el Diputat que em 
fa la InterpeHació, que estam travessant una crisi en 
el sector ramader, i ho podem exposar a una major 
demanda de carn peninsular, per part del sector co
mercial si comen<;:am ara a restringir els sacrificis deIs 
animal s de la nostra Comunitat. Pretenim que, en el 
més petit termini ele temps, o sigui abans de l'agost 
del 86, tots els escorxadors de la nostra Comunitat 
compleixin tota la normativa sanitaria, i que aixo es 
faci sense cap trauma, sense cap tensió, tant pel sec-
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tor raJIlader com pel sector industrial i d sector co
mercial. Crec que la postura esta ben definida, i que 
hí ha raons de sobres que fan que no sigui aprovada 
aquesta Moció. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Vol replicar? Disposa 

d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. President. Bé, em sap molt de greu 

dir-li aixo, Sr. Conseller, pero crec que el Pla General 
d'escorxadors, uns quants de fols que jo tenc per aquí, 
que són bastants, no se'ls ha llegits. Li he de dir, per
que un Pla General d'Escorxadors, a nivell de tot 
l'Estat Espanyol, quan es va fer en combinació entre, 
que va sortir d'una Comissió Senat i Corts, bé les 
Corts Generals, Senat i Parlament, aqueixa Comissió 
ho va fer amb una idea que no malgatassim, no mal
gastassim doblers públics, i aqueixa era la idea per la 
qual va sortir, aqueixa Comissió, i ho diu molt cIara
ment tot aquest caramull de fulls que jo tenc, no sé 
si voste els té, pero jo els tenc, si no, els hi puc deixar. 
Per segona, voste, a la LIei, bé, o a la normativa 
aqueixa la llegeix a conveniencia, perque, arnés, quan 
llegeix i diu <<igualmente en esta fecha deberán estar 
en funcionamiento aquellos mataderos no municipales 
ni comarcales», pero no municipals ni comarcals que 
estassin dins el Pla, perque, per ventura, voste sap que 
aquest Pla, també preveia que no era necessari, a qual
que zona, com ha passat, que s'hagués de construir un 
escorxador, sinó que poguessin usar un escorxador 
privat, i aqueix era l'escorxador que entrava i que 
podia estar, en aquest moment, obert, pero els escorxa
dors que estan en iHegalitat i que no han adaptat no 
poden estar més temps oberts i aixo, bé, si voste ho 
vol llegir així, ho llegira així, pero la realitat és 
aqueixa altra, és que els que estiguin, els que són 
escorxadors concertats dins aquest Pla, encara que 
siguin privats i no estan adaptats, aquests sí, per0 
els escorxadors que no estan dins aquest Pla que siguin 
privats, aquests han de tancar, i si voste diu una altra 
cosa, bé, ho dira perque, per exemple, o per ventura, 
i em sap greu dir-li aixo, pero, per exemple el Regidor 
del meu poble, que és propietari de SEMAR, té l'es
corxador municipal i, a més, resulta que és regidor 
del PDP, sera, per ventura, per aixo, pero d'altres 
raons, no n'hi ha, perque aquest escorxador estigui 
obert, bé, li die, perque per ventura no n'hi ha d'altre, 
i crec que les coses s'han de dir cIarament, si vol 
cercar moltes raons, aqueixes no hi són, raons jurídi
queso Després, una crisi del sector, bé, és que si no 
estudiam, crisi del sector ramader, voste diu, pero el 
que jo li vull dir és que esta agreujant aquesta crisi 
del sector ramader perque haurem d'arribar per má
guila a pagar uns preus molt més elevats, uns preus 
molt més elevats que els altres, que les altres parts de 
província, d'Espanya, per que? que passara? uns escor
xadors que no seran rendables, perque puguin defen
sar-se, encara que aquests escorxadors municipals, els 
poders públics hagin d'abocar doblers pel seu mante
niment, hauran d'augmentar maquila i hauran d'aug
mentar maquila i aixo, que passará, que els animals 
sacrificats hauran de pujar de preu, i tendrem una 
competencia de fora, amb uns preus molt més baixos, 
perque, per ventura, per ventura, no ho sé tendran una 
ordenació més racional d'escorxadors i aquest cost de 

maquila sera molt més redu'it, bé, que allo que estan 
fent, en aquest cas si no revisen tot el Pla d'escorxa
dors i no van a una viabilitat economica i una renta
bilitat el que fan és estar agreujant el sector rama der. 
Bé, jo em pensava que, que l'altre dia, com voste va 
dir, el tema no sé si aquest argument que avui en dia 
poden seguir oberts els escorxadors privats l'ha treta 
avui, pero jo em pensava que l'altre dia havia quedat 
cIar que voste havia dit, molt cIarament, que els havien 
passat una comunicació que tots tancassin, ara pareix 
que no, pare ix que poden tenir obert, m'agradaría que 
aixo m'ho acIarís, si es així, perque si aquest tema 
segueix, que els escorxadors privats seguesquin oberts, 
i no faci cap actuació en el cas deIs escorxadors muni
cipals, crec que, per ventura, qualcú que se senti 
discriminat per aquesta norma, haura d'actuar de dife
rents maneres, perque nosaltres actuam, aquÍ, polí
ticament, pero crec que está fent un flac favor a la 
ramaderia actuant d'aquesta manera que esta actuant. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Vol contrarreplicar, 

Sr. Simarro? 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, Sr. President. D'acord que sí, que xerra el 

Decret sobre la rendabilitat, pero xerrar sobre uns 
objectius economics que es refereixen a ordenació terri
torial deIs escQrxadors, a la disminució del trafec de 
«ganado vivo» i a l'increment de l'eficacia productiva 
del sector, no directament de la rendabilitat de l'escor
xador en si. A mi em sap molt de greu que m'hagi 
tret l'assumpte de Manacor, involucrant persones pro
pies, jo també li podia treure exemples, ara, voste em 
treu, i que jo no volia treure, en absolut, sobre l'escor
xador de MERCAPALMA, quan es va instituir aquest 
escorxador, també s'haguéssin pogut aplicar aquest 
mateix criteri de rendabilitat i de viabilitat, hi havia 
altres solucions i es varen exposar a la premsa, i no 
s'han fet, no hi haura uns interessos de defensar 
un escorxador, en benefici dels altres, em deman jo? 
Jo estic d'acord un poc amb el que ha dit voste, vol 
dir que, legalment els escorxadors industrials, que no 
estiguin adaptats s'han de tancar, és veritat, i s'aniran 
tancant d'una forma progressiva, tan prest com pugui 
esser i de manera que no es produesqui cap cornmoció 
dins el sector ramader, aquest moment, li he repetit 
que és molt delicat. Voste em xerra de l'economia del 
sacrifici, damunt el preu que posi l'escorxador, pero 
és que també hi ha una altra economia, que és el 
transport del bestiar, el transport de bestiar, a vint 
quilornetres amb unes furgoneteli i la cam posterior, 
crec que s'ha de tenir en compte dins aquesta renda
bilitat, i ho té en compte, precisament el Decret, amb 
aixo, és en alló que jo li vull fer insistencia. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? El 

Sr. Orfila té la paraula, el Sr. Ramon Orfila té la 
paraula. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu 
minuts. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Sr. President, Sres i Srs. Diputats. Molt breument 

per dir que el nostre Grup donara suport a aquesta 
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Moció presentada pel Grup Socialista, perque creim 
que, a part de dec1aracions de bona voluntat, bona 
voluntat de la qual ningú no dubta, és fonamental 
tenir una política clara en un tema tan complex com 
és aquest deis escorxadors i on bi entren un gran 
cúmul d'interessos. Hi ha una cosa evident, la capacital 
de feina deis escorxadors d les files supera, amb molt, 
les possibilitats de sacrifici del bestiar, per aLLra banda 
esta ben ciar que els escorxadors, podríem dir tots, 
són pocs rendables, i e1s deficlts que provoquen són 
dificihnent assumibles, s'imposa, per tant, una conec
ció. Si tan tes vegades hem raJlal d racionaJ itzar les 
coses, estam ara davant un tema on, per damunt 
d'interessos privats o de visions estretes, és necessari 
aplicar un criteri de racionalització, pero aplicar-lo, no 
fer, com he dit abans, dec1aracions de bona voluntat. 
S'ha de ser, per tant, estricte en l'aplicació d'uns 
criteris, per altra banda, ja establerts, i procedir a 
fer aIlo que s'ha anunciat que es faria. Hi ha tota una 
serie d'escorxadors privats que fa vuit mesos que 
haurien d'haver estat tancats, nosaltres pensam que és 
un temps, més que suficient p rque aquesl Govern 
actu'i, de fo rma energica, en eis a ltres, que haurien 
d'haver canCal fa un o dos mesos, pensam que és fa 
imprescindible que aquesl Govern e ls marqui un ler
mini, pel tancamenL definiliu p 1'6 que, definiLivament, 
els lanqui. Aquesta, pcnsa01, bauria de ser la política 
del Govern. Pe)." al lra banda en preocupa I'ús que es 
pugui ter d'aquests 200 i tanls milions d pe . eles, 
en que e olllpta pe¡' a aquesla adapta i6, 'om ja s'ha 
comeutat, és hora que ens planlegem el iul.ur de r rma 
seriosa i - s'estudil la possibilitat d'enfrontar, les refor
mes necessaries per arribar a homologar, almanco,' un 
parell d'escorxadors, distribuits per illes, per poder
nos plantejar exportar aquesta carn d'oví que se'ns 
recomana produir. Es tracta, en una paraula, d'emprar 
els doblers públics, amb criteris de rendabilitat i visió 
de futur. Per ac;:b, donarem suport a aquesta Moció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Sr. Antoni Roses, té la paraula. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Hem 

sentit ja les e.·po icion que va fer el Diputat, Sr. Gar
cias, i el Conseller d'Agricultura, amb motiu de la 
InterpeHació i, avui, de la Moció. La Moció del Grup 
Socialista, aixo és un analisis que nosaltres feim, la 
conclusió que treim és que aquesta Moció no és absenta 
d'una logica i d'una coherencia, si es mira, sobretot, 
escrupolosament, sota un punt de vista de la legalitat, 
és a dir, Gom voste molt bé ha dit, aquests escorxadors 
particulars que no reuneixen les condicions, que no 
s'adapten a la normativa vigent, que tanquin, perjudi
quen a tercers, aixo és irrefutable. Pero, també hem de 
veure, a la realitat i a curt termini, ja quines serien 
les conseqüencies si es tanquen aquests escorxadors 
municipals, particulars, com el Conseller d'Agricultura 
s'ha cansat de repetir, una i una altra vegada. En 
aquest moment, donaria una serie de problemes, tancar 
aquests escorxadors, ja, damunt, per exemple, la inevi
table importació de carn de fora, problemes amb el 
subministre i, en definitiva, el que el Conseller va dir, 
una frase que va usar eIl amb motiu de la InicrpcH<;.
ció, que la matan<;a es faria sota la figuera, ho va dir. 
Nosaltres veim que la situació, en aquest moment, és 

que hi ha un Decret, el 800/84, de 26 de mar<;, que 
contempla la figura de l' escorxador comarcal i, nos al
tres creim, realment, que és l'única solució viable i 
positiva dins aquesta problematica, i, a més, aquests 
escorxadors han d'estar en pIe funcionament, abans 
deIS d'agost del 86, segons l'article sise. Per un altre 
costat, aquest Decret contempla, també, la possibilitat 
que aquesls escorxadors 1l'lunicipals vagin donant servei 
.fin que entrin en hmcionament ls comarcals, article 
sete. Nosaltres e l que veim és que, per un costa tenim 
en funcionament uns frigorí.fic , uns escorxadors higo
rifles, MERCAPALMA, CARMA, el de Porreres, malgrat 
el de Porreres nomé és de xot, pero també és un 
escorxaclol' frigorífic que, a més 'adaptara o s'adapta; 
i, per un altre costat tenim els mwlicipals i els privats 
que, de moment, donen Sel ei .fins que entrin en fun
cionament e ls comal'cals; el que nosaltl'es creim és que, 
en aquest moment, la conclusió que treim és que, la 
solució més logica, més sensata, més raonable, en 
aquest moment, i vists els efectes que pol donar i 
ocasionar tancar els escorxadors «ipso [acto», to d'una, 
és deixar que els muriicipals i aquests privals segucs
quin donant servei fins que entrin en funcionament, 
que en prineipi, teoricament, hi han d'enlrar, el. escor
xador comarcals, Rus i tot, que aque ts reuniran les 
cOlldi ion per p der ).1'01'lal' carn de xot, eODl oste 
ha ha dil molt bé, que pareix que es vol potencia)." 
l'exportació de caro de xOl, una vegada dius e l Mercal 
Comú. Així ho veim nosallres, i reim que davan 
aquests [el, el Grup Socialista, el que hauria de fer 
és replantejal'-s aixo i retirHr a.questa Moció i de ixar 
aquest tema p r mé ndavant, és el que no allres li 
d manam. Si no ho fa aixi, el l"élOnament e podria 
interpretar, a veure quin és e l motiu de fons d'aquesta 
Moció, l'ealment, quin objectiu persegueix aq uesta Mo
ció, si .. ' la solu ió del CoHectiu Balear, en general, 
o si bl ha un component de tipus polític que obeeix 
ja, a una estrategia prefixada i q'acord amb problema
liques d'altres eclors més localitzats. Si el Grup Socia
lista mantén la seva Moció, nosaltres no Ii donarem 
suport. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. Pel Grup Popular, té 

la paraula, el Sr. Andreu Mesquida Galmés. 

EL SR. MESQUIDA GALMÉS: 
Sr. President, Srs. Diputals. En nom del Grup 

Parlamentari de la Coalició Popular, h de manjfestar, 
d'entrada, que el nostre Grup no donara suport a la 
Moció sobre l'adaptació deIs scorxadors que ha pre
sentat el Grup Socialista. Nosaltres creim que la polí
tica que ha seguit el Govern de la Comunitat Auto
noma, quant a escorxadors, és una política correcta, 
perque creim que el que ha fet ha estat complir, al 
peu de la lletra, tota la reglamentació que ha sortit 
.fins avui, que fa referencia a escorxadors. Sabem, com 
ha dit molt bé el Sr. Conseller d'Agricultura, que la 
reglamentació tecnico-sanitaria d'escorxadors, donada 
pel Govern Central, és molt confusa, data des de l'any 
76 i, fins avui, encara es pot dir que no s'han adaptat 
tots els escorxadors que, en aquests moments, s'havien 
d'adaptar, per tant, nosaltres creim que el darrer De
cret, que és el darrer Decret 800 de 1984, dóna peu 
que es mantenguin oberts els escorxadors que estan 
actuant actualment, quant als escorxadors particulars, 
compartim l'opinió manifestada pel Grup Regionalista i 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 28 / 28, 29 30 de novembre del 1984 91.7 

pel nostre Conseller d'Agricultura, que seria una extor
sió, seria un trauma molt gros, tancar immedia~ament 
aquests escorxadors, mentre no estiguin en total fun
cionament, els escorxadors del Pla General, com preveu 
el Decret 800 del 84. Per tant, creim que aquests escor
xadors particulars, que tots estan lligats a cadenes 
industrials i a fabriques d'embotits, sí que arribara un 
moment que s'han de tancar, pero s'han de tancar 
d'una forma pausada, d'una forma més lenta, a fi de 
no provocar traumes, ni provocar conflictes al sacrifici 
deIs animals que necessitam per al nostre abastiment 
i per a la nostra industrialització. Ara bé, els munici
pals, també creim que, quant a aIlo que fa referencia 
al primer punt de la Moció, tampoc no es pot procedir 
a tancar-los, actualment, perque n'hi ha bastants que 
estan sota l'area de la influencia deIs escorxadors 
comarcals, que han d'estar acabats dia 6, dia 5 d'agost 
de l'any 1986, i d'altres que adaptant-se a l'annex 2 del 
Decret 1644 de l'any 1981, han adaptat les seves estruc
tures, han fet les modificacions oportunes, perque 
puguin continuar funcionant, i puguin continuar sub
ministrant carn als seus municipis. 1 qua n al segon 
punt, com també molt bé ha dit el Conseller d'Agricul
tura, creim que tampoc no és possible modificar la 
ubicació, en mesura de la rendabilitat d'aquests escor
xadors, perque el Pla General ja ve fet, seria necessari 
consensuar-ho i la major part d'escorxadors generals, 
si no estan en pIe funcionament, sí, almanco estan fun
cionant, si no al total. a mitjan rendiment, per tant, i 
n'hi ha qualcun, com és el de la comarca de l\!lanacor 
que, encara, no s'ha comen~at, sí estan comprats els 
terrenys, sí s'esta fent el projecte, pero l'escorxador no 
s'ha comen~at i el municipi de Manacor i la comarca 
de Manacor no vol renunciar a l'escorxador general 
frigorífic que, possiblement, estara acabat dia 5 d'agost 
de l'any 1986. 1 quant a rendabilitat, he de dir que 
els escorxadors municipals, sobretot, no han estat, no 
són ni seran mai rendables, els escorxadors són d'una 
rendabilitat social, d'una rendabilitat social per 'donar 
uns serveis bons, adequats als habitants deIs muni
cipis, aquí on estan ubicats. Per tot aixo, nosaltres 
no donarem suport a aquesta Moció. Moltes gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 1 passam a la votació 

d'aquesta Moció. Per tant, les Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor de la Moció, .. . voste dira. Sí. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
... a, a un partit polític, jo enténc que 1'honora

bilitat d'aquest partit es podia haver, veure en entredit 
per aquesta aHusió que s'ha fet, i pregaria al Diputat 
que retiras aquesta expressió que ha usat i que, en 
tot cas, no constas en acta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar, Sr. Diputat, li fan una pregunta, 

per qüestió d'ordre? 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, jo, l'aHusió que he 

fet al partit que he anomenat, puc retirar l'anomena
ment d'aquest partit, ara, vull que consti en acta que 
el propietari de SEMAR és Regidor a l'Ajuntament de 
Llucmajor. 

2.-d) 
EL SR. PRESIDENT: 

Gracies per les seves declaracions. Per tant, les 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Moció es 
vol en posar drets, per favor? 25, 24, poden seure, per 
favor. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
de la Moció, es volen posar drets, per favor? Poden 
seure i moltes gracies . Les Sres. i Srs. Diputats que 
s'abstenen? Per favor, Srs. Diputats. Les Sres i Srs. Di
putats que s'abstenen? No n'hi ha. Per tant, el resultat 
de la vota ció són 25 vots a favor i 28 en contra. 
Queda rebutjada la Moció. 1 passam a la Moció següent, 
que és la presentada pel Grup Parlamentari Esquerra 
(PSM), congruent a la InterpeHació número 725/84, 
relativa a la política juvenil del Govem de la Comu
nitat Antonoma. Té la paraula el Sr. Joan López Casas
novas. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Moltes gracies. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

La Interpebació que sobre política juvenil, Esquerra 
Nacionalista (PSM) va fer fa uns dies, davant aquesta 
Cambra, va obtenir una resposta, per part del respon
sable de la Conselleria de Cultura del Govern Autónom, 
una resposta que, malgrat algunes dosis de voluntat, 
que sempre s'han de reconeixer, adolia d'amplíes llacu
nes que tradu'ien, a la vegada, una molt preocupant 
manca d'idees sobre quina és la política juvenil que 
necessita la nostra societat i que exigeix la concepció 
que Esquerra Nacionalista (PSM) té sobre quin ha de 
ser el paper de la joventut a la tasca de lligar Institu
cions i poble, passant aquestes al servei d'aquest, és a 
dir, posant les Institucions sempre al servei del poble. 
Reconeixíem, Ilavors, que s'havia continuat amb la 
mateixa política juvenil que ja hi havia abans de tenir 
un Govern Autonom i detectavem, també, endarreri
ments seriosos i greus errors per omisió, on la pre
sencia activa de la Comunitat Autonoma, dins el teixit 
social juvenil de les IIles quins serveis, quines instaHa
cions utilitzades, a pIe rendiment. a pIe rendiment, 
com va assenyalar el Portaveu, en aquell moment, del 
Grup Socialista, el Sr. Tirs Pons, arreu de cada una 
de les Illes? quines iniciatives vivificants, a part de 
reunions amb trucs de salons de poder i anuncis de 
projectes per a futurs mesos? No s'ha vist, els joves 
no han vist un nou estil de treball, no s'ha detectat 
que s'actul des del Govern amb un viatge, amb uns 
objectius que apuntin més enlIa de les immediateses, 
el Govern Central enl10cava un «Consejo de la Juventud 
de España», doncs aquí a xupar roda, copio-adaptant 
un Consell de Joventut de les IIles, d'un part, d'un 
parteratge, més que difícil, com vostes saben. Que 
l'any vinent sera l'Any Internacional de la Joventut? '. 
Ido facem un comité preparatori que prepari prepara
cions de celebracions i que no es digui que no es fa 
mai res, en aquesta casa. No ens enganem, aquest 
Govern no ha sabut incorporar els joves en cap pro
jecte engrascador, i gosaria a dir que no ho fara, si 
no és capa<;: d'obrir-se a la realitat. no de cridar alguns 
representants a participar en comites, no discutiré ara 
si molt o poc necessaris, sinó de davalIar al carrer de 
viure al costat deIs joves i compartir els proble~es 
que tenen, per fer aquesta tasca popular el Grup 
Popular no basta que tengui voluntat, calen mitjans al 
seu abast, calen persones, polítics i funcionaris con
ven<;:uts d'alló que pot fer i ha de fer l'Autonomia per 
aIs joves, cal una política juvenil que no sigui un 
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apendix deIs diversos departaments implicats, sinó una 
proposta coherent i articulada des de la perspectiva 
que dóna una visió de conjunt, una visió que impligui 
tot el Govern en un projecte jove, com hem sabut fer 
determinades Comunitats Autónomes o determinades 
ciutats importants arreu d'Europa i també d'Espanya. 
Construir uns pobles insulars, en definitiva, agerma
nats, solidaris i prospers, construir-los amb les joves 
des de les seves aspiracions juvenils, me n'adon, tan
mateix, que a~o és demanar, tal vegada, massa a aquest 
Govern que engrunat entre ser i no ser, ha mostrat 
que tenia alguns deficits importants, posats a no tenir, 
es tic segur que manca deIs coneixements precisos so
bre qui són, com es reparteixen, que fan aquests 15.000 
joves, en edats inferiors als 24 anys, que romanen, 
encara avui, a la demanda d'una primera ocupació a 
les nos tres illes. No hi ha dubte que la crisi economica 
té una incidencia forta dins el mercat de trebaU i 
entre els joves, aquesta incidencia, encara, és més greu, 
més violenta, peró la desocupació juvenil no és només 
un problema quantitatiu, coneixer i avaluar el nombre 
de joves aturats o el nombre de Uocs de treball que 
caldria crear, és una qüestió importantíssima, pero 
l'atur juvenil genera una dinamica molt acusada de 
desconcert i de manca d'expectatives entre aquests 
joves en atur i entre el conjunt de la població juvenil, 
en aquest sentit, el paper que juga l'atur en la forma
ció de conductes marginals, siguin delictives o no ho 
siguin, i en les conductes de crisi de valors i d'objec
tius, és una actuació important. L'afirmació que la 
desocupació no és un problema deIs joves aturats, sinó 
del conjunt de tota la joventut nostra, és una tesi 
fonamental que hauria d'assumir aquest Govern, en
carreguin, senyors del Govern, senyors del Comité de 
l'Any Internacional de la Joventut, els estudis perti
nents a la Universitat, pero no n'esperin passivament 
els resultats, actu'in ja, des d'ara, sense entretel1ir-se 
perque sense trobar solucions, tan professionals com 
legal s als probIerries deIs joves sense treball, no hi ha 
una política juvenil que sigui digna de dur aquest nom, 
i per que? Entre d'altres coses, perque el treball és 
una experiencia, íntimament lligada al projecte d'auto
realització personal, en el desig de voler participar en 
la vida coHectiva, un jove que no troba sortida en els 
seus primers intents d'incorporar-se a la vida laboral, 
se sent socialment marginat o insignificant, parcialment 
inútil o menyspreat, i com a conseqüencia, massa 
vegades, i si el camí que dura més endavant a la 
inhibició, fins i tot, a la marginació social. En el mo
ment en que la inserció dins la societat es veu aturada 
per la manca d'un treball a realitzar i que doni fe de 
l'aportació del jove a la coHectivitat, qualsevol iHusió 
pot arribar a ser frustrada i concloure, llavors, actua
cions negatives contra la propia societat, i a<;o convé 
que ho tínguem molt cIar, quan protestam contra la 
seguretat, perque, i manca de seguretat ciutadana per
que hi ha una situació social preocupant, per tant, la 
desocupació juvenil és tan important, en les seves 
causes com en les seves conseqüencies i es fa necessa
ria una política de solucions a l'atur juvenil i d'assis
tencia als joves en situació d'atur. D'aquí, ido, que 
Esquerra Nacionalista (PSM), cordialment Nacionalista 
i des del seny Socialista, que implica la superació del 
Nacionalisme, des de l'afirmació de la identitat nacio
nal i mitjan<;ant la solidaritat social, la solidaritat de 
cIasse, vol dur a la considera ció d'aquesta Cambra que 
insti el Parlament el Govern, amb tata la seva globali-

tat, no solament la Conselleria d'Esports i Cultura, que 
insti a fer una política nova; som conscients, Esquerra 
Nacionalista, que la solució al problema de l'atur no 
es troba, precisament, dins els Ajuntaments, dins els 
ConseIls Insulars, dins la Comunitat Autonoma i, si 
m'obliguen a dir, encara diria que dins tot l'Estat 
Espanyol, es tracta, pero que hi hagi totes les Institu
cions tenses, concretament implicades en la problema
tica de l'atur juvenil i que prenguin posicions per 
inten'.:ar solucionar-lo en la mesura de les seves possi
bilitats, possibilitats que hi són i vull recordar a 
aquesta Cambra, que m'agradaria coneixer quants de 
convenis ha fet aquest Govern de Comunitat Autonoma, 
amb l'Institut Nacional d'Ocupació, per exemple, per 
donar un millor rendiment als milions de pes se tes que, 
dins la Comunitat Autonoma, hi havia prevists a inver
tir i no s'han invertit en plans d'ocupació. Ja sabem 
que hi ha hagut un Decret d'ocupació juvenil, pero 
els resuItats també sabem que són magres, quin pla 
d'ocupació juvenil integral hi ha hagut? quin pla que 
impliques, des de la Comunitat Autonoma, els ConseIls 
Insulars, els Ajuntaments? Contractes per treballar 
dins la Comunitat Autónoma, convenis amb empreses 
privades per una durada mínima d'un any. Tat a<;o és 
possible segons la legislació vigent. Finan<;aments ini
cials de cooperatives juvenils de treball associat, coope
ratives, les cooperatives de joves suposen un mitja 
important, encara que limitat d'oferir ocupació, a la 
vega da que es creen unes noves formes de convivencia 
dins la joventut, els ajuts que unes Institucions Auto
nom,iques poden prestar per al foment del cooperativis
me, són ajuts diversos i abasten des de la prestació de 
mitjans, 19cals, avals, subvencions economiques, fins 
l'ajuda a la formació d'experts i cooperativistes, fins 
l'assesorament jurídic o, fins i tot, els estudis econo
mics de prospectiva per tal de veure quines coopera
tives podrien esser funcionals rendables. El foment de 
l'ocupació, per tant, a través d'establiments de cups 
reservats per a joves, també, amb la contractació que 
pugui dur a terme la Comunitat Autonoma pot esser 
un bon mitja, no vuIl dir que sigui l'únic ni el més 
important per reduir l'atur, en definitiva, aquest Dipu
tat que intervé, no s'inventa res, tot 30<;0 esta escrit, hi 
ha experiencies funcionals, jo els cunvidaria, Srs. Dipu
tats, que llegissin, si no ha han fet, les experiencies 
de Turí, de Mila, de Barcelona, 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant. 

EL SR. LO PEZ CASASNOVAS: 
." i de moltes aItres ciutats, graCles Sr. President, 

vaig acabant, curopees. I tnmbé els volía dir que, tota 
una política de joventut S'ha de basar en la sinceritat 
i en la coherencia, i en a<;o va el tercer punt d'aquesta 
Moció, que avui presentam, com és possible que els 
joves que demanen sinceritat i creuen, potser, de bona 
fe que la Comunitat Autónoma, que aquest Govern esta 
implicat amb la normalització lingüística, vegin que les 
publicacions, que els pósters, que els papers, que els 
anuncis i la propaganda que genera la propia area de 
joventut, ve redactada, ve escrita, ve anunciada en una 
Ilengua que no és la própia de les Illes Balears, encara 
que oficial, també ho sigui? Els joves volen sinceritat, 
senyors, i aquesta sinceritat s'ha de demostrar amb 
els fets, i crec que no tindrem massa problemes, massa 
inconvenients a acccptar aquests punts, primera per-

;;;;; 
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des per la Federació Espanyola de Municipis i Provín
cíes i, en definitiva, assumibles per tots els Grups 
Polítics d'aquí dins que s'hi sen ten representats. Mol
tes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. loan López Casasnovas. El Con

se11er de Cultura, Sr. Francesc Gilet, té la paraula. 

EL SR. GILET GlRART: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Efec

tivament, el Diputat, Sr. López Casasnovas, no perd 
oportunitat per dÜ·-nos quina és la ideologia del seu 
partit i del seu Grup Parlamentari, i no la perd i 
aprofita la més petita circumsHmcia per tornar insistir 
i reiterar-la, i jo li vull dlr que , pe r part d'aquest 
que són obvis, segona, perque són propostes formula
Conseller d'Educació i Cultura, no de Cultura i Esports, 
ja me la sé, a la llÍ<;:ó, i no estam d'acord, aixo és i'únic 
tema que crec que és, podem estar d'acord que no 
estam d'acord. l, evidentment, jo crec que la mateixa 
Moció que avui ens presenta ho ve a demostrar, voste 
va presentar una InterpeHació sobre la política juvenil, 
feia referencia a tota una serie de temes, per aquest 
Conseller, summament importants, es varen donar les 
explicacions, i jo he d'entendre que voste va admetre 
aquestes explicacions, i ho he d'entendre per una raó 
molt senzilla, perque la Moció que avui em presenta 
esta referida, exdusivament, a dos punts, l'atur i la 
nom1alització lingüís tica, quan als dos vos te hi feia 
una petita referencia dins la InterpeHació, pero, quant 
a normalització lingüística, que jo recordi, voste, no en 
feia cap. Per tant, he d'entendre, a pesar de tota l'expli
ca ció que voste ens ha donat aquí, aprofitant, natural
ment l'oportunitat que li dóna el Reglament de tomar 
insistir, en la InterpcHació, he d'entendre a pesar de 
tot el que voste ens ha dit avui, que esta bastant dar 
quina era la política juvenil i que voste, en certa 
manera, a pesar del que ens digui avui, no ha cregut 
convenient, perque hi estava d'acord o no hi estava 
d'acord, pero evidentment, no ha cregut convenient 
insistir en uns punts concrets, d'instar el Govern a 
realitzar un canvi dins la seva política juvenil, sinó 
que s'ha referit ,exdusivament ,al tema de l'atur i 
normalització lingüística. Davant aixo jo li he de repli
car de qualque manera, li he de dir que la participació 
deIs joves es produeix a instancia, a iniciativa de la 
Conselleria, i es produeix en un fet inicial, les jomades 
sobre joventut i dins aquestes jornades, la qüestió que 
va sortir, amb més profunditat, va ser precisament, la 
creació del Consell de la J oventut, que pot haver estat 
un «pacto de los montes", pero, al final, l'hem dut a 
port, que és a110 que realment interessa, i aixo és una 
participaci6 juvenil, una participa ció deIs joves i que 
creim que el Conse11 de la loventut quan es posi en 
vigor, quan es posi en marxa, sera el forum necessari, 
convenient i adequat perque les associacions juvenils, 
els problemes deIs joves, no només l'atur, sinó tots els 
altres, com drogadependencia, etc ... , etc . .. siguin atesos 
i forrnin part, com ha de ser d'aquesta obertura del 
programa de la Conselleria dins l'area de joventut, en 
els temps de la joventut. Li vaig repe tir, li vaig dir i 
li tom repetir que el món de la joventut esta dins el 
Govem, independentment de l'edat deIs ConselIers , que 
crec que dins el seu esperit són més joves d'allo que la 
seva experiencia física pot demostrar. Voste també ha 
fet menció al tema deIs convenis amb I'INEM, jo li 

vaig dir i li repetesc, perque pareix que no va prendre 
nota, que, per part del, concretament dins I'area 
d'arqueologia hi va haver un conveni amb l'INEM, si 
pressupostariament hi havia una partida de 20 milions 
de pessetes, aquest conveni va perrnetre unes inver
sions de 34 milions de pessetes. I, precisament en 
aquests dies, existint un remanent a l'INEM de 2 
milions i mig de pessetes, la Conselleria esta en tra
mits d'arribar a un conveni per aprofitar aquests 2 
milions i mig de pessetes, de cara a la problematica 
de l'atur a Mallorca, a les Balears, en concreto I el 
Conseller, per part de la Conselleria de Turisme, con
veni amb l'INEM amb la realització de treball i amb 
la federació hotelera, quant a l'Escola actual de Turis
me, es va firmar aquest conveni, ja que la federació 
hotelera contracta a recents graduats per l'Escola de 
Turisme. És a dir que hi ha una interven ció bastant 
clara i bastant específica sobre aquesta qüestió, fent 
referencia a tota la introducció, que no estava dins la 
Moció, perque si ens hem de referir, exclussivament, 
a la Moció, que entenÍem que era el tema fonamental, 
li he de dir que, de principi, li demanaríem que 
admetés una votació separada. Per que? Perque consi
deram no acceptables el punt o els particulars A) i B), 
mentre que sí, entenem, que és acceptable el punt dar
rer, C). Actualment, la Comunitat Autonoma no disposa 
de competencies, en materia de treball i, a més arnés, 
el ministre, Sr. Almunia, ha dit, repetides vegades, que 
no es tendran aquestes competencies, mentre no passin 
els cinc anys des de l'aprovació de l'Estatut, per tant, 
no hi ha mitjans materials ni personals per dur a ter
me accions, en el sentit que especifiquen aquests dos 
punts, A) i B). Quant a ajudes a ocupacions juvenils, 
empreses i cooperatives, el Govem de la Comunitat, 
en base al propi esfon;, és dir, amb els seus propis 
doblers, té en vigor, actualment, el Decret 70/1984. No 
s'ha d'oblidar, aixo no obstant, que un incentiu per a 
la creació d'ocupació juvenil no. s'ha de contraposar 
a la creació d'ocupació, en general, ens estam referint 
a quantitats com 2.700.000 persones aturades dins tota 
Espanya. La proposta que fa, Esquerra Nacionalista, 
quan es · refereix al punt segon, entenem que atempta 
contra la lllés elemental llibertat d'empresa privada, 
amb aixo no volem dir que ens desentenguem del pro
blema, sinó que hi ha camins més efica<;:os per promo
cionar l'ocupació juvenil, sense coartar ni condicionar 
la !libertat de l'empresa per contractar els seus propis 
treballadors, ens referim a les ajudes per a promoció 
de l'ocupació juvenil, de les línies de credit per a em
preses inversores, que estan aprovades pel Govem Ba
lear, i en els contractes temporals, en practiques o 
per formació, també aprovades pel Govern Balear. He 
de dir que entenem que, si hi ha una passa a donar, i 
crec que, es tic segur que es va anunciar ahir, en aques
ta mateixa tribuna, per part del President del Govern, 
la creació d'una Comissió Interdepartamental, i aques
ta Comissió Interdepartamental, perdó, esta anunciada, 
estudiada dios el Comité de l'Any Internacional de la 
Joventut, aquest Comite, en el qual hi tenim tanta con
fianya i tantes esperances, perque ens doni peu a ade
quar la política a les necessitats deIs joves. Pel que es 
refereix al tercer punt, alla on no hi ha aquesta pa
raula tan difícil de dir, he de dir que no hi ha cap 
inconvenient a acceptar aquest caminar cap a una nor
malitzaC"Íó, entenem que s'esta fent, entenem que hi 
pot haver qualque petit problema, quant a la norma
lització, plenament utilitzada, ara, evidentment, anam 
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per aquest camí, no només amb bona voluntat, sinó 
amb accions, amb dedicació i amb atenció, i així ve el 
que, voste ho haura pogut veure fa pocs dies anunciat, 
la ja definitiva contracta ció d'un tecnic en materia 
lingüística que ens resoldra, juntament amb els cursos 
de reciclatge, dedicats al funcionariat de la Comunitat 
Autonoma, ens resoldra el problema d'aquests escrits, 
els cartells, etc ... , ctc ... surtin en la llengua propia de 
les Balears, i res més, moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Vol replicar? Dispo

sa, Sr. Diputat, d'un temps de cinc minuts. 

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

breument per acceptar, evidentment, que no ens en
tenem, hi ha un desacord profund, quant a la política 
de joventut, i no ens entenem perque em sembla que, 
quan el Sr. Conseller de Cultura ens parla de conve
nis amb l'INEM i es refereíx a arqueología, no esta 
expressant més que un punt que no és ni en cap mo" 
ment simptomatic de la política de joventut que nos
altres voldríem veure feta en el Govern, a partir de 
la problematica de l'atur i de les solucions possibles, 
no oblidem, que estan donant algunes Institucions. No, 
convenis amb l'INEM, no només des de l'area de cul
tura, des de totes les arees és possible arribar a pro
postes que impliquin formació, que impliquin recupe
ració de gent aturada, gent, en definitiva, gent jove 
que podria veure iniciat un camí que, en el futur, po
gués consolidar un lloc de treball, i per <1<;0 ens refe
ríem a cooperatives, perque creiem, juntament amb 
les conclusions que va tréure l'assemblea, el congrés 
que es va celebrar a Menorca, fa unes setmanes, amb 
participació de joves de tots els colors polítics, creiem 
que el cooperativisme juvenil podria ser, no una so
lució definitiva, pero una alternativa, entre moltes a 
considerar, i bé, aquestes conclusions, jo les he vol
gudes dur, el Grup Esquerra Nacionalista (PSM) les 
ha volgudes as sumir i dur en aquesta Cambra, i per 
que de tot l'ampli espectre que estudiavem a la In
terpeHació ens hem fixat, precisament, en aquest? 1 
no ens hem fixat en la problematica del ¡ove respecte 
a la drogadependencia, repetesc, a la seguretat ciuta
dana, a instaHacions juvenils, etc .... , etc .... ? Per que? 
Perque dins un ordre de prioritats, hem cregut que 
aquest era un punt extraordinariament important i 
per ac;.o, voldríem que l'actuació del Govern no es li
mités, només a establir línies de credit per a empre
ses inversores que volguessin recollir alguns joves i 
beneficiar-se d'uns avantatges, perque, Srs. Diputats, 
si el Govern té alguns diners, no gaires, ja ho sé, per 
establir línies de credit i no té competencies en ma
teria de treball, per que no pot seguir una filosofia 
semblant i establir ajuts, borses d'ajut, beques, de cara 
a la formació de cooperativisme juvenil? 1, permeti, 
Sr. Conseller, que discrepi, profundament, amb el fet 
de dir que el Govern Autonom no té competencies, 
potser no en tindra d'una manera directa, pero així 
com l'artiele 14 ens en dóna d'exclusiva, en materia 
d'ensenyament i promoció de la lIengua catalana, l'ar
tiele 67, punt 4, diu <<la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears, com a poder públic», escolti'm, els A iun
taments tampoc en tenen de competencies en mate
ria de treball, i els Consells Insulars, tampoc, i tan
mateix fan plan s d'ocupació, per que no ho pot fer un 

Govem d'una Comunitat Autonoma?, «com a poder pú
blic, podra fomentar, mitjan<;ant una legislació adequa
da les societats cooperatives», quan la Llei de coope
ratives? quan? aquí dins s'ha demanat ja, aItres ve
gades, <des societats cooperatives en els termes resul
tants de l'Estatut present i l'apartat 1 de l'article 130 
de la Constitució)}. Comissió interdepartamental, molta 
enhorabona, que actui, que comenci, que vegem els 
fruits molt aviat, ja ho havíem demanat onteriorment 
i hem vist, amb satisfacció, que el President del Comi
te Internacional de l'Any de la Jovenlut parlava 
d'aquesta creació de la Comissió Interdepartamental, 
molt bé. Finalment, li voldria dir que la nostra discre
pancia profunda a cap moment ha de significar, Sr. 
Conseller, una voluntat de cooperació, nosaltres som 
coopera ti vistes, vostes, en el debat que s'ha plantejat 
aquest matí, sobre la Qüestió de Confianc;.a, s'han ma
nifestat a favor de l'empresa privada, ens sembla un 
criteri respectable, pero absolutament diferenciat deIs 
nostres plantejaments, senzilIament, voldríem que 
aquesta Moció es pogués aprovar, per unanimitat i en 
tots els seus punts, veim, amb molta tristor, que no 
és així, esperam que d'aquí uns mesos rectifiquin com 
han fet ja en alguns ternes, en materia de joventut, i 
per suposat acceptarem la votació separada perque, si 
més no, sempre suposara un pas endava~t en aquesta 
problematica juvenil que avui no s'accepta dins aques
ta Cambra i, ho veim amb dol, quant al problema de 
l'atur, esperem que, almanco, hi hagi una concepció 
de recuperació de la identitat col·lectiva, a partir d'una 
política feta pels joves i impulsada des de .les -Institu
cions al costat deIs joves. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Vol contrarreplicar? 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Bé, només per dir-li que 

nosaltres entenem que el que hem de fer és escoltar 
els joves, voste ha escoltat una part, des de Menorca, 
li han donat unes indicacions, nosaltres deim, sí no, 
voste, aixo és el que he entes, Sr. López Casasnovas, 
eh? nosaltres deim, creem el Consell de la Joventut, 
muntem la Comissió aquesta Interdepartamental i 
d'aquÍ treurem les conseqüencies, escoltem, primer 
que és el que ens demanen els joves, voste ha creat 
una prioritat, potser que els joves tenguin una proble
matica petita, grossa, amb el problema de l'atur, ara, 
evidentment hi ha altres problemes que, també, han 
de ser atesos i que mereixen una escala de valors, que 
és una cosa un poc diferent a alIo que és una escala 
de prioritats. Per aquest camí entenem que hem d'anar 
i per aquest camí anam, naturalment, no estam d'acord, 
bé, aquí hi ha el contrast normal de parers, i, en 
aquest cas, nosaltres entenem que aquesta és la polí
tica que hem de dur, tenirn aquesta responsabilitat i 
entenem que per aquí hem d'anar i entenem que per 
aquí anam bé. Res més, moltes gracies. 

EL SR. PREStDENT: 
MoItes gracies, Sr. Conseller. Volen intervenir els 

altres Grups? Pel Grup Regionalista de les Illes, Sra. 
Maria Antonia Munar. Disposa d'un temps de deu mi
nuts. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Re-
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gionalista de les Illes no donara suport per no estar 
tOlalment d'acord amb la MOCIÓ oe! Grup Esquerra 
NaCIOnalista, pe! que ta a la polítIca juvenil oel Go
vern ae la Comunnat Autonoma, en els apartats A) i 
B). Creim que és una interterenCla a la pOlÍtIca pro
pIa del Govern, que, com ha manifestat, no té cap 
competencia en matéria de treball, m la tindra per 
ara. Prou feina hi ha a solventar aquests problemes, 
amb els quals som competents i amb els quals tenim 
una responsabilitat directa i immediata. Ni hem de 
dir que, per altra part, estam totalment d'acord amb 
l'apartat C), creim que s'ha d'impulsar la normalitza
ció de la llengua catalana, entre els joves i entre els 
no tan joves, així, tal vegada, aconseguirem que arribi 
a tots nosaltres. Per tant, acceptada per Esquerra Na
cionalista la votació separada, el nostre vat sera sí a 
l'apartat C) i no a l'apartat A) i B). Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. El Sr. Tirs Pons té la paraula. Dis

posa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Sr. Pn:sidcnt, Sres. Diputaeles, Srs. Diputats. He 

ele elonar les gracies, primer ele tot, al Conseller, Sr. 
Gilet, perque anima, quan ell ir;tervé, anima, jo havia 
pensat i havia preparat una, aIlo que es eliría religiosa
ment, una platica de circumstáncies, perque el meu 
Grup, com és obvi, esta el'acore! amb els punts ele la 
Moció congruent, que ha presentat EsquGrra Naciona
lista, PSM. Peró bé, ha sortit el Sr. Gilet, i ha- dit unes 
coses simpatiquíssimes que m'han romput els esque
mes, i em fan, un poc, improvisar; i, si jo tengués con
fian.;:a que tenc la capacitát de convicció, perque rc
consideri la postura, tal vcgada ens n'alegraríem tots. 
Sembla que hem anat massa a postures molt fetes i 
ha vingut ja amb una postura premeditada, abans de 
comen<;:ar la discussió, per tant, també és un poe d'exer
cici de sado-masoquisme, sabent, perfectament, ja com 
s'ha de produir, peró li vuIl fer una reflexió. És ver 
que la joventut no té uns problemes específics, pero, 
tal vegada els més greus de tots són problemes gene
rals i afecten tota la societat, a-<;:o és cert, i un d'ell 
és el problema· de tipus economic, en un moment de 
crisi que afecta tota la societat. No vull tomar a reo
brir un debat que ja es va produir en el moment de 
la InterpeHació fent acusacions a la política que du el 
Govem de Coalició Popular, UM, referent a la infrau
tilització de les instaHacions esportives, etc .... , etc .... , 
no és a<;o, peró, amb el fil que va produir aquella di s
cussió, aquella InterpeHació, efectivamen1:, van sortir 
uns problemes d'atur juvenil que produi"en, per les ca
racterístiques específiques de la zona de població que 
té aquesta edat, prodllien uns problemes, uns proble-
mes greus, i no és necessari ten ir competencies, mol
tes vegades, hem dit que alIo que necessitaven era 
imaginació, no? Bé, utilitzem aquesta imaginació. Es
tan bé totes aquestes Comissions,peró voste sap per
fectament que si volem que una cosa no es resolgui, 
el primer que s'ha de fer és muntar una Comissió, so
bretot si hi ha molta gent, si hi ha molta gent, aque
lla Comissió dura. Pero, a la vegada, és 3a i és bo, so
bretot quan un está dins l'Executiu poder arbitrar 
unes mesures que donin un poc d'iHusió a la joventut 
i, jo diria, deIs no tan joves, a part deIs estudis que 
poden fer, i si nosaltres analitzam que és el que pre
senta la Moció que presenta Esquerra Nacionalista 

(PSM), que és? No és la socialització deIs mltpns de 
producció, óbviament, eh? supós que ho ha lIegit, pero 
el punt primer diu "instar el Govern de les Illes Ba
lears per tal que fomenti tant a nivell formatiu com 
económic el cooperativisme juvenil» fomentar el coo
perativisme juvenil d'acord amb alIó que estableix l'ar
tiele 67.4. de l'Estatut, i jo no en rallaré, de l'Estatut, 
perque aquest mateix artiele fa una referencia, molt 
més simpatica, que és a l'artiele 130 de la Constitució, 
i és una lectura obligada de la Constitució, perque, de 
vegades, té frases felices i adients, diu que "els poders 
públics atendran a la modemització del desenvolupa
ment deIs sectors económics i, en particular, de I'agri
cultura, ramaderia, etc .. .. , etc .. "", i en funció d'aques
ta idea, l'Estatut ens diu, ajudem afer cooperatives. 
Jo crec que és possible, és qüestió de voluntat, no és 
qüestió, fins i tot, de no, no, no ... , és qüestió de vo
luntat, de voler donar un ale d'esperan!,;:.! a un nueli 
de població, el juvenil, en aquest cas, que no crec jo 
que comprometi, extraorelinariament, la Dostura o la 
defensa de la política economica que vostes defensen. 
Es ver, i crec que és una passa envant, cns agradi o 
no ens agradi, i sense entrar a debatre alIó que va 
succeir a la Comissió del Projecte de Llei de Creació 
del Consell de la Joventut, que hi va haver situacions, 
prou divertides, i els Diputats, i els Srs. Diputats que 
hi van participar en tenen constancia, pero no és una 
solució, vostes tendran un instrument que no arriba
ra a tots els joves, que hi haura una porció de joves 
que no estaran integrats dins el ConselI de la Joven
tut" vostes faran una Comissió per a l'Any Internacio
nal de la Joventut, que predicara i que [ara uns car
tells molt polits i que fara uns actes, i cantarem tots 
i ja esta aclarit, peró aquestes accions determinades 
no necessiten estudi, necessita que es posi en p¡-ácti
ca i jo crec que, amb un poe de bona voluntat, vostes 
ho tenen facil, no és una postura d'esq'lerres, el Sr. 
López Casasnovas ja ha fet una referencia de les 50r
nades de 16 i 17 d'abril de 1982, a Granada, la Fede
ració Espanyola de Municipis i Províncies declara ma
joría entre Coalició Popular actual i Alian<;a Popular 
i UCD antiga, no ho oblidem va arribar a tres conclu
sions, foment i estalonament, tant a ni'!ell formatiu 
com económic del cooperativisme juvenil, segon, eon
certació amb les empreses consessionaries d'obres i 
serveis del compromís de contractar un cup de joves 
en atur a cada contracte, i tercer, la creació directa 
de 110cs de feina orientats a satisfer les carencies d'in
fraestnlctura, etc .... , etc .. _. que anava més dedicat a 
la política que aconseIlava la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies als Ajuntaments. És ver, ja que 
l'Estat o el Govem d'Espanya ha arbitrat unes mesu
res" ha arbitrat unes mesures i han sortít publicades 
dins' el marc del desenvolupament de l'acord de l'AES, 
l'Acord Economic i Social, voste sap perfectament, que 
no és desconegut i ha de sortir, supós la normativa 
dins molt poc temps, que totes aquelles empreses de 
més, de manco de 25 treballadors que contractin els 
joves entre els 16 i els 20 anys, se'ls subvenciona el 
100 % de la despesa de Seguretat Social, a les que 
tenen més de 25 treballadors, se'ls fa una bonificació 
del 90 %, a fi que les empreses se sentin motivades 
per agafar ma d'obra juvenil. Des del Govern de la 
Comunitat Autónoma, no es poden arbitrar mesures 
concretes i, en aquest cas, que sí, que tenen una Ií
nía de subvencions a les ernpreses que 3?:afen ma 
d'obra juvenil, perfecte, i per que és que no ho po-
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den, també, fomentar les cooperatives juvenils que, 
tal vegada, poden donar rendiment, que poden ser una 
resposta positiva, a un moment de crisi, deIs sectors 
compromesos, com pot ser l'agricola o el ramader? Jo 
m'agradaria, sense cap ira, que voste reflexionas, que 
fes nonor que som un Parlament i que la capacitat de 
convencer, no és una iHusió, que els Grups no vénen 
aquí amb idees fetes i prefixades, reflexionas i accep
tas, no solament, el C), acceptas alguna cosa més, faci 
un esforc;. Li agralrem. Moltes gracies, Srs. Diputats. 

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

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo 1i 

agraesc, enonnelnent, al Sr. Pons, aquest to, en certa 
manera paternalista, de les seves, que ha aricat a les 
scvcs paraules, en el sentit d'intentar fer recapacitar. 
Jo, a110 que li dic és que s'ha recapacitat, s'l1a pres 
una decisió i es continua una política. Jo, aquesl Con
seller, de cap de les maneres es vol convertir en un 
«showman» d'aquest Parlamen t, li lene massa respec
te perque sigui així. Nosaltres creim qu~ les Comis
sions es creen per treure un rendiment, creim que les 
Comissions es creen per treure uns fruits, i no em 
digui que la Comissió de l'Any Internacional de la Jo
ventut s'ha creada per aturar un tema, quan, precisa
ment, el Consell Insular de Menorca, hi té un repre
sentant, i si, per qualsevol circumstancia, que no es 
donara, es pot creure que es crea una Comissió per 
aturar un problema, vostes, es tic ben segur, que els 
sen tiran, deixaran sentir la seva veu, que per aixo hi 
són. Quant a la Moció en si, nosaltres entenem que les 
raons que hem expressades mantenen suficientment i 
donen suport suficient, quant al punt A) i B) a no 
admetre'ls, a no acceptar-los, i vos tes poden estar en 
desacord amb aquesta postura, ara, evidcntment, nos
altres tenim motius suficicnts per no acceptar aquests 
dos punts primers. Aixo no significa que no creguem 
en les cooperatives, i efectivament es pot creure en el 
cooperativisme d'una manera general, ara no creim i 
si no, s'ha de seguir un altre sistema, no creim que el 
problema de l'atur se solucioni amb un foment del 
cooperativisme, sinó d'una manera globalitzada. Quant 
a la referencia que ha fet voste, a l'Any Internacional 
de la Joventut, li as segur que, de cap de les maneres, 
ni s'ha preparat, ni s'esta muntant, ni s'esta encami
nant perque sigui un any folkloric de la joventut, sinó 
tot el contrari, aprofitant la circumstancia que l'any 85 
sigui, hagi estat declarat per les Nacions Unides, Any 
Internacional de la Joventut, per posar una fita i per 
obrir les pautes, per obrir les portes a tots aquells 
moviments, a totes aquelles idees, a totes aquelles sug
gerencies que ens puguin dur a un adequament de la 
nostra política, de la política del Govern en el tema 
juvenil. Aixo, senzillament, és, i no és anar a crear Co
missions per aturar problemes, sinó per enfrontar-nos 
als problemes i, al mateix temps, donar una resposta 
valida a les necessitats, a la realitat del món de la jo
ventut. Aixo és el que jo li volía dir, concretament, 
agraint-li, naturalment, aquest to que vos te ha utilit
zat que, de cap de les maneres entenc que hagi estat 
en un sentit pejoratiu, ni molt manco. Moltíssimes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
lvlOltes gracies, Sr. Conseller. Pot replicar. Disposa 

d'un temps de cmc minuts. 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Gracies, Sr. President. Bé, no els esgotaré, als cinc 

minuts. Li he de dir que el meu to no ha estat, en 
cap manera, paternalista, i he de reburjar el tema, 
vull dir, he intentat convencer-lo, sense cridar, senzi
llament, a<;:o no té res a veure amb el paternalisme, 
res, en absolut, no pretenim ser paternalista, mai, sen
zillament expos unes idees, de vegades amb més apas
sionament, de vegades amb manco, conven~ut sempre 
d'allo que die, i intentava transmetre-les a vostes, per 
veure si aconseguia que canviassin d'opinió, és la nos
tra feina, aquí dins, és la nostra feina, aquí dins, que 
quedi clar. Bé, voste té les seves idees, no ha accep
tat, jo he fracassat, vostes guanyaran i prou, i punt. 
Sobre el que faran en el futur, la Comissió i l'altra 
Comissió i la Llei i no sé que, ja ens veurem, és a 
dir, no faran cap judici d'intencions, és el temps que 
ho jutjara, tendrem prou temps, i si vostes no com
pleixen, nosaltres els farem InterpeHacions, que vostes 
contestaran, i si vos tes ho fan, nosaltres n'estarem 
molt contents. Senzillament, haura passat un temps 
que nosaltres creim que es podria aprofitar i, amb 
aquesta solució que voste apunta estarem més estona 
a veure accions concretes, puntuals que estiguin per 
solucionar un problema determinat, no hi ha res més. 
Gracies, Srs. Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrarreplicar? 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Jo, Sr. Pons, Ji deman que 

de cap de les mane res es prengui la paraula «pater
nalista» en un sentit pejoratiu, em pareix que ho he 
dit al final, voste i jo ens trobarem, supos i estic se
gur, moltes vegades enfrontats en postm-es, en opi
nions, en idees, pero de cap de les maneres trobara 
aquest Conseller, enfrontat, personalment, amb el Sr. 
Pons. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Enric Fajarnés. 

EL SR. FAJARNÉS RIBAS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Molt breument 

per assenyalar que el Grup Popular estalona, com és 
logic, tot allo que ha indicat el representant del Go
vern, el Sr. Gilet, respecte a la Moció que s'esta deba
tent relativa a política juvenil. Votarem, per tant, en 
contra del punt A) i B) i no votarem en contra per
que siguem contraris al cooperativisme o perque no 
vulguem incentivar la creació de 110cs de feina per als 
joves, perque la realitat és una altra. El Grup Popu
lar, senyor representant d'Esquerra Nacionalista, esta 
per al cooperativisme i així ho diuen els ilostres pro
grames, tant a nivell nacional, com el que varem pre
sentar a les Illes Balears l'any passat, i estam, a més, 
en la lluita contra l'atur juvenil. Sinó que direm que 
no, Deraue s'estan prenint les mesures necessaries en 
el foment de l'ocupació juvenil i perque nosaltres 
creim que hi ha aItres camins més efica~os per pro
mocionar-lo, i aquests camins són els que ha iniciat, 
ja, el nostre Govern. I, per acabar, volem dir que vo-
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tarem que sí al punt C), perque estam totalment 
d'acord amb la normalització de la llengua catalana, 
i així ho esta fent, ho esta desenrotllant el Govem, de 
forma progressiva. Per tot aixó, torn a repetir que vo
tarem en contra deIs punts A) i B) i vütarem que sí, 
afirmativament, al punt C). Moltes graci..:s. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per tant, passam a la votació, dividint aquesta en 

dues parts, a la primera, votam l'apartat A) i B) de 
la Moció; per tant, les Sres. i Srs. Diputats que vo
tin a favor d'aquests dos apartats, es volen posar drets, 
per favor? Poden seure, moltesgdtcies. Les Sres. i Srs. 
Diputats que votin en contra d'aquests dos apartats, 
es volen posar drets, per favor? Les Sres. i Srs. Di
putats que s'abstenen? No n'hi ha. Per tant, passam 
a la votació de l'apartat C). Donaré llavors el resultat 
conjunt. l.es Sres. i Srs. Diputats que estiguin confor
mes amb aquest apartat que es posin drets, per favor. 
Queda aprovat per unanimitat. Per tant, aquesta Mo
ció queda rebutjada, quam als apartats A) i B), per 
26 vots en contra i 24 a favor, i aprovada per unani
mitat, quant a l'apartat C). S'aixeca aquesta sessió 
que continuara dema a les deu del matí. 

3.-a) 
EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia, comen;:a la sessió. El primer punt és el 
relatiu a InterpeHacions, i tractarem la presentada 
sota el número 841 pel Grup Parlamentari Nacionalis
ta (PSM), relativa a política de biblioteques del Go
vern de la Comunitat Autonoma. Secretaria, vol pro
cedir a la lectura d'aquesta In terpeHació? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Sí, Sr. President. l.-Quina resposta ha donat el 

Govern de les Illes Balears als Ajuntaments que han 
soHicitat les prestacions corresponents a l'any 1983, 
per a les 'seves aportacions al Centre Coordinador de 
Biblioteques de Balears i que han mostrat el seu des
acord per la seva marginació en el tema deis conve
nis signats en el seu dia amb el Consell General In
terinsular, respecte al Centre Coordinador de Bibliote
ques de Balears, en desapareixer aquest, com a servei 
de la Comunitat Autónoma? 2.-Quina política pensa 
seguir, respecte al personal tecnic de l'oficina central 
del desaparegut Centre Coordinador de Biblioteques? 
3.-Quins criteris ha seguit per posar en marxa diver
ses biblioteques escolars, en la distribució de material 
bibliografic? 4.-Pensa col'laborar ambles Administra
cions Locals de les Illes, ConselIs Insulars i Ajunta
ments, quant a política bibliotecaria? Com? Amb quins 
pressuposts? 5.-Com pensa estructurar, en el futur, 
els serveis del centre de lectura, transferit per Reíal 
Decret de 7 de novembre de 1980, i les funcions a eIl 
relatives? 6.-Entra en els plan s de la COllselleria l'es
tabliment d'una xarxa de biblioteques a la Comunitat 
Autonoma? 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Té la paraula, el Sr. Joan Francesc 

López Casasnovas. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de 
quinze minuts. 

EL SR. l.óPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. No 

ignoraran que Espanya és el cinque país en la pro-

ducció de títols, de volwns bibliografics, pero que hi 
ha una gran atoma dins el consum de les biblioteques 
espanyoles, es calcula que són 20 vegades inferiors, 
aquests consums, que els paisos desenvolupats i, mal
grat els esfoI"<;os que els organismes estatals han anat 
fent, últimament, i les esperances que han suscitat els 
projectes d'algunes Comunitats Autonomes, encara po
dem dir, pero que avui les transferencies en materia 
bibliografica, en materia de bibliotequc'i, han creat 
dins les Comunitats Autonomes alguns buits de poder 
o esperen encara que el disseny de la nova organit
zació territorial de l'Estat quedi complerta, falten me
canismes de distribució interior, falta suport a la crea
ció, falten campanyes de promoció de la lectura i, po
sats a dir, fallen Lantes coses que no lenc cap empatx 
de dir que om un país subdescnvolupat en materia 
de biblioteques. 1 m'esti rcferint, eoncr e tament, a la 
Comunitat Autonama d tes Illes Balears, dins la qual 
i a la majoria deIs pobles, no arribam encara a un 
volum per persona, per habitant, quan la rnitjana eu
ropea i la mitjana desitjable seria de tres volums per 
habitant. Per tant, veim clal-ament que la situació i, 
supos que compartirem, Sr. Conseller de Cultura, 
aquesta apreciació, la situació és ampliarnent defici
taria i no es tracta d'establir culpes de situacions an
teriors, sinó de veure si som capa<;os d 'engegar pro
jectes culturals que permetin promoure l'interes de la 
nostra societat per la lectura i per a<;o ca! que hi hagi 
una xarxa de biblioteques vives, una xana de biblio
teques utilitzades, una xarxa de biblioteques modemes. 
1 dit a;:o, com a introducció al tema, perque em sem
bla que el tema de biblioteques con lilut: ix una part 
fonamental del patrimoni cu ltural d'LIIl país civilitzat 
i és imprescindible per a la normalilzació cultural a 
les nostres illes, dit a<;o, repetcsc, enl vull atendre, 
ara, al motiu fonamental d'aquesta InterpeHació. Com 
tots vostes sabran, la Comissió Mixta Comunitat Au
tonoma-Consells Insulars va prendre la decisió d'abo
lir, o millor dit, de fer desapareixer el Centre Coor
dinador de Biblioteques de Balears. Les causes o les 
raons d'aquesta desaparició les podríem xifrar, fona
mentalment, en el fet que calia considerar cada illa 
com unitat administrativa quant a organització biblio
tecaria, calia considerar cada ilIa com a amtat de ser
vei, amb prou autonomia de Govem de les seves de
cisions en aquest respecte, amb prou autonomia per 
rebre i administrar eIs seus recursos, fixin-se que die 
rebre i administrar els seus recursos, contractar el 
seu pl"opi per anal i, en definitiva, per coordinar les 
bibliotcques municipals quanl a adquisició de llibres, 
pres lec inlerbibliolecari, etc .. .. , etc .. .. Pero tot a¡;:o, 
en aquesl rnomenl, no es fa i no es fa, entre altres 
coses, perque aquest acord de la Comis'iió Mixta no 
esta en execució, -j per que no esta en execllció? En
tenc que perque els ConselIs Insulars, almanco segons 
les meves informacions, no han signat el conveni que 
va ser presentat el mes de maig passat, dia 2 de maig, 
concretament, a la considera ció deIs Consells. Aquesta 
manca de signació té una causa ben concreta, el Reial 
Decret de dia 7 de novembre de 1980, sobre transfe
rencia de competencies de I'Administració de l'Estat al 
Consell General Interinsular, en materia de Sanitat í 
Cultura, establía en el seu article 10 que «se transfie
ren las competencias del Centro Regional de l.ectura 
incluidos los créditos, incluidos los créditos que co
rrespondan a los centros dependientes del mismo, todo 
ello dentro del ámbito territorial de las Islas Balea-
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res». Corresponia, segons aquest Reial Decret, una se
ne de tUl1clOns al Lonsell General Imerinsular que ara 
seria prollx oe rt~laLar, de retenr, pero, en detlllitiva, 
queuava clanSSlmament establert que les tuncions del 
Centre NaclOnal ue Lectm-a eren atnbuidcs, totes elles, 
al Centre .Kegwnal i, en aquest cas, al Consell General 
Intennsular, J, en consequenda, s'indoicn, tal11bé, en 
aques[ Decret de transferencies, no nomes la compe
tencia escrita, sinó lambé els funcionaris correspo
nents i els credils que aquí s'especifiquen, pero que, 
en aquests moments d'indefinició, no coneixem perque 
no han estat contestats des de la Conselleria de Cul
tura. 1 a~o és així, de manera que greus problemes 
poden tenir els Consells Insulars i, sobretot els Con
sells Insulars menors i, fonamentalment, també els 
Ajuntaments que tenien biblioteques, acollides al Cen
tre Coordinador, perque els manca la necessaria ofici
na tecnica prevista que inspecciona, que assessora, que 
adquireix !libres, que dinamitza les biblioleques, i a:;:~ 

ho feía un funcionari del cos facultatiu d'arxivers i 
bibliotecaris i a<;o es feia amb un personal que visi
tava nonnalment les Illes i que hi pass3.va material 
d'infraestructura, com poden esser fixers, com poden 
esser llibres de registres, etc ... . Per tant, quins recur
sos economics dedica, dedicava el Conseil General In
terinsular i dedica ara el Govern Autonom a la pro
moció de les biblioteques de les Illes? Quan, quan els 
dedica, a traves de que els dedica? Perque queda dar 
que fons, n'hi ha d'haver. Els motius, també, pels 
quals era important fer desapareixer el Centre Coor
dinador de Biblioteques en la situació en que estava 
abans, són clars. Hi havia uns desgavells enormes quant 
a l'adquisició de Ili'bres, les biblioteques demanavcn uns 
llistats i se n'hi enviaven uns altres, algUilcs trameses 
eren, absolutament, insuficients i. a més, molt minvades 
quant a quahtat., perdien a través, seg,uramcnt, del me
tode d'adquisició d'agencia, modernitat les obres i, a 
més, venien deteriorades materialment, tot a~o va gene
rar una protesta clÍns la xarxa de biblioteques i a~o esta, 
al fans, també, de la desaparició del Centre. Pero, so
bretot, la manca de control deis diners invertits, man
ca de control que no es podia fer tal com estava es
tructurada a la normativa del Centre Coordinador, da
vant aquesta circumstancia el Consell Insular de Me
norca i, tenc entes, que també al tres Consells, bé, els 
dos que queden, van soHicitar, sense dilacions, una 
reunió convocada i presidida per la Conselleria de Cul
tura de les IHes Balears, on tractéssim conjuntament 
la soludó més adient a la situado creada, aquesta sol
licitud era fcta dia 4 de juny de l'any 1984, no hem 
tingut cap resposta, ni positiva ni negativa, supos que 
s'ha d'entendre com a silenci administratiu, pero tot 

'. a~o es complica, encara més, amb una situació jurí
dica i económica que ve d'estona, perque l'any 1983, 
quan aquest Govern va prendre possessió deIs seus 
carrecs, el Centre Coordinador havia recaptat o estava 
en procés de recaptar les quantitats corresponents 
previstes dins la normativa, és a dir el 2'25 per 1000 
del pressupost d'ingressos de cada any; molts Ajun
taments acollits ho havien fet, ja, havien fet aquest 
pagament, el Cansen Insular de Menorca havia fet 
part d'aquest pagament, i gracies a no sé qui que no 
vam fer tot el pagament sencer, perque la contrapres
tació rebuda fins aquest moment, va ser nuBa, amb 
absoluta integritat. Cal, per tant, donar una satisfac
ció i una resposta a les soHicituds formals, fetes per 
Consell Insular de Menorca, per Ajuntaments de dins 

l'illa de Mallorca i de dins Menorca, i si no s'han fet 
des d'Eivissa és perque tenc entes que a Eivissa no 
hi ha ni una biblioteca muniClpal 0, si n'hi ha s'lla 
creat fa molt poc, conseqüencia: donar resposta i sa
tisfacció a aquestes soHicituds, perque l~s inversions 
s'han fetes i la resposta material no s'ha donat. 1, 
tanmateix, pensam que el Govern Aut6nom ha de tenir 
una política propia en materia de biblioteques, que 
s'ha d'estructurar en funció deis serveis que té trans
ferits, del Centre de Lectura, que hi ha d 'haver, ta111-
bé, una política de personal tecnic al servci deIs Ajun
taments i al servei, també, deis Consells lnsulars. La 
InterpcHació que E squerra Nacionalista presenta, avui, 
aquí, contempla tots aquests punts, voldria obrir un 
debat sobre quina política ha dut fins ara la Conse
lleria de Cultura en materia de biblioteques i quina 
pensa dur en el futur, perque entene que no es pot 
donar per acceptable una política que es concreta en 
repartir lots de llibres a les escoles, amb uns criteris 
il.lnpliamcnt discutibles, no acceptables, evidentment, 
des del meu plantcjament, des del plantejament d'Es
querra Nacionalista, a la vis ta de la situació creada 
de donada de !libres a biblioteques escolars, ja fonna
des, quan altres biblioteques escolars de centres pú
blics, havien quedat fora, i no em facin dir noms, que 
els tenc; tampoc no és satisfactori veure (om els con
venis signats pel Consell General Interinsular amb els 
Ajuntaments han estat rescindits unilateralment, con
travenint la disposició addicional única que tenien cls 
convenis i que obligaven a preví acord de les parts, 
abans d'eliminar aquest sen'ici municipal. Sr. Conse
ller de Cultura, la InterpeHació que aquí es presenta, 
esta feta amb un interes molt clar, volem, d'una ve
gada, que es posi ordre en aquest desgavell, volem 
que la política cultural de les IHes passi, fonamental
ment, prioritariament per elevar el niveJ de les bi
blioteques, que són, en aquests moments, les poques 
i pobres que hi ha més cementiris de lIibres que cen
tres vius de cultura, que centres vius de comunicació 
i de trabada. Jo no sé si hi ha prevista, dins els sellS 
organigrames una Llei de Biblioteques, jo voldria dir 
que la Comunitat Autónoma hauría de tenir una pri
mera opció de compra de tota la coHecció o fonts de 
llibres que es pos in a la venda dins les IHes Balears 
i que tenguin interes per a la cultura de les Illes. Vol
dríem vcure el dret de la Comunitat Autónoma a in
tervenir per tal de protegir, garantir una bona conser
vació i un bon funcionament de qualsevol fans biblio
grafic, voldríem veure mecanismes moderns, informa
titzats a les nos tres biblioteques, tot a~ó, ja sé, són 
dessiderates, probablement, excessives a tenor de la 
situació actual, pero ens hem de posar a caminar, 
hem de fer camí en aquest sentit, també. Jo voldria 
acabar aquesta primera intenrenció, fent avinen<;a al 
temps de l'antiga Generalitat republicana en que s'es
crivia en el preambul de la Llei de Biblioteques «la 
normalització cultural de Catalunya», es llegesqui aquí, 
IIles Balears, «necessita una xarxa de biblioteques vi
ves i renovades constantment, les quals hauran d'aten
dre, segons Ilur cadlcter respectiu, tant les exigencies 
de l'alta investigació, com les de difusió de la cultu
ra en tots els estaments socials, des de la capital de 
Catalunya», des de, en el cas nostre, la capital de ca
dascuna de les Illes, "fins als nudis més petits de po
blació», i ayó és possible, era possible en temps del 
Consell General Interinsular, s'ha dit que el Centre 
Coordinador de Biblioteques, va ser una de les coses 
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positives que va fer l'antic Consell General Interinsu
lar, dones ara, aquesta cosa positiva s'ha de veure 
assumida i acrescuda a partir d'una nova organitza
ció que passí per cada unitat administrativa que és 
l'illa, pero a~o no ha d'implicar, a cap moment, Sr. 
Conseller, que el Govern Autonom es desvinculi del 
centre, ans al contrari, que continul, mttjan<;ant una 
política de coordinació i de subvenció, afer possible 
que cadascuna de les biblioteques deis nostres pobles 
es modemitzi i es posi als estandars europeus, que un 
país culte, que un país amb alt nivel! de renda per 
capita, eom aquí s'ha dit aItres vegades, necessita no, 
exigeix. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el re

presentant del Govern, Conseller de Cultura, Sr. Fran
cesc Gilet. Disposa de quinze minuts. 

EL SR. GILET G1RART: 
Graeies, Sr. President. Sres . i Srs. Diputats. Evi

dentment, avui hem arribat al punt culminant d'una 
decisió presa el mes de febrer, 8 de febrer, exacta
ment, d'enguany, quant al tema del Centre Coordina
dor de Biblioteques. 1 jo, fent una petita historia de 
la motivació, he de dir que, com voste sap, Sr. López 
Casasnovas, en aquella reunió de dia 8 de febrer i a 
les reunions previes, la postura deis Consells 1nsulars 
era que cada un d'ells, as sumís les comp'=tencies, fun
cions de l'antic Centre Coordinador de Biblioteques, 
Centre Provincial, anomenat abans. 1 es varen fer una 
serie de manifestacions, d'intercanvi d'opinions i de 
postures, essent així que, per part deIs Consells 1n
sulars era evident que volien que el Centre Coordina
dor, d'una manera globalitzada, es distribuís en tres 
parts a cada un deis Consells respectiu,:;; d'aquí ve 
que es prengués l'acord, día 8 de febrer del 84, dins 
aquesta Comissió Mixta de, «desaparece, Centro Coor
dinador de Bibliotecas. Desaparece como servicio de la 
Comunidad Autónoma, quedando sin efecto a partir de 
primero de enero de 1984, el Reglamen~o Regulador 
del mismo, aprobado por el Consell Gen~ral Interin
sular, con fecha 23 de febrero de 1981, así como el 
Decreto del Consell General Interinsular, de 24 de no
viembre de 1980, de creación de dicho patronato, del 
patronato de dicho centro». Des d'un punt de vista ju
rídie, l'aeord pres adoleix d'una serie de defectes, ara, 
en certa ocasió, es va especificar, ja, fora d'aquesta 
Comissió Mixta, quins podien esser els defectes 
d'aquest acord pres, perque realment, aquí dins no 
s'expressa que els ConselIs Insulars s'han de fer car
rec del Centre Coordinador, pero, evidentment, esta 
dins I'esperit de l'acord, que fO$ així. Pero, si es par
la que desapareix com a servici, la parauh desapareix 
és, senzillament, llevar tot a1l6 que hi havia abans, no 
senzillament una transferencia, ni una delegació als 
Consells Insulars, sinó la desaparició del servici, per 
tant, la desaparició de les partides corresponents dins 
el pressupost de la Conselleria, eoncretament el 13.06 
dins el pressupost del 84, perdó, del 83. Voste no ha 
mencionat el problema deIs servicis, del personal i 
dins la Comissió Mixta, dins la reunió de la Comissió 
Mixta, es va traetar aquest tema de personal, i el per
sonal del Centre Coordinador era una sola persona, a 
temps parcial, amb un eost de 158.000 pessetes l'any 
82, que era el que s'encarregava de tot l'aspecte tee
nie, de coordinar i visitar les biblioteques de la xarxa 

del Centre Coordinador, és a dir, que no hi havia res 
més i va quedar, suficientment dar que, per part deIs 
Consells Insulars, no s'admetía eap casta de responsa
bilitat, quant a la possible retirada de funcions, per 
part d'aquesta persona, el servici tecnic que voste no 
ha mencionat no existía com a tal, sinó que el Direc
tor General de Cultura, dins els acords presos dins 
el Centre Coordinador, dins el Patronat, era nomenat 
Director Tecnic del Centre Coordinador, per tant, la 
qüestió personal és absolutament, va qu~dar absolu
tament dara, encara que no reflectida dins l'aeord, 
que no hi havia tal, i que el Govern, concretament, la 
ConseIleria d'Educació i Cultura, es feia carree de la 
responsabilitat o de la persona, del funcionari en con
eret, funcionari, no tal, sinó persona contractada. 1, a 
partir d'aquí és alla on comencen els problemes, per
que, realment i amb tots els respectes, no es va tenir 
en compte que el Centre Coordinador aglutinava les 
distintes funcions i competencies i realitzacions deIs 
tres Centres Coordinadors futurs, aixo que va r epre
sentar o que esta representant actualment, allo que 
una persona duia, tota sola, amb un cost de 158.000 
pessetes, avui, dividit en tres centres coordinadors, ja 
és almanco, almanco s'ba de multiplicar per tres, 
aquestes 158.000 pessetes, amb tot el que aixo repre
senta. És a dir que, en certa manera, podríem dir que, 
per part deIs ConseIls Insulars s'ha produi:t una acció 
en contra, essent així que elIs varen demanar, un fet, 
una actuaeió per part del Govern que avui es demos
tra palpablement que, quan es manifesta que volem 
una coordinació per part del Govem, es jemostra, die, 
palpablement que els Consells Insulars varen rompre, 
varen dividir per tres, aIlo que només costava un. 1 
avui ens trobam amb aquesta situació, evidentment 
dins el Reglament, dins els convenís hi havia una in
tervenció de tercers, pero aquesta intervenció no es 
va tenir en compte per part de la Comissió Mixta, i 
aquests tercers, Ajuntaments, doncs, es varen dirigir i 
s'han anat dirigint a la Conselleria, a veure quina era 
l'actuació de la Conselleria davant aixo, davant aquest 
fet, essent així que la Conselleria es va dirigir a tots 
els batles, a totes les biblioteques de la xarxa, comu
nicant-los que, a partir, amb efectes 1 de gener del 84, 
els servicis del Centre Coordinador de Biblioteques des
apareixia i, per tant, s'havien de posar d'aeord o s'ha
vien de posar en contacte amb els Consells Insulars 
corresponents. Aquesta és la postura que ha pres la 
Conselleria davant les peticions o els oficis enviats pels 
Ajuntaments. Voste m'ha manifestat a veure quines 
han estat les prestacions corresponents a l'any 83, els 
pressuposts deis servicis del Centre Coordinador fun
cionaven per anys retardats, és a dir, dins l'any 83 es 
gastava o es repartien els 10ts, etc .... de les bibliote
ques creades l'any 82, i l'any 84, amb el pressupost 
del 84, s'havien de repartir els lots de l'any 83, de les 
biblioteques creades o en funcionament l'any 83, per 
quin motiu? perque durant l'any 83 o 82 es posaven 
en marxa diferents biblioteques i hagués estat un con
,trasentit que no es fes aíxí, ja que haglUés prodlÜt 
una duplieitat amb el traetament de les biblioteques 
creades dins l'any anterior; d'aquí ve que l'any 84 no 
s'hagin repartít els 10ts de seguiment perque l'any 84, 
la Conselleria no té pressupost per al Centre Coordi
nador, ja que com a tal ha desaparegut dins el pres
supost de la ConseIleria. I, naturalment, que la Con
selleria entén que hi ha de tenir una actuació dins el 
món de la biblioteca, dins el món del llibre, i entenc, 
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i entenc que l'esta tenint, si inicialment dins el pro
grama de la Conselleria estava seguir amb el Centre 
Coordinador, manifestant i rectificant les seves parau
les, quant que el Centre Coordinador va ser una de les 
coses millor, ben fetes de l'antic Consell General In
terinsular, la intenció era continuar amb aquesta polí
tica; ara, desaparegut el Centre Coordinador, com a 
servici de la Conselleria, s'havia de tenir un altra casta 
d'actuacions, quines, quines han estat? Fonamental
ment, entenem que l'inici de la lectura ha de comen
c;ar per la infancia, per l'escola, és alla on s'ha de 
promocionar la lectura, és a dir, no només hi ha d'ha
ver una qüestió de demanda, d'oferta, perdó, de bi
blioteques, sinó que hi ha d'haver una demanda, i 
aquest inici, aquesta demanda, entenem que comen~a 
a la infancia, comenc;a a l'escola; d'aquÍ ve que s'hagi, 
que es vagi aprovar aquesta remissió de lots a les bi
blioteques de caire escolar. Quins criteris es varen se
guir? Voste els coneix, Ji vaig contestar a la pregunta 
624, aproximadament el mes de juny i sabré contestar 
amb eIs criteris, si voste no esta d'acord an1b ells, ja 
és una altra qüestió, pero hi havia uns criteris clars, 
i era, no només anal' a aquella potenciació d'aquelles 
biblioteques que tenien una manca de nombre de lli
bres, sinó intentar que algunes escoles tenguessin, co
menc;assin a crear les seves biblioteques, pero de cap 
manera en un sentit d'intromissió dins el Centre Coor
dinador, dins la xarxa del Centre Coordinador, possi
blement, no ho l1eg, com a primera iniciativa, com a 
prin1era experiencia, podem haver comes qualque cas
ta d'equivocació, potser, no la conee per descomptat, 
ara, evidentment, no és la intenció crear xarxes paral
leles al Centre Coordinador, dirigides a les escoles. Jo 
li he de dir que nO tenc constancia, essent ai.xí que, el 
Centre Coordinador, realment aquest Conseller l'ha vis
cut, escassament, quatre mesos, de cap casta de pro
testa per part deIs Ajuntaments quant al lot de segui
ment o als lots fundacionals. Si, evidentment, s'ha pro
dult un desordre, i és així, que s'ha produit, estam a 
dia 30 de novembre i el Centre Coordinador des de 8 
de febrer a 1 de gener del 84, com a tal no existeix, 
almanco no té o no ha tengut una continu"itat, entenc 
que aquest desordre no és responsabilitat del Govern, 
ni molt manco de la Conselleria, ja que la Conselleria 
estava disposada a continuar amb el Centre Coordina
dor, amb una nova sistematica, potser que sí. Voste 
m'ha manifestat que el Decret 2567 del 80 parla que 
es transfereixen les competencies del Centre Nacional 
de Lectu$, indosos els criedits que cOITesponguin, 
pero voste no m'ha dit i cree que, amb honestitat, ho 
hauria d'haver fet, que aquest Reial Decrct no du cap 
annex de valoracions, Decret del 80 no du cap annex 
de valoracions, per que? perque aquest Decret o aques
tes competencies es varen transferir sense valoracions, 
realment el Centre Nacional de Lectura o el Servici 
Nacional de Lectura té una funció de promoció, no de 
manteniment de biblioteques, sinó de promoció de lli
bre, promoció de lectura, etc .... , etc .... , ~s a dir, que 
aquest Reial Dccret de transferencia del Centre Nacio
nal de Lectura estava i continua estant sense valora
ció, per tant no hi havia dotacions a transferir com 
tampoc no hi havia personal a transferir, en el cas 
que la Comissió Mixta hagués pres l'acord d'una trans
ferencia del Centre Coordinador i de les competencies 
del Centre Nacional de Lectura, pero, de cap de les 
maneres, es pot entendre que s'hagi prodlÜt cap casta 
de transferencia, d'aquí ve que, entenc que, de cap de 

les maneres pot estar parlant, avui per avui, que dins 
la Cornissió Mixta es va prendre l'acord d'una delega
ció o d'una transferencia, ni de personal ni de dota
cions economiques, essent així que un deIs temes fo
namentals o una de les causes fonamentals per les 
quals els Consells Insulars varen voler assumir el 
Centre Coordinador, era precisament perque deien, 
que allo que nosaltres, Consells Insulars, mantenim, 
és allo que nosaltres volem ... , cosa summament logica i 
que per aixo, per part de la Consellerai, per part del Go
vern, i deIs membres del Govern dins aquesta Comissió 
no es va posar cap casta d'inconvenient, i voste recordi 
que es va discutir molt poc, a diferencia de l'Institut 
d'Estudis BalearÍcs o del Conservatorio D'aquí ve la si
tuació actual, ara, si vos te, Sr López Casasnovas, el que 
m'esta dient quan parla de coordinació és que la Conse
lleria i el Govern torni a reconsiderar aquest acord pres 
per la Comissió Mixta, i la Conselleria assumesqui, una 
altra vegada, les competencies del Centre Coordinador 
quant a coordinació real deIs distints centres que es pu
guin crear, jo li dic que la Conselleria i el Conseller 
estan oberts a qualsevol casta de conversa, de coHabo
ració a fi d'arribar a una solució definitiva perque el 
Centre Coordinador que ha tengut una gran hmció i que 
entenc que pot tenir una gran funció, continlÜ per 
aquest camí. Em pareix que amb aixó he contestat totes 
les seves qüestions. Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Vol replicar, Sr. Ca

sasnovas? Disposa de cinc minuts. 

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

primer lloc, és agraible aquest esperit obert per tal 
d'encetar converses de cara al futur, aguest esperit, 
nosaltres el donavem per suposat quan per unanimi
tat, en el Consell Insular de Menorca, el mes de juny 
passat, aprovavem soHicitar aquestes reunions, per dis
cutir, per analitzar la situació creada a ran de la de
saparició del Centre Coordinador, desaparició del Cen
tre Coordinador, Sr. Conseller, pero no desaparició de 
les transferencies fetes de l'Estat Central a la Comu
nitat Autonoma. Té raó, Sr. Conseller, en el Decret 7 
de novembre de l'any 80 hi manca valoració sobre els 
serveis que, aquí, es diuen que s'han de transferir, 
pero el Reial Decret 3.040 del 83, de dia 5 d'octubre, 
en que es transfereixen les fllncions del Centre Nacio
nal de Lectura, entre altres, dipósit legal de llibres, 
tresor bibliografic, etc., etc., aquí, no diré que hi hagi 
una valoració economica deIs credits transferits, pero 
hí ha una valoració económica deIs costos deIs fun-

'. cionaris transferits í, en aquest sentit discrep, discrep 
que el Centre Coordinador només tengués un servei 
tecnic basat en el Director General, bé, potser la si
tuació era aquesta, peró estava transgredint els propis 
Decrets i la propia normativa del Centre Coordinador 
de Biblioteques, el qual preveu que sera un facultatiu 
del cos d'arxivers i bibliotecaris quí s'encarregara de 
l'O.ficina Tecnica que es posara al servei deIs Ajunta
ments i de les biblioteques acollides al Centre. El pro
blema, precisament, és que no hi ha ni delegació, ni 
transferencies, sinó desaparició del Centre, pero la des
aparició del Centre no implica la desaparició de la 
transferencia haguda, i nosaltres hem d'intentar exer
cir les competencies que l'Estat Central ens ha donat 
per a l'exercici, precisament, de ¡'Estatut d'Autonomía. 
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Amr, es va dir que no teníem competencies en mate
ria de treball, quan es discutía la questló de coope
ratives juvemIs, avui, puc dír, que competencia sObre 
cooperativisme juvenil, sí que en teníem, i esta dins 
aquest mateix Decret 3040, competencIa eXClusiva de 
patnmoni, d'arxius, biblioteques, museus i serveis de 
BeHes Arts, nosaltres alló que volem, en definitiva, és 
ajuntar esforc;os, Sr. Conseller, fer possible que aques
ta competencia sigui operativa dins totes i cadascuna 
de les Illes, i, en definitiva, que els repartiments de 
lots de llibres que s'han fet, responguin a una política 
seriosa i ben planificada i coordinada amb els Ajunta
ments i els Consells Insulars, sense la qual cosa, di
fícilment, podrem fer una tasca efectiva. No es tracta 
tampoc de dividir per tres les aportacions del Centre 
Coordinador, es tracta que els tres Ens que aportaven 
diners, puguin tenir un control directe cl'aquests di
ners i ac;o no obsta perque la Conselleria de Cultura 
pugui intervenir sobre el Centre Coordinador o el ser
vei bibliotecari que es eligui, perque ara. realment, ja 
no en poelem parlar, de Centre Coordinador, tal com 
esta la situació, avui. No es tracta per tant que des
aparesqui una transferencia, ha desaparegut un orga
nisme, i n'hem ele crear un altre si volem que la trans
ferencia ele competencies funcioni. En definitiva, Sr. 
Conseller, jo li he de elir que Esquerra Nacionalista 
esta en elesacorel profunel respecte a la política que 
ha seguit voste en materia ele biblioteques, i que es
peram que prest puguem as sumir, con juntament, els 
tres Consells, una política nova, estam a l'espera de la 
vostra crida, de la vostra sol'licitud i, en definitiva, 
aixo no obsta perque no puguem preSenl<lr una Mo
ció subsegüent a la qual instem el Govera a comenc;ar 
un nou model de política bibliotecaria, que hem ele 
perfilar entre tots, pero que vostes tenen la respon
sabilitat primaria. No vull entrar, finalment, Sr. Pre
sielent, en qüestions més minucioses, mé" petites, res
pecte a com s'han elistribLÜt els fans per a les esca
les, perque el mateix Conseller ha admes que s'hauria 
pogut equivocar, jo estic convenc;ut que s'ha equivocat, 
perque entre alló que diuen els criteris de distribució 
i allo que s'ha distribult hi ha, en alguns casos, un 
abisme. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Joan Francesc López Casasno

vas. Sr. Triay, Sr. Gilet, pot contrarreplicar. Disposa 
el'un temps de cinc minuts. 

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

López Casasnovas, jo li he de dir que el Director Ge
neral de Cultura és un funcionari del Cos d'Arxivers 
Bibliotecaris, per tant no hem incomplit, eh? Aixo, en 
primer lloc. LIavors, li he de dir que les competencies 
no es varen transferir, no es varen tocar, tenim una 
competencia ele promoció elel llibre, estimular la pro
moció de llibre d'autor espanyol i, concretament, nos
altres l'hem interpretat quant a l'edició del llibre a 
Mallorca, a les Balears, amb el suport generic, eh? Jo 
entenc que voste té, té possibilitats de saber que un 
fet concret que ha succelt i que voste hi era present, 
que és la inauguració ele la Biblioteca de Maó, amb 
un caracter provisional, pero és que feia 8 anys· que 
aquesta biblioteca estava en unes males condicions, i 
voste ho sap, i aIXO es una actuació que crec molt 
puntual i molt concreta que ha donat resposta a les 

aspiracions del poble de Maó i ele Menorca, concreta
ment, 1 que és una pnmera passa cap a una sOlUció 
detimtiva, eh? Ara, de tot aixo que jo li he dit al co
men-;:ament és el punt final d'un mal acord de la Co
rrlÍssló Mixta, i jo entenc que el que hem de fer és 
esser tan practics com puguem, jo 1i dic que, ja li he 
dit abans que estava elisposat a establir les línies de 
coHaboració i coorelinació que els Consells Insu1ars ín
terpretin, per tam estic disposat a tenir aquesta reu
nió amb els Consells, amb els representants dels Con
sells Insulars per cercar aquesta nova organització, 
pero eles d'un punt inicial que no em queda més re
mei que admetre, i que entenc que voste també ha 
d'admetre, i és que els Consells Insulars, en aquest 
acord, es varen equivocar. Res més. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Gilet. Per fixar la seva posició, 

valen intervenir els altres Grups Polítics? Sí, sí. Abans 
de donar-los la paraula, els vull recordar la vigencia 
ele l'article 103 elel nostre Reglament quant a les cri
daeles a la qüestió, ho dic perque, varies vegacles, dins 
la Junta de Portaveus, en relació a les InterpeHacions, 
es desvien i m'entren en debat, quan han de fixar la 
posició. Per tant, la Sra. Maria Antonia Munar té la 
paraula pel Grup Regionalista de les Illes, elisposa d'un 
temps de cinc minuts. 

LA SRA. fv1UNAR RIUTORT: 
Sí, realment, només es per fixar !a pOSlClO, perque 

poques coses podem dir. Solamebt que, bé, el nostre 
Grup creu que és L'llprescindible mantenir aquesta reu
nió i arribar a un aCOl-d, si bé, d'allo que s'ha dit aquí, 
doncs hi ha petices qüestions i eletalls que m'hagués 
agradat matisar, pero si no és possible, solament dir 
que, en fi, esperem que el Conseller ens convoqui, i 
que hi hagi aquesta reunió, perque és urgent arribar 
a un enteniment. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. El Sr. Joan Nadal, té la paraula. 

EL SR. NADAL AGUíRRE: 
Sr. Presidenl. Nosaltres, Sr. Conseller, no estam, 

en absolut, d'acord amb les seves explicacions, creim 
que realment la Conselleria no ha tengut una política 
cultural en tema biblioteques, és possible que hi ha
gués un mal acord, pero hi ha hagut una pitjor polí
tica perque no s'ha fet res de llavors enc;a. Des que 
vos tes varen prenelre possessió a la Conselleria, fa un 
any i mig, el Centre Coordinaelor de Biblioteques va 
desapm-eixer, l'activitat que havia fet, i havia fet bé 
el Consell General Interinsular de crear 36 centres, 36·, 
biblioteques va desapareixer, i no s'ha fet res més, 
l'únic que vostes han fet és crear, bé, crear no, dotar 
amb 2 milions ele pessetes en llibres a eleterminades 
escoles privades i, bé, creim que aixo no és una ex
posició d'una política de biblioteques, creim que, real
ment, aixo demostra que no fan, que no han fet res, 
que, bé, que si no se'Is obliga, si no se'ls pressiona, la 
Consellelia considera que és millar inhibir-se deIs te
mes, i aixo és el que creim que han fet fins ara en 
el tema de les biblioteques, no han tengut cap inicia
tiva quan vostes tenen la responsabilitat exclusiva, la 
competencia exclusiva en el tema de les biblioteques i 
no han tengut iniciativa, cap ni una, per tant, nosal
tres creim que vosU~s no tenen una política cultural, 
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creim que no han respost aquesta InterpeHació, en la 
forma correcta, i per tant, deman suport al Grup d'Es
querra Nacionalista en la Moció que pensen presentar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracIes de la seva intervenció, i passam al 

punt següent. Ah, perdó, com que no... Senyors, se 
m'adverteix, jo només havia pres el nom de dos Dipu
tats. Disposa voste de cinc minuts. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
;:'1, graClt:s, ;:,r. .t'reSluem. Sr. President, Sres. i Srs. 

DipuL<ús. ;:,cmOla que tolS eSLaffi d 'acorc1 que les bI
bllou~ques son element de pnmer orare per a la difu
SlO CUHural, alXl com tamoe que l'anide 10 c1e l'Es
tatut expressa que és una competencia de la Comuni
tat Autonoma c1e les IHes Balears. No obstant, la Co
mISSlO MIXta, Comunitat AUlónoma, Consells Insulars, 
va prendre l'acorc1 el 11 de tebrer del 84 de disoldre el 
Cemre Coordmador de Biblioteques dependent de la 
Conselleria d'Ec1ucació i Cultura, que tenia una do
ble tmalitat, per una part la creació d'una xarxa de 
biblioteques públiques municipals i per una altra el 
mamel1lment mitjam;ant els convenis respectius amb 
els Ajuntamems. Una vegada que desapareix el Centre 
com a servei de la Comunitat Autonoma, entenem que 
la responsabilitat en la gestió, manteniment i crea~~? 
de biblioteques públiques municipals és responsabIll
tat directa deIs organismes insulars, en tot cas, estam 
conven<;uts, com ha expressat el Conseller d'Educa~ió 
i Cultura, que la Conselleria esta disposada a estudIar 
detall.adament la situació creada a rel de la disolució 
del Centre ,Coordinador, referent, als- criteris per po
sar en marxa diverses biblioteques escolars, la distri
bució de material bibliografic, ja varen esser fixats el 
gener del 84. Les altres qüestions plantejades a la In
terpeHació del Grup Nacionalista creim que ja han 
eStat ampliament contestades, no vull acabar sen:e 
manifestar la nostra satisfacció perque la Consellena 
estigui oberta a qualsevol suggerencia o activ~tat. que 
no impliquí una inggerencía dins les competenCIeS 1 res
ponsabilitats d'altres organismes públics. Per tot ai~~, 
el Grup Parlamentari Popular considera que la polItl
ca de biblioteques que du a terme el Govern de la 
ComUllÍtat Autonoma és la més convenient i encerta
da per a les nostres illes. Moltes gracies. 

3.-b) 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. El punt següent és la 
InterpeHació presentada pel Grup Parlamentari Socia
lista, relativa al control de la qualitat de les begudes 
alcoholiques. Vol procedir a la lectura, Secretaria, per 
favor? 

LA SR. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
El Grup Parlamentari Socialista interpeHa el Go

vern de la Comunitat Autonoma sobre el següent: 1.
Sobre la política de control de la qualitat de les be
gudes alcoholiques de la Comunítat Autonoma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol passar a l'encerat a defensar el seu punt? Dis

posa, Sr. Diputat, d'un temps de quinze mÍnuts. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr President, Sres. i Srs. Diputats. Podria expli

car, p~r enteniment de la Cambra, I'estat de la qües-

tió respecte al control de la qualitat de ¡'alcohol a la 
nostra Comunitat. Nosaltres varem fer la primera pre
gunta, entorn a aquest tema, amb data de día 31 de 
gener, d'enguany, en aquests moments, segons les da
des que ens ha donat la Conselleria, s'han realitzat 
només, a tota la nostra Comunitat, 78 mes tres, anali
si de 78 mostres, corresponents a 27 est3.bliments, 27 
establiments que, podem dir, de la gran llista d'esta
bliments que podien esser visitats, podien esser con
trolats, bars, restaurants, hotel s, discoteques, licore
ries i destiHaries, pero, aquesta xifra, que és molt pe
tita, que després detallaré d'una forma més amplia, 
s'ha de veure de com és que s'han fet aquestes ana
lisis i per que s 'han fets. Abans de la pregunta feta 
pel Grup Socialista, aquesta Conselleria només havia 
fet, des que va prendre possessió fins el mes de ge
ner, fins el mes de febrer, perque no varen co~en¡;ar 

afer inspeccions fins al mes de febrer, dues Illspec
cions, o sigui, en set mesas que duia la Conselleria 
tenint la competencia, només havia fet dues inspec
cions. Anteriorment la Conselleria de Sanitat de CGI, 
el 1983, havia fet, tan soIs, cinc inspeccions, a cinc es
tabliments, en total, entre els setze establiments, deu 
mostres analitzades a tata la nostra Comunitat, al llarg 
de 1983. CIar, com que la Conselleria de Sanitat no 
podia presentar W1 balan<;: tan flac, quan nosaltres va
rem fer la nostra pregunta, immediatament es varen 
comen<;ar a fer un poc més d'activitat, i així, entre la 
data de presentació de la nostra primera pregunta fins 
que ens varen contestar, en el mes_ de maig v~ren fer 
visites a desset establiments, amb cinqu3nta-cmc pr:e
ses de mostres. Immediatament que ens varen contes
tar es varen aturar de fer analisis, és una cosa que 
es ~ot comprovar en les actes presentades per la Con
selleria, pero com que nosaltres varem (luplicar, va
rem tornar a demanar més coses, precisió, es varen 
fer tres analisis més, tres visites a tres establiments 
amb tretze mostres analitzades. És a dir, que la Con
selleria de Sanitat ha anat actuant per quedar bé da
vant el Parlament, degut a les preguntes que ha anat 
fent el Grup Socialista. Analitzem un poc, aquestes vi
sites, és a dir, són molt poques, pero analitzem, po
dem pel ridícul que resulta el control de la qualitat 
de l'alcohol que hi ha, en aquests moments, a la Co
munitat. S'han fet onze visites a licoreries, quan cree 
que tots coneixem el nombre de licoreries que. hi .h~ 
en els nos tres municipis, s'han fet, tan soIs vUIt VISI
tes a destiHeries, d'aquestes destiHeries, s'ha de dir 
que se n'han fetes vuit, sis a Mallorca, n'ha fet vuit 
a Mallorca, quant al control de la qualitat de l'alco
hol' se n'ha fet una serie més quant al control de 
les' condicions higienico-sanitaries de Mallorca i, qua
tre de Menorca, pero no s'ha fet cap tipus de contr~l 
de l'alcohol que es fabrica, per exemple a Menorca, 
per suposat no hi ha cap tipus d'inspecció feta ~ cap 
destiHeria d'Eivissa i Formentera, on, per tots es sa
but, també n'hi ha. De, per suposat, de licoraries no 
se n'ha reta cap a Menorca ni a Eivissa. Discoteques, 
que la veu, per exemple, la veu popular diu que es fa 
més frau a l'alcohol, a Mallorca s'han fet sis inspec
cions a sis discoteques, tan soIs, a Menorca i a Eivis
sa, cap. Bars, dos a Mallorca, quant al control de la 
qualitat de l'alcohol, cap a Menorca i a Eiviss~. H~
tels, restaurants, ni a Mallorca, ni a Menorca nI a EI
vissa. És més, a la vista deIs expedients, tal com vé
nen, les dades que ens han donat, és dir, nosaltres no 
disposam més que d'allo que ens ha donat la Conse-
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lleria, en alguns casos les mas tres s'han agafat mala
ment, és a dir hi ha problemes quant a l'analisi con
tradictoria, etc .... i distints contenciosos amb les em
preses amb les quals s'han fet aquestes anaIisis per
que s'havien agafat malament. A més que, per les dades 
que tenim, i després faré unes preguntes concretes, 
no sabem si la tramitació de l'expedient ha estat tot 
l'agil i adequadament, perque, comprovant que ens do
naven, de les analisis efectuades, a vint-i·quatre d'elles, 
no hi ha el dictamen, per exemple i per veure una di
ferencia de com es fa feina a una institució o a una 
altra, els dictamens de la Conselleria, quan existeixen, 
en vint-i-quatre casos no existeixen, doncs posen per 
que, millor dit, els dictamens, la majoria d'ells és 
quan, deIs que ens han enviat, que existeixen d'una 
forma clara, per exemple, els que han enviat al cen
tre de Majadahonda, que indiquen que si l'acidesa o 
si el metanol passa o no passa les condicions legisla
tives que hi havia en un determinat moment, les de 
la Conselleria, en vint-i-quatre casos, no hi ha dicta
men, o sigui que hi ha simplement si es gradua posen, 
que, tal vegada, l'etiqueta posa 44, l'analisi de la Con
selleria ha estat de 42, pero no posen cap tipus de 
dictamen, per la qual cosa, bé, he dit que creim que 
els expedicnts, com s'estan tramitant no s'estan tra
mitant adequadan1ent. Quant a allo que ~ón les infrac
cions, s'ha de dir que les infraccions, hi ha hagut 
quant a les mostres que ens donen, bé, aproximada
l11ent 22 i ha faig per no arriscar-me, que a qualque 
cas, després a les analisis contradictories hagi pogut 
donar lloc que no era exactament així, tampoc no tenc 
en compte aquelles mas tres, a les quals es graduava, 
segons l'analisi feta per la Conselleria, el grau del 
qual era superior a l'indicat a l'etiqueta, és dir, bé, 
jo crec que aixo encara no seria un problema, encara 
que també és un frau, de qualque forma, 22 casos. 
(Juant a l'acidesa, que era acidesa distinta a la tole
rada, quatre casos, de metanol n'hi havia quatre abans 
de la nova legislació, un cas d'acord amb la legislació 
actual, que supera 3'5, 3'35 vegades la quantitat per
mesa. Quant a registre sanitari, onze casos en els 
quals els aleohols analitzats no estaven degudament, 
no tenien el registre sanitario A la vista de tot aixo, 
hi ha unes declaracions del Director General de Con
sum, de data 2 d'octubre al diari «Balear~s)} de la nos
tra Comunitat, on el Director General rec::meix que hi 
ha hagut frau, entorn al 50 % de les mostres analit
zades, i es queixa de la falta de personal per dur a 
terme aquestes analisis. Bé, jo, realment he de lamen
tar que no comprenc com, bé, sí puc comprendre que 
el Director General de Consum digui que realment li 
falta personal, pero el que no pot, aBo que és impos
sible de creure és que la Conselleria tengui falta de 
personal per dur a terme aquests controls, per que? 
Perque la Conselleria no ha fet ús d'una serie de fun
cionaris que té a tots els municipis, manco a Palma, 
i no sé si a qualque Ajuntament, tal vegada, esta va
cant la pla¡;a, que són els farmaceutics, i com el Con· 
seller segur que sap, d'acord amb el Reglament del 
Personal Sanitari Local, de 7 d'octubre de 1954, enca
ra vigent, els farmac.eutics són, i llegiré l'artic1e 39, 
apartat 4 i següents que diuen el següent, els farma
ceutics tenen el deure de fer el següent: «practicar 
como químico sanitario municipal en aquellas pobla
ciones donde no existen laboratorios municipales, los 
servicios siguientes: análisis químico y microbiológico 
de los alimentos, bebidas, condimentos y los utensi-

lios relacionados con la alimentación en cuanto a sus 
condiciones higiénicas para el consumo». L'apartat F) 
diu: «inspección y vigilancia a los establecimientos e 
industrias que se determinan en el término municipal». 
Article 40, apartat primer, <das funciones de inspec
ción y vigilancia deben ser permanentes», o sigui no 
es tracta de fer campanyes perque qualque Grup Par
lamentari faci qualque tipus de proposició, «deben ser 
permanentes respecto de aquellos establecimientos 
que radiquen en la misma población donde el farma
céutico titular preste sus servicios y periódicas cir
cunstanciales cuando radiquen en poblaciones distin
tas», fins i tot, afegeixen a l'apartat 2, «err último caso 
los Ayuntamientos proveerán al farmacéutico titular 
de los medios de locomoción necesarios para su tras
lado». Article 41, «los farmacéuticos titulares practica
rán los análisis necesarios para comprobar la pureza 
de los productos y perseguir en su caso los fraudes 
que pudieran existir, a cuyo fin tomarán personal
mente o harán tomar, con las debidas garantías, las 
muestras en la localidad en que residan debiendo, en 
otro caso, serIes facilitadas también con las debidas 
garantías por el alcalde correspondiente». A la vista de 
tot aixó, m'agradaria que el Conseller em contestas el 
següent: Quants expedients sancionadors estan en tra
mit, en aquest moment? quants expedients sanciona
dors s'han tinalitzat? quines han estat les mostres, les 
multes administratives que s'han posat, :l quines en
titats i per que? Pcr que no s'han utilitzats els farma
ceutics titulars per dur a terme aquests controls? Per 
que no s'ha dut a terme, per exemple, una Llei de 
control de la qualitat d'alimentació, o d'ordenació del 
consum, com va anunciar el novembre de 1983? Quan
tes inspeccions s'han fetes des del mes de juny fins 
ara? Per que, i aixo també és un tema que m'agrada
ria, molt especialment, que se m'aclarís? Per que fal
ten dues actes de les dotze que va anunciar a la seva 
resposta que s'havien fetes el 1983 i que resulta ven 
incorrectes? Per que estan sense qualificar un nombre 
important de fulls d'analisis com deia anteriorment? 
Per que no s'ha enviat la documentació demanada 
dia 3 d'octubre pel Grup Parlamentari Socialista res
pecte a veure si s'havien fet més analisis de les que 
vos tes ens varen enviar, a primers d'any, a primers 
del mes d'octubre? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. En nom del Govern té 

la paraula el Conseller de Sanitat, Sr. Gabriel Oliver 
Capó. Disposa, Sr. Conseller, d'un temps de 15 minuts. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Gracies. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Pri

mer voldria acabar de llegir el que ha llegit la Secre
taria de la Mesa, sobre que estava basada aquesta In
terpeHació. I diu que esta basada en el fet que es 
despren de la detecció de begudes que superen, en al
guns casos, quatre, sis, deu i quaranta vegades el con
tingut en metanol permes per la legislaCló i els in
nombrables casos de frau de tot tipus. La preocupa
ció per la qualitat i condicions higienico-sanitaries deIs 
aliments és una de les constants, en l'actuació de la 
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, des oel pri
mer moment de marinatge d'aquest Govern. Precisa
ment per aconseguir millorar, en la mesura del pos
sible, l'acció a favor deIs mateixos consumidors i la 
seva propia salut, hem portat a terme la integració 



940 DIARI DE SESSIONS / Núm. 28 / 28, 29 i 30 de novembre del 1984 

del servei de defensa del consumidor i disciplina de 
mercat a la mateixa Conselleria, que s'oeupa de la pro
blematica de la salut de la nostra poblaeió, per tal 
d'aeonseguir la més gran eoordinació possible i poten
ciar, d'aquesta manera, la protecció de la salut deis 
nostres eiutadans. Sovint hem informat, davant aques
ta Cambra, de les nombroses accions i campanyes em
preses a diverses arees del consum alimentari que és 
clarament all0 que m és acapara el nostrc esfo~ i el 
que major preocupació suposa, pero és evident que 
dins IDl camp tan ampli és impossible abra~ar-ho tot, 
en tot moment i es poden produir contingencies sense 
desitj a r-Ies, que sempre succeiran, per optimes que 
siguin les condicions de desenvolupament de la vida 
humana. I per perfectes que sigui n les previsions que 
els poders públics facin, pero és que no podem obli
dar, a més a més, que la preocupació de l'Adminis
tració per aquesta problematica és molt recent, que 
els mitjans de l'Adminístració Central lí dedicava eren 
i són absolutament escassos i insuficient,>, i que són 
aquests mitj ans els que hem r ebut per enfrontar un 
problema tan important, per aixo no pot esser exigen
cia peremptoria ni tasca d'un dia, donar-li la r esposta 
necessaria. Aixo no obstant, la Conselleria de Sanitat i 
Segure tat Social, en un any poe més o manco, ha in
tensificat notablement les accions de CO:'1 t rol alimen
tari en aquells productes per als que la sensibilització 
ciutadana ha es tat més acusada, i venim propiciant, de 
cada dia amb més intensitat, la necessaria coordina
ció deIs serveis d'mspecció, de consum i de sa~itat 
amb la finalitat d'aconseguir la major eficacia possi
ble en les seves accions, així com de millorar, en la 
mesura del possible, les arees connexes a elles, sense 
l'adequada actuació de la qual, resultar ía inútil l'acció 
controladora d'aquelles . La potenciació deIs mitjans 
administratius i recnícs precisos de sancions i de la· 
boratori ens permeten millorar molt més tota l'actua
ció en el camp de control, en el camp de control ali
mentari realitzat. Per aixó, l'acreditada preocupació 
inquisidora del Sr. Diputat ens ha servit d'estímul 
iHusionador, en Inés d'una ocasió, i ens ha suposat la 
satisfacció de poder demostrar la dura tasca que tec
nics i funcionaris de la Conselleria duen a terme, més 
intensament de cada dia. La Conselleria procura, so
bretot, atendre les correctes demandes deis ciutadans 
que les arces del consum alimentarí són cada dia més 
intenses, fruit de la consciencia ció ciutadana que esta 
produint en aquest camp i, a més arnés d'aixo , rea.; 
litzar campanyes deIs productes de major consum o 
interes per a la salut de la població, mitjanc;ant U:c
niques de mostreig. D'altra banda, he de dir que la 
vigilancia, control í persecució de possibles fraus a 
aquestes materíes no és exclusiva ni excloent deIs ser
veis de la Conselleria, ben al contrari, els Ajuntaments 
tenen també les seves própies i importants competen
cies en la qüestió, que arriben, fins i tot a l'obligació 
de tramitar i resoldre, si és el cas, expedients de san
ció i que, quan consideri que l'entitat de la infracció 
ho justifiqui, que mereix una san ció de muntant su
perior a les seves competencies, 15.000 pessetes, po
den elevar-los , .ia conclosa la seva tramitació i en ]a 
proposta de sanció que consideri pertinent que la nos
tra Conselleria, perque siguin resolts, cosa que hagues
sin pogut fer en relació amb el tema de la InterpeHaci6, 
pero que cap no ho ha feto Per conseqüent, procuram 
atendre prioritariament denúncies i reg]amentacions i 
reclamacions que són, practicament inexistents en re-

la ció a la qüestió plantejada pel Sr. Diputat, en la In
terpeHació basada en una defectuosa interpretació deIs 
valors de graduació alcohólica que ens resulta, com a 
mínim, sorprenent que no volem pensar que sigui in
tencionada, comprenem, benevolament, l'error d'apre
ciació del Sr. Diputat, donat que el contrari, suposa
ria que no es podria explicar l'afirmació del Sr. Di
putat que se superen, en alguns casos, fins a 40 ve
gades el contengut de metanol permes, si tenim en 
compte que la reglamentació per a l'elaboració, circu
lació i comer~ del rom , establía el percentatge de 10 
miligrams de metanol per litre d'alcohol absolut, o 
alló que és el mateix, un miligram per cada 100 cen
tímetres cúbics. Per aixó exposat, perque hi hagués 40 
vegades més del metanol d'alló reglamentari hi hauria 
d'haver hagut 400 miligrams de metano! per litre d'al
cohol , e a q ue no ha s ucceit mai ja que, en el pit
jor deIs casos, soIs hi va haver 40 miligrams per litre 
i no 40 v gades més del reglam entari, sinó solament 4 
vegades més, pero tenint en compte que la proparcio
nalitat establerta reglamentariament era reconeguda 
peI propi Ministeri de Sanitat i Consum, tal com ha 
manifestava en una circular, dient que la practica to
taJitat deIs roms d'importació nacional la incomplei
xen, resultant que s'ha de tenir en compte, a més a 
més, que les reglamentacions d'altres productes com 
la ginebra i el brandi admeten tolerancies de 1.000 i 
1.500 miligrams de metílic per litre. El Cadi Alimen
tari assenyala, a més a més, el límit de 2.000 mili
grams per libre d'alcoho! , per la qual cosa proposava 
el dit Ministeri la reconsideració de tolerancia de me
tanol en el rom, fins a 40 miligrams per 100 centíme
tres cúbics o sigui, 400 miligrans per litre. És a dir, 
Sr. Diputat, 10 vegades més del cas més greu detectat 
pels serveis d'inspecció de la nostra Conselleria, in
complint aquella reglamentació de 1975 i, a més arnés, 
aquesta reconsideració ja ha tengut, fins i tot, reflex 
reglamentari al Reial Decret d'enguany, del 84 que ha 
establert el contengut maxim de metanol permes en el 
rom en 12 miligr ams de m etanol per 100 cenfímetres 
cúbics o, a110 que és igual, 120 miligrams per litre, o 
sigui tres vegades més que en el pitjor deIs casos in
vocats pel Sr. Diput'a't. Dava llt un error tan evident i 
cree, Sr. Diputat, crec que allo que- s'imposa, per la 
seva parl és rectificar i no interpeHar, maxim quan 
qualsevol informació pública, que tengui base en tan 
equivocada interpre tació, podria tenir greus conse
qi.i cncics p er molts d' ín teres os a bsoJulament legítims 
i respec tables que una interpre tació a la 11 ugera en 
m ate ries lan delicades i respecte de les quals s 'ha 
d'imposar semprc, en tot alió possible, la r eserva ¡, 
scbretot, la prudencia, no és bo per a ningú i manco 
per qui c;au en ella. La Conselleria de Sanitat i Segu
retat Social ha programat accions conjuntes deIs ser
veis territorials de Consum i deis apotecaris titulars, 
per controlar la qualitat de les begudes alcoholiques 
potenciant la coordinació entre els serveis de Sanitat 
i eIs de Consum per aprofitar millor els insuficients 
mitjans tecnics í de personal transferits per l'Estat, 
hem intensificat, extraordinariament, les accions ins
pectores com ho demostra el fet qUé', l'any 83 el nom
bre de mostres recollides va ser de 20 aproximada
ment, mentre que enguany ja s'han recollit 307 mos
tres, retirades d'indústries elaboradores, magatzems, 
ma joristes, discoteques, sales de festes, bars, cafes, 
etc .... S'ha de remarcar que totes les mostres analit
zad~s fins hores d'ara, han resultat aptes per al con-
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sum, aixo sense perjudici que a qualque cas s'hagin 
apreciat irregularnats o infraccions reglamentáries que 
no suposaven, de cap manera, periu per a la salut, 
tals com graduació inferior a la consignada a l'etique
ta, no figurar en l'etiqueta el nombre d'embotellador, 
que hi ha conlusió, en el conswnidor, de la denomi
naeiió del producte, etc .... s'ha de significar tamb6 
que, en un cas, s'ha detectat metanol en proporció 
superior a al16 establert, en el Reglament del 75, de
rogada pel Reglament del 84, com he dit anterior
mento Per tot aixo, s'han incoat 19 expedients sancio
nadors contra indústries i discoteques, principalment, 
deIs quals se n'han derivat la imposició de 10 san
cions de muntant osciHant entre 15.000 pessetes, en el 
cas mínim i 500.000 en el cas máxim, els restants ex
pedients estan acumulats, sobresseguts o pendents de 
resolució, han estat remesas al Ministeri, 5 expedients 
més per al seu tdlmit. Generalment, s'ha procurat 
que, a Palma, actuassin els serveis territorials de Con
sum, mentre que a les altres localitats de la Comuni
tat, actuassin els apotecaris titulats, que s'han realit
zat inspeccions a les següents localitats i nombres d'es
tabliments: 14 a Calvia, 6 a Andratx, 7 a Sóller, 12 a 
Llucmajor, 5 a Pollenya, 2 a Alcúdia, 14 a Santa Mar
galida, 9 a Inca, 2 a Sa Pobla, 4 a Muro, 4 a Capde
pera, 7 a Sant Lloreny, 4 a Son Servera, 4 a Manacor, 
5 a Santanyí, 18 a Menorca, 32 a Eivissa i5a For
mentera. Mentre que a Palma s'han inspeccionat 107 
establiments. Les mostres recollides pels apotecaris ti
tulars són, en total, 200, 63 a la comarca de_ Palma, 38 
a la comarca el'Inca, 32 a la comarca d·e Manacor, 18 
a Menorca, 44 a Eivissa i 5 a Formentera. Aquestes da
des crec que reflexen que la preocupació pel tema és 
evident, així com que el problema no existeix en la 
gravetat i el sensacionalisme en que, de vegades, es 
presenta, malgrat aixo hem de seguir en la línia em
presa, amb la finalitat d'evitar, en tot allo possible, 
que la salut de la nostra població pugui estar en pe
rill i evitar possibles fraus als consumidors, tan resi
dents com visitants. Ho aconseguirem incrementant, 
encara més, aquesta preocupació i controls en els te
mes del consum alimentari d'allo que estam donant 
sobrades mostres en l'espai de poc més d'un any de 
gestió, tractant de millorar amb el més gran interes 
la situació de tan complexa problelT1itica que, ni tan 
soIs, el Govenl de la Nació, tenint tan amples campe
a~ncies com té, també en la materia, ha pogut resol
dre, i que ara, hem d'enfrontar-nos al seu deficit d'ac
tuació, cosa que ja estam fent i continuarem en el 
camí pres si se'ns permet dedicar aquests insuficients 
mitjans rebuts a actuacions pr6pies de la seva funció, 
sense que haguem de dedicar bona part ue la seva ac
tivitat a preparar muntanyes de documentació minu
ciosa i puntillosa, com sovint ens sol'liciten; en aques
ta línia la superació de les deficiencies que poguessin 
existir en relació al control de les begudes alcohóli
ques, a la nostra Comunitat, la nostra Conselleria con
tinuara coordinant les actuacions de les arees de con
sum i sanÍtat, potenciant l'actuació deIs funcionaris 
tecnics de l'Estat al servei de la Sanitat Local, com
petents en el tema, i programant actuacions per a l'any 
que ve, també; impulsarem l'actuació del Ministeri de 
Sanitat i Consum, en tots aquells casos que, havent es
tat comprovats a la nostra Comunitat, hagin de ser re
soIts i sancionats fora del nostre ambit territorial. 
Sres. i Srs. Diputats, la voluntat política i les desi
cions de gestió del nostre GDvern en la materia són 

tra~ades en la línia de vetlar pel millorament de les 
condicions de les begudes alcoholiques que es consu
meixen i/o que es fabriquen a la nostra Comunitat, 
creim que, a pesar de les dificultats, n'estam donant 
mostra. Moltes gracies, Sres. i Srs. Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Vol replicar, Sr. Joan 

March? Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de cinc mi
nuts. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sí, en primer 1I0c, es tic, crec que content que les 

nostres preguntes estiguin fent el seu efecte, és dir, 
totes, totes les mostres que voste ha dit des de les 
dates que jo tenia, ha augmentat en una serie de mu
nicipis, és degut que voste, avui, havia de sortir aquí 
a contestar la nostra InterpeHació, i, una vega da més, 
és dir, sabría si les dates, si voste no lugués contes
tat a la petició de la documentació respecte a les ana
lisis efectuades a 1984, de data 2 d'octubre, ha passat 
en molt, el temps que parlamentariamenl era necessa
ri, era obligació per part de vos tes d'enviar-nos la do
cumentació, ho hagués pogut dir, doncs, miri després 
de la tercera pregunta, després de la tercera interven
ció nostra, després de demanar la InterpeHació, la 
Conselleria de Sanitat s'ha posat, una altra vegada, a 
fer feina, bé, crec que també, crec que és una cosa 
que és important, que almanco, una vegada que l'opo
sició intervé i fa les seves actuacions, doncs, la Con
selIeria actua. O sigui, que aixo documentalment es 
pot anar comprovant, que vostes, en total, han fet 
tres campanyes, quan nosaltres hem intervengut per 
tres vegades, ho sabia, ho sabia, perque és mo"It co
negut que a la seva Conselleria sempre diuen que fan 
feina per al Grup Socialista, és a dir, perque no els 
queda un aItre remei, quan nosaltres remarcam els 
seus defectes que actuar i tractar de qualque forma, 
doncs, arreglar allb que abans no havien fet. Ara, hi 
ha una cosa que li voldria dir, Sr. Conseller, li dema
nam malta documentació, pero documentació la tenim, 
en aquesta acta figuren, quan voste m'ha dit que no 
s'havien equivocat, no, no, no, aquí :figuren 40.000 
grams per 100 centímetres cúbics, Sr. Conseller, amb 
el temps que ha transcorregut, ho hagués pogut com
provar, personalment, a veure si existia aquesta acta o 
no, després li donaré, voste ho podra mirar i podra 
saber, exactament, que no ens varem equivocar, ens 
varem equivocar, no ens varem equivocar, sinó que 
varem fer referencia a la legislació, en aqueIl moment, 
en aquel! moment aquesta acta reflecteix i, supos que 
ha estat la que vostes han sancionat amb 500.000 pes
setes, 3'35 vegades més de metanol d'alIo permes, pero 
ha reflecteix aquesta acta, eh? 1 posa aquí molt clara
ment 40 miligrams. Es molt important que vostes han 
actuat aixÍ, aquesta és la fórmula, no com abans, per 
suposat, el Director General de Consum, dia 2 d'octu
bre, no havien fet aquestes actuacions, sino no hagués 
fet la declaració que va fer als mitjans de comunica
ció, crec que ara el Director General de Consum po
dra descansar més perque hi ha al tres funcionaris de 
la seva Conselleria que estan actuant adequadament. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Joan March. Volen fixar la seva 

posició ... ? Sí, sí, pot contrarreplicar. 
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EL SR. OLIVER CAPÚ: 
NlOltes gracIes. A mi, en definitiva, m'és igual qui 

es vwgui impulsar o dir que impulsa o deixar d'irn
pulsar, jo crec que, en definitiva, és que es faci. Jo 
dic que feim feina pel partit Socialista només quan 
preparam aquestes muntanyes i aquests IOms enormes 
de fotocOpies. Potser que aquesta acta, jo no me les 
he repassades tant, pero potser que posi 40, pero, de 
totes formes, aquests 400 miligrams per litre estaven 
permesos per la circular interior del Ministeri, i aixú 
no és letal i no és perillós per a la salut, i voste ho sap, 
com es va dir, no sé si es varen recollir malament les 
seves dec1aracions o no, perú aixo és evident, eh? que 
no és letal ni és perillós per a la salut perque la cir
cular permetia, precisament, 400 miligrams per litre, 
és dir, 40 miligrams per 100 centímetres cúbics. La 
circular interior, que és la circular, exaClament núme
ro 12 de l'any 82, una circular d'ordre interior. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per que em demana la paraula? 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr. ConselIer, voste sap .. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor ... , per una qüestió d'ordre, que és el que 

vol? 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sí, s'esta contradint, en un punt molt concret, 

EL SR. PRESIDENT: 
Aixo no ho pot fer. Ha intervengut voste dins el 

seu torn, per tant el punt de contradicció fa referencia 
als milígrams de metanol per la ... , són dos punts de 
vista, esta en circular, crec que esta resolta aquesta 
contradicció. Els altres Grups poden fixar la seva posi
ció. Disposa de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, enhorabona 

per l'exceHent pe<;a literaria amb que ens ha deleItat, 
avui matí, hem de dir que, des d'un punt de vista 
d'expressió i de frases, vocabulari, etc ... pensam que 
té la millor qualificació que dóna el nostre Grup al 
Govern, al respecte. També pensam, i enhorabona per 
les bones intencions que demostra aquesta Conselleria, 
pero fetes aquestes felicitacions, 1i volem dir, amb molta 
claredat, un parell de qüestions, la primera, la situació 
d'inspecció, control i sancions era, fins fa moIt poc 
temps, totalment tercermundista, no obei'a a unes illes 
amb un índex de vida tan elevat com tenim i, tots 
sabem, i crec que no hem d'utilitzar cap tipus d'hipo
cresia, tots sabem com esta muntada en el sector 
turístic, discoteques, etc .... aquesta qüesti.ó, voste ma
teix ho ha admes quant a etiquetatge, quant a una se
rie de qüestions, la broma és la gastritis que, anual
ment, i voste és tecnic, tenim a les Balears, no no
més de nosaltres mateixos, sinó també de tota la gent 
que ve, degut a un descontrol absolut en aquest sec
tor i que tots sabem els efectes que hi ha hagut. Vos
te ens diu que han comenyat a inspeccionar, que han 
comen<;at a obrir expedients, pero la veritat, Sr. Con
seller, les mostres, ja ho ha dit el Grup Socialista, i 
pensam que si bé aquesta Conselleria ha accelerat una 

mica la feina, són molt poques les mostres que s'han 
fetes, són molt pocs els expedients, si vol, Sr. Conse
Her, podem fer una sortida qualsevol vespre i anirem 
a discoteques, cafeteries, etc .... i veura voste els llocs, 
els hi indicarem, fins i tot, llocs bons, vull dir lIocs de 
luxe, etc.... hi anirem plegats i ho veura, que no vol 
dir que ens haguem mort fins ara, sinó, senzillament 
que hi ha motiu d'obrir molts d'expedients i de fer, 
posar moltes sancions en aquest tema. 1 després el 
tema d'Eivissa i Formentera, sobretot, Eivissa, conei
xem, em pareix que tots Eivissa, i sabem perfecta
ment, també que el problema és el mat~jx que el de 
S 'Arenal, que de Magalluf, una serie de 1I0cs molt con
crets de Mallorca, on s'ha de detectar aquest proble
ma amb profunditat. Per tant, Sr. Conseller, la veri
tat, pensam que aquest tema de l'alcohol, de les be
gudes alcoholiques, etc.... és en una situació tercer
mundista, pareix que hi ha una certa voluntat de 
posar-se a caminar, a fer coses, pero ens pareix que, 
si bé les bones intencions s'han manifestat, en aquest 
moment, pensam que els expedients són molt poes, 
que les sancions són molt poques, ridícules, per tot 
el que hi ha en aquest sector i ereim qu::! hem de ser 
realistes i, al mateix temps, les mostres pensam que, 
també, són molt poques. Voste diu que han tengut 
molt pocs mitjans, per fer-ho, bé, potser que sigui 
cert, des d'un punt de vista legalista i d'administra
ció, pero, vostes, senyors del Govern, han contractat 
molta gent per fer feina en el Govern, qualcú d'aquests 
que han contractat hagués pogut reunir les condicions 
adequades per fer feina a un terreny eom el de les 
inspeccions. Volem insistir que si volem un Turisme 
de qualitat i volem unes illes que tenguin, no només 
un nivell de vida, quant a doblers, sinó també quant 
a qualitat de vida, és un tema essencial, i a mi m'ha 
semblat, en el seu plantejament, que hi havia bones 
intencions, pero que pareixia que el Govern comeDl;a
va a actuar fa dos o tres mesos i no que fa més d'un 
any i mig que té el poder. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. El Sr. Andreu Mesquida Galmés té 

la paraula. 

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

Evidentment el tema deis licors ha estat un tema que 
ha estat damunt fulla darrerament, ha estat objecte 
de moltes informacions damunt la premsa, fins i tot, 
s'han dit coses que, realment, eren greus, que podien 
perjudicar molt els industrials i els elaboradors deis 
licors i, sobretot, del rom, en aquestes illes. El nostre 
Grup vol fixar la seva posició, i cree que després de 
l'actuació del representant del Govern de la Comuni
tat Autónoma, no ens queda res més que afirmar la 
nostra complacencia i estar d'acord, totalment, amb la 
política que segueix el Govern de la Comunitat AutO
noma, quant a licors. Jo crec que en l'~:xposició que 
ha fet el representant del Govern, és més que sufi
cient per poder demostrar la preocupació primordial 
que té la ConselIeria de Sanitat, quant al tema de la 
qualitat de les begudes alcohóliques, i no només de les 
begudes alcohóliques, sinó de tot alIo que fa referim
cia a coordinació entre Sanitat i els serveis de Consum, 
quant a qualitat i condicions higieniques i sanWtries 
deIs aliments. Jo crec que aquestes 307 mostres que 
s'han recollides entre els apotecaris titulars, responsa-
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bIes com a sanitaris Iocals del terna deIs Iicors i eIs 
serveis territorial s de Consum, queda més que ben de
mostrat la preocupació que té el Govern de la Comu
nitat Autónoma per aquesta qüestió. Jo cree que, des
prés de tot el que s'ha dit, no fa falta clir res més, 
només que el nostre Grup, en aquests moments, es 
congratula que totes aquestes mostres que s'han reco
!lit no atemptin contra la salut del ciutada, més bé 
constitueixen falta de disciplina del mercat o infrac
cions o fraus al consumidor, com pot esser la falta 
d'etiquetatge, la falta de graduació, la diferencia de 
graduació que pugui es ser més o menys elevada, se
gons diu l'etiqueta, que no estigui conforme, etiquetat 
conforme, que hi falti etiqueta o que no tengui el nú
mero de registre sanitari; tates aqueixes actuacions, 
malgrat el que va dir la premsa, que els licors i el 
rom que es fabricava a les Balears podia esser tóxic 
i letal, jo crec que tates aqueixes infraccions, tots 
aquests expedients que s'han obert, totes aqueixes 
mostres que s'han recollides demostren que no són 
perjudicials per a la salut, sinó que, més bé, consti
tueixen infraccions, per tant, aquestes infraccions, com 
molt bé ens ha dit el representant del Govern han es
tat objecte deIs oportuns expedients, i després vendran 
les oportull cs sancÍons, per tant el nostre Grup, en 
aquest moment, fixa la posició donant suport total
ment a la política que segueix el Govern de la Comu
nitat Autónoma en aquest tema. MoItes grades, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Diputats. Ara descansarem du

rant deu minuts. Prec als Diputats Josep Alfonso, Tríay 
Humbert, Sebastia Serra i a l'Oficial Major d'aquesta 
Cambra que passin al meu despatx. Moltes gracies. 

3.-c) 
EL SR. PRESIDENT: 

... és el relatiu a la InterpeHació presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, relativa a les subven
cions a agricultors olivarers atorgades pel Govern de 
la Comunitat Autónoma. El mes d'octubre de 1981 es 
dicta el Reíal Decret 2625/81, sobre reestructuració de 
l'olivar millorable i reconversió de comarques olivare
res deprimides. La finalitat del Reial Decret 2625/81 
és atorgar uns incentius als agricultors olivarers. Se
cretaria, vol continuar, per favor? Perque duguin .. . 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
La finalitat del Reial Decret 2526/81 és atorgar uns 

incentius als agricultors olivarers perque duguin a ter
me actuacions orientades, fonamentalment a incremen
tar la productivitat deIs olivars de millar actitud i a 
afavorir la reorienta~ió productiva sota una optica eco
nómica realista de l'olivar menys apta. Donat que a 
les nos tres i!les, dins l'any 1983, s'han atorgat un gran 
nombre de subvencions, el Grup Parlamentari Socialis
ta interpeHa el Govern de la Comunitat Autónoma so
bre el següent: Quins han estat els criteris general s de 
la política del Govern de la Comunitat Autónoma, a 
l'hora d'atorgar les subvencions esmentades? 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Antoni Gardas, Diputat del 

Grup Socialista. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de 
quinze minuts 

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

ens tornam trabar davant un tema que ja hem deba
tut, aItres vegades, que és el tema de la política de 
subvencions d'aquest Govern. I, per comem;ar, aquest 
terna de la política de les subvencions va ser tractat 
a un moment recordant el tema de les farratgeres, i 
jo amb aixó volia fer un recordatori d'una anecdota 
que em va passar en aquell moment en que es discu
tia el tema de subvencions a farratgeres. En aquell 
moment, com saben vos tres senyories, va sortir a tota 
la premsa tot el tema de les farratgeres i jo, un dia 
em vaig trabar amb una persona que em comentava 
i em deia, escolta Toni, aixó de les farratgeres és poca 
cosa devora aixó de les oliveres, jo, li vaig dir, bé, 
cree que no és possible, crec que no és possible per
que hi ha un Decret-Llei, hi ha una normativa bastant 
clara i, a més, hi ha una Comissió, en aqueixa Comis
sió, a la qual jo, en un moment, I'any 82, hi vaig par
ticipar, ha quedat dar que es concediran subvencions 
per a olivar i tant per reconvertir zones d'olivar com 
per mi llorar olivar que sigui rendable, dient-li, mira, 
jo d'aixó també me'n record que en el 80 o 81, a les 
negociacions de preu a nivell estatal, com que es creia 
i es veia que era molt necessari que l'olivar que no 
fas rendable fas lIevat i que l'olivar que fos rendable 
es milloras la seva producció, es varen destinar, a ni
vell nacional, 5.000 milions de pessetes pel Pla d'olivar 
millorable, i jo li argumentava, és a dir, amb tot aixó, 
amb tata aquexia fiJosofia que no, que es dediquin 
5.000 milions de pess.etes- a augmentar ]a produceió 
d'olivars amb bones condicions i a llevar olivars amb 
males condicions, no cree que s'hagi pogut fer cap 
embull, perque el! em xerrava que hi havia embulls. 
Bé, de totes formes, em va seguir rodant aixó en el 
cap i vaig plantejar la pregunta al Govern de la Co
munitat Autónoma, a veure quins havien estat els be
neficis d'aquestes subvencions d'oliveres. Bé, tot d'una 
que vaig rebre la comunicació, al cap d'alguns mesas, 
la veritat és que vaig quedar gairebé astorat, vaig que
dar astorat, no per les persones que ho reberen, és 
dir, perque les persones ja podien deixar <:\storat qual
cú, és a dir, hi havia Bernat Rossiñol Fuster, 4.329.000 
pessetes, que, ja per a farratgeres havia rebut 135.934 
i eren, a més, la família March, dos membres d'aquei
xa família, Carmen Delgado Roses 8.170.000 pessetes i 
Leonor March Delgado 3.585.000, és a dir, aquests són 
casos de persones que han rebut subvenció del peix, 
alXO dins els quinze primers, bé, a la comunica ció 
me'n posen desset, peró n'hi ha dos de repetits; des
prés també, com és normal ja dins quasi totes les sub
vencions, hi havía Clara Servera Roca, bé, famosa, ja 
la coneixem, és la famosa tia del funcionari que re
parteix, després Ignasi Moragues Ribas de Pina, bé, 
Na Clara Servera Roca rebia 1.929.000 pessetes, de far
ratgeres ja n'havia rebut 1 milió. N'Ignasi Moragues 
Ribas de Pina ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, Sr. Diputat, Sr. Diputat, per favor, 1i 

record l'article 104, que diu que quan es proferissin 
paraules o es dirigissin conceptes ofensius a la digni
tat de qualsevol persona, jo l'he de cridar a l'ordre. 
Per favor, vagi alerta en aquest terreny que esta par
lant, continu!. 
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EL SR. GARCIAS COLL: 
Perdoni, Sr. President, jo l'únic, crec, que faig és 

llegir una comunicació que, fins i tot, es va publicar 
en el Butlletí d'aquesta Comunitat Autonoma, l'únic 
que faig és llegir-la aquí, i recordant que aqueixes per
sones, també a un moment determinat, varen rebre 
per a farratgeres. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ho faci amb tot respecte continul. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Bé, per continuar, ja com deia, totes aqueixes, que 

també, podia anomenar Raimund Alabem Montis, que 
rep 2.908.000 pessetes, per a farratgeres ja n'havia re
budes 138.000 pessetes i, tot aixo, bé, si gairebé em va 
sorprendre un poc, no em va sorprendre tant perque 
vostes, a les farratgeres varen dir que seguirien la 
seva política i, a més, que creien que aqueixa política 
era adequada i que els grossos ho necessitaven més, 
pareixia, bé, aixo no em va, ara després sí, em va sor
prendre, em va sorprendre molt que dins tota aqueixa 
llista hi hagués finques que coneixia particularment, 
bé, finques, hi hagués persones que coneixia particu
larment, que jo tenia constancia que no tenien cap 
finca d'oliveres, no en tenien cap. Abans de fer cap 
acció, ni fer-ne d'altra, jo, com sap el Sr. Conseller, 
em vaig posar en contacte amb ell, pe!" si podia mi
rar els expedients, cosa que el Sr. Conseller em va 
dir que sí, que podia mirar els expe~ients, i cosa que 
li agraesc. Bé, en el moment aquest, també em que~ 
dava un altre dubte, que era, a veure si el Reial De
cret que regulava tata la concessió de subvencions per 
a olivars, és a dir, el Reial Decret 2625, d'octubre del 
81, que sortia de tot aquell Pla d'olivar que s'havia 
fet, de les negociacions de preus de l'any 81, a veure 
si pennetia que hi hagués concessions de subvencions 
a persones que no tenien finques ni tenien explota
cions d'oliveres, el Decret em va rectificar allo que he 
dit abans, és a dir que es concedien subvencÍons a 
persones, es concedien subvencions a persones que 
tenguessin explotacions d'oliveres i que estas en bones 
condicions aquesta olivera, pero per a la seva produc
tivitat l'havien de millorar, hi havia replantació i aug
ment de densitat a finques aptes, mecanització de la 
recolecció, aixo era una línia, per la qual es podien 
concedir subvencions, després n'hi havía una altra, 
que era la reconversió de zones d'olíveres deprimídes, 
per aqueix altre concepte es feia per reOlientar l'ac
tivitat productiva d'aprofitament i l'altre, qualsevol 
activitat que pogués millorar aquella explotació que 
deixava de ser rendable cam a olivera, pero, amb la 
condició que eren finques que havien de tenir olive- .. 
res i que eren finques d'oliveres. Bé, em vaig posar a 
mirar els expedients durant diversos dies, perque n'hi 
ha molts, n'hi ha rnés, són 108 o 109 milions de pes
setes durant l'any 83, bé, i dins els expedients vaig 
treure tots aqucsts punts que 1i pas a comentar. Una 
vegada vists tots els expedients, he de dir, en primer 
!loe, que els peticionaris obtenen les subveneions a 
través de la segona línía, la de comarques olivareres 
deprimides, tots com a incentiu creador d'empreses 
agraries i alguns, a més de rebre el 30 % com a in
centiu creador, tenen una subvenció de credit feta 
amb la Caixa d'Estalvis, és a dir, que n'hi ha que re
ben 4 milions 100 i busques de mils de pessetes, com 
un que he Ilegit i, arnés, tenen un credit subvencio-

nat de 4 milions més, tenen una sub venció de 4 mi
Hans, és a dir, que qualcun, amb un pressupost de 12 
milions de pessetes, dins una finca que lé SO o 70 o 
80 oliveres, i és una finca de cent i busques de quar
terades, els subvencionen amb 8 mllions de pessetes. 
Després, que sUpOs, bé, després per que es donen dins 
tata, tota la documentació vista, per que es donen 
aquestes subvencions? Era com a incentiu creador i 
alla dins hi ha tancar finques, implantació de farrat
geres, una altra vegada implantació de farratgeres, es 
toma obrir implantació de farratgeres, adobar camins, 
adobar, posta de xarxa en arbres fruitals, no d'olive
res, poda d'oliveres i garrovers, adob de marjades, 
adob de vivenda, etc .... és dir, totes les accions que 
es proposen, totes reben un 30 % de subvenció, bé, 
aquí li faig la primera pregunta, és dir, quins estudis 
han fet vostes, com a Conselleria, quan el Reial De
cret deia que s'havien d'elaborar uns estudis perque 
qualsevol acció que es proposas hagués de rebre un 
30 % de sub venció ? En segon lloe, les finques no te
nen majoritariament el 50 % de la seva superfície, jo, 
dins la normativa trobava estrany que 110 detallas la 
superfície, pero dins les ínstruccions que se'ls hi va
ren donar, dins les instruccions que surten en el do
cument per omplir els impresos, diuen que les finques 
han de tenir el 50 %, alrnenys, d'oliverar, i deixen 
una excepció, si a qualque cas, es pot estudiar a part, 
és dir, hi ha una excepció que qualque cas es pot es
tudiar a part, si no tenen aquest 50 %. Allo que és 
cIar és que totes les que ho reben, majoritariament 
les grosses, les petites no, perque també s'ha compro
vat, les grosses no tenen el 50 % d'oliverar, i reben 
subvencions per qualsevol concepte. Molt més greu és 
el cas d'una finca en concret i li anomen el nom, Sa 
Llepassa, 5a Llepassa de Lluemajor, una finca dins la 
Marina de Llucmajor que rep 2.150.000 pessetes, bé, i 
no té cap olivera i, quasi quasi m'atreviria a dir que 
té 3 o 4 ullastres, aixo cornen(,:a a ser, ja comenyava 
a ser per a mi molt greu. En tercer lloc, com deia 
abans, es concedeixen subvencions per a implantació 
de farratgeres i es dóna la casualitat que algunes per
sones ja reben aqueixa subvenció a través del Reíal 
Decret d'irnplantació de farratgeres i amb aquest tam
bé se subvenciona un 40 %, toma a ser un 40 % tan
car finques, adobar carnins, és a dir, el mate ix que 
ara es dóna per a oliveres, un exemple d'aixo és la 
finca de 5estremera, d'En Nicolás Dameto que per a 
farratgeres rep la quantitat de 764.250 pessetes i per 
a oliveres 924.000 pessetes, és dir, la mateixa finca 
rep per dos conceptes, practicament pel mateix, prac
ticament pel mateix, rep quasi 1.600.000 pessetes. Bé, 
en quart lloc. només un tema mínimament economic, 
el muntant de subvencions donades suposa que a l'ilIa, 
durant un any, en reconversió de finques o!iveres s'han 
d'haver gastat quasi 500 milions de pessetes, quasi 500 
milions de pessetes, aixo si s'ha fet tot així com, no 
dirÍem toca, perque no, perque ja tots no tenen, mol
tes finques ja no tenen oliveres, pero, hé, si les fin
ques han gastat aixo. Bé, en sise lloc, rúnica norma
tiva que vos tes usen és la del Reial Decret 2625 del 
81, com ja he explicat al princi:pi, no hi ha cap nor
mativa posterior, vostes, li he demanat si havien fet 
cap estudi, en el que jo tene conscient no fan cap es
tudi, vos tes no determinen quines són les comarques 
oliveres, d'olivar, perque ens tmbam que tot Mallorca, 
amb el que s'ha dit aquí, és una comarca d'olivar, per
que hi ha finques a Llucrnajor, hi ha finques a Son 
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Servera, hi ha finques a Sant Lloren~, bé, deIs que he 
mirat no n'he trobat cap en el pI a, pero, per ventura, 
també n'hi ha qualcuna en el pia que tampoc no hi ha 
cap olivera, bé, tot aixo que ens fa, que no tenen cap 
normativa. Després, darrer punt, en haver fet aqueixa 
feina de mirar els expedients, cm vaig preocupar d'anar 
a veure unes quanLes finques, i encara molt més greu 
va ser, i vaig anar a veure finques amb oliveres, com 
per exemplc, vaig anar a veure la finca de Son Ordi
nes, vaig anar a veure la finca de Massanella, que ha
vien rebut subvenció, aqueixes finques, per ventura fa 
molts d'anys que en varen podar qualcun, d'ametler, 
d'olivar, per ventura fa molts d'anys, pero, en aquest 
moment, no n'han podat cap, per ventura fa molts 
d'anys que varen tancar-Ies, a les finqu~s, pero, en 
aquest moment, finques de, tancats del 83, tampoc, i 
per ventura els marges els varen fer molt malament, 
perque marges n'hi continua havent enterra, marges 
no n'hi ha cap d'adobat, és a dir, tot aixo crea un 
problema molt greu, molt greu Sr. Conseller, és a dir, 
senyors del Govern, han donat 107 milioas de subven
ció que jo m'atrevesc a dir, en una situació irregular 
que, amb tot allo que jo he pogut dejuir, ha anat 
marxant, no damunt UI1S estudis, no damunt uns pa
nlmetres logics pels quals es concedien i pels quals 
hi havia els 5.000 milions, a nivel! de tot rEstat Es
panyo!, sinó que s'han donat, com em varen dir, en 
el gogol donen subvencions, així s'han donades, així i 
voste ho sap, es coneix, al gogol donen subvencions. I 
ra Ji pregaria que m'intentás desembullar tot aixo, és 
dir, a veure si jo el que dic no és ver i, arnés, m'agra
daria que no, o m'agradaria, vull dir jo "i ho vol fer, 
esta en tot el seu dret, pero, com ja Ji he dit, que 
no em digués ni em retregués que Madrid i que Ma
drid i que hi ha hagut uns H:cnics, una comissió que 
varen venir, sí, ho sabem, varen venir uns tecnics i 
vos tes els varen dur a passejar per Sóller i per Vall
demossa i varen dir, oh, que bé, la muntanya que 
maca queda, el que jo també em pensava en un prin
cipi, el que jo també em pensava en un principi, pero 
no els varen mostrar els expedients ni es varen ficar 
dins el tema, segona, després, també que vostes o la 
seva gestió va sortir a una revista, a nivell d'Estat, 
doncs cIar que hi va sortir, era la província on es 
donaven més subvencions per a oliveres, si totes les 
Comunitats Autonomes haguessin fet el mateix, és que, 
bé, és que els 5.000 milions de pessetes es gasten en 
un any, a Andalllsia, pensi que aixo, no m'argumenti 
també que ha sortit a una revista, perque aquesta és 
la realitat, si les coses s'haguessin fet bé, si les coses 
s'haguessin fet bé, per ventura n'haurien gastat 20 o 
n'haurien gastat 30, o per ventura haurien gastat els 
100, per ventura, pero jo el que li dic és que les co
ses' no s'han fet bé, i són, tot són unes qüestions molt 
irregulars, molt irregulars, i m'agradalia que si voste 
té cap normativa, té cap coneixement que aixo, que 
aixo s'hagi fet d'aItra forma d'així com Ji he dit jo, 
d'així com surt, m'ho rectificas. Després, un aItre tema, 
Sr. Conseller, voste va dir que no havien o els mem
bres del Govern varen dir que no havien trabat cap 
motiu per trellre expedient al funcionari, abans impli: 
cat en el tema de farratgeres, jo el que li vull re
cordar és que el mateix funcionari és el funcionari 
que ha esta t ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Diputa t. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Sí, perdoni, un momento És el funcionari que ha 

estat concedint aqueixes subvencions, i una altra cosa, 
la normativa també els preveia que vos tes podien de
manar totes les garanties que fessin falta, vosU:s no 
demanaven cap garantia ni una, de cap tipus, arnés, 
hi ha expedients que vaig veure jo, que aixo sí que 
és lamentable, que quasi quasi estan, bé, totalment in
complets, els documents hi ha d'haver un estudi eco
nomie, no hi ha practicament res, hi ha el primer 
fu11, firmat amb un petit pressupost, i eL; documents 
són incomplets, practicament, aixo no sé si li donara 
raons per creure que el funcionari que abans no ha
via fet res i estava totalment lliure de culpes, per 
ventura, qualcuna en tendra, en aquest caso Mo1tes gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Per part del Govern, 

té la paraula el Conseller d'Agricultura, Sr. loan Si
marro Marques. Disposa, Sr. Conseller, d'un temps de 
quinze minuts. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
SI". President, Sres. i Srs. Diputats. Jo voldrÍa, 

abans de res, centrar aquest tema de subvencions a 
pagesos olÍvarers en el temps. El Reial Decret que es
tructura el Pla d'aciuació i d'ajudes, és él 2625 de 2 
d'octubre del 81, i és conseqücncia i una continultat de 
les anteriors actuacions del Gov~rn Central de la Na
ció, que es varen iniciar el 72. A la nostra Comunitat 
es va inidar l'actuació l'any 82, amb els següents cri
teris derivats de la filosofia deIs criteris aplicats a ni
vell nacional i definits a les normes que elesenrotllen 
el decret esmentat, el 2625 i de les reunions que hi va 
haver a nivel! nacional amb el MinisterÍ d'Agricultura 
i amb les altres Comunitats Autonomes, aquests crite
ris són ben cIars i són dos, primer, a les comarques 
olivareres on, en principi, no és previsible la substi
tució de l'olivar i que, a més arnés, coincideixen amb 
zones el'agricultura deprimida, s'ajudaricn totes les 
operac'ions de podes i rejoveniment deIs arbres, de 
construccions de camins d'accés, de tancament de fin
ques, ele sembra ele ferratgeres i foment de ramaderia 
ovina, tot aixo per evitar I'abandonament progressiu 
de les explotacions, cosa que acondulria a la destruc
ció i al deteriorament progressiu de tots els marges, 
amb la conseqüencia d'erosió deIs terrenys Í la per
dua de terra, la qual cosa podía dur a moltes bandes de 
ladera de les nos tres muntanyes a l'esterilitat. El segon 
criteri era que a les zones i a les explotacions que fos 
possíble la substitució de l'olivar per aItres cuItius 
s'ajudaria al cost d'arrabassar les oliveres i també la 
implantació del nou cultiu, amb aquests criteris s'han 
aplicat a la nostra Comunitat per la concessió de les 
ajudes i ha fet referencia, precisament, a la inspecció 
que es va tenir des de Madrid; no és ver, en absolut, 
que només haguéssim anat a Valldemossa i Sóller, va.
rem recórrer tata la ladera de la muntanya, per 
la carretera d'Inca , fins a Pollen<;a, i em preo
cupa, em preocupa molt que aquest Diputat po sí 
en dubte, precisament, l'honorabilitat o la falta 
d'interes en la inspecció d'aquest funcionari del 
Ministeri d'Agricultura, crec que és greu, aques" 
tes paraules que ha dit, perque aqueIls tecnics 
varen visitar tot allo que varen voler, varen agafar expe
dients i varen anar a veure finques que ells varen 
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desitjar, i no vull tornar repetir les paraules i les 
felicitacions que varen rebre. Pero, continuem centrant 
el tema en el temps, aquesta InterpeHació s'hauria d'ha
ver feta al mateix temps que quan es va tractar el 
tema de les subvencions, en general, ja que es tractava, 
que es tracta fonarnentalment, de subvencions del 83, 
en que hi va haver una actuació durant sis mesos del 
Consell General Interinsular, i els mesos restants va
ren esser l'inici de l'actuació d'aquest Govern, en el 
qual, vulgucm o no, hi havia d'haver una continuació 
de la política anterior, de les nonnatives com es feien 
tota la vida dins el Ministeri i que hcm procurat anar 
corregint i veurem en el 84 com esta. Vol dir que aques
ta contimütat d'InterpeHacions sobre el tema d'ajudes 
re[erent al mate ix penode del 83, en dates successives, 
separades en el temps , en !loc de ser analitzades con
juntament, soIs ha puc comprcnclre com un intent de 
tenir temes per anar desgastant continuamcnt la tasca 
del Govern, en lloc de tenir una vis ió conjunta de la 
problematica. A la sessió parlamentaria que varem te
nir sobre el tema de les subvencions, em sembla que 
era en el mes de juliol, i la Moció subsegüent vaig in
sistir en tres punts fonamentals que ara, tornaré insis
tir damunt ells, perque com ja he dit, aquesta inter
venció ha de ser igual a ¡'anterior. El primer criteri 
és que els criteris genera ls de la política de concedir 
les subvencions és el que marca l'Administració Cen
tral, ja que la Comunitat Autonoma és només la ges
tora. Segona, que l'exclusió de persones per raó de 
parentesc o altres motius, no es pot fer, ja que no es 
contempla en les provisions oficials que regulen les 
concessions, els doblers vénen d~ Madrid, linalistes, i és 
el Ministeri d'Agricültura aquell que fixa les condi
cions. Jo, en aquest sentit, després d'havcr aprovat la 
Moció, vaig elevar consulta al Ministeri, vaig parlar di
rectament amb el Ministre, em varen contestar, i 
em varen contestar per escrit i, a més arnés, 
li vaig dir a aquest Diputat, que encara eH no 
tenia aquesta contestació, pero li vaig dir que 
existia i, diu ben cIar, contesta en lloc de la meva 
petició damunt la Moció, damunt el Decr~t conseqüen
cia d'aquesta Moció, ve a ser el mateix, i diu, «en el 
artículo primero», del Decret, «se establece como re
quisito la publicación en el Boletín Oficial de la Comu
nidad Autónoma de todas las convocatorias concedien
do subvenciones, en el segundo se establecen una serie 
de limitaciones sobre los sujetos con derecho a solici
tar las subvenciones que, según el preámbulo, están 
fundamentalmente referidas a las materias de agricul
tura, industria y comercio», punt segon, tercer, «Obser
vaciones, en el artículo segundo del Decreto cabe se
ñalar lo siguiente, las ayudas y subvenciones que con
cede el Estado a través del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y cuya gestión está encomenda
da a los órganos de la Comunidad Autónoma, se articu
lan como derechos a favor de aquellos agricultores 
que reúnen una serie de requisitos objetivos estableci
dos en la norrn.ativa básica estatal, en estas normas, 
obviamente. no pueden contemplarse excepciones de 
naturaleza discriminatoria por sus circunstancias sub
jectivas, tales corno el nacimiento, el parentesco, raza, 
religión, ideología u otras, confonne al principio de 
igualdad ante la Ley, consagrado en el artículo 14 de 
la Constitución. Por ello, cualquier pretendida norma 
que intente impedir el ejercicio de un derecho subje
tivo por el mero hecho de que parientes directos ocu
pen altos cargos en la Comunidad Autónoma o sean 

funcionarios relacionados con el informe de solución 
de los expedientes de subvención, sería radical
mente antlcons(lmcional, pues el Hecho tie ' ser }la
riente de funcionario o cargo no puede ser uti
lizado para obtener una ventaja frente a los de
mas ciudadanos, pero tampoco puede significar 
una desventaja porque ello Ina en contra del 
principio de igualdad ante la Ley, mediante el es
tablecimiento de unas incompatibilidades «sui gene
ris », que recuerdan tlempos ya superauos l1e respunsa
bilidad familiar. Los arlículos 1.1, 9, 14, 31 Y 33.3 de 
la Constitución garantizan directa o indirectamente 
esta igualdad ante la Ley y la no discrimmacJOn o pn
vación arbitraria de derechos . Las conductas irregula
r es », afegeix «que pueden producirse en la concesión 
cle subvenciones pueden ser objeto clel adecuado pro
cedimiento administrativo, para esclarecer las citadas 
conductas y depurar la responsabilidad que pueda de
rivarse de las mismas ». Aixo esta firmat pel Secretari 
General n~cnic del Ministeri que regeix d Govern del 
partit seu. Basant-nos en aixo, eh? hem de concretar 
una cosa, que és completament distinta de les ante
riors, que és que si s'han concedit subvencions ... qual
cuna explotació que no reunís les condicions tecniques 
precises, jo vaig dir i tom repetir que si quaIcú ha 
conegués, un cas d'aquests, que ha denuncias i es fa
rien les formalitzacions i els expedients necessaris, ido 
bé, a mi m'han arribat, després de totes aquestes qües
tions, una serie de rumors i repetesc només rumors, 
no denúncies concretes _ que hi poguessin haver irre
gularitats, i die que he dictat una orme de revisió 
de tots els expedients i comprovacions «in sitw>, i tom 
repetir, esta clonada aquesta ordre de revisió de tots 
e1s expedients i comprovacions <<in situ», pels tecnics 
de la Conselleria que no han intervengut en la trami
tació de les ajudes i seguint els canvis prevists per 
l'administració, a la vista d'aquests informes i dicta
men [inals, s'aplicaran les mesures previstes per la le
gislació, en base a allo que hem dit anteriorment. 1, en 
aquest cas, vull afegir més, precisament, i ha ha recor
dat el Diputat que m'ha interpeHat, en el pla de rees
tructuració de l'olivar, l'articIe tercer preveu la for
mació d'un grup de treball tecnic, en aquells que estan 
representats les organitzacions agraries i les Cambres 
agranes, aquest grup es va constituir el mes de maig 
del 82, i s'han mantengut W1a serie de reunions a les 
quals es va donar tota la informació que s'ha volgut, 
a vegades han estat expedients, i s'ha donat tota la 
infonnació que han volgut i, fins en aquesta darrera, 
que es va celebrar fa més d'una setmana, no es va 
suggerir que hi hagués pogut haver cap irregu1aritat, 
i quan se'm va sugerir, en aquesta darrera reunió, jo 
ja havia donat aquesta ordre d'investig3;ció, jo crec 
que amb aixo esta completament explicada aquesta 
InterpeHació i, a més, dites les mesures que pensam 
aplicar. Mol tes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. ConseIler. Sr. Dipiltat, vol re

plicar? Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. President. Bé, si Ji digués que, en part 

li he de dir que crec que, bé, ha posat voluntat en 
recon.eixer que hi ha unes iregularitat, ha posat vo
luntat en dir que s'han tornat obrir tots els expedients, 
és a dir, jo crec que no anava gens desencaminat tot 
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a110 que li estava dient, pero li vull remarcar un parell 
de punts. Primera, jo no he atacat l'honorabilitat de 
cap funcionari, jo he dit que als funcionaris els varen 
dur per Sóller i Valldemossa, i voste m'ha dit que per 
tota la serra de Tramuntana, molt bé, només he dit 
aixo ,jo, aixo he dit, punt i a part. Segon punt, el do
cument que voste m'ha mostrat que sap que n'havíem 
xerrat, i jo particularment, el tenc jo, també, a les 
meves mans, aquest document que ve de la Secretaria 
General Tecnica d'Agricultura fa referencia al Deeret 
que vostes varen elaborar, fa referencia a un Decret 
que nosaltres ja hem manifestat en aItres ocasions, 
aquest Decret, així com vostes l'havíen elaborat podia 
es ser inconstitucional, l'únic que ens diu aixo, és que 
aques t Decret pot ser inconstitucional, res més, res 
més. Segon punt, aquí diu que, molt cIar ho diu «que 
reúnan», és dir «aquellos agricultores que reúnen una 
serie de requisitos subjetivos establecidos», jo el que 
li es tic dient és que molts d'agricultors d'aquests «no 
reúnen esta serie de requisitos objetivos», no els reu
neixen, no reuneixen els del Reíal Decret 2625, no els 
reuneixen, i aíxo ho han fet vostes, perque vostes són 
els que ho han realitzat i vos tes són els que ho han 
feto Segon punt, després és cIar, vostes de les con
ductes i les irregularitats poden procedir en contra del 
funcionari, a les farratgeres també li varen apuntar el 
mateix, que !Ji havia moltes conductes irregulars, vos
tes varen contestar que no se'ls havia dut expedient i 
que tot funcionava bé, ens tornam trobar en el cas, 
fins quan haurem d'esperar que voste escigui ¡J'interí 
a la Conselleria, Sr. ConselIer, perque cada vegada em 
diu que fa sis mesos, fa un any, voste esta d'interí a 
la Conselleria. jo per aixo li die que estic satisfet, 
almanco, que él un moment digui que pren una decisió 
de voler obrir i de tOl-nar mirar els expedients, em 
satisfa perque crec que és la primera, és la primera, 
cree jo, des del meu punt de vista, des de fa molt de 
temps o des de fa un any i mig que estan tractant 
molts de temes, ja tant a via Parlament com via sin
dicat i ConseIleria, que voste pren una decisió i m'alegr, 
perque, per ventura és canviar de cami, ara, jo de la 
bona voluntat seva, bé, mai no he dubtat, pero m'agra
daria que aquesta bona voluntat fos eficient, i que 
voste el que ha dit ho fes complir ,pero em permetra 
que em quedi el dubte que aixo ho faci, m'ho perme
tra perque tan tes coses greus lí varem assenyalar en 
el tema de farratgeres, i vos te, quan li havien dit i 
li varem m amir a una Moció que intentas obrir un expe
dient, no hi havia res. Perdoni que dubti i que ara 
digui que ha obert i que ha tornat obrir, i perdoni que 
dubti. En segon lloc, la Comissió, la comissió tecnica, 
la comissió tecnica es va reunir, des que voste és Con
seller, el mes de setembre, en aquesta comissió tec
nica, en aquesta comissió tecnica , que jo a la primera 
que es va formar hi vaig es ser, i me'n record que voste 
hi era com a Ministeri o com a assessor de la Con
sellelia, no me'n record, com a Ministeri, voste hi era, 
alla va quedar molt ciar i, arnés, voste duia la batuta, 
que aixo era per suevencionar zones d'oliveres, no era 
per tot el que ha passat aquí, no era perque a la Marina 
de Llucmajor rebessin subvencions, perque si no, bé, 
és que s'hagués vist abocat, no 107, 2.000 milions, pero 
que és que així seleccionam aquests 107, que sempre 
són els mateixos que ho reben tot, que és aixo? És tot 
airo que es posa en dubte. Aquí, tots, quasi tots es 
tornen repetir, tots els noms es tornen repetir, arnés, 
voste sap que jo he vist expedients, també, d'estruc-

tura 11etera, on també hi ha certes deficiencies, hi tor
na haver els mateixos noms, hi torna haver els mateixos 
noffiS, Ignacio Moragues Ribas de Pina, si enguany 
li computassim, el 83, quants de doblers ha rebut, bé 
que aqueix home s'ha d'haver gastat 100 milions de 
pessetes, és un absurd, pero se n'ha d'haver gastat 20 
milions de pessetes, en coses que ha fet dins un any 
a la seva explotació bé, per a mi, tot ai.xo és incom
prensible, Sr. Conseller, ja és ben hora que hi posi 
mesures, aixo li hem dit mil vegades ara diu, que ho 
comen<;ara pero em deixi quedar-me amb el dubte que 
no m'ho cregui. 1 no perque dubti de la bona voluntat 
de vos te, sinó per d'altres forces que aquí funcionen. 
que en tot aquest tema funcionen. Les organitzacions 
que ha dit, hi varen participar, varen dir i va quedar 
cIar que era sobre aquest tema, ningú no dubtava que 
la Conselleria ho fes bé, quan es deia hi ha tants de 
doblers, com jo mateix vaig contestar a aquella perso
na, que li vaig dir, no dubtavem que hi lugués pogut 
haver persones que no tenguessin olivercS que rebes
sin subvencions, com ho havícm d'anar a Jubtar? 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, vagi acabant. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Home, la Comissió actua amb bona fe, i I'únic que 

va fer, actuant amb bona fe, no ara, a partir d'ara, 
per ventura, aquesta Comissió comcn<;ara a demanar 
expedients i comen<;ara a fer una altra feina que no 
era la seva, perque no ho era, era una Comissió Tec
nica de consulta, la quaI divendres passat va ser con
sultada, bé consultada, se li va dir, enguany s'han re
partit tants de doblers, punt i a part, i ara pareix que 
aquesta Comissió, certa gent vol mirar els expedients 
del 84, pero fins ara, per que no ens havíem de fiar? 
per que és que no ens havíem de fiar de la Conselleria, 
que compHs el Decret? Home, jo crec que és ben logic. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Antoni Garcias. Sr. Conse11er, 

vol contrarreplícar? Disposa de cinc mÍnuts. 

EL¡ SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, Sr. President. Sí. Diu que hi ha molta de gent 

a que es repeteixen les subvencions, i és ver, les sub
vencions es repeteixen, precisament en cls noms d'a
quells que tenen explotacions, i són conseqüencia, pre
cisament, de la dispersió de la normativa, vol dir que 
hi ha moltes Hnies d'actuacions, unes scran druTIunt 
farratgeres, les aItres seran damunt eIs olivars, les 
altres seran damunt les ovelles, les altres seran damunt 
!let ,i totes poden tractar el mateix tema, i poden trac
tar temes distints, vol dir un senyor pot rebre unes 
subvencions per a olivar i si té bestiar d'oveIles, pot 
rebre per a bestiar d'ovelles, per una altra línia o la 
pot rebre en conjunt, és un defecte que s'ha detectat 
mol tes vegades, que jo he insistit a totes les reunions 
que he tengut en el Ministeri que s'unificassin tots eIs 
criteris i que no hi hagués tanta dispersió de legisla
ció, sino que es concentras en una única, de millora de 
l'expIotació integralment, com s'ha fet enguany i per
a l'any que ve no sera d'aquesta forma. El logic es 
que rebin les subvencions eIs que tenen finques r si són 
més grans, logicament com que aquestes subvencions 
són percentuals, doncs per tant, seran mé;; elevades. 
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I jo li puc dir una cosa, li puc dir una cosa per part 
de visites meves i per informació que tenc deIs tecnics, 
aquestes subvencions són un estímul només i han servit 
perque es millorassin explotacions, que s'han fet mol
tes obres i, informes que tenc concrets és que s'ha fet 
molt més d'allo que s'ha donat la subvenció, aixó és un 
informe que jo tenc, en aquest sentit, i que poden di
ferir deIs seus, peró que no són així, no són els ma
teixos. Jo li agraesc que em digui que jo tenc bona 
voluntat, jo la tenc des del principi i, des de la pri
mera reunió que hi va haver amb la Comissió d'olivar, 
que no hi vaig anar com a Conselleria, sinó que hi 
vaig anar com a representant del Ministeri d'Agricul
tura, vaig dilo el mateix que estic dient ara, insistesc 
en aquestes coses, insistesc també que si hi ha desvia
cions, hi ha un procediment normal, i aquest procedi
ment normal és la investigació i, segons el que digui 
la investigació, fer tots els actes administratius pos
teriors que hi ha i que estam disposats afer, i li re
calc amb malta intensitat aquest tema, perque estic 
disposat a dur aixó endavant. M'ha fet una aHusió a 
si el Decret, el que es tractava aquí era d'invalidar el 
Decret, pero tengui en compte que aquest Decret era 
sobre una Moció, una Moció que obligava moralment 
el Govern, pcr ser voluntat de la majoría d'aquest Par
lament, a respectar aquesta voluntat del Govem, jo, la 
consulta que vaig fer al 1linisteri, la vaig fer sobre 
la Moció, tenint en compte que el Govem, de signe con
trari a nosaltres, va esperar a fer-me la contestació 
a tenir el Decret per poder-me contestar respe_cte al 
Decret, pero en contestar al Decret, contesta· concreta
ment, a la Moció, que era alló que va impulsar aquest 
Decret, jo cree que res més. Moltes gra.eies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Senyors deIs altres 

Grups Polítics, volen fixar la seva posició? Sr. Fernan
do S aura, Sr. Sebastia, Sr. Sebastia Busquets, del 
Grup Esquerra Nacionalista (PSM). Disposa d'un temps 
de cinc mínuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Aquest debat, una altra ve
gada torna a ser un debat sobre legalitats, Sr. Simarro, 
i nosaltres creim que estam davant un problema molt 
important cie política económica i un problema polític 
molt important, vull dir, per endavant, que no dubtam 
en absolut de la seva bona fe i d'aquestes investigaeions 
que s'han eomen-;ades, pero, ahir se'ns parlava de l'es
crupolositat deIs doblers públics, 107 milions de pesse
tes en subvencions, i nasal tres afirmam que no hi ha 
hagut gens d'escrupolositat, ahir se'ns deia que s'ana
va molt alerta amb els doblers públics, avui estam dis
eutint 107 milions, allo més greu és que els discutim, 
en aquests temes ,i voste ha obert una investigació, 
quan aquests doblers són del 83, s'han distribuIt i es 
deuen haver gastat, eonseqüentment la investigació es 
fa tard, i quan arribin resultats d'aquesta investiga ció 
ja no sabem on pot arribar una acció concreta perque, 
evidentment, insistese, els doblers s'hauran gastat i, 
eonseqüentment, ja no tendra uns efectes eoncrets. 
Pero ... 

EL SR PRESIDENT: 

Vagi fixant la seva posició. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
... e,ns preocupa molt, sí senyor, el problema de vi

sió a la pagesia que ten en vostes, se'ns diu continua
ment, els can vis a la pagesia no es poden donar molt 
aviat, a poc a poc, etc ... , etc ... , una visió a la pagesia 
que obviament, no compartirn, pero, senyors, amb 
aquesta política que vos tes tenen, mai no arribarem a 
les Illes Balears a potenciar una agricultura familiar, 
una pagesia moderna, al contrari, estam amb els es que
mes classics del caciquisme agrari, i aixo agradi o no 
agradi, perque és evident que es repeteixen els matei
xos problemes de les farratgeres, i és evident que hi 
ha responsables, perque, i no volem prejutjar massa, 
pero agafem dos exemples, només n'agafem dos, un la 
finca del batle de Sant Lloren<;, 40 oliveres, més de 2 
milions de pessetes, feina feta el 84, podar les 40 oli
veres, ha sortit la podada de les oliveres del batle de 
Sant Llorcn<; a 50.000 pessetes l'olivera, i no els dic els 
comentaris del baile de Sant Lloren<; dins el poble, 
quan du un parell de copes de més, que supós que 
són molt sucosos per a tots nosaltres. Un altre exem
pIe, finca Massanella, 350.000 pessetes, i no tenim no
tícia que hi hagi cap obra realitzada, senyors del Go
vern, qui són els funcionaris responsabl~s? Senyors 
del Govern, netegin la Conselleria, hi ha moltes irre
gularitats. Investiguem d'hora, trobem solucions, per
que si ahir deia el Sr. Cañellas, cosa que, en principi, 
no hem de dubtar que pugui succeir d'avui cap enda
vant, deia que hem d'anar alerta amb la despesa, amb 
els doblers públics, comencem per aquestes coses tan 
concretes i, potser que modemitzem una mica aquest 
país. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Serra. D. Fernando Saura té la pa

raula. 

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 
Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESlDENT: 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de cinc minuts . 

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 
Gracias, Sr. Presidente. Bueno, nuestro Grupo va 

a estar de acuerdo con la política de la Conselleria, 
porque entiendo que es fácil estar de acuerdo con la 
política que viene por un Real Decreto, que es el 
2625/81. La Conselleria, en estos momentos, es mera 
gestora de un Real Decreto que lo que tiene que ha
cer es llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias, 
entendemos que, si bien, si bien no es únicamente ella 
la responsable, puesto que también hay un grupo de 
trabajo en el que están representados todos los, y voy 
a leerlo, literalmente «están representados el Presiden
te de la Cámara Agraria Provincial, un representante 
de las organizaciones profesionales agrarias y, tam
bién», imagino que, en Baleares, en estos momentos, 
únicamente debían ser la Unión de Pagesos, no sé si 
ahora habrá otras. Entiendo que estos, su labor era la 
de canalizar las propuestas de los olivareros y evaluar 
sus resultados, bueno, yo no entiendo yo si realmente 
este grupo de trabajo ha realizado esta labor, si, si ha 
realizado fielmente esta labor, podría haberlo denun
ciado con anterioridad, y no para llegar a esta Inter
pelación. Las subvenciones, las subvenciones es un tema 
muy polémico, entendemos que debería haberse hecho 
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un debate sobre política general de subvenciones, pues
to que, en realidad, en realidad es un desgaste, es un 
desgaste, sí, perdón, es un desgaste continuo para el 
Gobierno, porque marrana va a aparecer otro tipo de 
subvenciones que puede ser para otras cosas. Creemos 
que, por el bien de todos, tiene que haba una políti
ca general de subvenciones, canalizada a través de una 
Proposición No de Ley, una Moción, o lo que sea. No 
hay que olvidar que las subvenciones estas están, son 
peticiones hechas en el primer trimestre del 83, en 
aquel momento, incluso, yo también tengo una serie 
de expedientes, en los cuales, las solicitudes están fir
madas, o sea la... y el contrato por el Director Pro
vincial, no por la Conselleria correspondiente, por otro 
lado, caso de que, realmente, hubiera anomalías, se 
dieran anomalías en el procedimiento de, tanto de re
cepción de los expedientes, en cuanto a lo que es la 
solicitud de auxilio económico, es decir, falsedad por 
parte del peticionario o, incluso falsedad por parte de 
cualquier funcionario, este Grupo está de acuerdo en 
que se incoe el expediente correspondiente, sea quien 
sea, pero entendemos que, hasta el momento, la Con
selleria ha actuado consecuentemente. Muchas gracias. 

4.-a) 
EL SR. PRESIDENT: 

Muchas gracias, Sres. Diputados. Y pasamos al úl
timo punto del Orden del Día, que es la Proposición 
No de Ley, presentada pel Grup Parlamentari Socia
lista i relativa a la iniciativa del procediment fiscalit
zador del Tribunal de Comptes a l'Ajuntament de San
ta Margalida. Té la paraula el Sr. Josep Alfonso Villa
nueva. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu mi
nuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Gracies, Sr. President. Sr. President, Sres. i Srs. 

Diputats. Ens du aquÍ, avui, un tema que no és, no va 
dirigit, directament, al Govern de la Comunitat AutO
noma, quant a compliment d'una Proposició No de 
Llei, sinó que va dirigit a tota la Cambra. A mi m'agra
daria fer una exposició breu del naixement d'aquest 
tema. Fa, aproximadament, un any, poc més d'un any, 
un grup de regidors de l'Ajuntament de Santa Marga
lid a es va dirigir al nostre Grup Parlamentari, per veu
re si havia possibilitats de fer una analisi de la situa
ció economica, financera i patrimonial de l'Ajuntament 
de Santa Margalida, aquests grups eren els membres 
del Grup Socialista i els membres del Grup Popular de 
l'Ajuntament de Santa Margalida. Els varem posar en 
contacte amb la Conselleria d'Economía i Hisenda, 
que hem de dir que varen tenir, aquests regidors de 
l'Ajuntament, tota l'ajuda de la Conselkria d'Econo
mia i Hisenda, i es va acordar que la Conselleria, sem
pre que l'Ajuntament ho aprovas, aportaria un censor 
de comptes per realitzar una auditoria o una censura 
de comptes en aquest Ajuntament. El mes de setembre 
de l'any 83 l'Ajuntament va nomenar un censor de 
comptes, amb el vot en contra del grup del batle, el 
batle va nomenar un altre censor de comptes, i la Con
selleria d'Economia i Hisenda, la Comurntat Autono
ma, el Govern va aportar un tercer censor de comp
tes. Aquest equip de censors varen fer un informe, 
aquest informe va ser presentat dia 16 d'abril del 84 
al Pie de l'Ajuntament de Santa Margalida. No volem 
contar els problemes que hi va haver, perque els re
gidors coneguessin o tenguessin la dcx:umentació 

d'aquest informe, perque no és el cas, pero sí volem 
dir que és un mforme altament sigmhcaüu. D'una tor
ma bastant reswruda, volem lleglr certes notes d'aquest 
informe. Diuen els censors, respecte al control de des
pesa «pagos realizados de los que no consta la preVIa 
autorizaCIón o contraido y orden de pago, obras eje
cutadas y pagadas prescindiendo de todo tipo de for
malidades legales, no suele constar advertencia de ile
galidad. Comratación, obras que no se ajustan a la le
galidad vigente, obras que en el momento de ejecución 
no existía presupuesto de inversiones, no existen pre
supuestos, expedientes de contratación Je obras, in
versiones del año 79 que se incluyen en d presupues
to del aüo 82, por valor de más de 13 millones de pe
setas, aspectos formales» i per aspectes forrnals, no 
manco importants. «Se observan en los libros numero
sas rectificaciones por los procedimientos irregulares 
de borrado, tachado y raspado, no existen registros de 
expedición ele mandamientos ele pagos e ingresos, en 
relación a las cuentas anuales, los censores actuantes 
no han tenido acceso, ni conocimiento ele que se ha
yan confeccion'ado, la cuenta general de presupuestos, 
cuentas de recaudación, cuentas ele cauelales ni cuenta 
de valores independientes. No se ajustan relaciones 
nominales de acreedores, no se adjunta relación nomi
nal de deudores, no se adjunta acta de arqueo. Teso
rería, las diferencias que se observan en la Tesorería 
de los ejercicios 81 y 82, respectivamente, por pesetas, 
17.446.000, 13.383.000». 1 afegeixen, «es sumamente di
fícil cuantificar el desfase efectivo existente, toda vez 
que los pagos realizados y no contabUizados superan 
la diferencia de arqueo, lo cierto es que los estados 
financieros de la corporación no son representativos 
de la situación económico-financiera de la misma, que 
no existe un mecanismo que permita un control efi
caz de los ingresos, gastos y valores del Ayuntamiento». 
Diu moltes més coses, estic resumint i només llegint 
una serie de paragrafs, «asimismo se ha comprobado 
que el pago a la Seguridad Social correspondiente a 
l'os meses septiembre y octubre de 1981 dio lugar a 
una expedición de tres mandamientos en el ejercicio 
de 1982, contabilizándose ele esta manera por dos ve
ces el importe de 658.500 pesetas. Se ha producido 
este hecho porque se incluyó como justificante una 
fotocopia». Jo crec que només amb aquest, molt breu 
resum, del que diu l'informe deIs censors, després lle
girem el dictamen, crec que hi ha indicis, més que su
ficients, per pensar que les irregularitats, possibles 
iHegalitats, falta de control o de saber-nc, no ho sa
bem, deis comptes de l'Ajuntament de Santa Margali
da, requereixen una investigació a fons. No hem vol
gut suposar, a cap moment, i crec que hem estat molt 
curosos, tant en l'exposició de motius, com en la nos
tra petició, que hi hagi res obscur o hi hagi res que, 
en un futur, no es pugui aclarir, allo que sí hem vol
gut exposar, que hi ha uns indicis molts clars, pero 
que molt clars, que no hi ha manera de saber com 
estan els comptes de l'any 80, 81, 82 i 83 de l'Ajunta
ment de Santa Margalida, i no estam parlant d'un 
Ajuntament petit, estam parlant d'uns Ajuntaments 
importants d'aquesta illa, un Ajuntament que té una 
de les zones turístiques important de les IHes i un 
Ajuntament que té un pressupost que sobrepassa bas
tant els 100 milions de pessetes. NosaItres volem dir 
i acabar de Hegir i ara Ilegir-ho complet, el que diuen 
eIs censors com a dictamen, crec que no valdra la pena, 
després explicar-ho, pero sí ha llegirem. diuen com a 
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dictamen «Los estados financieros de la corporación 
correspondientes al ejercicio 1982, no son representati
vos de la evolución económica y financiera del mis
mo, en el citado ejercicio ni de su situación patrimo
nial». Vol dir clarament que els estats financers de 
l'Ajuntament no representen el que ha passat a l'Ajun
tament, fins i tot, ni el patrimoni de l'Ajuntament que 
és el representat per aquest estat financer. Segona 
conclusió del dictamen «el mecanismo de control de 
la gestión municipal supone que la contabilidad pú
blica ha resultado ineficaz al haberse incumplido la 
normativa vigente, en especial en materia de aproba
ción de gastos, retención de impuestos, existencia de 
crédito, redención de cuentas de recaudación y en con
tratación», no ens diuen que és el que s'ha complert, 
pel'o, evidentment pareix que, per aquesta relació, molt 
paquetes coses, per no dir cap s'han complert en ma
teria de control de gestió municipal. «El acta de ar
queo a 31-12-82 no es representativa de la situación de 
tesorería a tal fecha, existiendo una diferencia de 
13.388.104,02 pesetas, siendo la causa principal de esta 
diferencia un conjunto de pagos efectuados con cargo 
a las arcas municipales y no contabilizados en tiem
po y forma, habiéndose iniciado tal desfase en tesore
ría, en ejercicios anteriores del año 82» . Evidentment, 
aixo no vol dir que ningú no s'hagi quedat aquests 
doblers, el que vol dir és que l'Ajuntament, pel que 
sigui, passa de comptabilitzar eIs documents que pa
guen. Aixo ja és més greu, el número 4, «se ha cons
tatado la contratación ilegal de obras», aixo creim que 
ja és molt greu, una corporació pública, un Ajunta
ment, evidentment, no pot contractar iHegalment, hem 
tengut, dins aquest Parlament, debats molt seriosos so
bre aquests temes, no referits a un Ajuntament, i 
creim que si aquí dins s'hagués constatat fefaentment 
que hi havia contractacions iHegals, les actituds ha
guessin estat distintes. «La situación contable actual 
debe ser regularizada para adaptarla a la legalidad 
económico-financiera», aixo és el dictamen de tres cen
sors jurats de comptes que no es pot dir que siguin 
parcials, perque un el nomena el batle, l'altre el no
mena l'Ajuntament, i l'altre el nomena el Govern de 
la Comunitat Autonoma. Nosaltres, que demanam amb 
aixo? Nosaltres, volent esser molt respectuosos amb 
l'honorabilitat de tothom ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, vagi acabant. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
... que ... Sí, Sr. President, un moment. ... de tothom 

que ha intervengut en aquest tema, l'únic que dema
nam és que, en virtut de I'article 45 de 13 Llei Orga
nica del Tribunal de Comptes, demani aquest Parla
ment la interven ció del Tribunal de Comptes perque 
ac1aresqui la situació de l'Ajuntament de Santa Marga
lida, nosaltres, aquí i avui, ara, no volem jutjar el 
que ha passat a l'Ajuntament de Santa Margalida, 
l'únic que volem, és que l'organisme públic, per ex
ceHencia, de regulació de comptes de l'Estat i de tots 
els Organismes Públics de I'Estat EspanyoI. ens faci 
una analisi, el presenti en aquesta assemblea i, a par
tir de llavors, poder jutjar el que ha passat a l'Ajun
tament de Santa Margalida. Mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. No s'ha presentat cap 

esmena a aquesta Proposició No de Llei, els altre~ 
Grups Polítics, volen intervenir? Esquern Nacionalis
ta, el Sr. Damia Pons i Pons té la paraula pel Grup 
Esquerra Nacionalista (PSM). Disposa de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Després de la 

intervenció del Portaveu del Grup Socialista, Sr. Al
fonso, ja no haurem de parlar només de repúbliques 
bananeres, sinó també d'ajuntaments bananers. 1 aixo 
no és cap ironia perque creim que la gravetat deIs fets 
que s'han exposats exigeix que el Govern de la Comu
nitat Autonoma o aquest Parlament, com se'ns propo
sa, prengui mesures quan els nivells de degradació de 
la vida municipal arribin a un estat tan crític com el 
que se'ns ha estat exposant. 1 que no se'ns digui, com 
pot esser un argument, no sé si s'usara, pero ens guar
darem en salut, perque altres vegades, amb aquesta 
excusa ja ens han passat en cam;ons, que es vol res
pectar I'autonomía municipal, l'autonomía municipal 
s'ha ele respectar, pero també s'ha d'assumir allo que 
ens diu I'article 10, punt 2 de l'Estatut d'Autonomia i 
és que la Comunitat Autonoma tendra competencia ex
clusiva i les funcions que corresponen a l'Adminístra
ció de ['Estat sobre les Corporacions Locals, a part del 
que elisposin altres 11eis amb un sentit semblant. Pero, 
lamentablement, pensam que no hi ha una voJuntat 
per pan d'aquesta majoria de dretes d'~quest Parla
ment, a entrar a fons dins les qüestions municipal s, i 
per que? Perque analitzant la realitat, la trista reaJi
tat d'aquest país, constatam que els Ajulltaments, ma-

. joritariament del mateix signe de la majoria d'aquest 
Parlament, solen esser 110cs alla on hi na uns poders 
que, pot ser demagi>gic, pero és cert, es poden quali
ficar perfectament, en moltíssims de casos, ele caci
quils, és que estan al servei deIs interessos privats, 
que duen una gestió caotica, com se'ns ha donat un 
exemple, en el cas de Santa Margalida, i, sobretot, i 
aixo explica moltes coses i explicara, d'aquí un poc, 
una votació, són una maquina de fer vois de cara a 
les eleccions autonomiques, i per aixo no interessa 
entrar en conflicte amb aquests petíts poders locals 
que poden ser determinants, el día de dema, per tor
nar constituir una majoria de dretes. Jo, arur vaig es
coltar les intervencions del debat que hi va ha ver so
bre la qüestió de confian<;:a i record, concretament, 
una referencia a ]'humanisme i al crístianisme que va 
reivindicar el President del Govern, com él element ba
sic de la seva ideo logia, no vul! citar La Biblia, perque 
jo pertany a una formació política i, personalment, 
som laic, pero sí voldria citar un pensad,)r, un escrip
tor de dreta, referit a una biografía d'un gran perso
natge de la dreta, de la dreta catalana, de la dreta 
espanyola, com va ser el Sr. Cambó, precisament per 
contraposar la irresponsabilitat d'una dreta de les Illes 
Balears que no vol dur endavant una c1aríficació deIs 
elements municipaIs enfront d'una dreta que sí que va 
as sumir, historicament, la c1arificació del món munici
pal, em referesc, concretament, a la biografia de Fran
cese Cambó, feta per Josep Pla, per tant d'esquerra
nisme, ni del biografiat, ni de l'escriptor, res de res, 
i resulta que les observacions que fa, va fer, el Sr. 
Pla, referit al pas del Sr. Cambó per l'Ajuntament de 
Barcelona, alla on va estar, precisament, elins la Comis
sio d'Hisenda i va fer una gran }<,bor, contrasten dra
maticament amb la falta d'operativitat que tenen els 
poders de la dreta, els poders d'aquest Parlament, a 
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l'hora d'impulsar una clarificació municipal, no ere
guem que en materia de desgavells i corrupcions mu
nicipal , Mallorca pugui inventar res de res, el que sí 
pot inventar Mc'LlI.orca és acabar, coro es va fer a prin
cipis del segle XX, a ja més de 80 anys, en el cas de 
l'AjuDlament de Barcelona, ailll on va passar el Sr. 
Cambó. Di u el Sr. PIa que ,~una vega da formats els 
Consistoris», el Consistori barcelonÍ, en aquest cas, «els 
colors polítics s'anaven envellint, i els regidors s'aglo
meraven pel vol de necessitats d'un altre ordre, vull 
dir que compost l'Ajuntament», a l'Ajunta.llent de Bar
celona, es refereix, «es formaren ipso facto, dos par
tits, el partít de lladres i els partits deIs no lladres, 
i aquesta corrupció municipal», que per tant veim que 
no és exclusiva del nostre país, pero que en el nostre 
país hi ha símptomes que continua vigent, «era neces
san que fos trencada», i la va trencar, precisament, 
en el cas de Catalunya, i els ho dic perque ja que són 
de dretes, en prenguin bona mostra, un polític de la 
dreta, pero un polític honesto Altres vegades m'he di
rigit a aquest Govern demanant-los, demanant-Ios que 
no siguin, evidentment, progressistes, no siguin d'es
querres, perque trairien el seu electorat, pero els de
man que sigui n coherents i des de la ~eva posició 
ideológica sapiguen que també es poden lmpulsar uns 
elements de control deIs Ajuntaments que l'Estatut 
permet, i Ics Lleis també permeten, per <,ixa entenem 
que aquesta Moció, que aquesta Proposició No de Llei, 
perdó, que proposa el Grup Socialista ha de tenil' 
l'aval pIe d'aquesta Cambra i ha de ser aprovada per 
unanimitat, i seria molt lamentable que aquesta nova 
majoria o aquesta majoría reformada, ara ja sense cli
vells ni infidelitats, no fos, o fos, a més, d'aquella 
majoria per urbanitzar que citava el Sr. Felix Pons, 
una majoria per encobrir corrupteles i desgavells mu
nicipals. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Damia Pons i Pons. El Sr. Jo

sep Maria Lafuente, del Grup Regionalista de les Illes, 
té la paraula. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de 
deu minuts. 

EL SR. LAFUENTE LúPEZ: 
Gracies, Sr. President. Senyories. He escoltat l'aBo

cució del Sr. Alfonso i he de dir que, en definitiva, de 
la seva peroració dóna la sensació que eH ha estat un 
deIs censors, perque, en definitiva, ja és un analista 
més, més que parlamentari és un analista financer 
d'alla que l'Ajuntament de Santa Margalida ha fet. 1 
estic d'acord que s'ha de vigilar tot alIó que sigui cor
rupció, estic d'acord que s'ha de tenir una cura espe
cial amb aquestes coses, ara bé, no hem d'oblidar, Sr. 
Pons, que estam en un estat de dret i, per tant, si 
hem de llegir l'articIe lO, l'hem de Ilegir amb profun
ditat, l'article lO, número 2 de l'Estatut no diu aixo 
només, diu altres coses, i, per tant, l'article lO, si vos
te el llegeix amb profunditat, com diu el Sr. Serra, 
diu «las funciones que corresponden a la Administra
CIOn del Estado sobre Corporaciones Locales, cuya 
transferencia autorize la legislación sobre el régimen 
local», aquesta legislació, encara no s'ha publicat, aques
ta legislació encara no hi éso El Sr. Alfonso ha fet uns 
índexs, ha fet uns criteris, uns judicis de valor, que 
jo em guardaré molt de fer, perque, en definitiva, eH 
al final ha dít, no vull jutjar res, no vol jutjar res, 
pero ja ha dit que uns censors jurats, que deuen ser 

economistes, han dit si una determinada actuació és 
o no iHegal, no cree que sigui qüestió deis censors ju
rats dir sobre la legalitat o iHegalitat d'unes determi
nades activitats. Allo que hem de pensar nosaltres és 
que, igual que ha dit el Sr. Pons, que les repúbliques 
bananeres no han de transformar-se, després, en ajun
taments bananers, hem d'evitar també que el Parla
ment sigui bananer, és a dir, estam dins un estat de 
dret i hem d'intentar evitar que aquest estat de dret 
sigui conculcat per circumstancies. El Sr. Alfonso ha 
oblidat, encara que ho diu, dins la seva Proposició No 
de LIei, que existeix Wla LIei del Tribunal de Comp
tes, eH ha fet un emfasi especial dins el seu escrit 
proposan t aquesta Proposició, i valgui la redundancia, 
No de Llei, dient que l'article 45 ens dóna, a nosal
tres, al Parlament, les atribucions corresponents per 
poder instar des del Tribunal de Comptes la seva ac
tuació, jo, absolutament, es tic en desacord amb el cri
teri del Sr. Alfonso, és a dir, J'articJe 45 de la LIei, 
publicada en el Bolletí Oficial de 21 de maig, ens diu 
que ,dos procedimientos para el ejercicio de la fun
ción fiscalizadora se impulsarán de oficio en todos sus 
trámites, correspondiendo la iniciativa al propio tribu
nal, a las Cortes Generales y, en su ámbito, a las 
asambleas legislativas», és a dir que la paraula «ánl
bito», és evident que no és un ambit geografic, sinó 
que és un ambit jurídic i jurisdiccional, i, per tant, 
les assemblees legislatives no tenen cap Jirecta inter
venció en alIo que deia el Sr. Pons, que c5perava que 
digués, que és l'autonoITÚa municipal. Un deIs princi
pis fonamentals del nostre partit és l'autonomia, el 
President nostre, ahir, estava dient, l'autonomía és lli
bertat, i l'autonomia és llibertat i, per tant, nosaltres 
no podem ser, el Parlament no pot ser una bugadaria, 
perque en el seu terreny es rentin les robes brutes o 
netes de determinades corporacions municipals, si fos 
així, estaríem dins una continultat permanent del Par
lament, discutint allo que l'Ajuntament u'A o l'Ajun
tament de B estan en transit de fer, i aixo és practi
cament impossible, en definitiva, l'activitat deIs Ajun
taments ha de ser, excIusivament, deIs Ajuntaments, 
l'article 137 de la Constitució, l'article 140 de la Cons
titució diu exactament el que e1s Ajuiitaments poden 
fer que és tot, la seva autonomia, els seus plenaris 
són els definitius per actuar. Que diu l'articIe 140, que 
diu l'aI1:icle 137 de la Constitució? «La Constitución 
garantiza la autonomía de los municipios, éstos goza
rán de personalidad jurídica plena, su gobierno y ad
ministración corresponde a sus respectivos Ayunta.
mientos», el mateix que diu l'articIe 137, «comunida
des, municipios, provincias, todas con autonomía ple
na y absoluta, en defensa deIs seus respectius interes
sos»', aixo és el que diu, exactament la Coristitució, 
aixa és el que hem de respectar nosaltres, nosaltres 
no estam en condicions, com a Parlament, de parlar de 
l'Ajuntament d'A o de B, dient si han de [er o han de 
deixar de fer determinades coses, un plenari en el mes 
de juliol de l'any 83 va acordar una censura de comp
tes, no va acordar un plenari; un altre plenari, en el 
mes de maig de l'any 84 va acordar tenir una sessió, 
amb profunditat, de earacter especiaIíssima, de carae
ter monogratic, sobre aquesta censura. Respectem 1'au
toritat municipal, respectem l'autonomia municipal i 
no ens fiquem en qüestions que són extra-parlamen
taries perque el Parlament de les Illes no esta en con
dieions tecniques ni jurídiques per intervenir a I'ae
tivitat deIs Ajuntaments, si volem evitar que tengui 
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un qualificatiu, el nostre Parlament, com el que ha do
nat el !::ir. Pons quan ha qualificat detenninades repú
bliques i determmats ajuntaments. Res més, per tant 
nosaltres rebutjarem, rebutjarem aquesta Proposició 
No de LIei. Grácies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contradiccions, pot parlar cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Només pot replicar una sola vegada, eh? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Sres. i Srs. Diputats. Jo tenc un profund respecte 

pels coneixements jurídics del Sr. Lafuente i per les 
seves interpretacions, pero tenc molt més respecte, en 
aquest tema, pel President del Tribunal Constitucio,
na!. Es coneix que el Sr. Lafuente no s'ha preparat bé 
aquest tema, i li diré , exactament, el que diu el Sr. 
Fernández Pirla, respecte a les actuacions de les as
sernblees autonomiques. Diu «ahora se van enterando 
los parlamentos autónomos de que ellos pueden pedir 
la intervención del Tribunal de Cuentas, están legiti
mados para ello, nosotros, en la misión fiscalizadora, 
sólo podemos ser citados por las Cortes Generales de 
la Nación o los parlamentos autónomos, como ya he 
dicho, naturalmente podemos también actuar de oficio. 
Hoy por hoy, solamente las comunidades -curiosa
ment-, de Cantabria y Murcia se han dirigido a este 
Tribunal de Cuentas». Les Camunitats de Cantabria, 
majaria de Caalició Popular i de Múrcia, majoría so
cialista, s'han dirigit al Tribunal de Comptes, precisa
ment, per ter aquests tipus d'intervencions, Sr, La
fuente, per tant, no parlem d'autonomia municipal, ni 
d'interpretacions de l'article 45, quan ja hi ha prece
dents de l'actuaci6 del Tribunal Constitucional en 
aquests temes. Sr. Lafuente, senyors del Grup Regio
nalista, jo no eIs valia dir, perque esperava que reca
pacitassin seriosament sobre aquesta intervenció, jo no 
els volia dir que el batle de Santa Margalida és del 
seu Grup, jo no els ho volía dir, pero els ho de dir. 
Crec que allo que hem dít, que havien dit els censors 
de comptes qué, com voste sap, millor que jo, molt 
millor que jo, poden dir que és iHegal una actuació, 
voste ho sap, són censors jurats de comptes, jo no, és 
d'una gravetat tan grossa, a nivell d'actuació munici
pal, que no ens hern atrevit a jutjar-la, jo no l'he jut
jada, Sr. Lafuente, jo l'únic que he fet ha estat Ilegir, 
textualment, a110 que deien els censors de comptes, no 
he fe t res més, he llegit textualment, no he fet cap 
judíci. Creiem, i ho hem dit, que era el Tribunal de 
comptes que havia de fer e1s judicis, i després de l'in
forme, en aquest Parlarnent i en el Fiscal, si fos ne
cessari, del Tribunal de Comptes, ja jut,iaríem nosal
tres. A mi m'astora que una actuació comen~da pels 
representants del Grup Popular, els mateixos repre
sentants, en aquest Parlament, del Grup Popular no 
la seguesquin, no ho han dit, pero suposam que en ares 
deIs pactes ben tancats d'ahir, no la seguiran. EIs hem 
de dir, moIt seriosament que seran vostes els que seran 
responsables, ara i en el futur, de totes les irregula
ritats que es puguin detectar en els nostres Ajunta
ments, seran vostes, i em fa pena, i perdoni Sr. Con
seller d'Interior, l'actuació que pugui ten ir el Conseller 

d'Interior quan hagi de voler posar ordre a qualque 
Ajuntament, que és la seva competencia, \) que estadl. 
dins les seves competencies, perque logicament se'n 
riuran, quan aquest Parlament no ha estat cap~ de 
dur, al Tribunal de Comptes, una investigació sobre 
unes irregularitats absolutament manifestes, fins al punt 
que uns censors de comptes, i, Sr. Lafuente, li he re
cordat a voste, uns censors de comptes, uns censors de 
comptes diuen que unes accions són iHegals, són cen
sors jurats de comptes. Són capa~os, senyors de la ma
joria, d'assegurar que darerra aquestes irregularitats no 
hi ha res més? Ho podem assegurar? No ho podem 
assegurar, són capa«os de dir que darerra aquestes 
irregularitats no hi ha corrupció? No ho podem asse
gurar, ni de dir que n'hi ha ni que no n'hi ha, pero 
el que sí nosaltres volem és que el Tribunal de Comptes 
ens ho pugui dir, i si n'hi ha, que l'envi'i el Tribunal 
de Comptes al Fiscal i que aquest Parlament se n'assa
benti, perque la responsabilitat d'aquest Parlament és 
controlar, precisament, a través del Govern o a tra
vés deIs organismes que la LIei li dóna, l'actuació de 
les Administracions Públiques, només li vull recordar 
les funcions del Tribunal de Comptes. Les funcions del 
Tribunal de Comptes diuen que controlara l'Adminis
tració de l'Estat i <dos poderes públicos, y los pode
re~ ¡¡públicos, los poderes públicos» són els Ajunta
ments, Sr. Lafuente, com voste sap molt bé, i si es 
llegeix l'articIe 136 de la Constitució que parla, preci
sament, de la constitució del Tribunal de Comptes, ha 
llegira molt més cIar. Els vuIl deixar molt cIar que són 
vostes que assumeixen la responsabilitat que I'Ajunta
ment de Santa Margalida sigui un Ajuntament compta
blement, absolutament irregular, que són vos tes els 
únics que no permeten que s'aclaresqui un tema que 
afecta un grup de regidors que tenen tot el dret que 
aquest tema s'acIaresqui, precisament, els regidors 
d'Unió Mallorquina, no els regidors deis aItres grups 
que han demandat l'auditoria. I em sap molt de greu 
haver de pensar que no volen que s'acIarcsqui perque 
tenen por d'allo que surti de l'acIariment, em sap molt 
de greu pensar-ho, perque nosaltres no en tenim por, 
d'aixo, nosaltres no tenim por que ac!arir aquest temes 
dugui com a conseqüencia tomar l'honorabilitat a 
aquests regidors i a aquest batIe, perque poden ser tot 
errors administratius i res més . Senyors de la majoría, 
els deman, per favor, en ares de l'honorabilitat deIs 
regidors de l'Ajuntament de Santa Margalida que con
formen avui la majoria que dóna suport al batle, que 
votin a favor d'aquesta Proposició de Llei. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Josep Maria Lafuente, té la paraula. Disposa 

d'un temps de cinc minuts .. per contradiccions. 

EL SR. LAFUENTE LÓPEZ: 
Gracies, Sr. President. Senyories. Sr. Alfonso, jo 

som el primer que respecta els criteris personals del 
Sr. Jasep Maria Femández Pirla, el que passa és que el 
Tribunal Constitucional té dictades sentencies, té dic
tades sentencies sobre aquest asumpte, i malgrat la Ge
neralitat de Catalunya, en ares de l'article 48.1 del seu 
Estatut, que és copia, exactament literal de l'article 
66 del nostre Estatut, que diu que la corporació, la nos
tra Comunitat o la Generalitat de Catalunya té tota la 
tutela fiscal, financera sobre les entitats locals, mal
grat aixo, el Tribunal Constitucional a l'empara de l'ar
ticle 149.1.18, 11 i 13 ha dit precisament que la 
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tutela financera, mentre no vengui una legislació espe
cial que reguli aquesta tutela financera, no correspon 
a les corporacions, no correspon, perdó, a les Comuni
tats, no correspon, sinó a l'Estat, que diu, sentencia 
de 28 de juny de 1983, «el Tribunal Constitucional 
decide que la titularidad de la competencia para auto
rizar operaciones económicas en el caso previsto en el 
artículo tal, corresponde al Estado», aquesta és la reali
tat, el criteri del Sr. Fernández Pirla em pareix molt 
bé, em pareix: molt sa, pero, en definitiva, la sentencia 
del Tribunal Constitucional, també em pareix que deu 
tenir qualque cosa a dir. 1 aixo és perque, en definitiva, 
l'artide 66 nostre, o l'artide 48.1 de l'Estatut diu que 
correspon al Govern la tutela financera i no diu que 
correspongui al Parlament, és a dir, que el Parlament 
té, si llegeix voste l'article 19 veura que té unes fun
cions concretes exactament igual que l'anide 66 de la 
Constitució, i el Parlament diu «representa al pueblo, 
ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos 
y controla la acción del Gobierno», aixo és el que fa 
el Parlament, el Govern, potser que tengui la tutela fi
nancera, d'acord amb l'artide 66 de les Corporacions 
Locals, porser que la tengui, alla el Govern amb la 
seva responsabilitat, el que no pot ser és que el Parla
ment, contínuament, estigui cont1"01ant, fiscallitzant l'ac
tuació d'un Ajuntament, aixó seria una situació ano
mala que ,en definitiva, seria quasi tan tremend com 
dir que tots els Ajuntaments estan dins la vigilancia 
del Parlament, d'una manera continuada, sense inter
venir el Govern, una altra cosa seria de dir, el Govern 
faci, tuteli o vigili, seria un altre assumpte, pero aixo 
no té res a veure amb el que estarn dient aquí, aquí 
estam dient que el Parlament, d'acord amb l'article 45, 
de' la Llei del Tribunal de Cornptes, actw d'una manera 
directa" que el Parlament soHiciti al Tribunal de Comp
tes, sense comptar amb el Govern que inici1 un pro
cediment fiscalitzador, previst a la Llei Organica, so
bre els Estats economics, financers i patrimonials de 
l'Ajuntament de Santa Margalida. Vulneram aquí l'ar
tide 137, l'artide 140 de la Constitució, vulneram l'ar
tide 66 perque correspon al Govern i no a nosaltres, i 
vulneram tot alIo que és autonomia municipal i auto
nomia de la nostra Comunitat. Aixo seria extraordina
riament greu, és a dir, és muntar damunt un assumpte 
que, d'una manera permanent, estaríem dins els Ajun
taments d'una manera continuada, naturalment que 
nosaltres no podem admetre aquest criteri, perque si 
estam en un estat de dret, l'hem de complir amb tota 
la seva profunditat, malgrat criteris personals i amb el 
ben entes que l'artide 66 del nostre Estatut no esta 
desenvolupat a cap norma, per tant, mentre aquestes 
norrnes no estiguin desenvolupades, no podem fer res 
més que dir al Govern que es mogui, que actuI i que 
definesqui la seva posició. Res més. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Lafuente. Per que em demana 

la paraula? 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 

Sí, Sr. President, jo dernan la paraula, SI es possi
ble, per un torn extraordinari vista la importancia del 
debat que s'esta produint, cree que entra dins les atri
bucions de la Presidencia d'ordenació del debat conce
dir o no concedir aquest torn extraordinario 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia ana va a dir a aquesta sala, que 

escoltats els arguments de les dues parts, no hi havia 
possibilitat de dur-los a un mateix punt, que els Dipu
tats ja s'havien fet la idea del debat per emetre el 
seu voto No obstant, donada la transcendencia del tema, 
consider que sí i li don cinc minuts per cxposar el seu 
cri teri. Amb dret de replica. 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
Moltes grades, Sr. ;President, per la seva sensibi

litat davant la importancia d'aquest tema, sobretot, la 
situació exacta d'aquest debato Primer pWlt, no estam 
tractant un tema de tutela municipal, no estam contro
lant el Govern de la Comunitat Autónoma per l'exer
cici o no exercici de facultats o compelencies adminis
tratives de tutela municipal. La Generalitat de Catalu
nya ha volgut exercir facultats de tutela municipal, la 
Generalitat, és a dir, l'equivalent al nostre Govern Auto
nom, no estam parlant de tutela administrativa, finan
cera de les Entitats Locals, estam parlant d'una altra 
cosa moIt distinta, estam parlant de la fiscalització 
comptable que exerceix el Tribunal de Comptes, que 
no té res a veure amb la tutela administrativa-finance
ra municipal d'un Ens superior dins la jerarquia admi
nistrativa, d'una cosa completament distinta, les fun
cions constitucionals de jurisdicció comptable que cor
responen al Tribunal de Comptes, no treguin arguments 
de tutela financera, perque nosaltres no ciemanam al 
Govern d'aque~ta Comunitat Autonoma que els exerces
qui, demanam a aquesta Cambra que prengui una ini
ciativa legislativa, una iniciativa no legislativa, perdó, 
que li permet l'artide 45 de la Llei del Tribunal de 
Comptes, que diu que els procediments, perdó, que els 
procediments per exercir la funció fiscalitzadora seran 
d 'ofici en tots els seus tramits, i que la iniciativa, la 
iniciativa per a aquests procediments correspon «al 
propio Tribunal, a las Cortes Generales y, en su ámbi
to, a las Asambleas Legislativas», que vol dir aixo? No 
que els Ajuntaments siguin els que tenguin iniciativa 
per ser fiscali1zats, de cap manera, no diu aquí que el 
Govern de la Nació o el Govern d'una Comunitat Auto
noma pugui esser fiscalitzat a iniciativa seva, o que 
només ho pugui ser a iniciativa seva, seria absurd pen
sar que un Ajuntament només podra ser fiscalitzar si 
ell admet esser fiscalitzat, l'autonomia municipal no 
vol dir aixo, aquí el que diu és que les Corts Generals 
poden iniciar, tenen legitimació per iniciar WI procedí
ment fiscalitzador «en su ámbito», que és el de tot el 
país i, «en el ámbito propio de las Asambleas Legisla
tivas de las Comunidades Autónomas», ho poden fer 
els Parlaments Autonoms, aixo vol dir que el Parlament 
Balear no pot impulsar un procediment fiscalitzador 
a Canaries o a Cantabria, pero que, en el nostre ambit, 
sí, i que l'Ajuntament de Santa Margalida o de Llubí 
o de Muro, no poden estar pendents que el propi Ajun
tament que ha de ser fiscalitzat sigui el que digui que 
vol ser fiscalitzat. La iniciativa de control ]'exerceixen, 
precisament, aquells organs deIs quals depen o és ema
nació el Tribunal de Comptes, que és una pura emana
ció del Poder Legislatiu, i aixo no ho podem perdre de 
vista ni un moment, el Tribunal de Comptes és una 
emanació de les Corts Generals, i s'admet que funcioni 
a iniciativa de les propies Corts Generals o deIs LegJs
latius Autonoms, pero a iniciativa del Legislatiu, sem
pre, i no em mesclin ni tutela ni autonomia municipal 
que en aquest assumpte no serveixen per a res. Jo com-
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prenc que vostes, avui no volen que vagi endavant 
aquesta fiscalització per part deL Tribunal de Comptes, 
que em ·sembla greu, molt greu, pero, per favor utilit
zin arguments adequats a aixo, no arguments que no 
tenen res a veure amb aquesta petició. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. El Sr. Josep Maria Lafuente té la 

paraula. Disposa d'un temps de cinc minuts. Prec als 
Srs. Diputats atenció, i sapiguen que ,després d'aquest 
tom, tancaré la discussió, perque esta suficientment de
batut el tema. 

EL SR. LAFUENTE LÚPEZ: 
Sr. President, moltes grades. Senyories. Sr. Felix 

Pons, és que jo no he parlat de la tutela financera, he 
parlat per si adls estimaven que la tutela financera 
corresponia al Parlament, per dir que, en tot cas, cor
respondria, d'acord amb l'article 66, al Govem, pero 
que mentre no tengués un desenvolupament legislatiu 
aquesta tutela financera, jo tenia molts greus dubtes 
que el Govem pugui introduir-se. L'article 45, que és 
la clau, l'article 45 de la LIei del Tribunal Constitucio
nal diu no que els Ajuntaments puguin, exclusivarnent, 
ells tot soIs demanar una investigació no, pot ser d'ofi
ci, pot ser del Tribunal Constitucional pot ser de les 
Corts Generals i dintre del seu ambit, i estam parlant 
d'un article jurídicarnent escrit, dintre del seu ambit, 
pels Parlarnents, per les Assembleas Legislatives, quin 
és l'ambit del Parlament, quin és l'ambit jurídic del 
Parlament? LIegesqui Sr. Pons, I'article 19 del nostre 
Estatut, llegesqui voste l'article 66 de la Constitució i 
veura que l'ambit del Parlament és exclusivament re
presentar el poble, exercir l'activitat legislativa, no no 
legislativa, perque vos te ha dit, precisament, una Pro
posició de Llei, i després, ah, no, no, dar és no de 
Llei no de LIei, que no és el mateix, exactarnent, que 

una inicitiva legislatvia que estaria dins l'ambit de l'ar
ticle 19, representar el poble de les Illes, iniciativa le
gislativa, controlar l'acció de Govem i aprovar els pres
suposts generals, aquesta és l'activitat de tot Parlament, 
no em vengui voste que després hem de. controlar 
l'activitat municipal, perque no esta d¡ns el nostre 
ambit, controlar l'activitat municipal, potser estigui 
dins, i és per aixo que he parlat de l'articIe 66, potser 
hi estigui dins el Govem, pero menire no tengui una 
legislació controladora, desenvolupadora, és tpossiblel 
que aquest Govern no pugui fer-ho, malgrat la Genera
litat ha ha intentat i no ho ha aconseguit, és aixo el 
ql,!.e jo voliadir, altra cosa seria, i aquí ha acabat el 
meu parlament abans, que el Sr. Alfonso o el Grup 
Socialista hagués demanat que el Govem es pronuncil 
sobre actuar contra l'Ajuntament o fiscalitzar l'activitat 
de l'Ajuntament d'acord amb l'artiele 66, no ho ha de
manat aixo, ha demanat que el Parlarnent es pronuncil, 
que el Parlament es dirigesqui en fiscalitzador d'un 
Ajuntament, i aixo cree, i repetesc, que vulnera l'arti
ele 137 i l'article 140 d~ la Constitució. Res més. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Diputats per les seves interven

cions. I passam a la votació d'aquest darrer punt, per 
tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, que 
es posin drets, per favor. Secretaria. Poden seure, mol
tes gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en con
tra, es volen posar drets, per favor? Secretaria. Poden 
seure, gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen 
en aquest tema, que s'abstenen. Cap. Per tant, queda 
rebutjada aquesta Proposició No de LIei per 27 vots en 
contra i 25 a favor. S'ha acabat aquest PIe. Prec aIs 
membres de la Junta de Portaveus que d'aquí cinc mi
nuts es reunes quin a la Sala denominada o anomenada 
del Senat. 
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