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Continuació 

Ens alegra molt que s'hagin mantengut els 4.000 i 
busques de llocs de feina, voste sap que no s'han man
tenguts només per credits, voste sap positivament que 
la caiguda, per dir no l'increment de la taxa de desocu
pació és bastant alta i amb 4.000 més hagués estat 
molt més alta, i nosaltres creim que aquesta línia de 
credit de circulant no ha fet que no en tenguessin 4.000, 
potser lO, 15, 50, no ho sé, no es pot avaluar, pero no 
4.000, i ai~o voste ho sap tan bé com jo, que han aju
dat al moviment de lletres, evidentment, jo ja li he 
dit abans que els credits comercials, és dir, o el fun
cionament comercial se'n va al 20, al 21 o al 22 %, i 
si pots obtenir credits, per evitar aixo, al 15, dones, 
fantastic i ajuda a les empreses, estam d'acord, pero 
el que no ens ha de dir, perque no és cert és que nos
altres lí volíem llevar aquestes línies de credit, en abso
lut, l'esmena diu, dues coses, mantenir 35.000.000, que 
serien 2S o 30 per a la línia de credit per tipus d'actua
ció que voste esta fent, segona, que a aquest mateix 
tipus d'actuació el dediqui a sectors diferenciats, per 
tant, no ti lievam aquesta línia d'actuació, ti deim. que 
la concreti i, evidentment, Sr. Soler, li deim perque 
és la nostn ob 'gació, nosaltres com a opvsició tenim 
l'obligació de donar-U tates les alternatives possibles 
a la seva política, des de la nostra perspectiva, no des 
de la perspectiva del Grup Popular, evidentment, i des 
de la nostra perspectiva, també li hem de dir, li hem 
dit en Comi:;sió i en Ponencia que ajudar la rendabi
litat de la. petita i la mitjana empresa és un objectiu 
del nostre programa, basta que el llegesqui, tan objec
tiu com pugui esser del seu programa, basta que el lle
g qm, i amb aixo l'únic que ens diferencia és que 
nosaltres creim. que s'ba d'ajudar a la petita i mitjana 
empresa, pero no t o t ha de ser un tipus d'ajuda indis
criminada o indiferenciada, nosaltres creim que ha de 
ser una ajuda general com U deim. a l'esmena amb una 
part i una ajuda dirigida a una altra parto Per que di
rigida? Perque hi ha seGters que són interessants per 
a l'econom~a .de les Illes i ha necessiten més que altres, 
bi ha sectors ql.!e és molt interessants mantenir-Ios 
per la quantitat de lioes de feina que ocupen i perque 
són els quasi poquíssims sectors industrials que ens 
queden que s'han de mantenir i els que hi ha per 
aquests sectors que creim que s'haR de dirigir, després 
del PER, després" com cteiem, de l'¡::stucli economic que 
es faci d'aplicació. 

1, coro a darrer punt. notam .a faltar en el Govern, 
esperem que aIl}b el PER véngui. una analisi seriosa 
del que pot actuar el Govern en materia de política 
económica, no només. Sr. Soler, no només, senyors del 
Govern, poden ~ctuar en subvencions de credjt, poden 
actuar en altres· coses tant o més importants que les 
subvencions de Cl..edit. 1 només li vull posar un exem
pie, crear una infraestrucLura adequada, un 31tre exem
pie, crear un deis factors de localització que hi ha més 
importants dins la indústria. que és una especialitza
ció de ma d'obra. Tot aixo, el Govern pot actuar en 
aquest sentit, i per aixo nosaltres li demanavem abir, i 
1i demanam avui que, dins el PER, hi hagi aquests ti
pus d'actuació, Ji he dit abans, no pot actuar com a la 
Seguretat Social, no pot actuar en política fiscal, pero 
n'hi ha d'altres d'actuacions de política economica, n'hi 
he dit tres, i pensant entre tots en sortirien moltes més 
que el Govern de la Comunitat Autónoma té plena ca-

pacitat, no només es tracta de fer subvencions als 
credits. 

Gracies. 

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

Soler? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. Alfonso, quant a la sectorialització, VOSle el que 

em demana és que ara, sense tenir acabat, i perdoni la 
meya insistencia, sense tenir acabat el Programa Eco
nómic Regional, e base a un info me, que em pareix 
correcte, un informe en el qual no bi entr, d'una cen
tral sindical, comencem a fer una sectorialització. Crec 
que no és el sistema. Si entram, i crec que voste té 
l'obligació de defensar aquesta postura, ara, el que hem 
de fer, és dir, si ara en aquests moments comem;am a 
sectorialitzar amb els ulis c1ucs, condicionam el Pro
grama Economic, perque es pot donar el cas, es pot 
donar i cree que es donara que els sectors que s'bagin 
de potenciar, no siguin els que en pensam ara, estigui 
fent un Programa Economic, un Pla de Desenrotlla
ment Economic en un termini, no a curt termini, i, en 
aquest sentit, s'ha d'inserir en un canvi des de la nos
tra estructura económica, que crec que sera una con
seqüencia d'aquest Programa, d'aquest Pla de Desen
rotllament Economic, i en aquest moment entram en 
unes sectorialitzacions fetes a l'ariada, podem condicio
nar els resultats d'aquest programa. Per tant, aquesta 
esmena, quant a la sectorialització, entenem que no s'ha 
d'acceptar. 

Ha dit que es poden fer altres coses, se'n poden 
fer i se'n fan, quan arribem al moment de debatre la 
secció corresponent a Comer<; i Indústria, veura voste 
que té tot un conjunt d'actuacions, tot un conjunt 
d'aetuacions, tot un conjunt d'actuacions que van des 
de la formació d'especialistes, fins a lliures quant a 
tota un.a serie de tecniques, es a dir, tot un conjunt, 
tot un paquet d'ajudes, molt important a aquest sentit. 
és dir que la Comunitat AutóIloma no es limita afer 
purament subvencions de tipus d'interes, bi ha mpltes 
altres coses. 

Pens. i ha dic sinceram~nt, que no ens avancem al 
Programa Economic, esperem que tenguem el Pliogra
ma Económic i, llavol"s, ja a.ctuarem en conseqüencia. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PREStj}ENT~ 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
1 acabat ei debat, passarem a la votació d'aques

tes d,ues esmenes , conjunt~ent. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 

d'aquestes Esmenes 139 i 140, es volen posar drets, per 
favor? Recompte. P0den seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'a
questes dues esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Recompte. Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 
n'bi ha. 

Vots a favor, 20; vots en contra, 27. Queden rebut
jades aquestes dues esmenes. 

Passam a la votació de la Secció 14, que no en té 
més de vives. 

Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
de la SecCÍó 14, es volen posar drets, per favor? Moltes 
gracies, poden seure. 
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Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 
valen posar drets, per favor? 20. Poden seure, per fa
vor. Moltes gracies. 

A favor 27; en contra, 20. Queda aprovada la Sec
ció 14 d'Economia, Hisenda i Pressuposts. 

Pel que pertoca a la Secció 15, se m'ha fet arribar 
que tendran lloc cinc debats, pel que pertoca al Grup 
Socialista i un pel que pertoca al Grup Esquerra Na
cionalista. Les Esmenes 143, 144, 145, 146, 147, 149 i 
1~3 seran defensades conjuntament. Té la paraula el 
DIputat Sr. Antoni Garcias. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. President. Abans d'entrar a les esme

nes, voldria fer dues consideracions sobre les esmenes 
que s'han anomenat. En primer lloc, l'esmena 144, del 
Programa d'Experimentació, la retiram, i en segon lloc, 
a l'esmena 163, crec que hi va haver un error de meca
nografia, i en lloc de ser 700, 7.000.000 Pts. de que parla 
l'esmena, són 700.000 Pts. i, després, el subprograma és 
el subprograma 15.02.04, és dir, a l'esmena hí ha el 
subprograma 15.01.01, queda anuMat i és aquest altre 
subprograma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Es tendran en compte aqueStes observacions. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Moltes gracies, Sr. President. Després d'haver fet 

aquestes consideracions de tipus tecnic, crec que la 
Secció 15 és una secció qué tenia, que ha sortit de Ca
missió amb moltes esmenes i, per donar mes agilitat 
al debat, varem intentar agrupar-les, sempte aquesta 
agrupació intenta tenir una coherencia i intenta seguir 
una línia, encara que, per ventura, en aquesta primera 
intervenció, hi hagi una Esmena, la 149, que, per ven
tura, surti un poc d'aquesta coherencia amb que hem 
intentat aglutfuar les nostres esmenes, pero per no tár
nar a fer una altra lníervenció la v~ti'emposar dins 
aquesta. . , 

Aquesta intervenCió ve ·donada a un conjunt d'es
menes, que nosaltre"s· creittt que sóri eS1llenes de· su
pressió, i una altra esmena que és l'esmena'·que cá~im 
que surt d'aquest conjuut, que es d'addició. Pero, abans 
d'entrar dins el punt concret ~de les esmenes valdria 
fer unes consideraciotts de 'earaéter general ~ la Sec
ció, a la Secci6 de la qual estam parlant. 

L'any passat deiem, i des d'aquesta qtateixa tribu
na, que la Secció 15 ens pareixia Uria,secci6 reduIda, 
que hi. havia poques inversions, peroés que 'enguany 
ens velID en la sorpresa que encara podríem dir que 
ho és me~, perque sí és veritat que el Pr~ssi.tpost de la 
ConseIlena ha augmentat, ha augmentát perque hi ha 
hagut mes transferencies, ha augmentat per crear ICO
NA, pero el que sí és preocupant és que les Ínversions 
reals d'aquesta, d'aqueixa secció han davaIlat. L'any 
passat entre inversions reals i sumant sumant inver
sions ~eal~ i inversions del F~ns de éompensació In
terterntonal, resulta que teníem per a Agricultura Ra
maderia i, Agricultura, Ramaderia i Pesca tenÍe~ un 
cúmul d'inversions superior al que tenim enguany, i fa 
que aquesta diferencia entre Ramaderia, Ramaderia i 
Pesca perque si enguany han pujat aquestes inversions 
ha estat perque 100.000.000 Pts. són, d'inversions reals, 
són 100.000.000 Pts. que es destinen a forestal; l'any 
passat, aquests 100.000.000 Pts. supO s que venien a tra
vés d'ICONA, i enguany el que ens esta provocant o el 

er ventura, la necessitat 
que ens ha provocat que, P que es gastin aquest! 
nosaltres creim que greu, 1 és que vegem man 
100.000.000 Pts. en política f~~st: inversions dins tre! 
cabat en gran mesura les e ue són AO'ricu1tu 
subsectors d'aquest sector agriCO~ 060000 és dir tan' 
a, Ramaderia, i perque te~en. 10. . 'lUxo ~ns f: 

com aixo de sectors que SlguID forestals. l"a o e 
pensar si és donat que l'any passat la c~nse~ en . 1-
Govern, no va tenir capacitat inversora,. es d~, que e, 
doblers que tenia programats per a les IDverslo~s, c~n 
eren els c1estinats, quins eren d'inversió real 1 qwn: 
eren de Compensació IntertenitoriaI.... com era el tero: 
de les aigües depurades, com eren altres d'indústrie 
agraries, que s'ha dit que l'any passat no va ser capa, 
de gastar-los, aixo, pero, per ventura, ha fet que s'hagi:I 
redu'it les inversions, i jo el que volía- dír aquí, si s'hru 
reduIt les inversions no ha estat per necessitat, pe 
ventura, d'aquest sector, sinó, i jo aquí m'atrevesc ' 
di!", per incapacitat de la propia Conselleria. 

Després d'haver fet aquesta consideració, i lamer 
tant el fet que vegem que aqueixa secció en lloc d'ana 
en augment les inversions, hagi anat mancabant, crem 
que nosaltres hem procurat plantejar unes esmene~ 
creient que són unes esmenes positives, fins i tot, n'b 
ha que milloren, que milloren i donen coherencia al 
seus propis pressuposts, i despres hi ha unes esmene 
que són, naturalment, alternatives i són unes esmene 
que creim necessaries a una política que vostes n 
duen. 

En corrcret, per entrar a les esmenes que, despre 
d'haver fet aqueixes consideraGiollS, que' ens pertoca 
totes aquestes que hem aglutinat, en primer lloc, dir 
que la supressió d'un cert rrambre d'esmenes ve don< 
da perque una d'aqueixes, com pot ser ... a 1.3S0.00( 
eom peden. ser les 7001000 Pts. a empreses privades, é 
dir, aquestes esmenes per a nosaltres queden: molt po 
especificades i no Ofeim, no cFeim que siguin, tengui: 
un caraeter necessar,i, quan no ~ peden especifica 
claratí'lent~ i bé po'dem dí)¡ que, :per exemple, l~esmélU 
la ·de 500.000 Pts., -que és tJ.:aiiSferencies córre1ifs ae Cal 
poraClcms locals, riosaIt,rés crem que, segon;s :les '~l)l 
cacitlns de 'la prQpla C;onselletia¡ aquests doblers va: 
destutáts á la Fira Agrícola de Gampos, 'o d'Inca, exac 
tament a una de les dues., perque pareix que els altte 
anys des de Madrid vemen,' j s'lian lléVátles i :el Govér: 
les posa, ,ésdir, aql!lest tema de les- 1Fires és 1ln teÍIu 
bé, que a JiiveU, de GOveni, o bé tie Cemunitat Autonc 
ma no el tractam sovint, pero sí a ni~éU de Conselfs, 
a nivell de consen de Mallorca, i resültaque á Hrei 
practicament el Consell de N1roiorea 1ñ dedica un 30 
40 % del seu Pressnpost, si incrementam en SOO.OQ 
Pts. més el tema Fires, ja efes del «overn, és dfr, aíT 
barem a gastar-nos els doblers en Fites i Exposicions 
Per aixo cree que aquestes 500.000 Pts. no són nece: 
saries quan, a més, aqueixa Fira no ha estat cónsidl 
rada, i abans pareixia que estava considerada d'u 
caracter especial. 

Després hi ha un altre caramull d'esmenes que só 
esmenes que nosaltres creim que no són les adequade 
i les que precisa una política agraria de les Illes, COI 

és la compra de semen, el programa de compra d 
semen de ramat oví, després el de compra de ram~ 
reproductor, es dir, nosaltres creim que no es, que n 
són programes necessaris perque creim que, a mes, só 
programes ja esgotats, el tema de la compra de seme 
per a ramat oví, a més, té moltes contradiccions, aque~ 
programa esta vist ja des de molts d'anys, és un pr( 
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grama que ve del Consell General Interinsular, que el 
Govern, per cert, no tenia fons a ruvell de Comunitat 
Autónoma i es va dur, si no vaig equivocat, o es va 
ajudar a través del Consell, pero aqw ens trobam amb 
contradiccions molt grosses, si aquest programa creim 
que ha donat resultat, jo crec que sí que n'ha donat 
a un moment determinat, perque tenim un alt índex de 
producció Hetera a les nostres illes que es díu i, se
gons les dades, és el més alt de tota Espanya, jo em 
deman, quina necessitat hi ha en aquests moments que, 
i aquí no entr si és la Conselleria d'Agricultura o és 
el sector pnvat, que es dugUl 4UlJ ammalS d'lmporta
ció d'Alemanya. Si el nostre programa ha estat un pro
grama adequat i, en aquests moments hi ha peligrí o 
pedigrí per a les nostres rates o per als nostres aní
mals, com es diu que tenen, que tenen una alta quali
tat, quina necessitat hi ha que es duguin animals de 
fora? El fet aquest ens demostra que aquest progra
ma esta esgotat o que hem de canviar el sistema, que 
aquest no és el programa, no és el programa que hem 
dut correctament, per aixo jo crec que, durant un any, 
seria més necessari avaluar totes aquestes conseqüen
cies i destinar aquests 24.000.000 a altres necessitats 
que són molt més importants. 

Bé, el mateix die, diferent, ab 8.000.000 d'especie 
ovina i porcina, pareix que tampoc no és un progra
ma que, per altres vies, comprar animals reproduc
tors, hi ha lioltes altres vies, en les quals aquests ani
mals estan subvencionats, almanco, en oVÍ, en porcí 
no tant, i crec que també la prioritat no és tan urgent 
i que d'aquests 8.000.000 pts. també es poden destinar 
a d'altres temes. 

Aixo són referencia i fent un repas dtpid, les es
menes de supressió. Ara sÍ, el que vull fer és una re
ferencia a l'esmena d'addició. 

Aqueixa esmena d'addició és referent a la proble
matica. que ja s'ha plantejat tantes vegades, a niveH 
de premsa. que té aquesta Comunitat. i per ventura te
nen moltes d'altres, que és el terna de l',assistenc;iª, di
ríem, de sarutat ani.n).al als diferents ramad~rs. Aquí 
ens trobam que és necessari, i s'ha plantejat ja moltes 
vegades, per a diferents exposicions agrades, que es 
pagui una reestructuració de tots els se:rveis de me
nescals a le~ nostres illes, fins i tot, aixo pareix que 
ha estat bastant, bastant, és bastant dificultó s, té bas
tant, ~·ta en -estudi, pero el que sí bi ha és un proble
ma molt urgent, ése! probl~ma de la falta d'assisten
cia al petit ramader. sabem tots, i el Conseller coneix. 
perque moltes v~des se li ha comunicat, que al cen
tre de l'ilia est¡:pi totalment ind~fensos o es troben to
talment indefensos davant un cas d'urgencia, perque 
els menescals no resideixen als pobles, perque a cada 
poble no hi ha ' un menes cal i perque és molt difícil 
trobar-Ios en el moment que se'ls necessita, per aixo, 
el Sr. Conseller sap, que, en coneret, Unió de Pagesos 
li ha plantejat moltes vegades la neeessitat de crear 
un servei d'urgencia, un servei d'urgencia que sÍ, que 
aquest servei d'urgenda 'servesqui perque a un mo
ment determinat qualsevol ramader pugui cridar a 
aquest servei d'urgencia i pugui ser assistit, í aixo no 
implica que aquest servei d'urgencia hagi de ser, hagi 
de ser gratlÜt: sinó que pot ser compartít, pero el que 
sí és necessari és que el pages tengui a disposició 
aquest servici, és dir, hi ha, se'm pot contestar que 
aixo no és necessari perque es pot acudir al menes cal 
de paga o al menescal titular privat, el menes cal pri
vat, és cert, pero el que tumbé si és ccrt és que a 

aquests pobles d'interior es troben que no hi ha me
nescals que hi vulguin viure, a Llucmajor, per exem
pIe, els vespres, no tenen el servici, encara que cridin 
i el vulguin tenir, es troben amb aquesta dificultat, per 
aixó creim que és missió de la Comunitat Autónoma, 
la missió del Govern de la Comu..'1itat Aut.anoma és 
posar aquest servici a disposició, després podem veu
re com l'hem de pagar i, en principi, nosaltres creim 
que per a aquesta urgencia, per a aquesta necessitat 
que hi ha, hi hauríem de destinar una quantitat de 
10.000.000 pts. Cree que aixo seria molt benefició s per 
a la ramaderia, que seria molt beneficiós per al petit 
pages, perque el gran pages, per ventura, ja té el me
nescal que cada dia, a les grans, per ventura, a les 
grans extensions o a les gran s quantitats d'animals 
que té, el té molt més a prop, pero per al petit sí po
dem assegurar que seria una bona ajuda que es creas 
aquest servici, per aixo demanaria que aquesta esme
na fos aprovada. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. El Conseller Sr. Joan 

Simarro té la paraula. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Fent 

també la introducció a que ha fet aHusió el Diputat 
Sr. Arrtoni Gardas, li he de dir que la diferencia que 
el Pressupost de l'any passat a enguany és que, és res
pecte al Fons de Compensació Interterritorial, l'any 
passat teníem assignada una quantitat important en 
el Pressupost del Fons de Compensació, i enguany no 
hem tengut aquesta assignació per una reducció del 
mateix Fons de Compensació. 

Si hi ha possibilitat o no d'invertir-se, jo li he de 
dir, priiner de tot, que el Fons no és d'un any, és de 
dos anys, segona, hi ha moltes inversions del Fons 
que no són directament aplicables per la Conselleria, 
si l'Estat no les demana (). no bi participa. Dins la po
lítica de regadius hem ·dut contretament que creim 
que no s'ha d'impulsar l'obertura de nous pous i de 
fer nous regadíus amb aigua subterrama, per una se
rie de motius que ja hem explicat i que crec que tot
hom bi esta d'acord, í que la utilitzáció deIs lious re
gadiusha de ser ame aigües dépUl'ade&. Per !aht, no 
es poden fer aquestes inversions de 50.000;000 en aigiies 
depurades, primer de tot, si no tenim l'aígua encara 
depurada, en els pobles i, en segon lloc, si no s'han 
agrupat els póssibles reguius fent la seva agrupacio cor
responent de comunitat o del que sigui perpoder fer 
a'questa inversió. Jo li puc dir que en aquests moments 
hi ha dos que practicament tenen les gestions acaba
des que el primer que han de fer és tenir la conces
sió administrativa de l'aigua i tot d'una que tenguin 
aquesta concessió administrativa, es faran les obres 
pertinents. 

Entrant ja en els temes puntual s que s'han agru
pat, i sota el meu punt de vista, s'han agrupat bé, res
pecte a l'esmena 143 i 145 que diu, que rúnica pega 
que treuen és que no s'han especificat, jo les hi vul,l 
especificar més concretament, la 143 que és de capI
tol 2, si no vaig equivocat, es refereix als camps de 
demostració que hi ha 15 camps d'assaig de cereals, 3 
de farratgeres i una serie de fruitals, de 15, que és per 
a la compra d'abonaments, productes sanitaris, llavors 
i pagar quan ens regalen la Havor directarnent de lla-
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vors selectes de Madrid, és pagar transports, són co
ses especificades, ben conereLes per a a cendre aques"i:s 
camp s de demostració. Kespecte a la 145, que SÓIl les 
Fires, són unes ajudes que s'anaven dondllt i es con ti
nuen donant a segmentacions ramaderes, no concreta
ment a la de Campos, que és una altra qüestió, que 
les 700.000 pts., que és de l'altra, de la 163, q ue és la 
supressió, teníem, tenlem dues tires nacionals, la del 
Dijous Bo i la de Campos, i amb una reestructuració 
que ha fet el Ministeri de 50 o 60 fires nadonals ho 
han volgut reduir a 11, practicament una per Comu
nitat, creim que, en aquests moments, suprimir per 
les condicions d'insularitat, suprimir una fira d'aquest 
tipus en que hl ha una subhasta d'animals i que té 
una incidencia damunt el moviment d'aquests animals 
d'alt valor genetic, erec que no és bo, i no és bo i, a 
més, el mateix interessat el que demana és que ara 
n'hi hagi més, concretament a Menorca, i crec que és 
interessant que a Menorca també n'hi hagi una. Ales· 
hores, l'esmena, la 163, concretament, les 700.000 pts. 
són per suplir les bonifícacions, concretament, que do
nava el Ministeri al bestiar, no és ajudes directament 
a corporacions, les ajudes a corpocacbns és la 145, 
que es disLibueix enüe le" fires de Campos, Inca, 
S'Horta, Llucmajor i Sineu, que éSíel que s'estava fent, 
cada any, per ajudar les despeses que duen l'organit
zació d'aquestes fires. 

Respecte del tema de semen de reproductors, aquest 
sí que em preocupa molt més, aquest sí que em preo
cupa molt més, perque concretament és la política con
creta de ramaderia, nosaltres creim que amb el bes
tiar, la política ramadera allo fonamental es basa en 
dues coses, es en tenir animals d'alt valor gen.etic, 
d'alta qualitat genetica i animals, concretament. Li lle
giré el que diu el professor Dickinson, del departa
ment d'Agricultura deIs Estats Units, que crec que és 
important, i diu que «la mejora genétiéa es la base de 
1lll -establo ganadero rentable en cualquier país del 
mundo, es como los dIDientos de un ~edifieio, para 
construir un edificio álta SOn 'necesarios- sólidos ci
mientos, de la misma forma será una genética superior 
el mejor cimiento sobre el queconstfuir una buena 
explotación leChera». Cree que l'única alternativa que 
tenim valida. per al bestiar de llet é~ la seleceió .gene
tica, selecció gene1iica quabt ~ augmentar les produc
cions i quant a úna alfra cosa que encara tjo cree més 
important cara a l'eritrada al Mercat Carnú, 'és milla
rar la qualftat de la llet, la gran diferencia que tenim 
de llet entre el Mercat Camú i hosaltres és fónamen
talment la riquesa de grassa i de proteIna, i aquesta 
selecció que s'ha fet enguany d'animals reproductors 
de, vaja de la Het d'animals reprodtictors va determi
nar fonamentalment aixo, cree que és important, i que 
no hem de mesclar la qüestió aquesta de selecció, no 
l'hem de rnesclar amb lá importació que s'ha feta ara 
de bestiar alemany, són coses completament indepen
talment la riquesa de grassa i de prote'ina, i aquesta 
dents en que nosaltres no hem tengut res a veure, la 
Conselleria, en absolut, i ho vull manifestar aquí con
cretament. Aixo és un problema intern d'indústries He
teres que, a més, em varen venir a demanar la coHabo
ració a mi, i jo els vaig dir que no, que aixo era un 
problema seu, que nosaltres no hi volíem intervenir en 
res, ni pagant-li cap funcionari perque hi anas, i el 
funcionari que els va anar a acompanyar, va ser amb 
permÍs, com és lbgic, de la Conselleria, pero sense pa
gar-li ni viatges ni dieta, era un problema concret que 

ve d'una explotació Hetera en combinació amb unes in
dústries que ho varen voler fer pel seu compte, varen 
voler canviar aixó, a mi, personalment, que consti, que 
no m'agrada, perque crec que tenim bestiar suficient· 
ment bo per a fer aquestes reproduccions. 

Respecte del tema d'acceptació, que hem discutít 
moltes vegades i n 'hem xerrat, sobre l 'esmena 149, so
bre els veterinaris, i fer una organització, en ti, per 
ventura una sanitat, una Seguretat Social, sera perque 
ara aquesta és d'animals, no, no cree que sigui aixó. 
Cree que hem de comen~r a comprendre que el rama
der, el ramader s 'ha de comenc;:ar a organitzar per un 
mateix, la sanitat és una responsabilitat, jo em refe
resc a la sanitat individual, eh?, no a la sanitat coHec
tiva, em referesc, concretament, a un problema d'avor
tament, a un problema d 'injecciolls, vacunes i aixo, no 
a les malalties que poden afectar tot un conjlmt; en 
aquest tema és una responsabilitat d'organització deIs 
propis ramaclers, cree que són ells mateixos que s'han 
d'organitzar i que tenen possibilitat per a organitzar
se, és a través d 'agrupacions, agrupacions de defensa 
sanitaria, agrupacions deIs mateixos ramaders els que 
poden solucionar el problema, i es tan ajudats en aquest 
sentit, i la legislació c::>ntempla, concretament, que 
aquestes agrupacions han de tenir un veterinari i que 
aquest veterinari esta subvencionat, els seus emolu
ments per formar part el'aquesta associació, jo cree, 
independentment, pels contactes que hem tengut, que 
hi ha molts de veterinaris, en aquests moments, joves 
que no tenen feina, i que aquesta programació es pot 
fer, i es pot fer en coHaboració amb els mateixos ve
terinaris, perque estan cercant feina, i l'únic que vo
len és fer feina, i hl ha en el Col:legi una bossa de tre
ball, precisament, per fer aquestes coses, ~r tant, jo 
deman, ja amb aquestes explicacions que hem dona
des, que es rebutgin aquestes esmenes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRES1DENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller. Vol replicar, Sr. Di

putat? 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Grades, Sto President. Béj cOnienyarem pel darrer, 

pe!" la dartefa explicació que ha donat el Sr. Canse
lIer.La compataci6 que es vulgni fer una SegitFetat 
Sociál o no Seguretat SOdal, és un tema que no cal 
comparar, de cap de les maner es, i sí voldría dir que 
si el sentit que ti dóna a Seguretat,. Social és que Un 
sector o un subsecter d'aquests ramaders que, diríem, 
són els més, no desgraciats, sine els manco potertts i 
éls més apartats deIs lucres impertants, que tengues
sin un servici i que poguessin tenir aquest servicia 
tot moment, sí que Ji vull dir que aixo és melt n eces
sari. Sabem cert i ho coneixem que hi ha, que té l'Agru
pació de Defensa Sanitaria, estam totalment el'acord, 
pero també sabem que és un procés llarg, perque fer 
aquestes Agrupacions de Defensa Sanitaria és un pro
cés d'uns quants anys, i durant tota aqueixa, durant 
tot aqueix temps, el que hi ha és una problema.tica 
enfront de no poder trobar un menes cal quan, quan 
es requereix. Estam d'acord que a pobles ramaders 
com Campos o d'altres pobles d'aquests, no hi ha 
aquestes necessitats, perque alla hi viuen quatre o cinc 
menescals, perque tenen una bossa de treball, alla dins 
i viuen a11a, pero el que sí és cert és que a zones del 
centre de l'illa, Sineu, Lloret i tots aquests pobles, fim 
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i tot la zona d'Inca, la zona del reiguer tenen aquest 
~reu problema, tenen aquest greu problema. 

Dt!spl'és, referent a les 500.000 pts., jo crec que li 
he deixat claro Li he dit que nosaltres no rebutjavem 
i creiem que s'havia de suprimir, perque a nivell de 
Consells Insulars es destinen ja moltes quantitats al 
terna Fires, a la Fira de Llucmajor, d'alla on som jo, 
s'hi destinen 600 o 700.000 pts., jo lTt!C que aquesta po
lítica de fires, pot ser que arribi un moment en que 
ens gastem molts deIs diners del Pressupost en Fires, 
per aixo deia que la rebutjassim. 

El terna dé les 700.000 pts., continuam mantenint 
que s'ha de rebutjar en les 700.000 pts. de la tira de 
Campos, i seguesc per diversos motius, primer motiu, 
el tema que sigui una tira que a nivell nacional se li 
ha llevat la categoria, perque el primer que demanaria, 
si és que Camp os volem que tengui i s igui de caracter 
regional és que la Consellerla faci un pla de quines 
poden ser les m es de caracter r egional d'aquestes illes, 
quines podrien ser, perque, per ventura, sí és molt in
teressant fer-ne una a Menorca i, per 'ventura, m és 
important que fer la de Campos, pero és que hauríem 
de saber-ho, quines són, i desp~és, en el tema de les 
subL.astes, el Consell ja sap la me 'a opinió sC'bre el 
tema de subhastes, sap la meya opinió que el tema de 
subhastes és una política amb que nosaltres no hi es
tam gens d'acord, és una política que creirn que no 
respon a les necessítats, perque amb aixo podem con
jugar el tema de dur les vaques d'Alemanya, que és 
que aquí, a bous dolents a les subhastes es díu que 
es paguen 200 i 250.000 pts. per animal en aquestes 
subhastes, que és que no veuen la realitat, quan ens 
n'anam a cercar-ne a Alemanya més economic que 
aquest preu, que és que aquestes subhastes són fictÍ
cies? És dir, per que serveixen aquestes suohastes? 
Aquestes subhastes serveixen per cxposar animals, i te
nim una experiencia que s'ba intentat fer o es va in
tentar fer, també amb xots, i el fracas va ser rotund, 
és dir, aquelles subhastés, moItes vegadés, ilornés ser
veixen perque certa gent tengui unes eertes subven
ciuns, i llosaltres no estam d'aeord ainb el sistema de 
les stibhastes. 

Després amb el tema que n.o té relació amb el 
tema d'anirnáls d'exportació amb el semen, jo cree que 
sí que en té molta, si és ver que s'hagués complit el 
programa del semen,avui en dia no hi hauria una de
manda d'aquestes 400 vaques d,'Ímpprtació, perque ha 
tendríem comJilet, tendríem que, a més, tenim asee
dents de vadeIles, teOricament, perquen'exportam i 
p~rque ~enirn un bon pedigrí, és que qualque cosa esta 
fallant, ~quí, és que el ~emen no s'ha eridevinat la fór
müla o el semen adequat perque aquestes producciüns 
que anaven di'ent i aquest augment de llet, no és l'ade
quat, o les transforrnacians d'aquest animal que hem 
donat, els costs que puja la llet, per malta llet que es 
doní, el cost és molt elevat. Jo cree que aixo ha hau
ríem d'analitzar, és dir, que sí que té una prodqeció 
molt important, per aixo continuam mantenint que du
rant aquest any s'estudii tot aquest tema, i aquests 
24.000.000 pts. són malt més importants que es desti
nin a altres llocs. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. I passam, acabat el 

debat a la votació ... 

EL SR. ORFILA PONS: 
Sr. President. Nosaitres demanaríem que es votas 

per separat ·l'esmena 146. 

EL SR. PRESIDENT: 
Que es votí per separat l'esmena 146, em demana. 

Conforme, seguÍ, per favor. Vol contrareplícar? 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, enc~ra que només sigui per educació, crec que 

he de replIcar. I vull ser molt breu. Jo es tic d'acord 
que el? rama?ers. més. petits: precisament, són els qui 
n~c.eSSIten mes aJuda 1 que es molt difícil que ells in
dlvl~ualment puguin fer, tenir una assistencia, pero, 
p~eclsament, per aixo, el que jo deman és que s'agru
pm, que crec que amb aquesta política hi estam d'acord 
tots dos, i n'hem xerrat moltes vegades, que precisa
ment . e~ petit l'única, defen?a que té és l'agrupació, i 
per aIXO deman que s agrupm, no comen'.;ar-Ios a resol
dre un problema sense demostrar ells uns interessos 
per fer-ho. 

El te~a de relacionar la importació d'Alemanya 
amb la nnllora que s'ha fet, bé, aixo és molt discuti
ble, jo Ji pos aria un altre exemple, si poguéssim tenir 
xaml?any frances o vins francesas, per ventura, per 
snoblsme, consumiríem aquests vins francesos enfront 
d'u..TJ.s vins que poden ser tan bons coru uns altres 
d'aquí, hi ha una cosa d'esnobisme, moltes vegades en 
sap que certs ramaders duent una vaca d'Alemanya o 
de Canada o d'Estats Units, s'apunten molts de tants, 
no cree que tengui a veure una cosa amb l'altra en 
aquest sentit. 

I res més, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. I ara sí passam a la 

votació de l'esmena 143, 146, 147, 149 i 163. 
Per tant, ... 

EL SR. ORFlLA PONS: 
La que hem demanat que es votés, per favor, que 

és la 146. 

EL SR. PRESIDENT: 
145, havia entes jo. 

EL SR. ORFlLA PONS: 
146. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé, conforme, aleshores rectific en aquest sentit. 

1 repetesc, sotmetem a votació la 143, 145, 147, 149 · i 
163. Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa
vor d'aquestes esmenes, es valen posar drets, per fa
vor? Poden seure i moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
d'aquestes esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

A favor, 19 vots; en contra, 26. Queden rebutjades 
aquestes esmenes. 

Ara passam a la vota ció de l'esmena 146 Per tant, 
les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor . d'aquesta 
esmena, 146, es valen posar drets, per favor? Poden 
seure, moltes grades. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
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d'aquestes esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

A favor, 16 vots; en contra, 29 vots. 
Demana, per explicació de vot, la paraula el Sr. 

Ramon Orfila. 

EL SR. ORFlLA PONS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, per ex

plicar molt breument el nostre vot negatiu a l'esmena 
146. Som conscients que amo la promocló de la inse
minació artificial de mostres lleteres s'han fet molts 
de disbarats, tenim sospites que fins i tot s'han creat 
expectatives demagogiques no massa clares en aquest 
tema, coneixem les greus defici~mcies que s'han tingut, 
pero nosaltres, així i tot, pensam que s'ha de trebaIlar 
en la millora de les mostres Ileteres, encara que no de 
qualsevol manera. Creim que s'han de definir molt bé 
quins defectes s'han de corregir, quines característi
ques han de tenir aquestes dosis perque resultin, real
ment, innovadores, en el sentit que es necessita a cada 
zona i que segurament no sera el 1'nateix a cada una 
de les lIle:>. Creim pér tallt que no s'ha de suprimir 
aquesta partida, sinó controlar, de forma estricta, molt 
estretament, com es fa efectiva i revisar en profundi
tat la política de millora de races perque resulti ade
quada. 

Respecte a l'article, a l'esmena 145, volla fer Un 
petit comentari, en el sentit que hem de dir que no 
ens sembla adequada aquesta subvenció de 500.000 pts. 
a Corporacions Locals, primer perque ja ho subvencio
nen els Consells i, en segon lloc, no ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, voste esta explicant el seu vot, perque 

ha votat una determinada posició. 

EL SR. ORFILA PONS: 
He votat a favor de l'esmeria, pérque creiril que no 

és logic que es subvencionin per partida doble aques
tes fires, no és logic que se subvencionin per aftra ban
da creím que aquests doblers haurien d'anar molt més 
a subvencionar el transport del DeStíar, especialment 
de les illes menors cap a les ftres que tindran carac
ter regional i que sembla que només sera una a la Co
munitat Autonoma. En aquest sentit, a part d'altres 
consideracions s'hauria de dir que, certament, s'hau
ria de plantejar la possibilitat que aquesta fira de ca
racter regional tingui un caracter rotatiu i que es po
gués celebrar, almanco, cada tresanys a l'illa de Me
norca, donat el caracter, la discontimütat geografica de 
les Illes i la importancia de la ramaderia a la nostra 
illa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades de la seva explicació. 
Passam al debat de les esmenes 153 i 154, per de

fensar-les té la paraula el Diputat Sr. Antoni Garcias. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
... (deficiencies tecniques) ... i en la seva agrupa

ció i, arnés, nosaltres, fins i tot jo, en la situació que 
li posava quan havia de defensar 6.000.000 pts. a ins
titucions sense fi de lucre, cosa que nosaltres sempre, 
les institucions de fi de lucre, volem que es detallin 
molt clarament, i aquí sí que crec que és un d'aquests 

casos que s'empra, institucions sense fi de lucre, i esta 
molt ben detal1at. Aqueixes quantitats, una de 3.000.000 
pts. i l'altra de 2.000.000 pts., crec que si s'aprovassin 
élJ.J.irien a complir una deficiencia que té el propi Pres
supost del Govern, i, en primer lloc, em vuH referir al 
tema deIs 2.000.000 pts. destinats al Consell Agrari. Per 
a nosaltres, creim que és una gran incoherencia que a 
principi d'any odia 31 de gener, en concret, es cre! 
per ordre o per Decret del ConseIl de Govern, el Con
sell Agrari, i en aquest Pressupost no tengui cap quan
titat destinada per al seu funcionament, i per defen
sar aixo el que vull fer és llegir l'exposició de motius 
d'aquest ConseIl Agrari que vostes varen publicar, a la 
seva exposició de motius, vostes diuen, el Decret, bé, 
«l'elaboració de legislació en materia- agraria, l'exposi
ció de plans i programes i la determinació de línies 
d'actuació s'han de realitzar amb la participació i l'as
sessorament de qui hi estigui directament relacionat 
físicament i economicament amb el medi rural, per 
aixo, d'acord amb el principi d'instrumentar la major 
participació deIs diferents sectors socials i economics 
interessats en la programació i elaboració de la polí
tica agraria de Balears, i en compliment del que esta
bleix l'article ge de l'Estatut d'Autonomia de les IHes 
Balears, es fa necessari i convenient per raons d'efica
cia i coherencia dotar la ConseIleria d'Agricultura i 
Pesca de l'organ coHegiat adeqmlt, de caracter consul
tiu per a la materia agraria». És a dir, vostes l'únic, 
el que fan aquí és crear un organisme les seves fun
cions del qual són unes funcions d'organització, entre 
les actuacions de l'Administració Autonomica i les di
ferents forces socials economiques i sindicals que ac
tuen en el terme de les mes i la institucionalització 
d'un rendable organisme per acollir la partidpació deIs 
ciutadans afectats en el si de l'Adnlinistració. Aixo és 
el que jo entenc del que vos1{:s posen a la seva e:¡¡:po
sició de motius. 1 jo em deman, si no hi posen pres
sl!.P0st, sj no hi d~stinen cap diner,_ aquest organisme, 
com fUnqiónarlt.? J\<Íuest organisme neix inoo: i ag:ueix 
orgamsme, o aqüeix ~rgan és creat _p~r vost~, encara 
que sigui una demanda del ma~ejx sect9r, pero vostes 
l'han creat i vostes, a la seva exposició de ~otius, 
diuen que és un organ c,9nsultiu, que ~s. Unq:rgan que 
ha de treballar cori:juntá:ineÍlt amb I'Atlrn"iflÍstraeió i 
vostes, a aquest matéix organ hiposeh~ . cOÍí:i és COI"
recte gent dé Menorca." gent d'Efvis'sa, 1'ofs aquests re
presentants, com sub.~isrlran? Sj no t~ pr~supost, com 
flm:cionata? ts élir que és qi1e per mera expressi6 de 
cteát aqueix órgan i per sortir a ~ premsa s'ha cf ea.t 
aqueix, organ? P~rque si DO té Pí:~súp¡)st, aqueiX or
glUl" com el podem fer fuñcio~r? No el podelí;l fer 
funcionar. 'Per aixo núsaltr<:!s creim que no ténim ex
periericia p er saoer els seus costs reals, pero si que 
creim que hi ha d'haver una quantitat detallada per 
a aguest tema i proposam que siguin 2.000.000 pts. 

Després l'altre tema deIs 3.000.000 pis., aquest sí 
que és estrany perque, bé, jo, en diferents discussions, 
sabia cert o ja pensava que aixo no ho acceptaria él 
Conseller, pero em va pad:ixer molt estrany quan veig 
que a Pesca, a institucions sense fi de lucre es destinen 
2.600.000 pts., i es pregunta a Comissió al Conseller, a 
la pregunta de per que s'havien d'emprar, el Conseller 
em va contestar que era per dur treballs en comú entre 
Confraries de Pescadors i Conselleria. Per que és que 
aixo no es pot aplicar igual a les Agrupaclons Agraries, 
que és que les Organitzacions Agraries no coHaboren 
amb la Conselleria, no fan treballs en comú amb la Con-



DIARI DE SESSIONS / Núm. 32 /13 i 14 mar~ del 1985 1075 

,elleria, el mate ix que les Confraries, cadascú té uns 
l1ueressos a Clácllshr 1 un maLelX rrcoal1 en comú, vos
tes posen 2.600.0uO a les Confraries de Pcscadors i els 
donen un mHJans perque surragm elS seus costs en 
lquestes coHaboracions, nosaltres creim que és positiu 
::.I.ue aqueixes Confraries de Pescadors tenguin aquests 
Z.6UO.UlJU pts., pero creim que es molí n\:!gatlU que no 
;::s tractin igual les OrganüzaL:ions Ag.raries i que aques
tes Organitzacions Agraries no tenguin aquest mateix 
tracte, quan, a més, voste sap que juguen un paper 
fonamental en totes les relacions, voste sap que qual
sevol reunió o moltes reUl1l0nS de qualsevol organiIza
ció, bé, de qualsevol, en concret, d'Unió de Pagesos, 
aglutinen molta més gent a les seves reunions que mol
tes r eunions que fa la propia Conselleria, i aixo és 
conscient, i s'exposen moltes vegades programes de la 
Conselleria i programes del Ministeri, per aixo que 
aquestes coHaboracíons són molt necessaries, i voste 
sap que esta mancat d'aquestes coHaboracions, voste 
sap que esta mancat, que l'Administració no arriba a 
l'administrat, per que és que, en aquest cas, no fan 
aqueix, és perque no destinen cap quantitat i fan, a 
més, una discriminació entre les Confraries de Pesca
dors, i després el que ja he dit abans, molt més greu, 
és que crei'n un organ que sigui un orban per discutir, 
un organ per plantejar polítiques i que a aqueix organ 
no el doti de cap quantitat, i no el dotin de quantitats 
per al seu funcionament. És dir, aquestes dues esmenes 
crec que és molt necessari que s'aprovin i és molt ne
cessari que s'aprovin, i cree que la mateixa Conselleria 
ho hauria de reconsiderar i s'haurien de colar, perque 
el Consell Agrari no podra funcionar i perque aquestes 
relacions són molt necessaries, i no és que el tema de 
les reIacions o el tema deIs 3.000.000 pts. sigui un tema 
exdusiu, podríem dír de moltes Comunitats Autonomes 
d'esquerra que fan aqueixes, sinó que a Catalunya, en 
el principi ja de la Generalitat, es va construir un fons 
per a aquests temes, és dir, que ai"l(o s'ha constru'it a 
totes les Comunitats Autonomes, una de les poques és 
la nostra, que no ho tenim. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la pa

raula. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aquest assump

te l'hem traet'}t ja .moltes vegades en reunions que 
hem tengut entre els sindícats agraris, i es continua ex
posant aquí, ja que es va demanar públicament la nos
tra opinió. Em diu que el Consell Agrarí neix mort, nO 
neix mort, no' cree que pugui néixer mort, evident
ment és una qüestió que trobam que és vital i és im
portant tenir aquesta reunió, que abans les teníem d'una 
forma més informal i el que feim és institucionalitzar
la, a aquestes reunions, pero d'una forma més conjunta, 
en lloc de tenir-Ies individualment. Cree que no neix 
mort, en absolut, perque, arnés, els mitjants que fan 
falta perque aixü funcioni estan dins el Pressupost de 
la Consellería, estan dins el Pressupost de la Conselle
ría amb les despeses propies de funcionament de la 
Conselleria, tenim dins el capítol 2 material, vaja, do
blers suficients per fer front a tates aquestes necessi
tats. 1 respecte a les coses de subvencions als Sindicats 
Agraris, amb aquesta ja som d'una opíníó completa
ment distinta. Scmpre he dit que els Sindicats han de 

néixer de daIt, de baix a daIt i no, mai, de daIt a baix, 
que s'han de basar, precisament, en els seus associats, 
en les quotes deIs seus associats, associats i han de ser 
totalment independents en la seva funció. Aquí, de to
tes formes, hí ha una paraula, que jo no l'he entesa 
molt, diu {{mitjan<;ant l'aval, aquestes puguin esser aju
dades per part de la Comunitat Autonoma», aquesta 
paraula d'«aval» no entenc si és un aval de credit o 
d'actuacions, o és un aval d'actuació, vaja, sense que 
pressuposi doblers, és un aclariment que no l'entenc. 
De totes fonnes, dins el programa de la Consel1eria, si 
es necessiten doblers per fer reunions, per fer treballs 
específics, aquests estan contemplats (Uns els progra
mes propis de cada Conselleria que es poden contrae
tar amb les persones que siguin més indicades per fer 
aquestes feines. 

MoItes gracie;;, 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes grades, Sr. Conseller. Sr. Diputat, vol re

plicar? 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Sí, gracÍes Sr. President. Bé, Sr. ConsE'ller, m'ale

gra que em digui que té doblers per a tot, ara resul
ta que hi ha doblers per al Consell Agrari, quan a d'al
tres reunions, el tema del Consell Agrari, quan l'ha
víem discutit, voste havia dit que l'haurien de pagar 
ells mateixos, ara m'alegra sentir que hi ha doblers 
per al Consell Agrari i, arnés, li vull dir que cree que 
quedaria molt més cIar que aquest organisme tengués 
un pressupost i que fos aquesta quantitat que se li 
destina i que quedas cIarament determinat i que que
das darament detallat, i cree que hi hauria moIta més 
cIaredat, i sabríem que aqueix organisme que han creat, 
és dir, el seu pensament i les neeessitats que podria 
tenir en els proxims anys, perque, per ventura, no se
rien suficients aquests 2.060.000 pts., pero sí podríem 
seguir-ho molt millor, i ho podrien seguir moIt millor 
els membres d'aquest propi organ. 

Ijesprés, bé, el tema de subvencions, jo no he xer
rrat de subvencions, he xerrat d'acords entre Adminis
tració i Sindícats, estam totalment d'acord, els Sindi
cats neixen de baix a dalt, el tema que aquests Sindi
eats, a lID moment determinat facin treballs i coHabo
rin amb l'Administració, i aquests treballs i aquesta 
coHaboració tenguin costs més elevats que el que po
día significar el simple fet de fer una política, sim
plement, sindical, perque necessiten tecnics, moltes ve
gades, per a les qüestions de negociacions que han de 
dur amb, amb la mateixa Conselleria, o amb d'altres 
diferents temes, per a aquests temes en concret, en eIs 
quals es necessiten coHaboracions perque avui en dia 
reconeixera el Conseller, i que és una aspiració nos
tra, que l'hem tenguda sempre, a totes les Juntes i a 
tot el que es va, allo important és que hi estiguin 
aquestes organitzacions, per exemple, les organitzacions 
avui en día estan a la Junta Vinícola, estan en el tema 
d'Assegurances, estan a molts d'organs i tenen uns 
costs bastant elevats d'assistir a reunions quan, i, tots 
aquests costs que redunden també en benefici de l'Ad
ministració perqu~, li posaré un exemple, el tema As
segurances, el tema Assegurances, en tota una Adrni
nistració no ha aconseguit ni una tercera part de les 
assegurances agrades que ha aconseguit un sol Sindí
cat, a tata una Adrninistració, és dir, que aixo cree 
que denota que aquests sindicats fan una feina molt 
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important, en aquest cas, en el tema Assegurances, que 
és un benefíci per al pagés, totalmen~ cracord, és ün 
benetici per al pagés, que és una necessúat per al pet
ges, totalment, totalmem d'acord que s'implantí a-iucs
ta asseguran~a, pero també és una política d'una Act
mimslració que aquesta asseguran~a runcioni, i si no 
és una política seva, vostes 110 diguin, si és una polí
tica només de l'Administració Central, també ho hem 
de saber, pero jo crec que és una política compartida, 
el tema de les assegurances, per tant aquí hi ha una 
coHaboració molt clara, en tots aquests temes, per aixo 
es demana que, a través d'uns acords, doni, no es doni, 
sinó que s'establesquin uns doblers. 

Gracies. 

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

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, li vull concretar, respecte de les despeses del 

Consell Agrari, li he dit que estaríem tots dins el pres
supost, llevat de la qüestió de dietes, aquestes no van 
inc10ses perque és un organ consultiu. Respecte a les 
labu "s que he dit del Sindicat, de treballs que se li 
puguin encarregar, sí que poden estar ajudats per part 
de l'Administració, pero el que n6 pot fer l'Adminis
tració és pagar els tecnics que contractin els Sindi
cats. Aixo no. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Passam a la votació d'aquestes es

menes, 153 i 154. Per tant, les Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor d'aquestes esmenes, es volen posar 
drets, per favor? Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 
volen posar drets, per favor? Poden seure, moltes gra
cies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, no n'hi 
ha. 

Vots a favor, 18; vots en contra, 26. 
Per explicació de vot té la paraula el Sr. Ramon 

Orlila. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Gracies, Sr. Presidenta Alarmats veim que no es 

té en compte, una vegada més, la discontinultat geo
grafica de les IHes, i en aquest sentit hem votat a fa
vor de l'esmena presentada pe! Grup Socialista, si no 
es paguen els viatges als membres de les Illes menors 
que hagin de venir a aquest organ consultiu de la Con
selleria d'Agricultura, qe cap manera aquest organis
me podra funcionar, no tenir en compte a<;o és no ca
neixer la realitat de les IIles. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de la seva explicació. 
L'esmena 157 sera defensada tata sola. Per defen

sar aquesta esmena té la paraula el Sr. Antoni Garcias. 
157. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
No, perdoni, cree que hi ha hagut un error, 157, 

159, 161, totes aquestes són conjuntament, la que és 
tota sola és la 158. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ido, pot defensar la 158. 

EL ::;.!.-{. GARCIAS COLL: 
." cH. Grades. 

EL SR. P1ZESIDENT: 
Llavors defensarem el paquet. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. President. Bé, l'esmena 158 és una es

mena que cada any, en els Pressuposts, hem anat pre
sentant, és l'esmena, i a més per ser coherents amb 
el nostre programa electoral, i a més, perque creim 
que, de cada vega da, si els primers anys l'hem anada 
incIoent, de cada any s'ha fet molt més imperiós que 
es prenguin mesures en aquest tema. La nostra esme
na és el tema de donar o de dotar ep 50.000.000 pts. 
una partida per a fons de terres. la sabem í coneixem 
que aqueixa esmena sera difícil i és difícil que aques
ta Cambra l'aproví, com jo creía que abans les altres 
podrien ser esmenes que milloraven, que milloraven el 
seu Pressupost, aqueixa, que cree que tampoc no romp 
cap esquema deIs seus esquemes tradicionals, perque 
el que proposam o el que hem estat proposant i el 
que sempre hem defensat del tema fans de terres, en 
el 64 el Sr. De Gaulle ho va inst::.ural' a Fran~a amb 
els ... , és dir que són sistemes que no són socialitzants 
ni socialistes, no, són sistemes de dins una economia 
capitalista, els quals creim que són necessaris. i aquí 
per entrar en concret, són molt més necessaris a una 
ilIa o a unes illes coro Menorca, Eivissa i Mallorca, i 
molt més necessaris encara són a Mallorca i Eivissa, 
perque en aquestes illes durant aquests darrers anys 
la terra s'ha convertit en un refugi de ... , la terra ha 
passat a ser, i molt més, per ventura, accentuat a ni
vell nacional, pero molt més a aqueixes illes, un bé 
d'especulació i ha deixat de ser un bé de treball, i 
com a tal bé de treball que ha deixat de ser, aquest 
valor, el valor de la terra ha pujat d'una manera de
sorbitada, per aixo creim que hem de posar una meo, 
sura, un fre a tota aqueixa situació, i per posar una 
mesura i un fre l'únic instrument que tenim o el pri
mer neumatic que tenim per re equilibrar tot aixo ha 
de ser, for<;osament, a través d'una intervenció de l 'Ad
ministració, perque tots els altres sistemes, coro l'al
tre que fa uns mesos discutíem,que vohmtats, volun
tats deIs propis interessats no funcionen i s'ha com
pravat que no funcionen, per aixo l'únic sistema és la 
intervenció administrativa, prop del mercat de les ter
res que acons~guesqui abaratir el cost estructural de 
les explotacions, preservar les terres,de conreu i evi
tar el creixement lncontrolat del preu de les terres. 
:És per aixo que creim que l'instrument per solventar 
aquest problema del cost de la terra és que · es creas, 
cosa que crearem per anar a crear aquest fons de t er
res, es creas un organ que es diu, que nosaltres li do
nam el nom de Consorci per al lucre de terra, i aqueix 
Consorci tendria per missió, i nosaltres creim que per 
crear aquest Consorci i per anar creant tota aquesta 
estructura són necessaris doblers, si bé sabem que 
aquests altres anys, els doblers que havíem destinat 
són petits, enguany, per ventura, és un poe més elevat 
per anar cap aquí i sabem que quan véngui IRYDA, 
per ventura, tendrem malta més capacitat per refor
mar estructures, pero creim que seria moIt positiu, i 
ara aquí he fet un parentesi, creim que seria molt po
sitiu que ja tenguéssim aquest Consorci funcionant, 
per aixo creim que aquests 50.000.000 són necessaris 
per comenlfar enguany. 
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Aquest Consorci tendria les següents finalitats: in
tervenir directament en el mercat de la terra, amb la 
finalitat de donar-li transpal'encia, adquirir terres o 
explotacions, exercir el dret de tanteig i retracte d'una 
manera permanent, millorant-les en el seu ús, i cedir
les per millorar d'altres explotacions existents o cons
tituir d'altres posicions viables. Impedir l'existencia de 
terres ocioses i abandonades, i, a més, una altra de les 
seves missions o funcions seria informar de la situa
ció del mercat de les terres. 

Nosaltres creim que amb aquest organ el que fa
ríem seria donru- una transparencia a tots els mercats 
de les terres i dins on fossin vertaderament terres 
agricoles, no es deixarien que aqueixes terres passas
sin a ser terres d'oci i terres que no s'empren. Per 
aixo creim necessari de comen~ar a posar passes, i 
una d'aquestes passes és destinar 50.000.000 aqueix any, 
cosa que creim difícil que vos tes ho aprovin, pero ens 
hi continuarem endeutant i ens hi continuarem endeu
tant en els altres Pressuposts, que es destinen aquei
xes quantitats per a aqueixa necessitat tan important 
que tenen les nostres illes. 

Grades . 

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

seller d'Agricultura, el Sr. Joan Simarro. 

EL SR. SIMARRO MARQU~S: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. D'acord, nos

altres no estam d'acotd, ábsolutament, amb la plani
ficació del fons de terra, ho hem dit sempre i ho es
tam dient concretament, i manco a les nostres illes. 
Independent que aquesta Esmena no estigui posada en 
el seu lloc, perque aixo esta dins el capítol del Sector 
Forestal, independent d'aquesta cosa, 110saltres no 
Creim ciue el fons de terres serv'esqui per corregir l'es
tructura de les exp19tacions agraries' de les nostres 
illes, i és molt clar, vaja, jo cree que ternrtt en comp
te l'alt valor que té el preu de la terrá, que és espe
culatiu, ainb tots els doblers que s'hi vulguin P9sar, 
no bastaran per comprar una superfície clue sigui in
significant per ;m.illorar aquesta estructura. I l'altre 
inconv:enient que té és la gran dispersi6 de les nostres 
explQ~acions agraries, aquesta. g:t"!l.P disp~J:sió no pqt 
permetre que hl hagi un ~oc detemtipat on es compn 
una gran superficie i que es vági dirigint en fundó de 
les explotacions que hi ha per aixb; creim que hi ha 
d'altres p.rocedii:p.ents molt més eficac;os que s'han pa
sat en mana, com pot ser la contractaci6 per salans, 
Son Mesquida esta domint un bon resultat i crec que 
és més interessant. 

Per aixo, pér aquests raonaments jo deman que 
no sigui presa en consideració aquesta esmena. 

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

putat? 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. President. Bé, esperava raonaments 

molt més, no sé, molt més rotunds, aquests ja cree 
que com que estan conven\!uts, per ventura, que, bé, 
que, per ventura. aixo és una lluita que duim nosal
tres i que no pot donar fmit, els raonaments a mi 
m'han paregut molt pobres. I, a més, jo el que li vull 
dir i pens que és que un tema, per ventura, com han es-

tat, els 50.000.000, un tema com han estat els 50.000.000 
que havien de destinar a reeonver ió d'aigües depura
des, si, per ventura, haguessin tengat un organ com 
aqueix, el tendrien resolt, i no l'han pogat resoldre 
i no el podran resoldre, i donen la culpa als interes
sats, pero, per ventura, amb organs com aquests po
drien resoldre aquests problemes, i vostes no volen 
fer organs com aquest i aixÍ els van les coses, és a dir, 
que no funciona, i aixÍ els van les coses. 

Després, un altre exemple, i voste a aixo ha ha 
manifestat, el problema que t emem amb els joves 
agricultors, per al credit deIs joves agricultors és que 
s'ha de posar clarament, per conceclir credits i tot per 
a la compra de terres, s'ha de posar clarament la 
quantitat per la qual s'ha volgut aqueixa terra, aixo 
ho sap, que passa, que avui en dia no es donen terres 
als agricultors i els joves argicultors no poden com
prar aqueixes terres, perque no hi ha qualitat en el 
mercat, perque els venedars volen posar la meitat o 
una tercera part del preu que val aqueixa terra, i per 
aqueixa quantitat, després, els eredits que els vénen 
als javes agricultorss no els serveixen per a res, i ens 
estam trobant que aquí els eredits a joves agricultors 
no funcionen i és perque no hi ha c1aredat en el me,:,
cat, així tampae no hagués funcionat, ja em dira vos te, 
en les seves mires, que diu que funciona, que esta 
fent, els joves agricultors han aconsegu:it un O dos 
credits, s'ban aconseguit per a joves agricultors i, en 
l'altre tema, bé, to el tema deIs 50_000.000 de l'any 
passat no ho ha aconseguit perque tenen la culpa els 
interessats, pero vostes no donen cap solució, no do
nen cap salució, la de Son Mesquida, bé, el tema s'ha 
raonat, fa molts anys que hi duim, i a mi em pareix 
molt positiu, i s'ha de Jer i és molt positiu, han fet 
malta feina i tal, pero és que, a més de les concentra
cions, creim que és necessari que es constituesqtü 
aqueix organ per gestionar el que dit abans i per tenir 
aqueixes funcions; ja seria molt positiu que hi hagués 
una claredat en el mercat de les terres, ja seria molt 
positiu. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat, Vol cqntrarepUcar, 

Sr. Conseller? 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Només dues paraules, el dret de tanteig el pot 

exercitar qualsevol que sigui vemat, vol dir que iUluest 
mateix interessat pat resoldre el problema i adquirir 
les terres i pot clarificar aquest mercat, no fa falta 
cap organ per pcrder exel"cir el dret de tanteig. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la votació d'aquesta esmena 158. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa

vor d'ella, es valen posar drets, per favor? Poden seu
re, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'a
questa esmena, 158, es valen posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 
n'hi ha. 

Queda rebutjada l'esmena que ha tengut 19 vats 
a favor i 26 en contra. 

Passam al debat conjunt de les esmenes 157, 159, 
161, 162 i 164. Per tant, per defensar aquestes esmenes, 
té la paraula el D·putat Sr. Antoni Garcias. 
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EL SR. GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. President. Amb aquest conjunt d'es

menes que s'han intentat aglutinar, i podríem dir que 
el que tenen, la denominació comuna en elles és cara 
a comercialització de productes i cara afer campa
nyes a favor de determinats productes, aixo seria la 
denomina ció comú d'aqueixes cinc esmenes. 

El tema de comercialització és un tema que s'ha 
tractat des d'aqueixa tribuna, i tots han estat a favor 
que la comercialització la duguin els mateixos page
sos, que aquests pagesos aconseguesquin el valor a 
afegir a través de la comercialització, ara bé, a l'hora 
de plasmar aixo damunt el Pressupost, enguany. sí 
que pareix que hi ha hagut, amb uria esmena que va 
ser aprovada a Gomissió, que es destinaran 30.00.0.000 
pessetes, pero ero tero que els 30.0aO.00() p ts. són 
pef a UEa cos'a m<?lt concreta, pero, que és tot 'el tema 
de la nQrmalització de ptoductes, i crec que ID ha mol
tes in~s nece$sií<tts ~4e eaJ:a al ~ema ep~ercialització 
q~ haprien de _ t~ I?,riorita.t per part de la Gomuni
tat Autonom~: Aquests temes són el tema de fer una 
campanya de divulgació per al consuro de llet pasteu
l~tz~pa, que vosU:s tenen una partida que em pareix 
rid cuia, es a dir, una partida <;1'1.000.000 p~setes . per 
crear una campanya de divulgació de llet pasteuritza
da, de,sprés una ,ci¡unl1anya per al consum de productes 
de lel? ' Illes,; adaptació d'excorxadors cara a l'entrada 
al Mercat Comú, etc... Aixo s6n les esmenes que nos
altres presentam. Jo intentaré també aglutinar aquei
xes cinc esmenes en dues, en dues parts. AqueÍxes 
dues parts s6n, una de cara a un producte que és el 
sedentari a l'entrada al Mercat Comú o que preveu 
que el Mercat Comú és el sedentari i que ens pot 
crear molts de problemes a l'hora de l'entrada en el 
Mercat Comú. Aquest producte, nosaltres ereim, que, 
és eonegut per tothom, és el produete, és la llet, 
aquest produete, nosaltres creim, que no esta tractat 
en els Pressuposts, que és necessari que es prevegi o 
es faci una política de fre davant la possible entrada 
deIs altres productes de la Comunitat Autonoma, per
que si no, podria significar que el nostre sector rama
der que ja esta en ínfimes condicions de ramaderia 
bovina, podria significar que se n'anas a pie totalment. 
Per aixo creim que l'única arma o l'arma més positiva, 
no l'única, l'arma més positiva que tenim és Iluitar a 
favor del producte amb una bona campanya de divul
gació de consuro de llet pasteuritzada, i aquebm cam
panya no es resol amb 1.000.000 de pessetes, aqueixa 
campanya es resol amb una campanya, per ventura, 
del Govern de la Comunitat, per ventura els 10.000.000 
de pessetes són po es, pero, durant uns certs anys es 
poden anar destinant unes quantitats per a aixo, fins 
que puguem tenir aquí, uns estudís c1ars deIs canvis 
de costum deIs consumidors, perque és ¡'única 
manera d'aturar l'avalanxa de l'entrada d'aquest pro
ducte en el Mercat Comú. Després, creim que aixo 
també ha d'anar coordinat amb una altra acció molt 
important a la qual nosaltres destinam 11.000.000 de 
pessetes, és el fet d'intentar canviar els canals de ca
mercialització que fins ara existeixen, i creim que és 
important, i l'Administració ho ha de fer per diversos 
motius, un d'aquests motius és perque creim que aixo 
abarataría costs i, a més faria que el productor abara
taria costs, i aixo significarla que el productor vendria 
el producte més car i que el consumidor el tendria més 
barat, aquí sí que hi ha el problema, és canviar i és in
tentar diversificar el mercat i rompre amb els quatre 

monopolis que tenen les eentrals lleteres aquí. Nosal
tres proposam que 11.000.000 de pessetes es destinin a 
experimentar, conjuntament amb explotacions dedica
des al producte abans esmentat, perque, amb aqueixes 
experimentacions, ells mateixos puguin comercialitzar 
la llet pasteuritzada, eoneixem que hi ha moltes d'a
questes explotacions que l'únic que necessiten, practica
ment, són unes petites inversions cara a l'envasat, per
que les recomanacions que marca la llei de vendre llet, 
diríem, llet fresca, que és la llet pasteuritzada, que és 
la et fresca, són els refrigeradors i són d'altres que no 
importa explicar-los que totes aqueixes, a moltes 
de les nostres possessions les tenen, i les tenen ato
tes aquestes. Per aixo, el que crehn és que, amb unes 
petites mesures podríem intentar cliversifÍcar aquest 
mercat i també amb contactes amb els consumidors 
podríem mtentar dur tui: producte més barat, més 
batat al meicat i, a més, seria un producte que a nos
altr~s e~s inté,ressa que es. co~umesqui, que . es con
sumésq1Ji a: aqueiXes illes per intt;i,ñtirr a,turar l'avalan
xa que pot venir. 

Després, l'altra esmena ,,!:a en sentit totaIment 
diferent, si abans havíem de preveure per a un pro
duete sedentari, creim que també hi ha d'haver una 
partida per preveure algun producfe que nosaltres po
dero dur a d'altres paisos membres del Mercat Comú. 
Aquest producte, en aquést moment, per ventura, ja 
també seria interéssant que el poguessin dur a certes 
epoques, seria interessant que l'hi poguéssim dur, 
pero no Ji podem dur perque no complim la norma
tiva dé la Comunitat Autonoma. En aquests moments, 
no la complim i no l'hi podem dur, pot passar que en 
el moment de l'entrada en el Mercat Comú, tampoc 
no li puguem dur, i ja serem membres del Mercat 
Comú, pero no tendrem adaptats els escorxadors. Per 
a aixo, nosaltres preveim i creim que és neeessari que 
s'adapti un escorxador i volem que sigui un escorxa
dor públic, un escorxador públic, perque en cap mo
ment es pugui posar veto, es pugui posar veto als ra
maders per poder-hi anar a... 1 aixo ha plantejam en 
aquest moment perque, en tot el tema del pla, en tot 
el tema del pla d'escorxadors no hem pogut aconse
guir que es canvii el pla perque s'intenti fer d'altra 
manera, i ha quedat així com esta, el pla que, per ven
tura, també en arribar al 86, no estara fet, com ja cree 
que pensa el Sr. Conseller, i jo també, que no estara 
fet pel que li deia fa, per ventura, un any, i ens tro
bam que és necessari adaptar-lo, per a aixo hi posam 
30.000.000 Nosaltres haguéssim volgut, no volem po
sar 30.000.000 aquí, sinó treure'ls' deIs 200 o deIs 
300.000.000 que tenim a l'altre lloc i invertir aquesta 
quantitat enguany, pero com que aixo no va ser possi
ble, ara creim que és necessari que- es gastin aquests 
30.000.000 de pessetes. 

Després hi ha una altra proposta que és el tema 
de fer una campanya de divulga ció de productes de 
les nostres illes. Nosaltres creim que aixo és molt im
portant i, a més, ho eonjugam amb el que nosaltres, 
en el nosire programa, xerravem de, i cree que també 
que la Conselleria, en d 'altres converses i reunions ho 
ha compartit, que hem d'anar al consum deIs nostres 
p roductes i que hem d'anar a ~crementar la pr oduc. 
ció d'allo que nosaltres consumlDl. Nosaltres sí creim 
que sí hem d'or denar o intentar fer una ordena ció de 
cultius, cosa que no ba fet la Comunitat Aut onoma, 
que cree que no ha fet la Comunitat Autonoma, i con
juntament amb aquesta ordenació de cult ius, hem 
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d'incitar els consumídors mallorquins que consumes
quin aquests productes que nosaltres recomanam que 
cultivi l'agricultor. Per a aixo també crcim que és una 
esmena molt important per conjugar dues polítiques 
o per conjugar dues accions dins una política, per aixo 
creim que també s'hauria d'aprovar, i cree que amb 
aqueixes cinc o sis esmenes a aquest, cinc, cinc es
menes d'addició i una que és de supressió, que és 
d'1.000.000 de pessetes, que em pareix, que ja he dit, 
és una quantitat ridícula per fer una campanya de con
sum de llet pasteuritzada, jo de l'única manera que ha 
entenc és, per ventura, que el Conseller vulgui donar 
500.000 pessetes' a cada central lletera de les dues que 
hi ha a Mallorca, és de rúnica manera que ho entenc, 
perque amb 1.000.000 de pessetes no es pot fer res, que 
jo ja die que, per ventura, la mostra de 10.000.000 és 
petita. Per aixb cree que aqueixes 6 esmenes s'hau
rien d'aprovar, haurien de ser _ reconsiderades per 
aqueixa Cambra, perque cree que serien beneficioses 
en el moment de l'entrada en el Mercat Comú. Cree 
que ja estaríem preparats i estaríem molt més avan
!;ats i estaríem en una situació molt millor a l'hora 
que entrem en el Mercat Comú. Hi ha accions com per 
exemple la de l'e,scorxador, que aquesta seria impor
tant que la tenguéssím en aquests moments, perque hi 
ha períódes punta que seria interessant, per ventura, 
dur aquest producte al Mercat Comú, que és que ja 
no és un problema de si entram o no entram, és un 
problema d'adaptació d'estructures a l'epoca en que 
vivim. 

Gracies, Sr. President. 

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

seller d'Agricultura, el Sr. Joan Simarro. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Totes aquestes 

esmenes estan ben agrupades i tenen certa logica, el 
que passa és que no coincidim en el plantejament, en
cara que sí en la finalitat. Entrem per temes, concre
tament en el consum de la llet. Segons tates les dades 
que tenim disponibles en aquest moment, la llet pas
teuritzada el consum normal de la nació és de l'ordre 
del 10% del total del que es consumeix la llet pasteu
ritzada a Espanya i a la nostra Comunitat és de l'ordre 
del 20%, és el doble de la mitjana d'Espanya. I és in
teressant, degut a la nostra condició, comen,ºar a fo
mentar, cada vegada més, aquest consum, i no és tan 
soIs intenció nostra, és intenció de tot rEstat Espa
nyol, i l'Estat Espanyol, el Ministerí d'Agricultura, té 
preparada una campanya, a nivell nacional, a través 
de tots els mitjans de comunicació, sigui televisió, si
gu.i radio, a més de Radio Nacional i de premsa; per 
tant, creim nosaltres que dins aquesta campanya, con
cretament nacional, la nostra aportació el'1.000.000 de 
pessetes, en coHaboració amb les centrals lleteres que 
estan disposades també a fer una campanya, alesho
res, conjuntament creim que amb 1.000.000 de pesse
tes, sera suficient desenvolupar aquesta campanya, ja 
que és una aportació amb altres entitats, tant a nivell 
estatal, com de la nostra propia Comunitat. 

Continuant amb la qüestió de la llet, concreta
ment, respecte de l'experimentació a l'esmena que xerra 
d'experimentació conjunta amb explotacions lleteres 
per a la comercialització de llet pasteurítzada, li he 
de dir una serie de coses, primer de tot, no fa falta 

experimentar res, esta totalment experimentat, n'hi ha 
a mol tes explotacions a nivell de l'Estat Espanyol, jo 
en conec de fa més de quinze anys, que ha estan fent, 
a tates les revistes especialitzades hi ha anuncis de to
tes les maquinaries, vol dir, que no falta cap experi
mentació, basta posar-ha en marxa, en marxa jo sé 
qua1cunes que ja ha estan fent o estan comen~ant els 
estudis per fer-ho, pero que té una serie de proble
mes. Existeix un problema legal que per poder vendre 
aquest tipus de Ilet que és diu testificada, s'ha de fer 
a través de les ramaderies productores que han de ser 
diploma des o de sanitat comprovada, la primera con
dició, aquestes ramaderies han de complir, han de 
complir uns requisits mínims, de sanitat, de con
trol, etc... que, per timt' ens impedeix que aixo, 
de la llet pasteuritzada es fati indiscriminádament 
dins qualsevol grup; i li diré que aquestes rama
deries diplomades són les que esta:iJ. preparades per 
fer-ho i he xerrat ja amb un parell d'elles que pareix 
que ha valen posar en maÍ'Xa. 1 ajudes específiques 
per aixo, n'm ha,ri'hi ha a través de totescom indús
tries lleteres preferents, primera de tates, després aco
plades al Réglament d'estructura, al Reglament Es
tructural de la productió Hetera, també tenen les 
ajudes corresponents, o siglli, que creim qu,,- amb les 
ajudes que hi ha establertes ja a nivell nacional i amb 
les que pot ser que s'incrementin cara a 1'entra
da al Mercat Comú, que és el que ara s'esta pre
parant, són suficients, i no fa falta incrementar aques
tes partides, perque, precisament, he dit són per 
ramaderies diplomades que estan en condicions eco
nomíques més bones per fer-ho, per fer-hi front. 

I entrant als altres temes que són la campanya a 
favor del consum deIs productes de les IIles. Nosal
tres ja en tenim un parell, ja en tenim pressuposta
des en un parell d'actuacions en els capítols d'Indús
tria i Comercialització, es tan programades unes series 
de campanyes i de mostres, concretament de produc
tes típics de Mallorca, de la nostra Comunitat, com 
són demostracions de vins, embotits, formatges, esta 
previst, i la de llet, que li he dit, i deIs seus derivats 
que també esta prevista i que, en aquest moments, no 
creim que facin falta les maneres de promocions, per
que realment de tots els altres productes n'hi ha que 
no són deficitaris, i són deficitaris i els preus deIs 
nostres productes, productes de la nostra Comunitat 
són més cars que els de la península duts, vol dÍr que 
hi ha un consum total deIs nostres productes, no te
nim cap problema d'excedents, en aquest mament, gra
cíes a Déu, i que no fa falta més divulgació. 

Respecte al tema de l'escorxador. Jo estÍc d'acord 
totalment que l'escorxador, farÍa falta un escorxador 
adaptat a la normativa del Mercat Comú, pero dife
resc amb la rorma de fer-ho, p,-'imer de tot, i a~xo ja 
m'ho ha sentit dir un pa~-ell de veg2ldes, que és Ui."} 

problema de l'escorxador, no és un problema de la Co
munitat haver de subvencionar un escorxador per adap
tar-se al Mercat Comú, és un problema intern seu, i 
que ha ha de fer ell concretament i que hi ha línies 
d'ajuda suficients per poder-se adaptar a aquesta es
tructura i n'hi haura cada vegada més. Que s'hagi de 
fer ara? Bé, és que no coneixem tots el període tran
sitori, jo no crec que en bastants anys nosaltres pu
guem exportar carn al Mercat Comú, hi ha tota la di s
cussió del període transitori que hi haura, probable
ment, com a mínim quatre o cinc anys en qué nosaltres 
no podrem exportar carn al Mercat Comú, per tant, es-



1000 DIARI DE SESSIONS / Núm. 32 / 13 i 14 mar~ del 1985 
- n --..=: e • 

pecificar la cosa aviat, enguany, en aquest tema, no 
cree qUé sigui oportú. 

En vista d'aixo, deman que es rebutgin aquestes 

EL SR. PRESIDENT: 
'v 01 replicar, Sr. Diputat, vol replicar? 

EL SR. GARCIAS COLL: 
uracies, ::ir. fresÍdent. Li he de dir, Sr. Conseller, 

el fel que em reconesquí que és necessari que tenguem 
un escarxador adaptat i que seria important que en 
aquest moment, jo li he dit abans, i vosH: no ho ha 
í ucspres em digui que no, perque tenim el periode 
deticnari i tal, la ventat no ho entenc, perque, en 
aquest moment, jo 1i he dit abans i voste no ho ha 
reoalut que inctependent que estem o no estero en el 
lVlercat Comú, seria important tenir aquest escorxador, 
tenir aquest escorxador perque, per ventura, per ven
tura, significa un cost elevat per a ia Comunitat, per 
ventura sí que significa un cost elevat per a la Co
munitat, pero, des de fa temps, l'Administració ha 
anat projectant al pages que es dediqui a oví, perque 
tendría molt bones expectatives cara al Mercat Comú, 
i el que no podem deixar, com íha passat fins ara, 
sempre, i que després deim, els pagesos es comercia
litzin i tal, és que la comercialització no pugui. ser 
feta per aquests pobres pagesos, i aquí és .el proble
ma, per aixo es necessiten les ajudes de la Comunitat 
Autonoma, per aixo creim que aquests 30.00a.ooo pts. 
s'hi han de dedicar. 

Després el tema de la llet, de la Het pasteUJ.-itza
da i el tema de l'experimentació, bé, nosaltres no 
deiem, deim experimentació perque cüneixem i sabem 
que esta ben experimentat, pero un tipus d'acord amb 
certes ramaderies ciiplomades, que jo 1i anava a dir, 
pero com que he vist que la Cambra, ~er v~~~ ,esta 
un poc cansada del d~ba,t d'4gricultura, r:ó ~Q sé, els 
he obviat i no els he dit, pere jo el que ,Ji vtill dir és 
que som con,scient que nomes poden ser les ram~de
ries ruplomades, pero que és Ílecessari que hi hagi 
una política de Governen un terna, damunt aquest 
tema, independentment que sapigUem qué es poden 
aconseguir aju~es a través qelReglament d'EstruCtu
ra Lletera, indenendentment d'mo. Per aixi> creim que 
és necessari qqe es- faci aqueixa acció, i el tema de la 
llet pasteuritzada, per molt que hi ha tIna campanya, 
diguem, naciorial, i per molt que es facin campanyes i 
que diguem que aquí consumim el 20 % de llet pas
teuritzada, bé, sabem que és un producte que fa molt 
poc temps que a les nostres illés es dóna i és Un exit 
que es consumesqtii un 20 %, mo em dóna molta 
més raó, que, per ventura, amb 10.000.000 aqueixa Ca
munitat Autonoma bastaria per passar al 50 %. 

Maltes gracies, Sr. Conseller. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Sr. Conseller. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Només una paraula. Precisament si sense propa

ganda ha augmentat el 20 % crec que amb melt poca 
podem arribar al 50 %, i no fa falta gastar tant, per
que sense gastar-ne ha anat introduint-se ella mateixa. 

A mi em fa por tot aixo d'escorxadors, i em fa 
malta de por per l'experiencia que hem estat passant 

damunt la rendabilitat deIs escorxadors, en ficar-nas 
ara en una qüesLlO, sense haver esrudlat a fans, en 
aquest moment, i posar 30.U0U.000 pts., aixó em pa
reix que és un carree de consciencia, en aquest mo
ment, embalar-nos sense tenir aquests estudís previs, 
tenint en compte que, en aquest mament, no tenim 
possibilitats d'exportar al Mercat Comú, encara, tenim, 
tenim un periode transitori que ens passara aixo. In
dependent d'aixo, nosaltres per poder entrar carn en 
el Mercat Comú i pensar en exportació de xots, hem 
de tenir molta més producció, no podem anar a ex
portar 10 xots cada setmana o fer una exportació con
juntural de 10.000 xots a un moment determinat, aixo 
necessita tota una programació, primer de producció, 
i després de canal de comercialitzaeió que s'han de 
fer. Per tant, embalar-nos ara, sense tenir res de tot 
aixo, i per a enguany en 30.000.000, em perdani, pero 
em pareix que és excessiu. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
1, acabat el debat, passam a la votaeió d'aquestes 

esmenes, conjuntament, 157, 159, 161, 162 i 164. Per 
tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aques
tes esmenes, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 

d'aquestes esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 

Abstencions, no n'hi ha. 
Vats a favor, 23; vats en contra, 27. 
Queden rebutjades aquestes esmenes. 
1 passam al debat de l'esmena ... 
Per explicació de vot, té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFlLA PONS: 
Gracies, Sr, President; per explicació de voto 
El nostreGrup ha donat supórt al bloc d'es~enes 

pr~~~ntat pel Grup Socialista perque ens sembla e~pe· 
ci¡;tlment interessant aquesta feina, o ,que sortissm 
aciuest~s partidt!s de promocionar els pro!iuctes de la 
nostra agricultura i ramaderia, i no tan soIs en la 'pro· 
!illcéió lÍetera o el prohleII,la de la caI11, Tots sabem 
les djficuliats. que ten,en eis nóstres sectors primaris 
i com aquestes dificultats es v~en augment~des pe] 
fet de temí- lffia torta competencia c\.e_ productes exte· 
riprs que vénen, a més, promocionats. per unes fortes 
campanyes de propaganda que les nostres explotacions, 
pel fetde ~er tan peJites, no poden assumir ni poden 
organitzar. Així i tot, ~l_nostre Crup pensa que no es 
tracta que l'Administració de la ComUnitat Autonoma 
es conegui de forma protagonista una fundó que como 
pet, en primer lloc, als mateixos interessats, als ma· 
teixos productors, pero que sí que es tracta de coI:la· 
borar amb ells per augmentar el cocient d'aquests pro
ductes que, a més, creim que no tan soIs es podrien 
veure augmentats cara als habitants de les Illes, sinó 
també als turistes, als nostres visitants, que són uns 
possibles consumidors, especialment pel que fa a vins 
i formatge. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat, de la seva explicació, 
1 ara li concedesc la paraula, per defensar l'esme

na 224, que té voste viva. 
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EL SR. ORFILA PONS: 
Sí, donat que és una esmena que podria anar in

closa dins aquest bloc que el Partit, el Grup Socialis
ta ha defensat, nosaltres la retiranem per evitar una 
doble discussió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Queda retirada, i passam a la votació de la Sec

ció 15. Per tan!, les Sres. i Srs. Diputats que votin a 
favor de la Secció 15, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de la 
Secció 15, es volen posar drets, per favor? Poden seu
re, moltes grades. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

Vots a favor de la Secció, 27; vots en contra, 23. 
Aquesta Presidencia decreta un descans de deu 

mínuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Recomen~a la Sessió. Per debatre la Secció 17, a 

la qua! es mantenen vives 7 esmenes, perdonin, la Sec
ció 16, a la qual es mantenen vives 2 esmenes. Per de
fensar la primera esmena, la 181, té la paraula el Sr. 
J osep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Se'ns ha comunicat pel Conseller d'Inferior que el 

Govern havia ja suprimít, d'aquest capítol havia supri
mít la partida d'aquests dos tecnics administratius i 
d'un administratiu, per tant, l'esmena es retira. 

EL SR. PRESIDENT: 
Queda retirada l'esmena 181. 
1 passam a! debat de l'esmena 182. Per defensar-Ia, 

té la paraula el Sr. Josep Alfonso Villanueva. 
Sr .... , té voste la parauIa. 
El Diputat Sr. Jaume Llull, té la paraula. 

EL SR. LLULL BIBILONI: 
Moltes gracies, Sr. President. Aquesta esmena fa 

referencia a dos aspectes concrets, un aspecte a Ca
ses Consistorials i l'altre a cementiris. Pel que fa a les 
Cases Consistorials, no es veu rnalament que hi hagi 
i.I¡les disposicións monetaries del Govern, per tal de 
considerar que les Cases Consistorials, moltes d 'elles, 
formen part d'un patrimo.n.i, moltes de vegades de di
fícil suport per part deIs Ajuntaments, s'ha donat el 
cas que, per exemple, fent renovacions, per exemple, a 
l'Ajuhtament de Petra, renovant una paret, s'han tra. 
bat pintures perque corresponien a l'antic hospital .. ~, 
també per adequar-Ies al servei pñblic que presten, 
tant per la dignitat deIs funcionaris, com pel servei a l 
públic, per tant aixo sí que creim que és important, 
pot ser interessant donar-los una subvenció, una aju
da sobretot als Ajuntaments petits que no estiguin en 
condicions de fer-ho. 

Canvía totalment quant a cementiris, perque pen
sam que aquí, abans de tot, s'lla de fer una pondera
ció de les condicions en que estan. Les condicions que 
es produeixen als cementiris és que a causa de la forma 
en que s'administren es produeix, en primer lloc, una 
equiparació de títols, en espera del día de la mort, és 
un costum curiós aquest, contrasta de vegades amb 
altres zones, per exemple a la península, on els reco
neixements deIs títols fa al mort, en el mateix mo-

ment i no es fa en vida; es dóna un espai sense ocu
par, aixo també és important, és donen espais, per 
exemple, sense ocupar que estan trenta anys, deu, 
quinze, vint, etc .... , un temps, puc donar testimoni 
d 'aixo, del 51 al 82, per exemple, tombes sense ocu
par, solars sense fer, hi ha problemes de manteniment, 
mol tes vegades els Ajuntaments no tenen aprovades 
les taxes corresponents a manteniment, aixo dúna com 
a conseqüt:ncia que hi hagi un abandonament deIs ce
mentiris i, mohes vegades, realment, no és agradable, 
ni molt manco, la visíta; no fa molt va sortir als dia
ris que havia, cree que a un cementiri, no record 
d 'on, que havia caigut una paret i el Consistori estava 
discutint a veure qui era responsable del manteniment 
d'aquesta paret. Es donen fets molt més greus, enca
ra, i aixo sí que, des del punt de vista social, g'ha de 
catalogar com una lacra social que és l'especulació de 
les tombes. Puc donar testimoni també que, per exem
pIe, en preus oficials , 30.000 pts., a nivell privat e con
verteixen en 75.000, hi ha esp eculacions a transmis
sions de títols, intervius, en la qual cosa hern arribat 
que la lacra aquesta, dic, es doni al darrer extrem de 
la persona que és ja quan es mor. _ S'ha donat el cas, 
també que, per exemple, una vídua que estava enter
rada al costat de l'home, acudesqui als familiars de 
l'home, amb I'anomenat títol de propietat, que és fals, 
que no és tal títol de propietat, sinó un dret d'enter
rament, i com a títol de propietat no hi haud\. cap no
tari que l'accepti, i argumentant que ella tenia el dret 
d'enterrament, no va voler que a la cunyada l'enterras
sin, ja em teniu l'entenador, els familiars i el mort 
donant voltes (Rialles); vol dir que el cas, dic, és així, 
i són experiencies. Hi ha acaparació de títols, per exem
pIe, de 36 nínxols a nom d'una família, no .. , d'enter
rats, hi ha per exemple, a l'hora d'enterrar, per man
ca de disponibilitat pública, que un senyor argumenta 
que son pare fa dos mesas que esta enterrat, com si 
el mort pogués contamjnar l'altre, aixo dit per un uni
vetsitari, vull dir que estic parlant de temes impor
tants. Pens que hem parlat tin poc abó, ja deixaÍlt un 
poc l'aspecte tetric que pugui tenir aixo, crec que no 
son els morts que necessiten ajuda, sí els víus, fomen
tem, ajudem l'escola, el treball, el lleure, rhabitatge, 
i si el Govern vol fer un pla d'ajuda á cementiris, pri
mer que canvñ les condicions aquestes que he expres
sat i, llavors, si ho ha d'estudiar uha ajuda rus Con
sistoris, . perque donin un servei social, que creé que 
és un servei mínim que ha de tenir Ulla persona (¡ue 
ha convivit, g'ha respectat, en el moment de morir-se 
i que tanmateix per aquest viatge no necessiten bea
ces, simplement que si el Govern vol ajudar, que co
menci pe!' canviar les condicions aquestes que he ex
pressat, que són certes, arnés, hi ha una constancia. 
Cree que, si el Govcm ho vol fer i continua.. .. t amb 
aquesta filosofía que, almanco, si vol donar aquesta 
ajuda que posi per condició als cementiris, que no si
guín transferibles i que els Ajuntaments se'ls guardin 
perque és que realment és així, no tenen on caure 
morts. 

Gdtcies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. El Sr. Jaume Llom

part, ConselIer, té la paraula. 

EL SR. LLOMPART SAL VA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Si he de dir la 
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veritat, amb aquesta esmena, no encamina el fons de 
la qüestió, quan la vaig tenir a les mans i la llegia, 
vull dir aquests tipus ae transferencies, sense un ob
jectiu ens pareixen totalment rebutjables, resulta que 
sí que se sap quins són els objectius, o sigui, real
ment és «reforma y remozamiento», diu l'esborrany de 
la memoria, encara que a la memoria no hi sigui, «re
forma y remozamiento de Casas Consistoriales y Ce
menterios». Jo, Sr. Llull, li he de tractar aquest punt 
en dues parts, la finalitat de posar en el Pressupost 
aquestes quantitats esta clara, per a Cases Consisto· 
rials i per a Cementiris, pero ja mai la Comunitat Au
tonoma, el Govern de la Comunitat Autonoma pot en
trar en uns drets legals deIs municipis, en aquest cas, 
el que faríem nosaltres, seria anar en contra de l'au
tonomia municipal, no ens podem ficar si els Ajunta
ments tenen unes taxes aixÍ, o així des:a, si tenen les 
sepultures no en propietat, pero sí en ÚS, en un temps 
determinat, si existeix IDla documentació x i denega o 
cedeix tot aixo, no ens hi podem ficar, perque és una 
cosa propia deIs Ajuntaments, nosaltres el que sí fé
rem, em referesc a rany passat,4o que va comen<;ar 
aquesta ajuda, va ser amb carree al fons, al fans que 
donava rEstat, el Govern de l'EsJat, i aíxo no ere.l 
subvencions, que quedi cIar, dins aquest any passat 
no eren subvencions, eren IDles ajudes que es dona
ven mitjam;ant la presentació previa deIs correspo
nents plans de les propostes i damunt aixo es va fer 
i es va executar i es va justificar, mitjans:ant certifi
cacions d'obres aquestes ajudes, pero aixo d'enguany 
és distint, esta indeterminat en el Pressupost i es po
dran fer subvencions, que ja hi haura una altra esme
na, i podrem explicar, que quedi clar, que aqllesta es
mena que vostes presenten no es pot admetre, i no es 
pot admetre, perque el que he sentit jo, aquí, Sr. Llull, 
és que vosre ha parlat d'unes coses on nosaltres no 
ens hi podem afiear, precisament, cree que hiha una 
altra esmena, unaaltra Pregunta en uns dies proxims, 
s.obre una altra qüestió municipal, i sortira ben cIar 
que és el qu~ pot fer la . Comunitat Autonoma o que és 
el que pot fer la Delegació del Govern en aquestes 
qüestions. Per tant, aquesta esmena, repetesc, no és 
admissible. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller. Vol replicar, Sr. Di,. 

putat? 

EL SR. LLULL BIBILONI: 
Sí, gracies. Jo repetese i m'he de reiterar en el 

que he dit, és a dir, no s'ha demostrat amb la inter
venció del Conseller, que es canvien les condicions ob
jectives que hi ha dins els cementiris, i jo dic i he de 
mantenir que amb aquest sistema d'actuació, el Go
vern l'únic que fa és subvencionar que aixo es conti
núi produint. Ha parlat de l'autonomia municipal, bé, 
aquest és un tema de l'autonomía municipal i de l'ac
tuació del Govern cap als municipis que seria moIt 
llarg i, per ventura, fora d'aquest moment parlar-ne, 
jo sí m'atrevesc a dir, ara ja, que, quant als munici
pis, quant al tema d'Ajuntaments, el Govern, per ven
tura, va des de la impotencia, des d'una inconsciencia 
de la seva personalitat, ell diu autonomía mIDlicipaI, 
jo també die autonomia de Govern, i, en qualque cas, 
fins i tot, amb una falta de respecte, del Govem als 
Ajuntaments, i podría parlar-ne, d'aixo. Jo, simple-

ment, cree que són els vius que necessiten ajudes, els 
Ajuntaments, per si mateixos, per si mateixos tenen 
mitjans perque són rebatibles els mitjans que tenen 
en fundó de la població, d'uns estudis de la població, 
no tenim perque mantenir ciutats de morís, que no 
són necessaries, s'estan implantant altres sistemes, na· 
vors els Ajuntaments s'embarquen en una aventura i 
no tenen mitjans per mantenír-Ios, tothom és conscient 
d'aixo, i és que els Ajuntaments no necessiten ajuda 
d'aquest tipus, í, sobretot no crec que es necessiti una 
ajuda per a una subvenció, és a dír, subvencionar un 
senyor que es fa una tomba, en espera de quan es 
morí o quan es «murga», que deiern un temps, quan 
és IDla data que és la més incerta de totes. Cree que 
són els vius que necessiten ajuda, i prou, no hi ha mo
tiu per donar doblers als morts, repetesc que per a 
aquest viatge no es necessiten beaces i sobretot, faig 
meya una frase molt antiga «deixem els morts que en· 
terrin els seus morts)}. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Jaume Uull. El Sr. Jaume 

Llompart té la paraula. 

EL SR. LLOMPART SALVA.: 
Sí, Sr. President. No l'acab d'entendre, aIXO de 

vius i morts, al final, en tot cas em permetran que ex
pliqui una aneedota, pero li vull dir al Sr. Llull, que 
cree que té aquest problema mal enfocat, la Comuni
tat Autonoma, el Govern de la Comunitat Autonoma 
no fa tombes, és l'Ajuntament que les fa, pero, per 
exemple, un cas concret, que hi ha avui i es fa feína 
a aquest eetnentiri de la segtient manera. El deposit 
de morts, la capella que hi ha alla, la eonducció d'ai
gües, etc.... és objecte d'una ajuda per part de la Co
munitat Autonoma, no fa tombes, en tot cas, hi afegi
rem, suposem els caminals, etc .... , pero tata la resta 
és qüestió, tot, tot el del cementiri és güestió munici
pal, amb obligació, segons la Llei Municipal, perO. aixo 
no vol dir que no hi pugui h~ver unes ajudes al~ ce
mentiris, per part de la Comunitat Autonoma, del Go
vern de la Coi:hunitat Alitonoma per arreglar fantes 
coses que l'Ajuntament no té possibi1it~t~ principal
ment en aquests c~mentiris de pobles petits. 

1 amb aquesta .anecdota, amb aixo de VÍus i morts, 
li recordaré o li diré que quan jo era estudiant, corria 
entre nósaltres un probiema matematic, bé matem~tic. 
si és que ho fos, i es posava el següent: mig cranc 
viu és igual a mig cranc mort; quan es donava la sa
ludó resultava que un cranc viu era igual a un crane 
mort. 

Moltes gracies, Sr. President. 
(Rialles). 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Srs. Diputats. 
No em pensava aquest tema fo~ tan graeiós. (Ria

Hes). 
Passarem a les coses serioses, i anem a votar. 
Acabat el debat d'aquesta esmena 182, deman als 

¡Srs. Diputats que votin a favor que es posin drets, 
per favor. Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
d'aquesta esmena, es volen posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen. No n'hi 
ha. 
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Vots a favor, 21; vots en contra, 25, 26. 
1 passam a la votació de la Secció 16, que no té 

més esmenes, perque han estat retirades pel Grup Es
querra Nacionalista la 226 i 227. 

Per tant, a la Secció 16, les Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor d'aquesta Secció, es volen posar 
drets, per favor? Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres, i Srs. Diputats que votin en contra es 
volen posar drets, per favor? Poden seure, moItes 
gracies. 

ha. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen. No n'hi 

A favor, 26; en contra, 21. 
Queda aprovada la :::iecció 16. 
Passam al debat de la Secció 17, que fa referen

cia a Obres pú.bliques, respecte de la qual es mante
nen vives set es menes, tres del Grup Socialista i qua
tre del Grup Esquerra Nacionalista. Pel que pertoca 
a les del Grup Socialista, se m'ha dit que es defensa
ran conjuntament pel Diputat Sr. loan Francesc, Sr. 
Francesc Triay Llopis. Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
MoItes gracies, Sr. President. Voldria especificar, 

en primer lloc, que defensar¿ conjuntament la 165 i la 
166, i que la 168 sera defensada per un aItre Diputat, 
separadament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Conforme per l'aclariment. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Després de les gracioses intervencions del Diputat 

i de la Presidencia, voldria entrar en un tema que, sen
se massa import economic, en l'esmena que defensam, 
creim que té una gran importancia per a la racional. 
correcta i generalitzada ordenació urbanística de les 
Iiles Balears. Les dues esmenes que defens tan refe
rencia a les inversions, tant propies de la Conselleria, 
com de les Corporacions Locals-, a través de subven
cions, en materia de planejament urbanístico L'altra 
valoració és que aquestes inversions de 5.000.000 en 
cas de transferencies, de subvencions i de 3.000.000 per 
part d'inversió propia són realment insuficients i real
ment desproporcionades en les autentiques necessitats 
deIs municipis de les Illes en general de la Comunitat 
Autonoma. Creim que no basta dir que els Ajunta
menís no tenen formulades més peticions, que s'esta 
en vies de dotar d'instruments urbanístics basics tots 
els municipis de les Illes per cóngelar, perque crec 
que així ho han de valorar, a 5.000.000 pts. les neces
sitats d'ajuda, dins el total conjunt del que són les 
obligflcions urbanístiques municipals, de congelar a 
S.DDO.ODO pts. tates les seves necessitats. Cree que hi 
ha molts de capítols d'impuls al planejament urbanís
tic i a la gestió urbanística que, difícilment es podran 
enfrontar, que dífícilment es podran desenrotllar amb 
aquestes minvadíssimes quantitats. Esta bé que hi hagi 
un objectiu, per altra part encara inasequible, en 
aquests moments, i fa ja temps el ConseIler d'Obres 
Públiques ens expressava la seva voluntat i previsió 
que en el termini d'un any estarien conclosos els pIa
nejaments urbanÍstics de tots els municipis de fes 
Illes, realment fa un any i mig d'aquesta afirmació, i 
crec que s'ha avant;at realment poc, no és estrlctament 
la seva responsabilitat, ho sabem, perque és la respon
sabilitat dels Ajuntaments, pero aquest impuls ha 

d'existir en tot mament, per fer arribar a aquest port 
i, SI realmem hi na autentlques deflcléncies de vomn
tat municipal, doncs suostuwr-la per la voluntat del 
Govern de la Comunitat Autonoma, per arribar a com
plir aquest objectiu. Pero mxí i tot, encara que aquest 
objec[lu estas avui cobert al 100 % quant que els mu
niclpis tenguin delimitacions de sol urba o normes sub
sidiaries o plans generals, crec que no acaba aquí, en 
absolut, l'obligació del Govern d'impulsar el planeja
mento En pnmer lloc, perque, coro tots sabem, es va 
fer una adscripció de figures de planejament mlm
mes, en funció d'Ut"les necessitats o d'unes disponibi
litats pressupostaries i que, per tant, s'havia d'anar a 
cobrir el mmuro de territori amb les figures més ele
mentals, i creim que ja, passats dos, tres, quatre anys, 
segons els casos, d'estar en vigor aquestes figures s'ha 
d'anar a un millora de la qualitat, s'ha d'anar a una 
millora del nivell, hi naura molts de municípis que 
no tenen delimitació de sol urba, avui per avui, ja, la 
Conselleria, el Govern de la Comunitat Autonoma, hau
ría d'estar impulsant que passassin a norma subsidia
ria, hi ha molts de municipis amb uns forts interessos, 
amb unes fortes expectatives turístiques i, per tant, 
amb una necessitat intensa de planificació total, que 
tenen ll0rmes subsidiarles i que h,mrien ja d' ,:star tre
ballant, que haurien d'estar ja treballant per un Pla 
General Municipal; tot a<;o, logicament, exigeL,( l'im
puls, exigeix la iniciativa del Govern de la Comunitat 
Autónoma a oferir aquestes millores substancial s de 
planejament i oferir-Ies d'una manera generosa, per
que no hi ha dubte que la manera més economica que 
té el Govern de la Comunitat Autónoma d'aconseguir 
una millora de l'ordenament urbanístic és el que pu
gui gastar en les subvencions en aquests treballs de 
planejament. Pero és que, a més, no acaba aquí, el 
planejament d'ambit municipal no acaba, cree jo el 
que hauria de ser l'obligació permanent d'aquesta Con
seHeria, i és que, com sabem, difícilment, o cap resul
tat o pocs resultats, com ens diu l'experiencia s'obte
nen deIs planejaments, si no hi' ha, darrera l'aprova
ció definitiva d'un planejament, una voIuntat decidida 
de dur-la a la realitat, i dur a la realitat del planeja
roent urbanístic exigeix nous documents de planeja
ments, planejaments especials, inventaris, cathlegs, 
plans de reforma interior, etc .... , de disciplina muni
cipal, en molts de casos, i són els casos en ,coneret als 
quals jo em referesc, que si no són incentivats, si no 
són impulsats, si no són, en una paraula, ajudats eco
nomicament i assessorats tecnicament per quí ho pot 
fer que, en aquest cas, és la Conselleria d'Obres PÚ
bliques del Govern, difícilment es faran i, per tant,. no 
haurem arribat als resultats que volíem arribar amb 
la generalitzada planificació deIs termes municipals, i 
cree que aquest tema de IH gestió urbanística, es un 
tema on hi ha hagut molt poca actuació, cap actuadó 
diria, i voldria que se'm corregís si no és exacte, per 
part del Govern, i que exigeix l'impuls més fort des
prés de la planificació, hi ha moltes actuacions, mol
tes urbanitzacions, molts de problemes a tots els Ajun
taments a resoldre, urbanitzacions mal acabades, de
ficitarles, urbanitzacions que ja han desaparegut els 
seus promotors inicials i que unes associacions de pro
pietaris o de veinats s'han de fer carrec d'unes obres, 
hi ha reparceHacions pendents per tot, per tots els 
termes municipals que tenguen un mínim d'envergadu
ra urbanística, tot aixo exigeix partides pressuposta
ries, realment molestes dins l'amplitud de les previ-
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sions d'inversió que maneja la ConseHeria d'Obres PÚ
bllques, pero que poaen aonar resultats moit sólids, 
mUa ue iULur u tuca lOn.lCHdCiO Ué leS nus .. res lHes, 
igua.i.ITlcllt cal cllr que el1l1Cllffiént la Conseuena d'Obres 
t'UOllCjues poura our enuavan¡; aULen¡:¡cs elocuments ele 
pmIllncaclO a l'am.Olt d:wa o a aman ae comurutat 
AULunuma, ae toca l'acnvuat i de 101:S els tenomens 
d'mcwenCla terriwrial amo partides com la de 3.000.0uO 
p1S., que, encara que s'nag.in de sumar, ja ho sé, a 
qualcuna aUra que n'hi na d'anys amenors i que no 
s'na unlÍtzat ael rons de Compensació Interterritorial, 
díticüment poarem ser el que crec que hauríem de ser 
amo eiS ternes de }'ordenació del territori, que hau
ríem de ser una regió de punta perque de punta són 
els proolemes que tenim, de punta és la lllcidencia tu
risme damunt la fragilitat d'unes illes amb uns valors 
paisatgístics naturals destacats, i crec que amb aques
tes aportacions, no tan soIs no serem una regió o una 
Comunitat que marqui a les altres els camins a seguir, 
sinó que ni tans soIs crec que arribarem a la famosa 
modificació del Pla Provincial, sobre el qual es veu que 
hi ha caigut un profund silenci que, de totes maneres, 
no és un objectiu final, en absolut .... del que ha de ser 
l'ordenació d'aquestes Illes Balears. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el Con

seller d'Ordenació del Territori, Sr. Jeroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Voy a ha

cer una respuesta que, forzosamente, va a ser muy bre
ve a la intervención del Portavoz del Grupo Socialis
ta, porque prácticamente él mismo se ha dado la res
puesta, y yo voy a tener que repetir lo que ha di~ 
cho él. 

En la primera de las eniniendas, la referida al pla
neamiento mUnieipru, yo tengo que recordar y ratificar 
sus palabras, la responsabilidad lio es de ia Conselle
ría, la iniciativa es de los Ayuntamientos, y son ellos, 
y exclusivamente ellos, los que tienen que asumir esta 
responsabilidad. La ConselIeria, indudablemente, ha 
impulsado, ha promovido; ha potenciado, ha ofrecido, 
ha hecho todo a los distintos Ayuntamientos, pero la 
voluntad política no está en la Conselleria, sino que 
tiene que estar en cada uno de ellos para seguir ade
lante el planeamiento. Decía el Sr. Triay que, en un 
primer momento, caando se inició esta campaña de 
dotación de una figura de planeamiento a todos los 
municipios de nuestras islas, se adscribieron unas fi
guras mínimas én funci6n de unas disponibilidades 
presupuestarias, yo no sé realmenté cómo se hizo esta 
adscripción, pero a juzgar por las consecuencias y por 
lo que nos van diciendo los distintos Ayuntamientos 
con los que hablamos, resulta que no se adscribieron 
figuras minimas, sino que en muchos casos, figuras 
máximas, y me voy a explicar. Muchos de los Ayunta
mientos que habían planteado, inicialmente, redactar 
un Plan General, posteriormente, están cambiando de 
opinión y están pensando que van a redactar unas 
normas subsidiarias porque no se ven con fuerzas in
ternas para sacar adelante un Plan General, no sólo lo 
que es la redacción, que ya es difícil ponerse de acuer
do en la redacción de un Plan General, sino porque 
ven las consecuencias que después supone en el futuro 
la gestión de este Plan General, gestión que resulta di-

fícil para muchos Ayuntamientos con su composición 
política, con su estructura admmistrativa burocrática. 
La Conselleria, no sólo ha ofrecido el apoyo de sus 
equipos, de la propia Conselleria, sino que incluso exis
te una empresa mixta en la que hay participación de 
la Comunidad Autónoma y los ConseUs Insulares, 
corno es GESUR, una empresa precisamente de gestión 
urbanística, creada para dar esta ayuda a los Ayunta
mientos y ofrecerla, y en algún caso, Ayuntamientos 
que ya han aprobado su Plan General, efectivamente, 
han acudido en ayuda, en petición de ayuda para la 
gestión de estos Planes Generales. Otros Ayuntamien
tos que los tienen aprobados no hllii pedido ayuda, su
pongo, que porque tienen posibilidades económicas su
ficientes para poderlo hacer, sin nec<:sidad de contar 
con la Conselleria. Otros no tienen aprobado Plan Ge
neral, no se les ha planteado todavía este problema 
de gestión o este problema de desarrollo posterior, de 
planes de reforma interior de reparcelaciones, etc .... 
de todos estos procesos, más de detalle, consecuencia 
de un planeamiento de carácter general y que, eviden
temente, irán surgiendo, pero que, de momento, no 
han surgido, y no han surgido porque como, repito, 
los Ayuntamientos o no tienen aprobado este planea
miento o teniéndolo aprobado no se consideran con 
fuerzas por las razones que sea, y desde luego entien
do que no somos nosotros quienes para juzgar las ra
zones últimas de los Ayuntamientos, no se ven con 
ftierzas para hacer este desarrollo posterior. Otros mu
chos Ayuntamientos se encuentran con que están revi
sando unas figuras de planeamiento que tenían, la ma
yoría de estos municipios r..randes e importantes, corno 
me recordaba el Sr. Triay, que son los que van con 
más retraso, porque están revisando unas figuras de 
planeamiento que ya tenían, por lo tanto no es inexis
tente, y que algunos de ellos se preguntan por qué em
pezaron a revisarlo, si no saben exactamente 10 que 
quieren revisar. De modo que yo creo que la adscrip
ción no se hizo de unas figuras mínimas de planéa~ 
miento, sino qUé creo que, por el contrario, en algunos 
casos, de alguna manera, se obligó o se convenció al 
Ayuntamiento de que tenían que iniciar tiria revisión 
de sú planeamiento vigente sin que éste Supiese que 
es lo que iban a revisar, y se encuentran con que én 
el momento inicial de fijar simplemente los criterios 
básieos de la revisión no consiguen ponerse de acuer
do, porque nó saben que es lb que qUieren revisar de 
'SU plnnea:miento~ Comprenderá el S:r. Triay que ése 
no es problema de la Conselleria, silla que es proble
ma de todos y cada uno de los Ayuntamientos. En 
concreto, le puedo decir que de las partidas que había 
en el año 84, sobraron casi 7.000.000, .UilOS que han so
brado en la liquidación de presupuesto y, me parece 
que unos S de ellos que ya se hizo una 01?0rtuna trans
ferencia de crédito para destinarlos a otra finalidad, 
a otra inversión, porque iba a sobrar este djnero. Si 
en el año 85 se viese que falta, no habría ningún in
conveniente, igual que el año pasado hubo que hacer 
una transferencia para bajar el crédito disponible, 
este año lo haríamos a la inversa, el presupuesto tie
ne una flexibilidad suficiente como para que se pueda 
destinar, pero la experiencia que tenemos hasta aho
ra y de las sucesivas peticiones que han hecho los 
Ayuntamientos, no parece indicado, en estos momen
tos, el que haya que incrementar esta partida, ojalá 
sea así y no tendremos ningún inconveniente, a través 
de los mecanismos previstos en la Ley, en incremen-
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tar esta partida a costa de otras inversiones, porque 
compartimos su teoría de que es una partida esencial, 
lo que evidentemente no va a hacer esta Conselleria, 
porque no es su estilo de actuar, ni es el estilo del 
Gobierno, es ir forzando a los Ayuntamientos, obli
gándoles, exigiéndoles, interviniendo en lo que son sus 
propias competencias y sus propios problemas. 

En cuanto al planeamiento supramunicipal, usted 
mismo lo ha dicho, además de los 3.000.000 que figu
ran en el presupuesto, existe una partida de 10.000.000 
en el Fondo de Compensación del año 84, no utilizada 
todavía, que se utilizará, de modo que lO y 3 son 13, 
que se acercan 'bastante a los 15 que usted decía. Por 
otra parte, hay una serie de estudios sectoriales que 
no se financian con los créditos de planeamiento ge
neral, sino que con cada uno de los programas dife
rentes, por ejemplo, Planes de Carreteras, Planes de 
Saneamiento, etc .... , hay unas partidas de medio am
biente, partidas de Inversión en carreteras, se pueden 
hacer planes en otras, o sea, financiar estos planes, 
además de con el personal propio de la Conselleria, 
utilizando otras partidas específicas de cada uno de 
los programas, y no precisamente de los programas de 
planeamiento general. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr. Conseller. \/01 replicar? 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí, gracies, Sr. President. El Grup Socialista creim 

que reaIment l'autonomia municipal mai no pot estar 
en contradicció amb l'aprovació del Govern, que és, 
sera també, i li marca la Llei del SOl, i sUpOs que for
ma part de la seva política, en termes generics, d'im
pulsar i de fomentar el planejament urbanístic, d'im
pulsar i fomentar la gestió urbanística, o sigui. el de
senvolupament real deIs planejaments aprovats. 1 no 
veim, en absolut, reflectida en el Pressupost aquesta 
intenció polÍtica, no hi és, no hi ha més que. un con
timiisme, un seguiment, dir que no ens demanen, per 
tant no feim, i no és així, no ens demanen per tant, 
com que hi una manca de coneixement per la realitat 
del que és el desenvolupament d'un Pla General o 
d'una norma subsidiaria, a~ ha de ser supí per a l'ac
tuadó del Govern, plantejant obertament les ajudes 
que pot donar de tots tipus economic i tecnic per dur 
endavant aquests planej~ments aprovats. ~s ben cert 
que s'ha de fer un repartiment de figures mínimes, 
llevat de determinades illes, en concret a Menorca, on 
hi va haver una reivindicació del Pla General coro a 
figura de planejament, als municipis i al Consell In
suIar, i d'~ no n'esta contrarestat per la seva for
mació certa que hi ha municipis que han demanat da
valuar el seu planejament, pero els municipis dema
nen davaluar el seu planejament, precisament, perque 
qui els hauria d'aclarir aquestes idees i llevar-los la 
por cap a la gestió- urbanística, els ajuda a aquesta 
davaluació, en aquest cas, el Govern de la Comunitat 
Autonoma, perque un planejament per normes subsi
diaries significa que hi ha absencia de pr ogramació, 
absencia d'estudis econonllcs fh"laIlcers. absencia de 
responsabilitats, per tant, a($o no és, en absolut, ab
sencia degrans creixements i de grans urbanitzacions 
per executar urbanització i per executar els espais pú
blics, per tant, aquesta situací6 de baixa davaluació 

és, precisament, una de les consequencies més cIares 
d'aquesta manca d'actuació per part de la Conselleria. 

Nosaltres ja consideravem simptomatic el cunvi 
de denominació de la seva Conselleria, que era, ante
riorment a la constitució de la Comunitat Autonoma, 
~l Consell General Interinsular, d'Ordenació del Terri
tori. i que vos te, amb molt bon criteri, va eanviar a 
Obres Públiqu s i Ordena i del Territ i, peJ:o aquest 
"ímp toma q llJ t mem que aQ<> e a una despreocupació 
cada vegada més gran pels problemes de l'ordenació 
de l 'ur banisme, pens, no hi ha dubte que, en s ho con · 
firmen, absolutament , les partides pressupostaries que 
ens presenta vos te enguany, creim que es va, sirnple~ 
ment i exceptuant el treball administratiu i obviat de 
la Direcció Provincial d'Urbanisme, es va directament 
cap a una extincib t o tal de l'actllació u rbanística, de 
l'impuls al foment des del Govern de la Com unitat 
Amenoma, cree que a~o és m olt preocup ant, i que pe 
les partides aquí presentades, p r la deixada d'obliga
ció i , precisament, per l'espiral que suposa, perqne, 
com han de vernr a demanar al Govern de la Comu
nitat Au ten oma suporl per a la gestió urbanística eIs 
Ajuntan) nts que són eIs menys informats, eIs que 
manco coneixem ents, eIs que manco tecnics tenen, si 
de de la Cvmunitat Autonoma no existeix a questa 
preocupació . aquesta voltmtat d 'arribar-bi ? 

Moltes gracies. 

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

ConselIer? 

EL SR. SAIZ GOMlLA: 
Sí, Sr. Presidente. Sr . Triay, creo que se ha exce

dido usted en sus afirmaciones al decir que no exist e 
ningún interés por part e de la ConsellerÍa y, al. con
trario, es la propia Conselleria la que provoca la de
valuación, yo creo que esta exp1i~ación que usted ha 
dado a la Cámara, sobre la ventaja de los Planes Ge
nerales sobre las Normas Subsidiarias, tendría que ex
plicársela a cada uno de los Ayuntamientos, no a mí. 
Yo conozco perfectamente cuáles son las ventajas y 
cuáles son los inconvenientes. Evidentement~, nu.estro 
Gobiern(}, que no es en absoluto intervencionista, y 
eso es evidente nuestra filosofía política es radical
mente diferente, lo que no va es a obligar, aunque sea 
moralmente, a ningún Ayuntamiento a que tome una 
actuación o a que tome otra, lo que si hace es, cean
do se le pregunta, y aunque no se le pregunte, cum
pliendo esta iniciativa que usted elice que debe tener 
y tiene, es explicar claramente a cada Ayuntamiento 
cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes 
de asumir Ut,a u otra figura de planeamienio, una vez 
explicadas con toda honestidad y limpieza, cuáles son 
las ventajas e inconvenientes, y ofrecido el apoyo eco
nómico y técnico para cualquiera que escoja, corres
ponde única y exclusivamente a los Ayun1amientos de
cidir cuál tiene que ser la figura, desde Juego noso
tros no vamos a intervenir en absoluto, y lo que es 
evidente es que pretender buscar tres pies al gato di
ciendo que el cambio de nombre de la Conselleria ya 
era un síntoma de lo que iba a ocurrir, por favor, 
cuando el ConselI General Interinsular tenia la Conse
lIeria de Ordenación del Territorio, no tenía en abso
luto ninguna competencia más que de Obras Públicas, 
creo que eso sí que ya es ... 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Passam a la votació de les esme

nes 165 i 166, conjuntament. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa

vor d'aquestes esmenes, es volen posar drets, per fa
vor? Recompte. Moltes gracies, poden seure. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
d'aquestes esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

Vots a favor de l'esmena, 22; vots en contra de les 
esmenes, 27. Per tant, queden rebutjades. 

Passam al debat de l'esmena 168, del Grup Par
lamentari Socialista, per defensar aquesta esmena té 
la paraula el Sr. Benjamí Carreras, perdoni. 

EL SR. CARRERAS PONT: 
Sr. President, Srs. Diputats. Entenem i comprenem 

que modificar un pressupost o eanviar una partida 
pressupostaria no 1i agradi al Govem, pero creim i 
pensam que hi ha situacions de ~onscitmcia i d'efica
cia política que resulta necessari considerar i replan
tejar les actuacíons inicialment previstes. Bé, en el cas 
que ens ocupa es tracta del programa de eonstrucció 
de 60 viven des de promocÍó pública al municipi de 
Maó. Respecte a aquestes 60 vivendes, podríem dir que 
ja hi ha una llarga historia, des que l'any 81, l'Ajunta
ment de Maó va comprar el solar, pagant 14.000.000 
pts., destinat a la construcció d'aquestes vivendes. Ac
tualment esta redactat i a punt de firmar un conveni 
entre l'Ajuntament de Maó i la Conselleria d'Ordena
ció del Territori, dins el marc que es va establir amb 
l'aprovació del Decret 124/84, dins el mare de l'article 
2, de data 9 d'agost, aquest Decret és a la Comunitat 
Autonoma. Simultaniament, direm que l'Ajuntament 
de Maó ha encarregat el projecte en data 11 de febrer, 
i així ens ho ha comunicat la Conselleria d'ObresPú
bliques i Ordenació del Territori. Aquest projecte té el 
tennini fixat de redacdó que és dia 31 d'aquest mes 
o que dia -31 d'aquest mes, la Conselleria I;ódra dis
posar d'aquest prdjécte i, ¡Jer tant, ja iniciar les ges
tiohS, si abó es considera oportú per poder iniciar 
aquestes gestions de promoció pública de la vivenda 
que és lá primera que es fana a Maó. També és ne
cessari considerar que aquestes obres, aquestes viven
des de promoció pública estan ineloses dins el progra
ma de l'AES, l'Aeord Economic i Social, d'aquest ma
teix any i si no esta certificat en un 30 '% del valor 
del pressupost de les obres en data 31 de desembre, 
aquesta subvenció de l'AES es podria perdre. Altres 
consideracions que també s'haurien de tenir en comp
te, és que a Maó no hi ha una sola vivenda de pro
moció pública, essent un deIs poes municipis de les 
nos tres illes que no s'ha beneficiat amb aquests tipus 
d'aetuacions. Per no allargar molt més, pensam que 
resultaria prou necessari justificar i justificant, durant 
aquest any 1985, la eonstrucció d'aquestes vivendes, 
que ja estan adjudicades, per altra bandi:l, per l'Ins
titut de la Promoció Pública de la Vivenda, i sense re
soldre per problemes, i sense res6ldre per problemes 
ja superats que estan totalment superats. O sigui, 
l'únic problema que ens queda, en aquest moment, és 
resoldre, i que pensam que s'hauria d'aclarir, és l'apro
vació d'aquesta Esmena de modificació, dedicant els 
50.000.000 pts. que es demanen, que es proposen al 
Programa de promoció pública de vivendes, que creim 

que és prou justificat i és necessari per al municipi 
de Maó. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Benjamí Carreras. 
El ConseIler d'Obres Públiques i Ordena ció del Ter

ritori té la paraula. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente, Sras. y Srs. Diputados. Honrada

mente yo no entiendo cuál es el sentido, cuál es la vo
luntad de la enmienda, tal como se ha defendido, por
que parece ser que la voluntad es que se incluya esta 
nueva partida para que se puedan construir estas vi· 
viendas, mientras que, al final, ha reconocido el Por· 
tavoz que estas viviendas se van a construir a través 
del convenio que va a suscribir o que ha SUSCI/ito, 
mejor dicho, la Comunidad Autónoma con el IPPV, 
para ser fínanciada a través del AES, de modo que la 
preocupación no está, ya manifesté que había la vo
luntad, por parte de la Comunidad de construir estas 
viviendas inmediatamente que fuese posible y se va a 
hacer así, de modo que, en el fondo, no s¿ a qué vie
ne la enmienda. No es que tengamos dificultades e: 
Gobierno o que sepa mal aceptar una corrección al 
Presupuesto y modificar alguna partida, creo que du
rante la discusión en Comisión se ha dado buena prue
ba de que los debates son positivos en tanto en cuan 
to se han acéptado Enmiendas, cuando se ha creídc 
que eran razonables y, en cambio, los ntismos erunen 
dantes las han retirado, cuando se han convencido df 
las razones del Gobierno, de modo que no. se trata df 
una cuestión de principios, sino de una cuestión d( 
eficacia y de racionalidad. 

En la enmienda se pide que se destine una parti 
da para la construcción de estas viviendas, retrayéndo 
la de la partida destinada a certificaciones o salario: 
de certificaciones de expedientes en trarílitación, y y< 
ya dije que de esta partida no podíamos compromete; 
nada hasta que no se hubiesen liquidado todas las deu 
das heredadas del IPPV en el momento de la transfe 
renda y que, curiosamente, debo decir curiosamente 
porque parece extrano que un órgano de la adminis 
tración, como es el IPPV, en el niomento de la trans 
ferencia, no pudieSe hacer una liquidación exacta, UJ 

balance exacto de cuáles eran las obligaciones contrai 
das y que tenia que asumir la Comunidad Autónoma 
Eso no se consiguió ni aún ahora, en< este momento 11 
hemos conseguido, evidentemente es prioritario asv 
mír estas deudas, y por eso yo había dicho siempr. 
qu'e a continuación cabía, pero no sólo cabían en lo 
200.000.000, sino que cabían las viviendas de Mahón : 
otras distintas en otros proyectos 254.000.000, proyec 
tos que no estaban, todavía, especificados. No estaba¡ 
especificados, porque los que teníamos pendientes COI 
el IPPV, por desgracia, todos ellos estaban en una s: 
tuaCÍón algo extraña, estaba algo extraña la de Me 
hón, no se ha solucionado todavía el problema, sigu 
habiendo una adjudicación del IPPV pendiente de re~ 
tricción, no se ha solucionado el problema todaVÍa COI 
el Consell Insular de Ibiza, a través de un conveni. 
que el IPPV dice, pero no por escrito, que no tíen 
dinero para hacerle frente, y que, por ~o tanto, ter 
dremos que cambiar el .sistema de actuacll..n, pero tarr 
poco se dice por escnto, y no se ha SOlUClOnado E 

caso de Manacor, 10 que pasa es que Manacor es }; 
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umca que figura con una partida independiente, por
que ya había una anuaüdad aprobada y, mientras no 
se resci..'lda el contratü, el presupuesto debe de res
pectar y mantener las anualidades contractuales, por 
eso en las Olras no se había fijada ninguna anualidad. 
Las viviendas de Mahón se van a construir a través 
del AES, y aunque nada más está el convenio marco, 
de momento, aprobado, en el convenio específico, si 
no se cambia, probablemente la anualidad del año 85, 
este 30 % certificado del año 85, va a ser financiado, 
absolutamente, por el IPPV; el 50 % del año 86 será 
a medias entre IPPV y Comunidad Autónoma y el 15 
% para el año 87 que intt:ntaremos adelantar al 86, 
entendemos que el plazo es excesivamente largo y 
también sería a cargo de la Comunidad Autónoma. De 
modo que si e"sto se confirma en unos convenius to
davía no susclitos, porque se están negociando a ni
vel de todo el Estado Español, con las 17 Comunida
des Autónomas, del momento nada más hemos suscrito 
el convenio marco, si se confirma en el Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma, de sus fondos propios, 
no va a haber que dedicar ni un céntimo a la cons
trucción de estas viviendas en Mahón, únicamente ha
brá la parcida de aportación del IPPV que, automáti
camente qu.e se conceda, tendr<". un crédito que, natu
ralmente, se incorporará al Presupuesto. En este sen
tido yo creo que es absolutamente innecesaria esta 
enmienda, no conduciría a nada, nada más que a te
ner bloqueada una partida presupuestaria de 50.000.000 
pts. que, lo más probable es que no se utilizase, de 
modo que, sigo pensando que es más lógico que se 
mantenga el programa, tal como lo hemos planteado 
nosotros en el Presupuesto. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr. Conseller. Vol replicar, Sr. Ben

jamí Carreras? 

EL SR. CARRERAS .~bNT: 
Sí. El que realnient ens preocupa és que no hi 

hagi una partida pressupostaria específica dedicada a 
aquest Pressupost, i és una preocupa ció _molt logica, 
perque no veirn aclarit el sjstema de finan~ació d'aques
tes vivendes de promoció pública i, per tant, crec que 
hem de mantenir l'esmena, perqu.e volem que hi hagi 
unes garanties absolutes i totals que s'executin aques
tes obres; i, per aItra banda, si no es pensassin exe
cutar o si hi ha d'haver problemes, més val que es 
comunÍqui a l· Ajuntament de Maó que esta fent ges
tions actives, s'esta gastant unes bones pessetes i se
ria de lamentar que, finalment, no es pogués culminar 
aquest procés tI'aquesta gestió de promoció pública. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrareplicar? 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, creo que he sido suficientemente claro, no figu

ra en concreto una partida para la financiación, por
que lo más probable es que se construyan las vivien
das sin necesidad de que haya esta partida, porque 
si se construyen a través del convenio con el IPPV, 
serán financiadas con cargo al AES y, la partida co
rrespondiente, la anualidad correspondiente al año 
85 será toda, toda a cargo del IPPV, por lo 

tanto, no tiene porque haber una partida que es 
innecesaria. En caso de que no fuese así y de
finitivamente no fuese aSÍ, hay una partida de 
254,000.000 que cubre suficie!1!emente las necesidades 
de financiación de estas viviendas, la voluntad de cons
truirlas, creo que ha quedado suficientemente clara, 
pero que no conste una partida con este nombre con
creto no es óbice, en absoluto, para que exista el com
promiso de construirlas. Por otra parte, el Ayunta
miento de Mahón está perfectamente enterado de todas 
las gestiones que se están haciendo, que se están ha
ciendo en colaboración lli'lOS con otros, y sabe perfec
tamente las dificultades que hay y sabe perfectamente 
los esfuerzos que está haciendo la Conselleria para 
conseguir sacar adelante un proyecto que estaba en 
una situación difícil, conflictiva y no precisameute por 
culpa de la Comunidad Autónoma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades. Passam a la votació de l'esmena 

168. 
Per tant les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 

d'aquesta esmena, es volen posar drets, per favor? Po
den seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que vü¡;in (en contra d'a
que sta esmena, es valen posar drets, per favor? Poden 
seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abs"!:enen? No 
n'hi ha. 

Vots a favor, 21; vots en contra, 27. Queda re
butjada. 

Les esmenes 228 i 231 del Grup Esquerra Nado
nalista PSM, seran defensades pel Diputat SI'. Damia 
Pons i Pons, conjuntament. 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputat". Esquerra Na

cionalista ha volgut agrupar aquestes esmene<;, perque 
entén que es poden emmarcar dlns una defensa per
fectament global, perque no s0n més que la traducció, 
permenoritzada en quatre casos ,~oncrets d'una alter
nativa, a nivell d'ordenació territorIal, que proposam. 
En primer lloc~ hl ha l'aspecte d'impu1.sar les organit
zacions dedicades a la defensa de la ~atnralesa i meJi 
ambient que proposam constituir un fons de 5;000.000 
Pts., per ajudar-Ies, i després també plantejam unes 
inversions destinades a rehabilitar els espais nafurals 
degradats, que n'hi ha molts, a les nos1.res me . F" al
ment. les altres dues esDienes es podrien, gakebé gio
balitzar en una, són simplement increment~ partides, 
passar de 450.000 Pts. a 2.000.000 en materia de publi
cacions, informacions, promocions i estudls, tot re[\:!
rits a la defensa del medi ambiento 

Per les diferents exposicions que hem sentit aquí 
per part del Conse11er d'Obres Públiques i Ordenació 
de TerrHori, j per les accions que ha impuls3.t aquc::.t 
Govern en aquestes materies, hauda de dir, sens'.; fer 
facils ironies, que Esquerra Nacionalista i el Govern 
parlen, en aquestes materies, idiomes diferents i no 
ero referesc, evidennnent, a les inle1"veucions retes en 
castella del Consel1er, que té dret a ter-les, perque 
el castella és també un idioma oficial en aquesta Cam
bra, sinó a dues cODcepcions politiques globals me,Jt 
distintes de quina ha de ser la política d'ordenació ter
ritorial del nostre país, de les I1les Balears, referid~ 
a un Govern que esta impulsanl unes accions que no 
compartim, en absolut, que esta dOllant Hum verd<t dia 
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a dia a fer una política que entenem profu.nda;nen-t: 
irresponsable de cara a la continuitat d'uD me di am
bient no degradat en el nostre país. 

Un deIs exemples de discrepancia clara ..:ntre el 
Govern i Esquerra Nacionalista és la diferent \·aloració 
que en fan de les organitzacions dedicades a la de
fensa de la naturales a i medí ambiento El Conseller 
sap perfectament l'escassa simpatia que mereix la seva 
política dins aquestes organitzacions, i no perque 
aquestes organitzacions defensin interessos de grups 
de pressió, que no en defensen cap, sinó perque expres
sen purament i simplement la preocupació d'mls sec
tors ciutadans, majoritariament joves, que enfront de 
promeses desenrotllistes irresponsables, que tots l:ia
bem alla on ens duen, a l'esgotament deis recursos 
naturals de les nostres illes, aquestes organitzacions 
manifesten una preocupació, no demagógica, sinó prou 
raonada i fonamentada en dades ben científique<; que 
el medi ambient de les Illes Balears requereix un estu
di, una defensa i una atenció maxima per part dels 
poders públics. Esquerra Nacionalista, que compar
teix les preocupacions d'aquestes organitzacions que 
de forma desinteressada treballen en la defensa de la 
naturalesa i del medi ambient, lógicament voldria veu
re que, per part deIs poders púbij.cs se'ls dóna el su
port pertinent. Potser em dira que m'avan~ a la seva 
intervenció, pero ens preocupa que per part d'aquesta 
Conselleria no s'hagi prodillt i es voti en contra o es 
demani el vot en contra, en relació a ajudar-los, a dotar 
amb 5.000.000 Pts. perque aquestes organitzacions pu
guin continuar funcionant en la defensa d'uns béns que 
són patrimoni de tots els ciutadans de les Illes Ba
lears. 

La reticencia és logica, la reticencia és logica, per
que ho hem vist aquí, en diferents debats parlamen
taris, han estat aquestes organitzacions, precisament 
mogudes per unes raons totalment desinteressades, les 
que han denunciat de manera energica, fins i tot, en 
manifestacions multitudinaries, polítiques de desorde
nació territorial que intentava impulsar aquest Govern. 
Per aixo, és logic que aquestes :organiíZacions estan 
dins un camp politic distint d'aquest Govern, i la pro
posta nosua de subvenció pot quedar en cadlcter tes
timonial, pero en tot cas, que hi quedi. perque les coses 
han d'estar, i crec que hi es1an, perfectament clares, a 
una part i a l'altra. 

Un altre aspecte és la nostra proposta de destinar 
unes inversions per rehabilitar espais naturals degra
dats. També respon a una filosofia oposada a la polí
tica que du la Conselleria d'Ordenació del Territori o 
el Govern de les Illes Balears, globalment, en relació 
als espais naturals. Aquí ja no estam parlant de de
fensar uns determinats espais, sinó d'agafar, com a 
poders públics, els compromís de rehabilitar aquells 
espais que, per les causes que sigui, han sofert una de
gradació, degradació no del tot irreversible, i que amb 
unes determinades inversions poden esser recobrats, 
evidentment no en condicions optimes, perque aixo, la 
destrucció deixa les seves ferides, pero sí d'una ma
nera parcial, per tal que continui essent un lloc d'ús i 
un lloc, bé, de coHectiu de les Illes Balears. Amb aÍXo, 
logicament, no esperam, i també vull dir que som cons
cients de fer un acte testimonial que aquells que no es 
preocupen de guardar i de protegir i de defensar allo 
que no esta destrillt, sino que fins i tot impulsen o 
deixen que aixo es destruesqui, poca cosa en podem 
esperar a l'hora de demanar rehabilitacions. 

El darrer aspecte, reuniré les esmenes 230 i 231, 
perque ere e que van en un mate ix sentit, expressa la 
nostra preocupació perque el medi ambient no és una 
figura retorica, sinó que és un bé que ha de ser estu
diat en profunditat i de forma científica i ha de ser 
divulgat, a través deIs mitjans pertinents, per tal que 
tots els ciutadans en puguin participar del seu conei
vement i puguin assumir dins el seu interior, la neces
sitat que sigui defensat, perque no es pot defensar, no 
es pot estimar, no es pot estar per una defensa plena 
de les coses que no es coneücen, i larnentablement, en 
aquest país, hi ha una figura mental,. hi ha unes de
terminades mentalitats que no són proteccionistes. El 
nostre país ha viseut unes etapes de pobresa, de sub
desenvolupament i encara esta engranat pel miratge, 
per la imatge, absolutament falsa, pero operativa q:le 
el creixement, el desenrotIlisme és una figura positiva, 
i aixo és evident que s'ha de fer arribar als eiutadans 
que el medi ambient és un element que té uns Iírnits, 
que no es pot actuar damunt d'ell, que els recursos 
s'acaben, com podríem esmentar les aigües, per exem
pIe, i molts d'altres no són, no terren un camp iHimi
tato I, per tant, la nostra proposta d'estudis i de pro
moció i de divulgació va en aquest sentit, cre;m que, 
almenys, si les altres dues ti resulten tan costoses, 
aquestes, coro a mínim, podrien ser perfectament 
acceptades per part d'aquesta majoria. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Té la paraula el Conse

ller, Sr. Jeroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. Presidente, Sras. 'Y Srs. Diputados. Yo, en 

primer lugar, quisiera agradecer a D. Damián Pons, 
darle las gracias sinceramente, porque Iile autorice a 
seguir utilizando mi idioma materno y reconozca que 
tengo derecho a ello. MuchaiS gracias. 

En segundo lugar, quisiera decirle que no ha 
expuesto nada nuevo sobre lo que son las discrepan
cias ' o las aparentes dicrepaileias que tenemos ustedes 
y nosotros en materia de ordenación del territorio o 
en materia de proteceión del medio ambiente, quizá 
ta discrepancia niás fuerte es que 'nosotros no tene
mos por costurilbre desCálificar, de priricipio, a los 
que no piensan como nosotros, pero, aparte de esto, 
tenga usted la seguridad que la preocupaCión por la 
protección del medio ambiente la tenemos todos, 10 
cual no quiere decir que se inanfieste de la misma 
manera, y yo entiendo que esta preocupaciqn por el 
medio ambiente que tiene el Gobierno, no exige, preci
samente, que haya que destinar ninguna partida al 
mantenimiento y promoción de organizaciones eco
logistas, y no es que aquí crea que sea el momento 
adecuado para hablar de su seriedad o no seriedad, 
de su formalidad, de su demagogia, de su interés o su 
desinterés, creo que esto no es el tema, lo que pasa es 
que nosotros pensarnos que el Gobierno, o por lo me
nos dentro de nuestra Conselleria, no nos movemos por 
la vía de subvenciones, esto es más propio de otro tipo 
de Consellerias, sino que en la nuestra nos movemos 
más por actuaciones directas, 'Y por esto no entra den
tro de nuestro programa el fomentar la ayuda a este 
tipo de organizaciones, en principio: muy respetables y 
muy respetadas por nosotros, con mdep ndencia de la 
opinión que tengan ellas del Conseller. 
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En cuanto a la segunda, a la inversión, al aumento 
de la inversión para rehabilitar los espacios naturales, 
bueno usted habla de que habría que aumentar la p'Str
tida sin fijar ninguna cantidad en concreto, hace bien, 
es muy difícil, si aquí pensamos en la cantidad de 
espacios naturales que están degradados en nuestras 
islas, la partida sería ilimitada y forzosamente se sal
dría absolutamente fuera de las posibilidades del pre
supuesto de este Gobierno, eso es lo que pasa exacta
mente igual con todos los Gobiernos, incluso el Go
bierno de la Nación, al que no creo que usted pueda 
acusar en estos momentos, por lo menos que, de pa
labra, dicen que también les preocupa el medio am
biente, también sus partidas, que las tiene, en el Pre
supuesto del J3.stado para recuperación de espacIos 
degradados, también son forzosamente limitadas, por 
qué? Porque se trata de una de las actuaciones piloto 
en la que pretendemos marcar la pauta de unas jn

versiones que tendrían que hacerse, pero inversiones 
que no forzosamente van a corresponder todas a las 
Comunidades Autónomas, sino que van a corres~oon
der a organismos, a otro tipo de organismos, y mu
chas de ellas a los particulares, por ejemplo cuando, 
en función de los resultados de los estudios de evalua
ción de impacto ambiental, se exijan medidas correcto
ras a según que actuaciones sobre el medio natural, 
esa va a ser, esas inversiones que vayamos a hacer 
nosotros, directamente, van a marcar la pauta de cómo 
se puede actuar, pero no vamos a actuar siempre nos
otros, esto es absolutamente imposible. Por otra par
te, alguna de estas actuaciones que nos correspondan 
sectoriaImente van a ir dentro de sus propios presu
puestos, por ejemplo, hay una partida que, en estos 
momentos, ya en varias Comunidades Autónomas se 
está desarrollando, y creo que objeto de estudio a nivel 
nacional, que es el tratamiento de los movimientos de 
tierra de los grandes, de las vías de comunicación, de 
taludes y desmontes, especialmente, y donde el Mi
nisterio de Obras Públicas ya tiene unos estudios a 
través de la Dirección General de Medio Ambiente y 
unas órdenes de actuación directas a través de la Di
rección General de Carreteras, ese es el camino que 
nosotros también vamos a seguir, en nuestros presu
puestos de carreteras, en las que lo justifiquen, va a 
haber, forzosamente una partida destinada¡ precisa
mente, a esta rehabilitación, en lo que quepa de espa
cios que quedan degradados con la actuación de estas 
obras públicas; partidas que, evidentemente, también 
tendrán que dedicar los urbanizadores o las institucio
nes que tenganl actuaciones similares. Por eso digo que 
en la partida que tenemos se marca una pauta, pero 
no marca la totalidad de las inversiones, se va a hacer 
por otras vías, ;no olvide usted que los casi 800.000.000 
Pts. que hay en saneamiento de las costas es una reha
bilitación de un espacio natural degradado, como son 
nuestras aguas litorales, ésa también es una inversión 
en rehabilitación de espacios naturales. 

Por otra parte, lo que ya he dicho antes, es un pre
supuesto suficientemente flexible como para que, si 
surgiese, en el transcurso del ejercicio economico al
guna necesidad, alguna posibilidad de una actuación 
que rebasase este ámbito que nosotros, en principio, 
pensamos que debe de ser así de reducido, porque es 
que si no, no tendría tope, igual que ponemos 3, po
dríamos poner 30, que 300, que 3.000, entonces no ha
bría ningún inconveniente en habilitar una partida. 

En cuanto a las otras, a las de promociones y es-

tudios, publicaciones e información, que, pues muy 
oportunamente entiendo que ha agrupado, puesto que 
son dos partidas que van bastante unidas a ellas, ten
go que decirle que, en cuanto a promoción y estudios, 
además de esta pequeña partida que figura, de la pe
queña partida que figura en el Presupuesto está 
20.000.000 en el Fondo de Compensación Interterrito-
rial del año 84, para estudios de medio ambiente, esos 
20.000.000, indudablemente, dan mucho de si para rea
lizar estudios, de modo que, automáticamente, esta 
partida ya está aumentada en 20.000.000 más, lo cual 
supera en bastante la cifra que usted proponía. 

y en cuanto a las promociones, publicaciones e in
formaciones, en defensa del medio ambiente, bien, le 
diría lo mismo, la partida de 450.000 Pts., es un poco 
una partida histórica, en función a lo que se ha venido 
dedicando, posiblemente, en ésta sí tenga usted razón 
y haya que ampliarla y se amplíe como consecuencia 
de los resultados de estos estudios, de la divulgación 
y publicación de estos estudios que vamos a hacer, lo 
que yo no sabría decir es cuál va a ser la partida nece
saria, posiblemente sí sea cierto y, en el transcurso del 
año, se vea la necesidad de incrementar esta partida. 
En este momento, la incrementarÍa.-nos, pero para es
tudios, para publicaciones muy concretas, no como una 
reServa inicial que después no tuviese unas, el objetivo 
sí lo tiene, pero no tuviese unas concreciones sufi
cientemente determinadas, es decir, preveer una par
tida de 450.000 o de 2.000.000 o de S, sin que vaya con
cretado cuáles son exactamente las publicaciones que 
se van a dar, creo que es, es irrelevante, por comple
to. Lo importante es el interés de la ConselIeria, que 
lo tiene, en primer lugar, todos estos estudios que va
mos a hacer, y, si la partida de 450.000 Pts. no basta, 
se aumentará a 2 ó a 3 ó a 4, a lo que sea necesario, 
reduciendo de otro tipo de inversiones. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr. Conseller. El Sr. Damia Pons 

té la paraula. 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Conseller 

Sr. Saiz ha dit que la preocupació pel medi ambic:mt la 
tenim tots, la tenim tots, i nosaltres, a més de teriir-la, 
estam preocupats, preocupáts per la seva preocupació, 
i valgui la redunrumcia. Perque aquesta preocúpació, 
fins ara, no s'ha tradtÜt, entenein, en mies accions 
positives, unes accions daránient de defensa, sinÓ' inés 
aviat tot el contrari, pero parlam idiomes diferents i, 
per tant, difícilment ens podem entendre. Aixo que 
aquestes ajudes a organitzacions sigui més propi d'al
tres Conselleries és el típic joc que es practica aquí, 
quan no es vol aprovar una determinada cosa, quan 
interessa som molt autonomistes i ens hem d'anar a 
Madrid a defensar unes lleis que incrementaran el nos
tre Estatut, quan no interessa es fa una altra cosa, 
quan es demanen unes ajudes, com hem vist dins 
aquest debat de Pressuposts, ens diu que aixo és com
petencia de l'Estat Central, aleshores renunciam al nos
tre autonomisme, qua..'l. no interessa subvencionar unes 
determinades organitzacions ecologistes, hem de pas
sar la pilota a una altra Conselleria, pilota que, evi
dentment, l'aItra Conselleria no recull, amb la qual 
cosa el resultat és zero. Pero, en fi, jo crec que el 
millar és dir les coses pel seu nom, aquestes organit-
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zacions estan dins un altre idioma proteccionista que 
és de la Conselleria, no comparteixen la filosofia d'a
quest Govem en materia d'ambient i ordenació terri
torial, aleshores, legítimament no es vol subvencionar 
un adversari polític, i aixo és el que hi ha, i no hi ha 
més. Perque fins i tot li puc dir una anecdota, i hi ha 
aquí un Diputat, que és el Sr. Garcías, que em guarda
ra de mentir, que fins i tot es varen haver de superar 
unes certes reticencies, una vegada que un alt carrec 
d'aquest Govern es va pensar que a una determinada 
finca, cree que era Binifaldó, s'hi havia inflltrat el GOB 
i que, per aixo, havien d'anar molt alerta amb les aju
des que donas sin a aquesta finca, alla on hi ha una 
reserva d'animals mallorquins; perque vegi que les re
ticencies són prou reals. 

L'altre aspecte, de no acceptar una proposta d'un 
compromís, perque és una partida, diríem, oberta, aquí 
es demana, diríem, augmentar una partida pressupos
taria sense especificar, no es vol agafar un compro
mís d'incrementar la partida per rehabilitar espais na
turals degradats, no em digui que un sistema de sane
jament és aixo, perque el que s'entén per rehabilita
ció d'un espai natural és tota un~ altra cosa, és alla 
on hi ha hagut un impacte, allit on hi ha hagut una 
degradació i alla on s'intenta reC!¡uperar aquest espai 
acostant-lo, dins el possibles a les formes originaries, 
i aixo, ja die, no és un acte propiament proteccionista, 
sinó que és un acte compensatori, compensatori, fins 
i tot, mínim, i quan l'escoltava, he recordat una frase 
que em sembla que és a la peHícula de Ford Coppola, 
referida a la guerra de Vietnam, que un deIs ameri
cans diu: «nosaltres som uns fariseus, perque ametra-
11am aguest país i llavors li posam unes benes». Nos
altres li demanam que hi posin unes benes, pero veim 
que, fins i tot, aquestes benes, vosres no estan dispo
sats a posar-les-hi. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrareplicar? 

EL SR. SAIZ GOMlLA: 
Sr. President. Segurament é~ ver que el Sr. Damia 

i jo xerram ¡momes diferents, i per aixo no m'entén, 
intentaré a veure si ara tenc més sort. 

Ha estat voste, ha estat voste, no he estat jo que 
ha dit que els grups ecologistes estan a un camp po
lític diferent del meu i que són adversarís poIítics, jo 
no ho he dit, ha estat voste. En segon !loe, quant a la 
rehabilitació d'espais degradats, crec que les nostres 
aigües litorals són un espai natural que la contamina
ció 1'ha degradat, i que evitar continuar tirant aigua 
bruta dins la mar, aixo és una forma de rehabilitar, 
que tornar que aquestes aigües tenguin la mateixa rí
quesa faunística que tenien abans, que es puguin gau
dir com un espai natural més, jo no cree que els es
pais naturals siguin únicamente i exclusivament els 
terrestres o les albuferes o les zones humides, crec que 
la mar també és un espai natural, si no és així, doncs 
és evident que xerram idiomes totalment diferents i 
no fa falta que m'esforci per xerrar el mallorquí. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
1 passam a la votació de les esmenes 228 a 231, 

conjuntament. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 

d'aquestes esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Recompte. Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'a
questes esmenes, es volen posar drets, per favor? Po
den seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 
n'hi ha. 

Vots a favor, 23, vots en contra 26. Queden rebut
jades. 

Passam a la votaci6 de la Secció 17, d'Obres Públi
ques i Ordena ció del Territori. 

Per tant, les Sres. i Srs. que votin' a favor d'aques
ta Secció 17, es volen posar drets, per favor? Poden 
seure, moltes grades. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 
volen posar drets, per favor? Poden seure, moltes 
grades. 

Queda aprovada la SecCÍó 17, per 26 vots a favor i 
23 en contra. 

1 passam a la Secció 18, de Sanitat i Seguretat 
Sodal, que té 11 Esmenes vives, 10 del Grup Socialista 
i 1 del Grup Esquerra Nacionalista. 

Se m'ha fet arribar que pel que pertoca a les es
menes del Grup Socialista, es defensaran en dos blocs 
el primer bloc composat per les esmenes 169, 171, 173: 
174 i 178, i el segon bloc per la resta. Per tant, per 
defensar el primer bloc, té la paraula el Diputat Sr. 
J lJan March. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Procuraré ser 

breu, donat l'hora que éso Hi ha una serie d'esmenes, 
presentades per nosaltres, que simplement és canviar, 
reduir una serie de partides pressupostaries per des
prés aplicar a unes altres; fonamentalment presentam 
esmenes per tres motius: primer, perque creim que el 
dedicat a drogadicció no és la quantitat suficient, se
gon, perque al tema del laboratori de referencia; que 
va ser aprovat en aquest Parlament no hi ha les par
tides pres~upostaries suficients, perque aquest labora
ton de referencia pugui ser efectiu enguany i, en ter
cer lloc, perque creim que els centres comarcals d'Inca 
i Manacor estan insuficientment dotats. 

L'esm~na 169,. el que feim és dism.inuir-Ia, dismi
mur la partida que hi ha per a la Secretaria General 
Tecnica en 1.000.000 Pts., perque creim que les neces
sitaJs del servei, no seran tantes i que honecessitam 
per una altra banda. " 

L'esmen,a 171, que creim que el mobiliarí d'equipa
ment que es podia emprar a la Direcció General es 
pot emprar a altres bandes, com nospltres éreim que 
per a Inca i Manacor; i, concretament, l'esmena 178, 
que em pareix que m'ha dit que estava també en 
aquest bloc, que és per dedicar, per cobrir necessitats 
de personal, són 5.000.000 Pts. per pagar la Seguretat 
Social, deIs augments que nosaltres consideram que 
hem de fer de personal, a nivell del programa dedicat 
a la drogadicció. L'agrupament que ha llegit el Presi
dent no coincideix amb el que nosaltres, en principi, 
creim que havÍem presentat, o, almanco, les dades que 
hi havíem fet, pero, en principi, en conjunt són aquests 
tres, aquests tres departaments, i podem fer, és dir, el 
dialeg pel que fa sobre aquests tres temes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller de Sanitat, té la paraula. 
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EL SR. OLIVER CAPú: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo, aquestes 

esmenes de reducció, en principi, esrnena per esrnena, 
jo crec que l'agrupació més logica és de la 169 a la 
173, perque les altres són de drogadicció, més o maTICO 
és aho, i després hi ha les altres deis Centres d'Inca i 
Manacor, la 180, crec, i una aItra, crec que vaig bé com 
a grups. 

Bé, jo crec que les esmenes aquestes de reducció, 
les hi volía rnés o manco contestar una per una. Per 
exemple, la 169, on em redueix la partida a 1.826.000 
Pts., agrupant tres seccions o tres partides, i aquestes 
partirles, realment, són previsions realitzades per aten
dre la confecció de la informació epidemiologica, les 
diverses subscripcions de col:leccions legislatives, jurís
prudencials, del Tribunal Constitucional, sanitaris, bi
bliografia, aixo és una de les missions que té, corn nos
altres explicam, de les activitats que té la Secretaria 
General Tecnica que és augmentar el fons bibliografic, 
sobretot des del punt de vista jurista i d'altres espe
cialitzats, creim que dedicar-hi una partida de 1.000.000 
i mig, més o manco, és el que ens fara falta, quant a 
reduir la partida de 720.000 Pts., que per a a la iníor
mació epidemiológica, no la veim cactible i reduir unes 
atencions de caracter social i representatiu, que són 
208.000 Pts. per tot un any de Secretaria General Tec
nica, no creim que sigui una cosa gens exagerada. 

La 171, de reduir el mobiliari, equiparnent i reduir
ho a devers 130.000 Pts., és que aixo no ens dóna ni 
per comprar una maquina d'escriure electrica, que ja 
val més, i ja crec que és una previsió molt moderada 
perque jo crec que una taula, un armari per a docu
ments j dues maquines d'escriure, realment, se'n durien 
aquesta partida, ja. 

I la 173, la 173 que és augmentar la dotació de la
boratoris proposa un augment de 2.000.000 Pts. més 
sobre allo ja previst, nosaltres no creim que sigui exac
tament necessari inc1oure-ho dins aquesta partida, per
que ja esta previst el subprograma 18.02.01 a la partida 
618/2, substitucions i millores, hi ha una quantitat de 
quasi 5.000.000 Pts. per si fos necessari augmentar la 
proposta, la partida proposta amb aquesta esmena. És 
a dir que tenim més previsions de les que ens pro
posa. 

Quant als Centres d'Inca i Manacor, els Centres 
d'Inca i Manacor, que diu l'esmena 179, 180, és neces
sari augmentar la partida 2, bé, jo no l'entenc molt 
bé, perque suposa que, en conjunt, aquests dos cen
tres, és dir, si suposa que, en conjunt, aquests dos 
centres, han de"ser dotats amb uns mitjans propis, mo
tiu pel qual ja els hem dedicat un subprograma, per 
donar-los, precisament, un pressupost propi que puja 
a 9.750.000 Pts.,- per exemple, esta previst augmentar la 
seva dotació amb un auxiliar de laboratori i un refore 
d'estiu, així com que vagin realitzant activitats nove~ 
que abans no realitzaven, com és analisis de manipula
dors d'aliments, d'aigiies de mar, arenes de platges i 
d'altres, i a part, hi ha una cosa que no em concorda, 
i és que en el capítol 2, de compra de béns i serveis, 
munta 1.446.000 Pts. totes les nostres partides, i en 
canvi, en el seu cas, ens proposen una reducció, real
ment, 1.315.000, jo crec que la suma no és correcta. 
És dir, nosaltres dedicam més del que ens diu, i quanL 
que necessiten, una altra esmena que ens diu que ne
cessiten reparacions urgents els Centres d'Inca i Ma
nacor hem de dir que, el posa en aquesta Esmena, 
també, hem de dir que, en principi, no són propietat 

nostra, SInO que són propietat deIs Ajuntaments, nos
altres coHaboram amb totes les despeses que pro
duelxern aquests dos centres, ara, si és que realment 
els falten despeses urgents o reparacions urgents, in
dubtablement, o les fa l'Ajuntament o ens ho diu i 
nosaltres també els podem ajudar, pero és que nosal
tres, de reparacions urgents, cap deIs dos Centres ens 
n'ha comunicat, Nosalt,es creim que s'han de rebut
jar aquestes esrnenes. 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. Mi\.RCH NOGUERA: 
Sí, bé, sera quant al darrer. Jo puc dir que vaig 

esta visitant recentment els Centres d'Inca i de Mana
cor, jo els vaig estar visitant i per aixo vaig donar lloc 
a aquesta esmena, que, efectívament, que la propietat 
sigui de l'Ajuntament, efectivament és així, el que passa 
és que ja s'estan revisant unes activitats pel personal 
de la Conselleria i quasi tata l'activitat és sufragada 
per la Conselleria. Resulta que, per exemple, al Centre 
de Manacor, les condicions d'humitat que hi ha, és dir, 
que són eloquents, qualsevol persona que estigui alla 
pot veure que la humitat surt per totes les parets, és 
dir que, realment s'estan esbornagant tots els sotils i 
les parets co-laterals d'aquest centre, per tant, crec 
que és urgent la necessitat, que l'Ajuntament no hagi 
prestat atenció a aixo, no ha sé, pero jo li vull dir 
que hi ha personal de la Canselleria que, no ho sé, 
crec que sí que ha informat, per exemple, el Centre de 
Manacor, també record que no té cap tipus de calefac
ció i funcionen amb un sistema de calefacció de bom
bes de buta molt rudimentari, la qual cosa tampoc no 
és massa adequada ... criteri que esta la gent alla es
perant ser atesos en el Centre, en aquest cas són re
paracions urgents. 

Quant a les activitats, bé, nosaltres creim que, in
dependentment que després, quan estero en el labora
tori de referencia, es va dir que el critericentral de 
la Conselleria seria, a part de fer una serie de conve
nis, estaria millor dotat, tractarien també els Centres 
d'Inca i de Manacor, per poder fer unes analítiques o 
una serie d'actuacions de primer nivell o de segon ni
vell, de ... també d'aquests Centres i de personal de 
les comarques d'Inca i de Manacor es podrien fer més 
activitats de les que es fan i, per tant, hem proposat 
un augment de la partida, que nosaltres creim que es
taria bé que es dedicas a aixo, no sé si a la millor, 
vostes la tenen a una altra banda, ens hem equivocats 
a l'hora de determinar una partida determinada, pero 
creim que a Inca i a Manacor es podrien fer més ac
tÍvitats de promoci6 de sal11t, etc .... que les que s'estan 
fent. 

Quant a la materia de referencia, que, com recor
dara el Sr. Conseller, es va aprovar, aquí, una Moció 
en aquest sentit, i, fins i tot, sembla que hi havia una
nimitat, bé, nasaltres creim que amb la partida que 
s'hi dedica, a part que es dedica a personal, i aixo és 
ver, que s'augmenta, sí s'han de dotar al mateix 
temps ... en materia de laboratoris i el suport d'aquest 
subprograma de laboratoris, pero, precisament el con
junt de Iaboratoris dependents de la Conselleria, que 
la partida de 4.600.000 pts., ja no és suficient per do
tar de l'equipament, que també no té per que un la
boratori sigui de referencia, és a dir, un Iaboratori de 
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referencia ha de tenir unes tecniques, ha de tenir un 
equipament, a par!: mmbe del personal, per molt so
fisticat, i creim que amb aquesta pari:ida no seria su
ficient, sobretot si arnés s'ha de dotar Inca i Manacor. 
Que nosaltres incrementem 2.000.000 o 2.500.000 pts. o 
1.881.000 pts. més del que vostes posen no vol dir que 
sigui suficient, a la millor, pero crec que és més. és dir, 
de qualque forma essent el Pressupost com ha anat. es
sem: per parüaes d'una banda i per passar-les a una 
altra, creim que aquest increment seria més adequat i 
que no sera, bé, que no cabrira totes les necessitats 
enguany, perque és el laboratori de referencia, pero 
seria dedicar-li una quantitat més. 

Bé, aquest tema de la drogadieció al qual no hi 
he fet referencia, resulta el següent, vostes, en total, 
hi dediquen, crec, amb l'apartat a que també fan re
ferencia, que podia esser també per a altres coses, a 
més de per a drogadicció, havien posat, inicialment. 
15.983.000 pts., que després. amb una esmena acceptada 
d'Esquerra Nacionalista. ha passat a 30.983.000, pero 
nosaltres creim que encara es pot fer més, és dir, crear 
una xarxa d'assistencia a la drogadicció, des del que 
és un centre de diagnostic a la ... te?apeutica, crec que 
és un deIs temes que hauria de ser prioritari per part 
de la Conselleria, sé que el té co$, a prioritari. pero 
creim que, i després tID poe dels problemes que hi ha 
hagut, en relació al Patriarca, etc..... que a la millar 
s'haura de dotar, i nosaltres, en principi, ho defensa
ríem així, que a vegades aquests tipus d'organitzacions, 
unes o altres, poden tenir problemes, cr~c que hi ha 
altres institucions, estan organitzant aquestes granges 
a través de personal propi, que a la millor és més car, 
pero d'acord directe, pero que és més segur i que. so· 
bretot, el punt de vista sanitari d6na més tranquiHi
taí perque aixo sigui efectiu, les partides que nosaltres 
deim que s'qugmenti el programa de drogadicció, creim 
que 'és adequat, que no és exagerat, i simplement que 
ho ha millorat el pressupost d'aquesta partida de l'apar
tat de famIlies de la Direceió General, que creim que 
amb la quantitat que queda, ésdir, la nostra propos
ta és suficient pels problemes que puguin tenir a re
soldre d'aquest apartat, i en canvi que el tema de dro
gadicció hauria de ser prioritari, per tant, augmentar 
encara 25.000.00() més, aproximadament, del que nos
altres demanam, -després d'haver aeeeptat l'esmena 
d'Esquerra Nacionalista, crecque no seria injust i que 
que podría ser molt efectiu. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Perdó, no li he contestat al tema de la drogadic. 

ció, perque pensava que ho faria en un segon terme, 
bé, jo l'assumpte de les obres de tanta urgencia d'Inca 
i de Manacor, que els Ajuntaments, repetesc, és seu el 
local, ells, estic segur que hi coHaboraran en aixo, al 
cap i a la fi els feim un servei a ells, a més a més, de 
la comarca, i no crec que haguem de ser nosaltres 
que haguem de preveure unes obres a un local que, 
en principi, hauríem de demanar permís als Ajunta
ments respectius. 

El tema del laboratorio li he dit, voste, voste em 
proposa un augment de 2.000.000 pts., jo li die que 
tene una partida de 5.000.000 pts. que, probablement, 
es pot dedicar a aixo, que és superior a aquest aug
ment de 2.000.000 pts., a part que s'ha d'anar comprant 

material, a part que també tenim previst un acord amb 
la Universitat de Palma de Mallorca, preclsament, amb 
el tema de laboratorís, per usar i, a més a més, po· 
tenciar els seus laboratoris en Hnies que potser siguin 
massa d'investigació, i que creia, que creguem més 
oportú que les dugui la Universitat, en aixo ja hi ha 
hagut converses, en aixo, a la fi hem aconseguit que 
se'ns transfens de l'Administració Central qui sera el 
cap deIs laboratoris, que és una persona molt compe
tent, que feia feina a investigació, ai Consell Superior 
d'Investigacions Científiques, ja hi ha hagut converses 
en aquest sentit, i nosaltres hi dedica,.m bastant, pen
sam dedicar bastant a potenciar els 1aboratoris de la 
Universitat per ser conjunt amb el nostre, és dir, que 
crec que aquest és un tema prioritario 

Quant a drogadicció, nosaltres, en principi, creim 
que és més valida, més rendable, diguéssim, l'acció, ac
ció a través d'institucions, com ha dit, que, possible
ment hi estaríem d'acord, intermedies, diguéssim, per
que creim que és més efectiva, i l'efecte és multiplica
dor i no encotillar-nos en aquesta proposta que ens fa 
és encotillar-se, dedicar, per exemple, a personal laboral 
8.983.007 pts .• indemnitzacions de residencies a perso
nal, 3.222.000, etc ... , que tot aixo pugui a 50.000.0CO pt:-., 
més o manco, i que ens encotillaria dins una acció total
ment burocratitzadora d'aquesta acció, quan estam pen
dents, en principi, del que decidiran els Ministeris de 
S~nitat i de Treball i Seguretat Social, que tenim una 
reunió prevista dins la segona quinzena de mar~, sobre 
aquest concepte, i nosaltres creim que ens donara més 
flexibilitat dedicar damunt aquestes partides, segura
ment, per dedicar en aquestes institucions, sense fins 
de lucre o oficials, que puguin ser aquestes. el graó in
termedi en aquesta acció, i d'aquesta altra forma, per a 
mi seria molt burocratitzador i molt encotillat, i quan, 
fins i tot, el camí del Ministeri de Sanitat, aImanco, 
sembla que va en aquest sentit, jo tenc recollides unes 
declaracions del Ministeri de Sanitat, on diu «el pro~ 
blema se trata mejor a n!vel personal y no es bueno 
que una enfermera o un funcionario sean 10.5 encarga~ 
dos de atender al drogadicto, por lo que la labor de 
rehabilitación de los toxicómanos se realiza mejor por 
entidades privadas, a las que se aportarían subvencio
nes económicas», jo cree que, més o manco, anira dins 
aquesta línia, i per aixo tendríem més llibertat d'ae~ 
ció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Entén aquesta Presidencia que tal com s'ha desen

volupat aquest debat, han indos la ~ integritat de les 
esmenes i, en conseqüt:llcia, les sotmet. integrament, 
a votaci6. · . 

Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa
vor d'aquestes esmenes, 169. 171, 173, 74 a 77, 78, 79 
i 80, es vo1en posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 

volen posar drets, per favor? Poden seure i moltes 
gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

A favor, 23; en contra. 26. 
Per defensar l'esmena 235, té la paraula, pel Grup 

Esquerra Nacionalista, el Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA.): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. L'esmena plan-
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teja, en certa manera, que el tercer món de que par
lavem no fa massa temps, també el tenim entre nos
altres, i es proposen una serie d'accions concretes, tra
dUldes en partides economiques de cara a posar-hi, si 
no remei, almenys a paHiar unes situacions que, tal 
vegada, les persones que no tenim un contacte directe, 
que vivim al marge, i valgui la redund~mcia, vivim al 
marge d'aquesta marginació d'uns sedor::. socials que 
hi ha dins les Illes Balears, no n'arribam a ser del tot 
conscients. Aquesta esmena es dirigeh: a paHiar la greu 
situació deIs marginats, els marginats en un sentit molt 
general, que hi pot haver molts de graus i molts de 
casos de la Sapiencia, per altra banda es dirigeix a 
plantejar i a intentar, també, pal:liar la situació de la 
vivenda, en relació als aturats, i, finalment, hi ha una 
proposta, que entenem que és prou positiva i s'hauria 
de considerar amb molt d'esment, que són els 6.000.000 
que es demanen que formin part del Pressupost des
tinat a posar en marxa un hospital de nit per a d<>
nes, perque s'esta vivint, en aquest cas, una situació 
discriminatoria de la dona, de la dona, normalment, 
marginada, que no disposa del mateix lloc de l'hospi~ 
tal de nit actualment existent per ahornes. Entenem 
que aquesta esmena connecta perfectament amb les 
disposlcions p.cevistes a l'artick 9 del nostre Estatut 
d'Autonomia, alla on cns diu que els poders públics, 
els poders públics de les Illes Balears tenen obligació 
de fer realitat la igualtat i la justícia entre tots els 
ciutadans de les Illes Balears; per aixo, en certa ma
nera, Sr. Conseller, a partir d'aquest relatiu mandat 
imperatiu, perque un mandat imperatiu no el podem 
tenir per mandat constitucional exprés, des d'aquesta 
recomanació que ens fa l'Estatut, jo li deman que vos
te sigui :;¡ensible i admeti i demani el vot afirmatiu 
per a aquestes esmenes, que són esmenes destinades 
a paHiar unes situadons dramatiques d'uns sectors s<>
daIs de les nostres iIles. 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gril.cies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té voste 

la paraula. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En primera, tal 

com esta proposada aquesta esmena~ creim que dedi
car aquestes partides dins aquests subprogrames o 
aquests subconceptes, el subconcepte 48.15 que és de 
pensió assistencial i correspon a uns drets reconeguts 
pe1s beneficiaMs iDcapaéitats pe1 treball G majors de 
setanta ruiys, és el vulgarment conegut coro a gran n:'
mina, no crec que sigui possible incloure-ho dins aquest 
subconcepte. h.. l'altre concepte, 48.14, que és transfe
rencies corrents a famílies, per a aquestes aiencions 
ja es realitza una convocatoria anual del FONAS, etc .... 
Ara, aixo no obstant, la nostra Conselleria esta preo
cupada, com voste, des del primer moment per coope
rar amb l'atenció d'aquesta problematica social i s'ha 
preocupat de preveure les necessaries subvencions per 
intentar resoldre, en allo que puguem, aquesta proble
matica. En aquest sentit, nosaItres havíem indos aques
tes ajudes a aquest problema dins el programa 18.01.01, 
destinat a transferencies a famílies i a institucions, te
nim previst subvencionar, mitjan~ant un concert amb 
Caritas, l'atenció en allo possibIe a aquests problemes 
de marginació social, coHal?orar d'aquesta forma, jo 
crec, coHaborant amb altres institucions que tenen un 

currículum prou guanyat per saber desenrotllar aques
tes iniciatives, és dir, jo crec que en el fons estam to
talment d'acord, nosaltres hauriem posat a aquesta al
tra partida, que crec que ens dóna una llibertat d'ac
ció més grossa. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT; 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Vol replicar, Sr. Di

putat? 

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

vegades, serveixen per convencer, encara que la con
viccÍó ha estat relativa, jo interpret les paraules del 
Sr. Conseller com un compromís moral d'enfrontar 
aquestes situacions, pero, si pot afegir una precisió, re
tiraré l'Esmena, que és que també hauríem d'agafar el 
compromís, encara que sigui moral, encara que no si
gui tradu'ible en termes pressupostaris, que, des d'aques
ta Conselleria, es coHaborara amb les institucions per
tinents, perque, concretament, aquest hospital de nit 
per a dones sigui el més aviat possible una realitat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vol contestar? 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Sí, moltes gracies. Jo, indubtablement, aquest com

promís moral de l'hospital de nit per a dones l'agaf 
des d'aquest moment, eh? 

EL SR. PRESIDENT: 
Entén, aleshores, aquesta Presidencia que aquesta 

esmena queda retirada i no la SGtmetem a votació. 
Per tant, passam a votacÍó de la SeccÍó 18. Les 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta Sec
ció 18, es volen posar drets, per favor? 

Moltes gracÍes, poden sente. 
Les Sres. -i Srs. Díputats que vatin en contra 

d'aquesta Secció 18, es volen posár drets, per favor? 
MoItes gracies, poden seure. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Noií'hi 
ha. 

A favor, 26 vots, en contra, 21. Queda ápro'Vada la 
Secció 18. 

Per a informació general deIs Srs. Diputats, en 
l'estat del 'debat que estam desenvolupant, ens tL'obam: 
terum pendent de debat la SeccÍó 19, que té una sola 
esmena, la Secció 20, que en té Vli:it, sis del Grup So
cialista i tres d'Esquerra Nacionalista, í la Secció 31, 
de Serveis Comuns, que en té una. L'Exposició de Mo
tius esta sense esmenes. A parí d'aixo, tenint en comp
te l'Ordre del Dia, se m'ha fet arribar, pel Diputat 
Joan Francesc Triay, la retirada de la Pregunta 319, 
per tant, en queden sis vives, que debatrem. També 
se m'ha fet arribar per diversos Grups Polítics, per 
tots els Grups PoIítics d'aquesta Cambra, escrit, degu
dament registrat i a l'empara del que estableix l'arti
ele 67 del Reglament Provisional de la Cambra, dema
nant la modificació de rOrdre del Dia, treien d'ell 
el punt relatiu al debat del Projecte de Llei sobre la 
J oventut, que passaria a un proxim PIe, dins aquest 
mes de mar~, segons se'm demana, Plens que, si Déu 
ho vol, se celebraran els dies 21 i 28. En conseqüencia, 
tenint en compte el que eIs acab de dir, vostes pooen 
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fer la seva composició de lloc, en el sentít que, sí Déu 
ha vol. avui horabaixa acabarem aquest PIe que estam 
desenvolupant. Ara, podem aixecar aquesta Sessió i la 
recomen~arem a les 17 hores, a les 5 de l'horabaixa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Recomenc:;:am la Sessió. Per tractar la Secció 19, 

esmena 184, del Grup Parlamentari Socialista, i per 
defensar aquesta esmena, té la paraula el Sr. J osep Al
fonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Em perme

tran, Srs. Diputats, que abans d'entrar en el que és el 
text de l'esmena, amb el que és l'esmena, faci una ex
plicació, tal coro vaig anunciar a la Comissi6, sobre 
l'esmena següent retirada o transaccionada, que es re
fería a la potenciació de l'ocupaci6 juvenil. No es trae
ta, en aquests moments si no fer una exposició de 
quina era la nostra postura i com ha quedat la nostra 
postura en un t ema que nasal tres creim que era real
men t important. Nosaltres varem dur una esmena que 
era rea1ment una esmena de substitució, perque ana
va, hi h avia tt:la psmena d 'ad·-lició i una esll' Jna de 
reducció, d'una partida que era el programa d'ocupa
ció juvenil que ja es va discutir l'any passat en aqueix 
mateíx Parlament, dut per la Conselleria de Treball. 
Entre Comissió i Ponencia, entre Ponencia i Comissió, 
i grades a una esmena feta pel Grup Regionalista i, 
logicament, acceptada pel Grup Popular, es va arribar 
a una transaccional que la proposta que nosaltres 
reiem, una proposta pareguda a la que nosaltres feiem, 
que es dedicassin aquests 20.000.000 pts., JO, en aquest 
cas, perque 10 varen passar a Agricultura, a potencia
ció de l'ocupació juvenil, a través de l'actuació dins 
les cooperatives, es va acceptar. Per tant, una part del 
debat d'aques~a Secció ha quedat acceptada (;) ha que
dat aturada, en virtut de l'esmena transaccional que es 
va dur en la qua! varen estar d'acord tots els Grups. 
Cree que s'havia d'explicar mo, perque aguesta, com 
les esmenes de que hem parlat, referides ·a lSubven
cions, COPl les esmenes que hem dutes aquí i que, 10-
gicament, nosaltres creim que amb illogica, pero amb 
lbgica parla:mentaria o de Grups no se n'ha aprovada 
cap referida a Turisme, etc... constittrlen el que era 
una quas¡' total alternativa a· la polltica economica del 
Govern, pero, dit mo, entrem directament en l'esme
na, 184. 

Aquesta esmena, 184, tracta de substituir la parti
da 48.10, i ja saben vostes que a mi no m'agrada do
nar números i m'agrada més dir que s6n transferen
cies a institucions sense finalitat de lucre, de 10.000.000 
pts., per tma partida, 48.10.11, en aquest cas, 48.11, 
que és igual, com veuen vostes 48.10 O 48.11, és el ma
teix tipus de transferencies, que és transferencies a 
organitzacions sindicals representa1ives. La primera 
partida, realment, quan diu transferencÍes a institu
cíons sense fi de lucre, no diu absolutament res, vol 
dir o pot dir transferencies a corporacions, transferen
des a clubs, transferencies a institucions de caritat, 
etc .... , etc .... , etc.... transferencies no precisades en Co
missió, transferencies que esperam que es precisin aquÍ. 
No saltres , pero, les precisam de forma absoluta. 1 per 
que dins la ConseUeria de Treball demanam unes trans
fer encies a organitzacions sindicals de 10'.000.000 pts.? 
Nosaltres ho hem mantengut durant aquests dos dies 
de PIe, que crec que per a tots vostes i també per als 

senyors que ens han éloouantat, s'estan acabant, ja, i su
pos que amb una certa alegria, nosaltres mantenim i 
ha hem mantengut aqui que les organitzacions sindi
cals són uns deis pilars basics de tata la configuració 
de la democracia espanyola com de tot tipus, de tata 
la democracia occidental, no hi ha cap dubte que, sen
se unes organitzacions sindical s potents, fortes i au
tenticament representatives, no dirigides, sinó repre
sentatives, no pot subsistir un sistema democratic dins 
el món occidental; i també, tots sabem que aquestes 
organitzacions sindical s neixen entorn de l'any 76, 74, 
76, 77, perdó, a la 1egalitat d'una fOrPJ.a bastant debil, 
duen damunt una historia de sindicalisme paternalis
ta que no fa que els treballadors se sentin motivats 
per una lluita sindical. 1 aquesta debi!itat és molt més 
manifesta, perque any darrera any, govem darrera go
vern, aturen tota possibilitat de dotar economicament 
aquestes organitzaciol'ls sindicals, perque puguin com
plir una de les funcions més importants que tenen, 
que és la funció d'ajuda, assessorament, etc.... als tre
balladors. Ha d'arribar el Govern Socialista perque 
aquesta política canvil, logicament , i es comencin a 
transferir les organitzacions sindicals representatives, 
a pesar rl la sentencia, o a pesar, d'a arel, si ho ha 
de fer ara ja, d'acord amb la sentencia del Tribunal 
Constitucional d'un repartiment proporcional, fons per
que puguin complir, igual que comp1eixen els partits 
polítics la base de les seves funcious. Nosaltres creim 
que les Comunitat Autonomes, i en línia absolutament 
coherent amb el que hem defensat fins ara, de parti
cipació d'organitzacions sindicals i patronals dins l'ela
boració o el consell de la política economica del Go
vern, hauríem de, també, estar dotades pel Govern 
d'aquesta Comunitat Autónoma, i no és que proposem 
una cosa nova ni una cosa excepcional ni una coSá que 
ens la inventem, no és, no senem els primers, dins 
l'Estat de Comunitats Autonomes Espanyol, que fés
sim aixo, i així la Comunitat Autonoma de Canarles, té 
una subvenció regulada per Decret, coro és logic, per 
a les Centrals Sindicals representatives, i, logicament, 
la Comunitat AutonoÍna de C~maries és socialista, i ho 
hem de dir, pero també la Comunitat Autonoma d'Eus
kadi, que no és socialista, dedica l'any 83, l'any 83, 
30.000.000 pts., rany 84, 33.900.000 pts. a sub eÍlció, 
transferlmcies corrents a Central s Sindicals, i ja aques
ta Comunitat Autónoma és de majoria nacionalista, 
PNV, demócrata-cristiana, COm certs iHustres repre
sentants del Govern d'aquesta Comunitat Autonoma, 
pere no només ens aturam aquÍ, i eIl\ sap greu que el 
representant i cap del Grnp Regionalista, que és ales
hores també capdavanter, president d'Unió Mallorqui
na i del Partít Regionalista, no hi sigui, perque cteim 
que, en pura coherencia, aqueix Grup, també ha de 
donar suport a aquesta esmena, el maxim represen
tant dins aquest país, dins Espanya, del pensament 
d'aconseguir un nou centre a través de la combinació 
de partits Regionalistes, el Sr. Jordi Pujol i el Govem 
de la Generalitat , super majaría, o amb una majoría, 
grossa majoría de Convergencia i Unió, partit no coa
ligat, pero amb una relació molt directa amb el Partit 
Regionalista, ja veurero el que surt d'mo, pero, evi
dentment, cap espiritual, cap espiritual del que sera 
el Partit Regionalista amb el Sr. Roca, dedica 15.000.000 
pts. a subvencions a les Centrals Sindicals. No impor
ta atur ar-nos aquí, no estarero gaire a ve.ure que to
tes les Com unitats Autonomes, inelosa la de Cantabria 
i la de Galícia, la de Galícia també, de majoria AP, 
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subvencionen les Centrals Sindicals perque han arribat 
al convenciment que, a la dreta li ha costat molt aixo, 
que les Centrals Sindical s són pilars basics, no només 
perque estan a la Constitució, sinó perque són pilars 
basics reals de tota convivencia democdüica dins un 
estat capitalista. Per aixo, Srs. Diputats, en primer lloc, 
del Grup Regionalista, per ser coherents amb VQstes 
mateixos i amb el que vos tes pretenen crear a niveH 
nacional, i agafant exemple del País Base, i, sobretot, 
de Catalunya, i Srs. Diputats del Grup Popular, jo els 
demanaria que aquesta precisió que les transferfmcies 
corrents a institucÍons sense fi de lucre vagin a les 
Centrals Sindicals, com a subvenció, complint estríc
tament, i a aixo ho hem de deixar dar, la sentencia 
del Tribunal Constitucional, els demanaria que votas
sin a favor d'aquesta Esmena que tampoc, com li he 
dit abans, no 1i varia, Sr. Soler, el Pressupost, sinó 
que fa donar un caire una mica més progressista i, 
sobretot, darament democra.tic i de potenciació de la 
nostra Constitució al Pressupost d'aquesta Comunitat 
Autonoma. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDEN'T': 
Moltes gracies, Sr. Conseller. El Conseller de Trans

ports, Sr. Francesc Font, té ]a paraula. 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
Sr. Alfonso, nosaltres no podem acceptar aquesta 

Esmena, i a causa del que estam jutjant aquí són els 
nostres propis pressuposts, no els pressuposts de les 
altres Comunitats que ens ha mencionat. J, ja vaig ex
plicar dins la Comissió, encara que diu que no, la fi
IiaIitat d'aquesta partida, que no és més que una con
seqüencia de tornar a fer la mateixa campanya que 
varem fer en els P:cessuposts del 84, i que, a més, va 
en conseqüencia de tata una serie de raons que s'han 
exposades aquí, tant pel seu Grup CQ:Q1 pel Grup Na
cionalista, de formacÍó professional, d'ajuda a sectors, 
especialment deprimits, i li mencionaré el que férem 
l'any passat, perqti~ vegi el que pensam fer engilany, 
amb unes possibilitats una miqueta majors, no massa 
més, i que, i aixi> ens pot suposar incrementar aques
ta labor. 

Varem fer uns cursets que són eIs següents: «Ma
nualidades y Cotillón, Agric1,11tura, Economía Domésti
ca, Pintura y Empapelado, Carpintería Especializada, 
Carpintería Básica, Básico Castellano, Cultura Básica, 
Maqúetería, Marquetería, Jardinería, Mecanogra'fía, Con
tabilidad, Lirilpiadotas y CooperatiVismo». 

Li dic aixo, i si vol n'hi mencionaré un, que he 
sentit que voste mencionava, cree que és él de «Coti
llón", bé, dones, només és donar una sortida professio
naI a una serie de gent que creuen que, amb aixo, amb 
aquesta formació, poden tenir una sortida i guanyar-se 
la seva vida, die aquesta, única, perque he sentit que 
a voste 1i feia certa gracia, i és un exemple, podríem 
anar a qualsevol altre d'aquests. 

Entitats que han eoHaborat amb aixo i que tenen 
un interes tremend a continuar coHaborant són: Cari
tas, la Creu Roja, el Centre Social de Son Roca, la 
Sapiencia, ASCON, Assemblea de la Dona, Puig des 
Bous, «Albergue», el ... , Caritas i UCOM. Com veura hi 
ha una certa, una certa representació, encara Que ral
tre dia, vaig llegir a la premsa que la coordinadora 
d~ ruco es queixava que la Comunitat Autonoma no 
intervenía en aixo, i ai'(o és una raó més que podem 

donar, i no entenc com podía dir aixo, ja que nosa 
tres feiem el curs, pagavem eIs professcrs, pagaver 
els alumnes i pagavem el material, i la coordinador 
deia que nosaltres no feiem res, per tant, nosaltres v( 
lem fer sobre aquest tema. 

Per aixo és que nosaltres no podem renunciar 
aquesta partida, ens sembla intcressant, i quanL al 
Sindicats, dones, com avui el meu company d'Agricu 
tura ja ha fet una intervenció igual, no tenc per qu 
repetir-la. 

És a dir que rebutjam Q deman que es rebut~ 

aquesta esmena. 
Moltes grades. 

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

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Srs. Diputats. El primer de tot, saludar al Sr. Fon 

en la seva primera intervenció davant aquest PIe, j 

agraJ:m, perque, bé, el Conseller es digna a contestm 
nos una proposta o esmena nostra. 

Ha dit, d'entrada, que nosaltres no podem imita 
altres, bé, va feS iuen aixo ara, i fa uua estona, ahil 
el Sr. Soler deia que copiaven un article del PresSL 
post General de l'Estat, cOm deia bé el representaD 
d'Esguerra Nacionalista, logicament, s'addueix qu 
s'imita quau convé ~ s'addueix que no s'imita quan 1lI 

convé, i die logicamen , perque és una forma norma 
d'actuar, encara que no coherent, és millor no addui 
cap cosa i actuar en conseqtiencia a allo qlle es creu. 

Pero, vull anar un poe més, vost:e ens ha 1legit un¡ 
serie d'actuacions, Sr. Font, que l'efecte que fan és qUI 
més canen dins el que es diría serveis social s que UI 

una actuació de la Conselleria de Treball, SÓD accion 
puntualissimes que, tal 'legada, necessita 10.000.000 I 

20, pero jo no eIs situarla aquí. 
Per altra part, el seu pressupost, petit, i aiXo h, 

varem deixar dar a la Comissió, nosaltres creim qUi 
una Conselleria de Treball i Transports hauria de te 
mI' més p:l'essupost, el seu pressupost petit no perme 
mohes filigranes i estam d'acord, pero hi ·ha parts, é: 
a dir, els 10.000.QOO que no.saltres demanam per subs 
titueió a orgaI!Ítzacions sindica1s, es podriá haver ar 
reglat si vos tes hi estaven d.'?cord, amb el con¿epte 
en qualsevol tipus de transferencia de partida, con 
'han fet amb altres Esmenes, que no estaven d'acorc 

amb el concepte, pero sí estáven d'acord amb els vots 
qualsevol altre tipus d'esmena feta, cinc en aquest cas 
fetes per un Grup que la seva decisió era important 
per tant, si haguessin estat politicament d'acordaml 
aquesta posició, nO hl bagués bagut cap problema pe) 
arribar a aq}lesta transaccional, i no li haguéssim lle 
vat tampoc els 10.000.000 de transferencies corrents ~ 
institucions sense ti de lucre i li haguéssim pogut po 
sar 10.000.000 més a transferencies, o 5 o 8, una tran 
saccional no té perque ser, tampoc, de números ro 
dons, a organitzacions sindicals. El que ha de quedru 
cIar és que en aquesta Cambr a es pot configurar, d'aqu 
tres minuts, que votem, una majoría, formada pel Gnq 
Popular, configurada, que esta configurada, perdó, for 
macla pel Grup Popular i el Grup Regionalista que n< 
esta d'acord a subvencionar les organit7..acions sindi 
cals, així de cIar, i aixo és el que s'lla de dir. no estar 
d'acord que les organitzacions sinclicals d'aquest país 
de la nosh"a Comu:wtal Auwnom a rebin subvenci:ou! 
per dur endavant les finalitats que tenen i que 1i dóm 
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la Constitució, no hi estan d'acord i així, i ho deim abó, 
nosaltres acceptarem que el Grup Regionalista, en con· 
tradicció amb el que es fa a Catalunya o al País Basc, 
no hi estigui d'acord, acceptarem que el Gn.lp Popular, 
en contradícció amb el que es fa a Galícia, no hi estiguí 
d'acord, i ha perdrem, perque perdrem per número de 
vots, pero ha diguin abó, no posin excuses que no hi ha 
partida o que aquestes transferencies no hi són, perque 
quau han valgut arreglar 40 050.000.000, 35 al final, per 
a una esmena dedicada a Agricultura, el Conseller d'E
conomia i Hisenda no va terur cap problema per trobar 
aquests milions, i nosaltres no n'hi varem posar cap ni 
un; és un tema de voluntat política, i aquesta voluntat 
política vostes la manifesten votant no a una subvenció 
a les organitzacions sindicals. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrareplicar? 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
Bé, Sr. Alfonso, només recodar-li que aquí no te

nim cap competencia en materia laboral, que aixo es 
un t ema a afegir al que avui matí ja defensava el COID

pany Simarro, per tant, també, les nostres obligacions 
en materia laboral, cree que estan bastant reduides. Jo, 
en lloc d'aixo, li demanaria que, qualque vegada, enS 
recordas a l'hora de tenir competencia en materia labo
ral, que crec que és una falta de voluntat. I parlant 
de copiar, no m'agrada treure-ho, pero com que m'ho 
ha dit dues vegades, li retreuré que, precisament, aques
ta partida que voste ens pretén treure, és la que ens 
ha copiat l'Estat, fins i tot, amb la mateixa quantitat 
que nosaltres hem fet aquÍ, 1i recoman que llegesqui el 
Bolletí de dia 27 de febrer del 85, la pagina 4.951, veura 
que fa una acció exacta a la que nosaltres feim aquÍ, 
per tant crec que en copiar, també, en van i en vénen. 

Moltes _gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies de les seves intervencions. I passam a la 

votació de l'esmena 184, i per tant, les Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a favor d'aquesta esmena, es volen posar 
drets, per favor? Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'a
questa esmena, es volen pOSar drets, per favor? Moltes 
gracies, poden seure. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 
n'hi ha. 

Queda rebutjada l'esmena per 23 vots a favor i 
26 en contra. 

I passam a la votació de la Secció 19, de Treball 
i Transport. 1, per tant, les Sres. i Srs. mputats que 
votin a favor d'aquesta Secció 19, es volen posar drets, 
per favor? Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 
volen posar drets, per favor? Moltes gracies, poden 
seure. Gracies. 

A favor, 26 vots; en contra, 23. No hi ha absten
dons. 

Queda aprovada la Secció 19. 
I passam a la Secció 20 que, com deia abans, té 

vuit esmenes vives, cinc del Grup Parlamentari Socia
lista i tres del Grup Esquerra Nacionalista-PSM. Se 
m'ha fet arribar que per defensar les cinc esmenes del 
Grup Socialista, es fara conjuntament, la 186 i 187, i, 
per tant, per defensar-Ies té la paraula el Diputat Sr. 

J osep Alfonso Villanueva. 
Per que em demana la paraula? 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Per qüestió d'ordre. Bé, és que aquí diu que n'hi 

ha cinc del Grup Socialista, i jo tenc entes que només 
n'hi ha quatre, perque la cent, perdó, perdó, esta bé, 
efectivament la 181 que no consta, no consta dins 
aquest formulari, pero estava dins l'altre, efectivament, 
té raó, la 191, que és una equivocació de ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies de la seva intervenció. 
Té la paraula el Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Era qüestió d'ordre. A mi em sembla que el Grup 

Esquerra Nacionalista en té quatre en aquesta Secció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Esquerra Nacionalista m'ha fet arribar una nota, 

per efecte de la qual, retirava les Esmenes 242, 243 i 
244. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Josep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El 

primer de tot, en certa manera, donar la raó al Con
seller Sr. Oliver, perque hem comes un error quant a 
la transcripció d'esmenes, i la 187 és una esmena que 
hauria d'estar retirada, en Comissió hi estava i s'hauria 
d'haver mantenguda la 191, perque també en Comissió 
hi estava. Per tant, si el President m'ho permet, ~m 
referiré a aquestes dues esmenes, a la 186 i a la 191, 
que són les que realment havien quedat vives en Co
missió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Queda suprimida la 187. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Exacte. 
Aquestes dues esmenes, cree que no fa falta ni 

anunciar-les, perque es tracten de discutir el programa 
d'actuació quant a direcdó ele la política comercial, 
industrial d'aquest Goyern, quant al tema d'inversions. 
Varem dir ahir, quan discutíem, o era avui?, quan dis
cutíem la Secció 14, que nosaltres no podíem estar 
d'acord amb una actuació en materia de política eco
nomica d'ajuda circulant, en que tata l'ajuda circulant 
es faci de forma discriminada. I havÍem dit que el 
mateix tema, el mateix tema estava reflectit a altres 
seccions i que el mateix tema reflectia exactament, 
també, d'una forma molt clara, la secció 20, al progra
ma d'aetuació industrial, en el programa de foment a 
la inversió, per dir-ho de qualque manera, que té la 
Consellerra de Comer~ i Indústria. Al programa Direc
ció i Serveis Generals, podria estar a un altre progra
ma, nosaltres demanam reduir la partida que hi ha a 
30.000.000 Pts., per tal de coHocar els milions restants, 
que són 70.000.000 més, coHocar-los a un programa d'ac
tuació concreta, repetir la discussió sobre la necessitat 
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d' ~ d' una area urgent indu trialització a la zona d 'Inca 
o del Rlligua', cree que és repetir, una allra vegada, 
un debat que hem tengut amb el Cooseller d'Economia, 
pero ~olíem fer un pareU de precisions a aixa. La Con
seller a d'Indústria actua amb les subvencions a credit 
per inversions, exactament, de la mateixa manera que 
actua la Conselleria d'Economia de cara a credit per 
circulant, que actua la Conselleria de Turisme de cara 
a credit d'hosteleria. Actuació indeterminada, actuació 
sense cap tipus de direcció política. S'ajuda el comer¡;:, 
com varem comprovar quant als sectors ajudats l'any 
83, s'ajuda tot tipus d'activitats comercial s , siguin o 
no interessants pel creixement, per l'actualització de 
l'estructura economica d'aquestes illes. Nosaltres creim 
que aixo és un error fonamental, nos al tres creim, Sr. 
Conseller d'Indústria, que donats els problemes que hi 
~a en cal~at, ~n bijuteria, etc ... la ~eva d~~ecció hauria 
ae ser encammada a fomentar la mverslO en aquests 
sectors, i quau aquests sectors estassin estructural
ment bé, poder dedicar la major part, no tata, perque 
aquí no hem de confondre, no som absoluts, nosaltres 
creim que ha de poder actuar d'una forma oberta a 
tots els sectors, pero la majar part de la seva actuació, 
dedicar-la a una zona determinada, per COT!len~ar per 
aquesta zona, i no vol dir que sigui rúnica; l'arry que 
ve n'hi demanaríem una altra o dues zones, perque 
creim que aixo és fonamental per a la nostra econo
mia, vos tes no ho creuen així o ho traslladen al PER. 

La nostra proposta, i ho saben molt bé, era doble, 
una era l'estudi del pla i, una vegada fet l'estudi i de 
cara al segon mig any de l'any 85, aquest tipus d'ac
tuació, que no es gastarien els 70.000.000 o se'n gasta
rien més? no ho sabem, és una previsió pressuposta
ria que voste fa de 100.000.000, nosaltres en dedidlvem 
els dos ter~os a aquesta actuació concreta. Pensam que 
l'ajuda per remodelació d'estructura comercial, que fan 
amb eIs 30.000.000 és una ajuda interéssant i en poden 
fer, tene.g 30.000.000, pero que és la manco important, 
en aquests moments a la Comunitat Autónoma. Tenim 
una Comunitat Autonoma que es caracteritza, i aixo 
el producte interior brut ens ho diu,· per un gran pes 
específic del sector servicis, vostes ho saben, ho sabem 
tots, tenim una Comunitat Autonoma que es carac
teritza per la perdua paulatina de pes específic del 
sector industrial, tenint un deIs sectors industrials in
ter~s~antt' dins el conjunt. !!le l'economia espanyóla, per
que .es un sector de consum d'alta qualitat, ho podría 
ser més, pero d'alta quaJitat, és un sector anib bones 
p@ssil;>ilitats de venda, amb UDS alts i baixos enormes 
com ~ost_e sap, i ~ un sector difícil i que ocupa gra~ 
quantitat de ma d obra: sector ca19atj 1'er aixa nosal
tres crcim, creiem abans i tot, pero els deixaven fer 
el PER, el PER estara en el maig, no hi haura cap 
pro~lema per comens:ar al segon trimestTe, que dedi
cassm, que prenguessin la decisió política de crear una 
zona d'urgent industrialització, i aquesta zona la si
tuave~ en el punt qu.e c:reim pels nos tres estudis, per 
estudls de Centrals Smdlcals, per estudis de la Comu
nitat AI!-tonoma mateixa, basta llegir les darreres dades 
d'economia, basta llegir aixo, i vostes les han llegides, 
perque les han fetes, que, en aquests estuclis, en aques
tes zones on esta clarissim que necessita reforma res. 
tructuració i aj uda pel manteniment industrial A ~osta 
eIs hem proposat aquesta esmena que, practicament, 
acaba amb les esmenes, purament de política econbmi
ca, després n'bi haura unes altres que defensara un 
company, que no s6n tant de política eco om.ica aplica-

da directa, pero sí voldríem, almanco voste, Sr. Oliver, 
que eus explicas clarament per que no prenen aquesta 
decisió política, el PER no és excusa, ens han repeti1 
quaranta vega des que en el mes de maig esta fet, nos
aItres parlam d'actuació en el segon trimestre, en el se· 
gon trimestre, perdó, per tant, del mes de maig al 
segon trimestre, i aqueix tipus d'actuacions sempre e~ 
demoren dos o tres mesos, no hi hauria massa proble· 
mes, si l'estudi d'aplicació estas fet, i nosaltres dubtarr 
que hi estigui, per tant, quina voluntat política, per qu~ 
no hi ha aquesta voluntat política per fer aixo? En, 
agradaria que ens ho explicas. L'excusa del PER, 1 
repetesc, li repetesc, ens l'ha dita el Sr. Soler, no l[ 
repetesqui. Si té altres excuses per a altres zones, 1 
donarem la raó, i li direm comenci per una i con 
tinui per una altra, i nosaltres li donarem suport, pen' 
és, i crec que políticament és molt difícil de rebatre 
absolutament imprescindible que els sectors industrial! 
que tenen possibilitats de sobreviure i tenen molte: 
possibilitats de sobreviure, dins aquesta Comunitat 
tenguin una actuació, per part de la Comunitat Auto 
noma, diferenciada, que no només ha de ser de sub 
venció de quatre punts, o de cinc punts d'inversió, é: 
a dir, deIs projectes d'inversió sobre els interessos, nc 
només ha de ser aixo, pero que aixo ha de ser ID 

punt important per dur-ho endavant, el conjunt de me 
sures que vostes han d'aplicar, nosaltres els deim, fa 
cin un estudi i després el diseutim, i l'apliquin, ID 

deIs camins, una mesura clarÍssima és aquesta, pe! 
que els ho demanarn políticament, no valen accepta 
aixo que fins i tot per a vostes és evident. 

Gracies. 

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

seller d'Indústria i Comer~, Sr. Gaspar Olivero 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sr. President, Sres., Srs. Diputats. Sr. Alfonso, -j 

li vaig dir, bé, no sé si li vaig dir, perque per a,;rpi vost 
no hi era dins la Comissió, es va donar :la casualita 
que hi era el Sr. Costa, si no vaig. equivocat •. ii vai 
dir que quan vaig anar a la Comissió d'Hisen.da i Pre: 
suposts per explicar el programa de laConselleria, din 
aquest programa 1i deia que el problema finam:er ér 
un deIs que més incidencia· tenien dins la recu,peraci 
deIs sectors comercial i industrial, i textualment li vai 
dir i li llegiré, i així constara en el Diari. de Ses~ion: 
que «com a suport a la iniciativa privada, l'a:cció d 
I'Administració en aquest camp proposava aCQns.egu! 
tres objectius basics, un era augmentar les garanties 
l'empresa comercial i industrial, un altre canalitzar 1'"1 

cursos a mig i curt terminí per a inversions reals, i , 
tercer era refor¡;:ar els mecanismes per a les empresE 
ubicades a Balears». Bé, com a mesura per poder aco] 
seguir aquests tres objectius, li vaig dir aquell dia, 1 
Comunitat Autonoma faria tres mesures basiques, un 
la primera, era refon;ar la presencia de les societats e 
garantia recíproca als avals dels credits, una segor 
que era augmentar la capacitat de l'ava! d'aqueixes s' 
cietats, i la tercera que era obrir uns nous mitjans ( 
financia ció per a aqueixes empreses de Balears, mitja: 
<;ant l'obertura d'una línía de credit. Aquest punt d 
programa de la Direcció de Comen; i Indústria, aqUE 
dia, no va ser qüestionat el més mínim, i avui, vosti 
presenten una esmena, alla on proposen un retall d' 
questa línía de credit de 100.000.000, deixant-Ia únic 
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ment amb 30, quan la Comunitat Autónoma, el Go
vern de la Comunitat Autonoma no fa smó complir 
aquell programa que ens varen retardar un dia. Em 
diu que no hi ha uns programes d'inversió concrets i 
que tampoc no hi ha una territorialitat, jo li die que sí, 
que hi ha un programa, un programa molt concret que 
és, aquest programa consisteL'\: en la inversió a tots els 
sec~ors, el programa consisteÍ-x a incentivar inversió 
com a única via cap a ¡;:, entre nosaltres, de crear rique
sa i, logicament, també, llocs de feina, incentivar, al 
mateix temps, la inversió, en aquests moments, que és 
sabut, alla on és patia invertir, és la nota tal vegada 
que predomina dins el món economic, i en aixó hi coin
cideixen tots o hi coincidim tots, Patronals, Cambres 
de Comen;, Bancs, í crec que vostes també. 

Dins l'esmena, l'altra esmena, alla on proposen 
aquesta crea ció de la zona urgent d'industrialització, es 
basa dins l'exposició de motius perque els preocupa 
molt la creació d'ocupació í, per una altra part, també, 
l'economia submergida, i és en aquest aspecte que vos
tes presenten aquesta esmena. Bé, jo li vull donar unes 
dades que és damunt la línia de credit del 84, perdó, 
del 85, alla on s'han creat 187 lloes de feina, o es creen 
187 lloes, H8, coneretament, dins el sector Comer9, 57, 
e~l el d'Indústria i 12 dins Serveis, pens qu..: ab;:o és 
una dada important, i li don totes aqueixes dades, pre
cisament, perque amb l'actuaeió que vos tes presenten, 
amb l'actuació de crear aquesta zona dins Inca, amb 
70.000.000 Pts. pot creure que no aconsegueixen crear 
tants de lloes de feína, tenint ates un fet ja d'entrada 
un 30 % de subvenció a fons perdut damunt el total 
que representa la inversió, a part de tenir també un 
credit preferent i una subvenció, també, a fons perdut 
de 1.000.000 per treballador. Jo 1i puc explicar amb un 
exemple que amb aquesta actuació que voste propasa 
no creara tants de lIocs de trebali o no es crearien tants 
de liocs de treball, ni molt manco. Anem a veure una 
indústria, una mdústria del tipus que vulgui voste, car
pinteria metalUca, per exemple, no és el cas d'una m
dústFia de sabates, que cree que, en aquests moments, 
no es creen indústries dé sabates, smó tot el contrari, 
una indústria, com deia, per exemple de carpinteria 
metaHica d'uns l.OOO metres quadrats de planta, per
dó, de sol i uns 1.200 metres edificats, ens anam comp
tant els terrenys a uns 20.000'.000 i el que és l'edifica
ció a UDS 40.000.000, 4.000 Pts. metre quadrat i, si no 
facem números, a part de les instaHacions i també la 
maquinaria ens amnn a unS 90, a uns 100.000.000 Pts. 
Un 30 % de' subvenció, el compte és mólt bo de fer, 
30J100.OOO, i, a part d'aixo, les subvencions d'interessos 
ens anam a UDS 7, a uns 7.000.000, tenint ates que són 
un 70 % de credit preferent, si només creassim, i aixo 
és més o manco el que esta demostrat i el que ocupa 
una empresa d'aquestes característiques 1 dimensions 
d'alts treballadors, i vull ser benevol, posem 25, tal 
vegada ja tenim 25.000.000 a fons perdut, total que hem 
creat una indústria amb 25 treballadors i ens hem men
jat :ls 70.000.000 Pts. Jo el que sí li vull dir, Sr. Alfon
so, es que estam completament d'acord amb la neces
sitat de distribuir unes mesures de suport al sector in
dustrial, i és així, i ho pot veure dins el programa de 
la Conselleria, el programa de la promoció industrial 
per~egueix aquest objectiu, i li va dir també, li ha dit 
aVUI matí el Sr. Soler que esta previst realitzar un 
estud~ dins el programa de 20.02.05, un programa, un 
estudl, perdó, que ens definira tots els parametres ne
cessaris per desenvolupar aquests programes de pro-

moció i captació de noves inversions, i ha dit també 
que hi ha el PER i ha dit avui matí, i a mi m'ha preocu
pat un poc, perque veig que aquí hi ha una contradic
ció, ha dit, paraules seves que no es pot crear ja aques
ta zona, li deia el Sr. Soler, si no feim primer aquest 
estudi, no es pot crear ja aquesta zona, hi estic com
pletament d'acord, i és preeisament per aixo que jo no 
puc admetre, de cap de les maneres, aqueixa esmena, 
perque, precisament, primer volem tenir aqueix estudi 
i una vegada que tenguem aquest estudi dins el pres
supost del 86, emprendre una acció forta dins la indus
trialització, dins aquests suports financers i suports 
economics a l'empresa. L'únic que voste m'esta fent és 
xapar-me aquests 100.000.000 de la línia de credit, alla 
on me'n deixa 30 per a tinia de credit i 70 per a aques
ta zona d'urgent industrialització, i uns deIs altres te
mes, no li puc admetre aquesta esmena és, precisa
ment, perque estic conven~ut que, d'aquesta altra ma
nera es crearan molt més lioes de feina que amb 
aquesta alternativa que presenta voste, i dic que vull 
esperar l'any que ve a poder fer aquesta zona d'indus
trialització, no una zona, sinó a poder dur un progra
ma fort d'incentivar aquesta industrialització, no per 
zones, sinó per sectors, que pens que és molt més im
portant, i pens dur-ho a terme l'aD'y que ve, i ara ja 
pens que n'hi haurem de fer una altra, una altra acció, 
que, tal vegada, no tenia pensada, pero que aquests 
dies m'ha sortit i no ens quedara més remei, i, quan 
voste m'estava parlant, jo estava pensant que, tal ve
gada, qui havia d'haver estat alla. no era jo, sinó que 
era el Ministre Sr. So1chaga, perque si no, em digui a 
veure per que, quin motiu poden tenir quan a la peti
ció que nosaltres hem fet perque es declaras el Potigon 
de Manacor, zona de preferent localització industrial, 
l'han denegada. Jo pens que vostes també, Sr. Alfonso, 
haurien de fer aqueixa pregunta al Ministre, perque 
pens que és important que també, no només ens refuti 
a nosaltres, siTIó que també als seus companys de par
tit els digui alguna cosa. Per si tal V'egada no sabeli el 
que significa aÍ.."Xo, li he de dir que aixO suposa 'Un -Zoo/¡j 
de subvenció a fons perdut damunt el total de les 
inversions, a part, també, de htgratuitat de la llicen
cia municipal, que no la paga l'empresal'i, a part, de 
totes unes bonificacions i Unes desgravacions fistáls. 
Sr. Alfonso, estam eompletament d'acord que s'hil' de 
dar una politica seetoriali:tzada per sectors, pere ens 
f~ falta aquest programa, i aquest programa no s'lia de 
fer en dos mesos, aquest estudi, sinó que ha de ser un 
estudi molt ben fe , molí sectox:itzat i saber qtim s m
dústries tenen futur aquí dins i diferenciar el que és la 
indústria balear, i aqueixes noves captacions d'iridús· 
tries i aqueixes noves inversions, perque estam conyen
guts que la inversió és l'única via tapa~ de crear liocs 
de fema, que no només el preocupa a voste, sinó que 
també ens preocupa a tots nosaltres. 

Gracies. 

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

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sr. Conseller. Jo~ possiblement, m'ex

plic malament, ti he de demanar disc':llpes perque real
ment o no m'ha entes, na m'he exphcat bé o ha aaa
fat l'esmena, la motivació, .que .són ~ue~ l'etxes, qu~ 
l'explicació han estat nou IDllluts,. a ml ~ agradaria que 
em contestassin, ens contestassm a 1 explicació molt 
més que no a les dues r etxes de l'Esmena. 
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Vostes, sistematicament, i qualque vegada he vist 
alguna contradicció que ara ti explicaré, remete~ p~r 
més tard el que nosaltres els pr oposam que facm, . JO 
ja 1i 1 avi~ dit que no s'havia de comeo9ar, ara, SlO? 
que es comenltas d 'aquí sis mesos, .desPl:és. d uo es~udl, 
l'estudi ja el farero, ens ~eien .a~Ul. matI, Ja vendra e~ 
el PER ens ho deien aVUl matI, 1 SI no ve, ho farem, 1 

ja fare~ la feina, bé, vostes ho passen per n:és tardo 
Jo em deman si quan l'any passat, quan vagm afer 
aquestes accions, ens quedara qualque cosa, ens agra-
daria que fos aiXÍ i en quedin. . 

Jo, Sr. Oliver, al Govern de rEstat no h pue fer 
preguntes, n'hi puc fer al Govern de la Comunitat Auto
noma, el mandat és aquest, no en tenc d'altre, si en 
tengués d'altre, possiblement li faria aquestes pregun
tes, pero no en tene. 

Em diuen que no poden crear zones d'actuació pre
ferent o, i se n'inventen una fa quinze dies, la de Cam
pos, el PER esta fet o no esta fet? La de Campos és 
més urgent que les altres, o que pass a? Per favor, quan 
diguin que no ho poden fer a causa del PER o a causa 
de fer estudis més seriosos, etc ... , bé, que sigui ver, i 
no ens crein la de Campos. 

1 ara, entrarem en els temes ::J.ue ha explicat. Evi
dentment, voste va dir que hi havia accions d'ajudes, 
és a dir, voste va dir que hi havia tres tipus d'accions, 
el tema de pontenciar les societats de garantia recípro
ca, i, tant de bé que les han potenciades, no vúll entrar 
més en el per que, pero aixo és un programa de Pre· 
sidencia; augmentar la capacitat d'aval, també és un 
problema de Presidencia o d'Economia, no esta dins 
Comer\! i Indústria, i obrir nou eanals de finan:;ació, 
aixa sí que és un programa seu. Voste ens ha dit i ens 
ha definít, clarament, la seva polftica, i a posta no ID 
est.am d'acord, perque ens l'ha definida clarament, in
centivar tots els factors, el que nosaltres li deim és que 
no amb tota la capacitat possible i petita de la Ca
munitat Autonoma ha d'actuar dios tots els sectors, 
deim que en una part actu! a t0ts eIs sectors i en una 
aItra part actul d'una forma separalitzada i dirigida. 
Crear a partir de la inversió, evidentment, pero crec 
que en el debat de totalitat vaig intentar explicar, in
tentar, no sé si ho vaig aconse.guir, perque ja un no 
aconsegueix saber si s'e.'Cplica bé o no, jo ja cree que 
n9, intentar explicar per que passava aixo, quan hi 
havia inerements del producte interior brut de quatre 
punts. Reaiment, realment esta passant en aquesta Co
munitat aixo del 83 o del 84 que ID ha una apatia inver
sora? Si és realment abd, per que s~ proQwt, s'han 
demanat, ho han explicat, s'ho han explicat per escrit, 
han fet estudis? Ja els ho vaig dir l'aItre dia, l'econo
mia, l'economia industrial d'aquestes illes té un procés 
de fer pesca submarina, i creim que s'ha d'intentar atu
rar, i no amb mesures ca~rcltives. Ero diu que amb la 
seva politica, l'any 84 s'han creat 187 110cs de feina, jo 
m'ho he de creure, i després m'ha fet uns números de 
quants en crearíem. Sr. Oliver, jo no ti he parIat que 
vos tés fessin un ZUR, amb tots els avantatges que te
neo els ZUR, entre altres coses, perque no ho poden 
fel', a aquests avantatge , no els poden donar, ID ha 
coses en que no tenen capacitat, no tenen competencia 
per donar-les, jo els havia dit que fessín un estudi dins 
les possibiJitats d'act~aci~ de. la ComuDÍtat Autonoroa, 
mirat les competencles 1 mrrat les possibilitats eco
nomiques, fessin un ZUR més petitó, una actuació in
dustrial preferent o zona d'urgent reindustriaJització, 
més, més adequ ada a les possibilitats que vostes tenen. 

i després no em tregui el de Manacor, perque sabj 
vos te que no ho podien donar, el polígon, aqueix tipl: 
de Polígons es prorroguen o es donen al ZUR, no se' 
fan de nous. Jo sé, Sr. Oliver, a mi, moralment m'h 
conven\!ut, i m'ha convenc;ut del que li havia dit aban 
encara el Govern de la Comunitat Autonoma no ha di. 
senyat, no sé per que, possiblement perque no tene 
capacitat política, i no dic personal, dic com a Gru 
Polític representant d'uns interessos detenninats, cap: 
citat política per desitjar, dissenyar una estrategia eCI 
nomica definida, i vull que quedi clar el que dic, n 
estic parlant, en absolut, de capacitat personal o pn 
fessional, sinó possibilitats polftiques per fer-ho, j 
dubt molt que dins els quatre anys de mandat, dissl 
nyin un tipus de política que no sigui ob~rta COI~ 1 
que tenen, d'incentivació indiscriminada, mdetermm: 
da a l'empresa p rivada, pero si és així com creim qu 
és, per favor, ha diguin abó de cIar, diguin, com ha 
dit moltes vegades, i aixo ho han elit moltes vegade: 
que el que vagi bé que hi vagi i el que vagi malamer: 
que hi vagi, i que el Govem ha de complir el precept 
del segle XVII de «laisser fer, laisser passer». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. Té voste la paraula. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sí, Sr. President. Moltes gracies. Jo, Sr. Alfons( 

li he explicat, cree, molt clarament el per que es tar 
a la linia de credit dins el 85 i no amb aquest ZUl 
petit6 que voste diu, precisament , perque les dade 
d'aquesta Iínía, estic cODvenc;ut que es crearan m é 
110cs de fema, així com ho tenim dios el pressupost 
no aixi com planteja voste. 

L'apatia inversora que voste em demana a mi t: 

motiu, e]s que no som culpables, de cap de les man€ 
res, almanco, som la Comunitat Autonoma d'aquf, 
si no, tal vegada, amb una coseta molt petita, perqu 
dios la política economica, com voste sap, no ID tenir: 
competencies dios aquesta zona. 

Voste em diu que no podero crear el ZUR, que D' 
tenim competencies, bé, jo pens que no, jo p~Iis qu 
aquest 30 % d'inversió a fons perdut, 1.000.0'00 Re 
treballaclor a fons perdut, el podem donar, i tamb~ 
podem fer la linia de credit com estam fent, que SÓ¡ 
els tres pilars importants d'aquest ZUR, qu~ DÓ tenÍll 
una capacitat política per dissenyar una políti a ir 
dustrial, voste ho pot clir, jo pens tot el contrari, f 

que passa és que Dosaltres volem anar amb els peu 
ben en terra i fer aguest programa i fer aquest estud 
de manera que sigui ja definitiva i no anar posan 
pegats, com és el que voste ero proposa en aquest me 
m ent, el que passa és que sempre anam un p oquet . 
remole del que ens fa o del que fa, perdó, del que f 
el Govern Central, perque amb la política del ZUR, ~ 
nosaltres ja haguessim tengut aquest estudi, amb 1 
política del ZUR, aquest estudi no ens servirla per . 
res, com ara, per exemple, si no haguéssim tengut, aro] 

aquestes actuacions del Govern Central de no declara 
els Polígons zona d'urgent industrialització, perdó, d 
preferent localització industrial, dones també heIl 
d'anar un poc a remole, i ara sabem ben cIar, .la, qu 
nes actuacions haurem de fer, haurem d'anar a supm 
haurem d'anar a suplir aquelles actuacions que DO f 
l'Estat aquí dins. Voste m 'aixeca aquí una bandera d'it: 
dustrialització, pero jo el que peos, Sr. Al ansa, é." qu 
aqueixa bandera el que ha fet, és la bandera que v 
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deixar caure el Govem Central, aquí, dins Mallorca, 
perque si prou discriminats estam amb els ZURs, i ara 
també no es poden declarar polígons, zones de prefe
rent 10calitz"aci6 industrial, cree que anam bé dins 
aquest camp les indústries Balears. Li he dit, una ve
gada més, qu e una cosa és el PER i una altra cosa 
és aquest estudi que proposam nosaltres fer, aquest 
estudi no és per zones, no és per localitzar un ZUR 
en petit com vo te diu ctins Manacor, ni dins Inca, 
sinó dins Inca i dins Manacor, és sector, pero sectors 
industrials, veure quines empreses de futur poden ve
nir aquí, a Mallorca, si les que hi ha aquí, mantenir les 
que hi ha aquí i anal.' a tractar també aqueixes indús
tries de fora, siguin espanyoles o singuin estrangeres, 
aixo és el que pretenem i ajudar i donar suport a aque
Hes indústries de futur, aquelles indústries que siguin 
competitives de cara a l'exterior, no únicament les que 
hi ha aquÍ, perque voste sap m olt bé que 1.ma indús
tlia, una empresa malalta, és malalta fins que tallen 
de bon de veres, fins que operen, si nO'més se li dóna 
serum, de cada día en demana més, que també s'ha 
d'inten tar aixo, estic completament d'acord, pero no tal 
vegada per aquest camí, sinó dins el pr ograma de CO'
m er ialit zació, i aquí és alla on també tenim un pr O'
grama fort, dins el prO'grama de comercialitzaci6 faran 
nous canals de comercialització dins l'estranger , sense 
cap dubte també, dins l'estranger, fent estudis a mer
cats i fent un «pUming» i l.m «consulting» dins cinc 
pa'isos que hi sera tot l'any. Aixo és el que estam fent 
a part del clisseny, de la qualitat i totes aqueixes coses 
que voste ja coneix. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Srs. Diputats, per les seves mter

vencions. Passam a la votació de I'esmena 186 i 19l. 
Per tant, les Sres. i Sr~. Diputats que votm a fa

voÍ', es volen posar mets, ~r favor? Poden seure, mol-
tes gracies. '" , 

Les Sres. i Srs. Diputatsqu~ votin en contra, es 
volen posar drets, per favor? Moltes gracies, poden 
seure. 

ha. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenerr? No n'hj 

Vot s a favor, 24; vots en contra, 28. 
Queden rebútjades ',aquestes dues (:;smenes. 
Per defep.sar ¡;:onjwitáment les esmenes 188, 189 i 

190, té la parauJa el Diputat Sr. Joaquim Vivó. 

EL SR. VIVó CORT~S: 
Sr. President, Srs. Diputats.Possiblement amb la 

contesta que acaba de fer al meu company, ja quasi 
quasi anava Ímplícita amb aquestes esmenes que que
den a la SeccÍó 20,perque el Sr. Conseller ens ba es
tat dient que, bé, que realment el programa era una 
cosa que es duia des del p rincipi fil1s ara, i m'ha do
nat peu perque li pogués dir i r ecor dar algunes coses 
que bi ha dins el programa i que no entenem per on 
són. 1 una de tantes era que deia, «quasi dues deca
des després d'iniciar-se el procés de modernització de 
l'economia espanyola en indústria i comer~, ofereix un 
quadre excessivament tradicional i poc adequat per a 
les exigencies d'una economia moderna i desenvolupa
da, i aixo planteja la necessitat d'un esfort; renovador». 
Evidentment de renovació, res, que ens sembli a nos· 
altres. Perque si aixo era el 83, quan ens explicava el 
progranla, nosaltres pensam que en el 84 no bi va ha-

ver res de res, i pel que ens sembla, en el 85, tampoc, 
és dir, continuam amb una idea que pot ser ampla, 
pero res més. Per altra banda, aquestes esmenes, una 
fa referencia a supressió, una a addició i una altra 
també a supressió, i comen~aria per la 70.12, que fa 
referencia a Serveis de diagnostic energetic. A~o és un 
debat que, realment, vam tenir dins la Comissió, i, bé, 
que se'ns va dir que era important, fins i tot que, tal 
vegada, es retiras, perque semblava que era un con
cert que hi havia amb el Govem Central i que no en 
podien sortir, pero bé ja, a1manco, el que podia de
manar és veure si poguéssim tenir una informació 
d'a~o, perque no sabem si aquest diagnostic energetic 
va de cara a energía solar, a energía eolica, al gas o a 
un llarg etcetera que podríem dir, i que crec que se
ria important que estassim assabentats del tema, i si 
realment hagués estat així, tal vegada, l'haguéssim re· 
tirada, tal vegada, baguéssim donat un suport que, ahri, 
nosaltl.'es entenem que no 1i podero donar, vull dir, 
així de senzill, amb aquesta primera esmena. 

En la segona era fer un estudi d'un pla de selec
ció i era fer un estudi d'un pla d'actuació d'abocadors, 
on hi va haver la famosa frase aquella de la sobrassa
da penjada, bé, nosaltres també entenern que fer un 
estudi d'un pla d'actuació, on realment pot ser prou 
important, com es ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

EL SR. VIVó CORTES: 
. .. refereix, es referesqui a sanitat, es referesqui a 

consoreis que hi pugui haver entre municipis o un 
llarg etcetera, creim que valdria la pena, que es fes 
aquest estudi de pla d'actuació, i, per altra banda, si 
de res hi ha sobrat a moltes Conselleries, són estudis, 
quasi quasi ero puc pensar que en faran un de la ca
mamiHa. 

Rallant de la tercera i fent un conientari per veu
Fe si aquesta pot tenir més sort que les altres de tots 
els companys que ja seria bastant, bastánt . difícil, "bé, 
es tracta que hi ha 9.000.000 pts., que nosaltres dema
nam aquesta supressió per a un programa d'ajndes i 
que nosaltres entenem que no és d'assistencia, com diu 
voste . 9.000.000 pts. que van de cara a una ajUda per 
a programes de radio, ·que van de cara a ~judes aseé· 
tors a Eres i que, rea1ment, aquesta gent ni tan soIs 
presenta una Memeria, segons tenim entes, . t~pim 
dubtes i tot que pugui ser també una ajuda que poc 
controlada, alla on se'ns va cónfirmar la possibilitat, 
quan Ji vare m apuntar. qu<e hi bagués empresa e.straIt
gera. i m'estic referint als que participen a la moda 
«Ad-lib», que estassin fent fins r tot una propaganda, 
una prornoció en contra, amb doblers de la Comunitat 
enfront d'empreses legals de la Comunitat. Per tates 
aquestes coses, nosaItres creim que hagués estat prou 
important que aquestes esmenes s'aprovassin, perque 
creim que realment són unes esmenes que fan referen
cia a realisme i a imaginació, cosa que nosaltres tenim 
i hi confiam. 

Moltesgracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Vivó. Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Vivó, dins 
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Comissió ja li vaig dir que aquest programa de diag
nósncs energcücs era Wl conveni amo l' l1'-J:AE, i li vaig 
dir, li vull wr que la Comunitat Autónoma dins els 
objectius de poluica energetica, hi figura un puní alla 
on diu que hí ha d'haver, que s'ha de racionalItzar l'ús 
de l'energIa i dIsminuir la dependencia exterior. Bé, el 
Congrés deIs Diputats, com m'imagin que voste sap 
va aprovar el PER, alla on un deIs objectius basics és 
millorar l'eficacia del consum d'energia i, al mateix 
temps, impulsar l'estalvi i la conservació de l'energia, 
igualment dins el Congrés de Diputats, es va aprovar 
que aquest seguiulent del PER el dugués a terme 
l'INAE, i que, per part de l'INAE es desenvolupassin 
els mecanismes específics a cadascuna de les Autono
mies, dones molt bé, aquest mecanisme específic és el 
conveni de cooperació que el vaig firmar dia 5 de fe
brer, amo I'INAE, alla on aquest eonveni regula tot ti
pus d'activitats que tcnguin pcr finalitat l'estalvi, la di
versifieació de l'estalvi energetic dins l'ambit de la Co
munitat Autónoma. Varem arribar a un acord amb 
l'Institut per la diversificació d'estalvi d'energia que 
aquest conveni de cooperació, que estava fixat per to
tes les altres Comunitats Autonomes que posaven el 
llistó, a le" 250 p. per l'an:i, nosaltres, COIn que aquí ~~ 
Balears, no tenim unes indústries grans consumidores 
d'energía, peró totes sumades arriben a ser moltes de 
consum, moltes tones equivalent a petroli les que es 
consumeixen, varem aconseguir baixar el llistó a 80 p., 
perque ens entenguem a 80 tones equivalents de pe
troli. 1 aixo és el que hi ha, fer uns xequeos, el Govern 
Central diu auditories, pero jo aquesta paraula trob 
que és mal sonant, no hi tenc res en contra de les au
ditorles, pero, de vegades, la gent es pensa que te'n 
vas a un empresari per fer una auditorla energetica, 
a vegades, s'entén malament, i nosaltres, en lloc d'au
ditories els deim diagnostics energetics, amb aquests 
diagnostics energetics el que se'ls diu a aquests em
presaris que, endemés, son gratu'its, és totes aquelles 
mesures que han d'aplicar per anar a una diversifica
ció, perdó, d'energía o també a un estalvi d'aquesta 
energia, i una cosa més, que també aquestes empreses 
que s'acullen a aquest conveni tenen també la possibi
litat, per a aquestes inversions que han de fer, de tam
bé tenir unes ajudesque estan establertes a l'Ordre de 
17 del12 del 84, que tracta de subvencions. Si voste, 
Sr. Vivó, nó esfa "d'aeord amb el Pla Energetic Nacio
nal que va aprovar el Congrés deIs Diputats, pens que 
ha de mantenir aquesta esmena, ara, si voste esta 
d'acord, í peris que si no, seria tal vegada una dispa
ritat de criteris amb el seu partit, cree que, realment, 
ha de retirar aqueixa esmena. És ver, i vull creure, 
vull creure que voste coneix perfecta..'TIent que és el 
PIa Energetic Nacional. 

Ha dit voste, des d'aquesta Tribuna, que pensa que 
tal vegada el que sobra deIs Pressuposts nostros són 
estudis, molt bé, ido retirl aquesta esmena, també, que 
proposa de fer aquest estudi de 2.000.000 pts. per a re
sidus solids urbans, perque, realment, si hi ha un es
tudi que no serveix per a res, és aquest que vos te pro
posa, perque esta fet, hi ha un ula director de residus 
solids anrovat per l'antic Consell General Interinsular, 
i nosaItres l'assumim plenament, aIla on l'illa de Me
norca, el Consell Insular de Mallorca va optar per una 
de les alternati1.'es Que hi havja al1~_. que també va 
aprovar el Consell de Menorca, el maíeix va fer el Con
sell d'F.ivissa i el mateix va ffT el Consen Insular cte 
Mallorca. ll¡Iolt bé, voste em diu prioritats, jo .la sabia 

que tornaria sortir la sobrassada penjada, pero és qw 
és així, Sr. Vivó, perque priOi"üars 110 es Lar, dms e 
pla de Menorca és un abocador, una planta de com 
posts, que és tot Menorca, aquest és pnoritarl, el d' Ei 
vissa també és prioritari, com també són prioritaris el: 
altres quatre que tenim, com són el de Manacor, UI 

altre dins la zona de Campos-Felanitx-Santanyí-Ses Sa 
lines, l'altre que ens agafa Pollen~a, A1cúdia, Muro, S, 
Pobla i un aItre dins el Raiguer. Em pareix molt bé 
és que tots són urgents i tots són prioritaris, perqui 
la prioritat no és mi ni és l'altre, la prioritat és qw 
l'eliminació del fems es faci d'tma manera controlad, 
sanitariament, cosa que no s'esta fent en aquests mo 
ments. 

Per que jo vaig dir aIlo de la sobrassada penjada: 
Doncs molt senzill, perque el que nosaltres no poden 
fer mai, a no ser que vulguem coartar l'autonomia mu 
nicipal, l'autonomia deIs Ajun taments} és for~ar eh 
Ajuntaments, nosaltres tenim aquesta partida a dispo 
sició, tenim contactes amb tots, amb aquests quatn 
grups cUns Mallorca, tenim entrevistes continuament 
prava és així que moIt prest es comen«ara l'abocado] 
dins Manacor, que ens agafa Manacor, Sant Lloren.;; 
SOE Servera, Arta i Cap dep era, i a mesura que els al 
tres Ajuntaments es posin d'acord d'una vegada pe] 
sempre, nosaltres tenim aqueixa partida, i no em preo 
cupa gens que aquest any, miri que li dic, tots es po 
sassin d'acord i es poguessin fer els quatre, no hi h, 
doblers, evidentment, pero es podrien consignar dim 
el Pressupost del 86, i, per ventura, ampliació dins e 
85, quasi segur. 

Sr. Quim Vivó, jo li demanaria també que retira~ 
aqueixa es mena, ja vos te com el Consell Insular dl 
Menorca, varem parlar un dia damunt la prioritat dí 
l'abocador de Menorca, i vos te sap que dins el 83 h 
havia una partida finalista per a l'abocador de Menor 
ca, que després no es va poder fer, dins el 84, tam 
poc no s'ha pogut fer, em varen presentar un escrit 
aIla On demanaven una consignació de 75.000.000 pts 
per a l'abocador de Menorca, és prioritari, ja ho saben: 
que és priotitari, pero jo estic conven<;:ut que támpO( 
no es fara dins el 85, si anam en aquest pas que anam 
per tant, no hi ha una prioritat de dir, o aquest ( 
aquell altre, prioritats ho són tot, la prioritat és' qm 
s'elimini el fems d'una manera sanitariament controla 
da, per tant, li demanaría també, Sr. Vivó, que retiras 
sL'l. aqueixa esmena. 

Dins l'esmena 190, la motivació que diuen voste~ 
és que és un programa d'ajudes i no és un program< 
d'assistencia, li vaig dir dins Comissió i li tom dir avu 
que és un programa d'assistencia i no és un programe 
d'ajudes, voste m'ha parlat de radio, m'ha parlat d( 
moda «Ad-lib)}, m'ha parlat d'empreses estrangeres, to~ 
aixo no té res a veure amb aquest subprograma, um 
vegada que s'hagin aprovat aquests pressuposts, el De 
cret que tenim preparat que és el que ha de donar su 
port legal, si no legal, aImanco pel Conseller, a aques 
ta partida, estableix que, amb la finalitat de fomenta:! 
implantació d'unitats comercials promogudes, com si 
guín per a Corporacions Locals, Agrupacions de Comer 
ciants, Cooperatives o comerciants individuals, la Con 
selleria de Comere i Indústria nrestarem assistenci~ 
teenica de tres o >quatre manere"s. Una d'elles és rea 
litzant l'estudi previ que determinara la ubicació, l~ 
implantació i l'estructura organitzativa i urb anís ticE 
d'aqlJests establiments comercials, dins aquests estudis 
logÍcament, Lambé hi pot entrar o entren els estudió 
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de transformació vial i de formaCÍó de cooperatives. 
Unes altres assistencies és també els estudis de víabi
litat i no només del mercat municipal. com s'eSi:a 
duent a terme, o s'ha dut dins el 85 i també ja estan 
esperant els Ajuntaments, com pot ser el de Maó o el 
d 'Eivissa, i taIubé una d'aquestes assistencies és fer es
tudis de racionalització de la gestió i organització de 
les diverses fases del procés de comercialització, i ja, 
dins una darrera, que també pens que és molt impor
tant, és donar un servici tecnic i un servei directe a 
t ots aquells comerciants individuals, dins la Conselle
ria, mitjan;;:ant un gabinet, alla on d'acord amb el cens 
de comarca, podrem ofertar, millor dit, podrem asses
sorar, de qualque manera, aquests comerciants indi
viduals, la ubicació idónea atenent els metres quadrats 
que hi ha ja de comer~os en aquella zona, filtrant 
també l'oferta, perdó, la dem anda de les persones que 
viuen dins aquell barri; en definitiva, Sr. Vivó, que li 
repetesc, que aixo no és un programa d'ajuts, sinó 
que, com crec que ha pogut veure, és un programa 
d'assistencia. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller. Vol replicar, Sr. Joa

quim Vivó. 

EL SR. VIVó CORTES: 
Gracies, Sr. President. Bé, podríem parlar de l'es

talvi energetic i, bé, hi podríem estar realment d'acord, 
si haguéssim tengut tota una informa ció que sapigués
sim on anava, que era el que nosaltres preteníem, en 
principi, i a<;ó ja ens hagués pogut donar una visió, i 
l'haguéssim retirada o l'hauríem retirada en Comissió, 
vull dir que no hi podía haver cap, cap jnteres espe
cial en haver-la d'aguantar, el que passa és que nos
altres deim que no és que no s'hagi de fer aquest es
talvi energetic, pero sí deim que volíem estar mínima
ment informats amb el com i quan, pero per 'part de 
la Comunitat Autonoma, i del Govem, no per altres 
fonts. 

L'estudi d'abocadors, que jo he dit que realment 
n'm havia moIts, i voste em diu que si n'hi ha molts 
podem llevar aquest, podria ser que sí, és ben igual 
que la botella del whisky, quan esta mig buida i mig 
plena, bé, nosaltres p~nSal'Ill que en podrien llevar molts 
d'altres i no llevar -aquest, llavors seria qüestió que 
voste ha tengués en compte i que també l'aguantas, 
per que? Perque si també diu que tots són importants, 
nosaltres entenem que no es faran tots al mateix mo
ment, pot ser més important per una matisació X, el 
d'Eivissa o el de Manacor, abans que el de Menorca, i 
si hagués de ser així i si fas raonat, no tendríem cap 
inconvenient que fos així, i ho acceptaríem perfecta
ment, fins i tat essent de Menorca, que aquí realment 
el que som és un Diputat de la Comunitat Autonoma 
i no com a Conseller. 

Nosaltres entenem, i hauríem de ser cIar des del 
principi que, en certa manera, el company també .la 
ha ha dit, creim que realment el que no hi ha és lÍ
nia política d'indústria i, en certa manera, molt man
co, caordinació entre altres Conselleries que padrien 
fer que a'.;o fos així, i per acabar, recordar simple
ment que, en una pregunta que li varem fer l'any pas
sat, en aquest moment de debat de pressuposts, li 
deiem a veure quina possibilitat hi havia de valor re
fegit damunt les empreses, i se'ns va dir que es tenia 
previst que amb la Conselleria d' Agricultura es fes «pa-

tatilla», bé, la veritat és que dins aquesta Conselleria, 
no velm ni la «paratilla». 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sr. President. Sr. Vivó, m'ha de perdonar, pero 

dins Comissió li vaig dir que de l'estalvi energetic te
níem la intenció, millor dit, que ja havíem firmat el 
conveni marc dia 5 de febrer amb l'INAE, que era 
per dur endavant el Pla Energetic Nacional, quina in
formació vol voste més? Vosté es llegesqui aquest Pla 
Energetic Nacional i veura, clarament, quines actua
cions estan previstes que duim a terrne conjuntament 
l'INAE i les Comunitats Autonomes, aquí té tota la Ín
formacÍó, perque nosaltres no feim res més que dur 
endavant aixo, crec que la informació la tenia, si no 
l'ha llegida, no la vol veure o aquí empra UDS altres 
arguments, perque tal vegada no en té d'altres i cree 
que no en té d'altres, perque no en pot tenir d'altres, 
perque aqueixa esmena no és defensable de cap de les 
maneres. 

L'estudi, li repetese, Sr. Vivó, que aquest estudi 
R O ser veix p er a res, aqueix estudi que vostes propa
sen no aportara res nou, perque. la priorltat, la urgen
cia no és un abocador, la urge leia s6n tots, i ja, el 
que aquí p assa que, home, si, nosalt¡ es tal vegada ha
guéssim pogut fer el que es va fer a Canaries, que va
ren expropiar uns terrenys i obligaren tot s els Ajunta
ments a dur el fems a aquell aboeadoT con junt, jo aixo 
no ha vu11 fer, jo eree amb l'autonomía municipal, el 
que nosaltres n o podem fer és posar les escopetes al 
pit a un batle i dir-li, ha de fer l'abocador ja, a aixo 
nosaltres no ha podem fer, sí, amb la llei a la ma, el 
que podem fer és clausurar els abocadors, pero, i si els 
clausuram, on elirninam el fems, després? 

Em ruu que no hi ha línía política d'indústria, 
aquesta esmena és de Comer~, no és d'Indústria. 

No sé que em parla del valor afegit i de 1"!- «pa
tatilla», pero, en fi, si voste volla que jo aqlÚ li digués, 
al'guna cosa sobre el valor afegit, dones presenti una 
esmena, que és la manera que tenim de poder entrar 
en debat dins aquests temes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé. Atabat el debat d'aquestes esmenes, passam a 

la votació d'elles. Per tant, les Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor de les esmenes 188, 189 i 190, es vo
len posar drets, :per favor? Poden -seure, moltes grades. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
d'aquestes esmenes es volen posar drets, per favor? Po
den seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. Queden rebutjades les esmenes per 22 vots a fa
vor i 28 en contra. 

Passam a la votació de l'esmena 241, del Grup 
d'Esquerra Nacionalista-PSM. Per defensar aquesta es
mena, té la paraula el Diputat, 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, se soHicita que aquesta esmena sigui 

retirada de l'Ordre del Dia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Queda retirada aquesta esmena. 
Passam a les esmenes 245 i 246, del Grup també 

Esquerra Nacionalista-PSM, per defensar aquestes es
menes, té la paraula el Sr. DarnH .. Pons i Pons. 

Només es defensara l'esmena 245, la 246 sera de-
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fensada, individualment pel Sr. Ramon OrfiIa. SHenci, 
per favor. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. L'esmena 245, 

d'Esquerra Nacionalista, referida al Patronat per a la 
millora de la vivenda rural, organisme autónom de la 
Comunitat Autónoma de les I1les Balears, no és, tal 
vegada, i ho volem reconeixer, excessivament precisa 
quant a redacció, peró sí ho és, i prou, quant a inten
cionalitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per qüestió d'ordre. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
... ara, en aquests moments, s'esta entrant dins una 

esmena que afecta el Pa tr onat de la Vivenda Rural 
que és un organisme autónom, que esta inelos dins el 
pressupost, pero pertany a ... , és dir, que té un trae
tament independent, pens que el lógic seria procedir 
a la votació de la Secció 20 que ja s'ha acabat. 
EL SR. PRESIDENT: 

El seu programa es tab:cix, punt 10_06, si li pareix, 
llavors votarem la secció 20, i el Diputat continuara 
amb l'ús de la paraula, llavors votarem la secció 20_ 
Continu! voste. Continu!, sí, sí, té voste la paraula. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
D'acord. 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa de deu minuts. Disposa de deu minuts, ho 

sapo 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Bé, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, després 

d'aquesta breu interrupció, vull recordar que l'esmena 
que estam sometent a debat apunta a dues intenciona
litats molt cIares. Quan es parla d'augmentar la par
tida pkessupostaria, s'apunta a la necessitat de realit
zar fortes intervencions en materia de millora de la 
vivenda rural a les Illes Balears, ates que entenem que 
la nostra pagesia és, tal vegada, la dasse més desafa
vorida deIs sectors económics insulars. D'altra banda, 
aquesta esmena té, podríem dir una segona part, quan 
p~rla de divulgar i controlar més la materia del fons 
de la ruillora de la vivenda rural, i és que entenem 
que urgeix acabar, d'una manera clara i irnmediata, 
amb la manipulació de fons públics, destinats a la mi
llora de la vivenda rural, per dues raons fonamentals. 
El sistema d'atorgament d'aquest fons, sigui vía pres
tec de baix interes o sigui a fons perdut, no es fa 
d'acord amb criteris object ius, no es fa d'acord, i ho 
hem de reconeixer, amb les necessitats dels ciutadans, 
sinó que aquests fons continuen essent utilitzats de 
forma identica, com es feia durant l'epoca passada del 
franquisme. són un element de poder, un element de 
caciquisme local, més que complir la funció social a 
la qua!' teOricament, s'ban de dirigir. 

Sr. Pre~e.nt, jo pregaria una mica de s ilenci, per
que si no, es lm p osslble concentrar-se . 

EL SR. PRESIDENT: 
Continui, continu!o 

EL SR. PONS PO~_S (DAMIA): 
Hem de reconelxer que , en primer Uoc, hi ha una 

~anc~ d:infonnació deIs ciutadans que desconeix, 
j eXIstencm, m oUes vegade , d'aq uest fons, siguin de 
<.1~ SU o de 5UU.OOO.Ouu, aixo no afecta en absolut 
manca d 'infonnació, puc donar fe que es p roduebc, 
després posaré un exemple bastant cIar, el cin tada I 

té un coneixement cIar de la possibilitat d'obtenir aqw 
tes ajudes i, vía aquestes actuacions de tipus caclql 
que es produeixen en els Ajuntaments, sols passar q
Úllicament l'existencia d'aquest fans, sol ser divulgal 
i, per tant, coneguda, dins els cercles d'amics i clier. 
polítics del batle de tom, el color polític d 'aquest b ; 
le no m'interessa, perque aquí intentam crear una " 
millistració aseptica i no una adminis tració ni d'un ( 
lar ideologic ni de l'altre. D'altra banda, convé rece 
dar que hi ha, dins aquesta trarnitació d'aquest fOI 
i per aixo l'esmena parla de divulgar i controlar aque~ 
fons, hi ha un informe que és elaborat pels batIes, q
és un infonne discreccional, que no és sotmes a 
consideració de cap plenari i, aleshores, aixó refor 
més, diríem, el caciquisme de poder local que ten\: 
a l'hora de la veritat, aquestes ajudes, i no la se 
funció social, que és totalment ínexistent. 1 posaré 1 

exemple de com es manipula la informació de l'ex 
tencia i com, úrücament, Ulla part deIs ciutadans, 
dic que el color d'aquests ciutadans, el color ideológ 
no m'interessa, de com únicament hi salen tenir acc 
els clients del batle de torn, a un petit municipi 
Mallorca, del qual en tenc un coneixement prou dín 
te, es va procedir a una analisi de tota una serie d', 
pedients d'ajudes per a millora de la vivenáa ruraj 
va resultar que la practica totalitat eren, havien est 
obtenguts per persones prou vinculades al batle p 
raons polítiques, i es va arribar a l'extrem, i no di 
noms, pero no vull abusar de la meva immunitat p; 
lamentaria, es va arribar a l'extrem que aquest fet 
ser, fins i tot, reeonegut pel bade, en el Plenari, si 
va dir que així mateix de tota aquesta paperassa 
n'havia de fer una excepció, que ell reconeixia que te 
eren del seu color polític, pero exeptuant-ne un, i ql 
aquesta única excepció s'havia produit perque aqw 
ta persona que havia tramitat aquest expedient, ~ 
informació prou discriminatoria del batle, ho' havia 1 
gut fer perque 1i havia prom es que 1i donaria supe 
a l'hora de les eleccions i després, segoris va dir aqm 
batle a un Plenari, llavors va votar als meus cont] 
riso Per tant, aquestes actuacions sdri un eleÍneÍ1t q 
existeix, és un element que s'ha de denuncíar, i és ' 
element que entenem que els responsables d'aqm 
Govem que tengui a les mans la tramitació i el c( 
trol d'aquests expedients, ha de posar fi a aques1 
situacions de caciquisme. Segona, segon element, ~ 
posant que tots els ciutadans estas sin informats i ( 
t enguessin de manera correcta les ajudes per millO! 
la vivenda rural, aquestes ajudes s'han de destinar 
les finalitats per a les quals són soHicitades, i aixó, 
alguns casos, es fa, pero, en alguns casos, no es fE 
de manera flagrant, i també la meva petita experi{ 
cia a niveIls municipals em permet posar-los un exe 
pIe desproveit de noms, per la qüestió de la immu 
tat parlamentaria, pero que puc denunciar el cas, q 
una d'aquestes ajudes va ser soHicitada per part d" 
ciutada d'un petit municipi d'aquestes illes, amb 
pretext que havia de dotar la seva viven da del ba 
corresponent, ja aquesta tramitació era absurda, p ' 
que feia molt de temps que aquesta vivenda dispo: 
va d'aquest servei, pero es va tramitar, es va trami1 
i es va obtenir, i aquest ciutada va dedicar les aju¿ 
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obtengudes per a la ruillora de la vivenda ru.ral a la 
compra d'una magnifica motocicleta, amb la qual es va 
poder passejar tot ufanos pel seu poble, i record, perque 
ID era present que, des de la terrassa d'un cafe d'aquest 
poble, un regidor de l'Ajuntament que estava en el se
eret d'aquesta historia, per cert, era de COalició, no era 
deIs socialistes, va comentar amb una caustica ironia 
mediterrama als ciutadans que estaven presents a aque
lla terrassa i veien passar aquella magnifica motocicle
ta, va dir, mirau, miran, ara passa un bany (Rialles). 
Bls exemples, intencionadament comics, intencionada
ment grotescs, més tip ics d'una peHicula neo-realista 
italiana que d'un Parlament autonom de J'Espanya de
mocratica de l'any 1985, senyors del Govern, és en 
aquests abusos, són aquests abusos grotescs i pinto
reses que ens donen una imatge tercermundista, a la 
qual aquesta esmena els convida a posar fi, d'una ma
nera clara, mitjan<tant el pertinent control de tata 
aquesta cosa tan impresentable. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. El Sr. Jaume Uompart, 

Conseller, té la paraula. 

EL SR. LLOMPART SALVA.: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Després d'aques

ta intervenció tan minuciosa del Sr . Damia Pons i Pons, 
cree que estic obligat a felicitar-lo per aquesta informa
ció que pare1x, és de suposar, que esta realitzada per 
un equip de poli cíes que no deixen rac6 enlloe, per 
saber tot el que ha dit. Diu que no es fa d'acord amb 
interessos objectius, jo li diré com es fa la concessió 
d'aquestes ajudes, en primer lloc, hi ba uns jmpressos 
de petici6, que tenen tots els Ajuntaments, que s'om
plen per l'interessat, que van avalats per dues persones, 
que van informats pel batle, normaIment, per la Comis
sió Permanent, que després ve a Vivenda Rural, acom
panyat de pl~ols, et c ... , que van informats després 
d'una visita per un deIs arquitectes als serveis de vi
venda rural, que es traslladen al lloc corresponent. per 
veure i per poder informar degudament aquesta. ma
teixa instmtcia. Després, aquesta instancia, quan ID ha 
distribució de duros, va a la Comissió cOIT~ponent, al 
Patronat de Vivenda Rural, 011. hi ha representants tec
nics, com són arquitectes, m ha representants de Con
sellerles, ro ha representants de municipis, quatre d'e1ls, 
sis n'hi ha i quatre d'ells, almaneo, han de ser de po
blacions de manco de 10.000 habitants, i, aleshores, en 
aquesta Comissió, en aquest Patronat es donen, es fbq 
bé, es donen les ajudes per ordre estricte d'arribada al 
Patronato No és que es faci una discriminació, al con
trari, es fa UD.a distribuci6 d'acord a poblacions pro
porcionalment a les peticions i per ordre d'anibada al 
Patronat, crec que aixo és més o manco correcte, ara, 
ID ha un Acord del Patronat , des que estaincardinat a 
la Conselleria d'Interior, que aixa es va produir el mes 
d'agost de l'any 1983, un Acord que diu que es re
dueixen le sajudes maximes a unes quantitats rixes, a 
fi de poder atendre més peticions, aquestes ajudes, su
pos que ho sap, perque veig que esta molt informat, 
s6n d'equipaments comunitaris, equipaments comuDita
ris vol dir que l'ajuda és, per exemple, a un A iunta
ment per assumptes d'aigiies, ete. .. , en el seu¡ poble en 
té loma, que tornara, s6n fins a 1.250.000 pts., i dic que 
tornara, perque ja tenim noticies que ho fara tornar, 
no molt tard, després ID ha ajudes per vivenda rural 

particular de nova construcció que poden arribar a 
800.000 pts., l'ealment al 100 %, el mateix que a l'ante
rior i ajudes a mUlora de vivendes ja constnüdes que 
poden arribar fins a 325.000 pts., parl de memoria, ara, 
eh? perque no em pensava, no m'esperava que hi bagués 
aquei'{a pluja de dades que vos te m'ha donada, i n'hi 
ha una altra, a fons perdut, és dir, que no té, com dir, 
un poc així amicablement, no tenen «tornillo", que 
arriben fins a 60.000 pts. Bé, jo no sé, també 1i vull d.ir 
una altra cosa, i a la millor veste es referia a aixo, hi 
ha casos, sempre, extraordinaris, casos anormal s, i en 
aquests casos si hi ha una justificació amb 1m informe 
cIar i llampant del bade, es pot passar davant, aixa 
és un acord, és un acord del Patronat, voste dira que 
esta malament, bé, són opinions, voste pot tenir la seva, 
el Patronat pot tenir l'altra, i aixo és com esta. Diu 
manca d'informació, no ho sé, eom vol que es fad, tots 
els Ajuntaments ho saben, bi va haver un moment, l'any 
passat, que la Conselleria d'Interior Va anar a una se
rie de pobles que havien cridat, havien elidat als al
tres pobles veIns, havia d'anar per zones, i varen expli
car totes aquestes coses, d'una manera cIara. Actuaci6 
caciquil, bé, no cree que ro hagi ningú que sigl.li eapa~ 
de dir que un batle áCtua, es pot intervenir per part de 
la Comiss16 de la Comuni t Autanoma o per part, fins 
i tot, de la Delegació del Govern, i aclarir si un batle 
aetua de forma caciquil, no sé fins a quin punt, per
que voste em demana que ID posem fi. i jo no sé fins 
a quin punt es pot intervenir ni es pot ac1arir. Que el 
divulgat és conegut per l'amic del batle, b,é, jo en 
aixo no li pue fer el contrari, voste pot divulgar als 
seus amics, supos que ho fa el que és la viven da rural, 
i ningú no li fara contrari, té ben perfecte dret, con
trolar la informaci6, ja em dira com, voste denunci'i, 
voste faci un escrit denunciant els casos concrets i ho 
anirem a aclarir, ara si voste ha diu aquí, sense dir 
cap nom, ja ero dira com es pót fer aixO, jo, sense cap 
dubte, no ho sé. Es fa pel batle sense passar pel PIe, 
voste és regidor del seu Ajuntament, vos te exigesqui, 
voste té dret a exigir, i ara li faig una pregunta, d'acord 
anib aquesta nova Llei d'Administraci6 Local, on el que 
és ara Comissió Permanent, que esta distribuIda pro
poreionalment amb els tinents de batIe, és a dir aquells 
regidors, representants de les seves respectives candi
datures, pero, que n'm ha, possiblement, qualque cas 
no, perque tenen pocs representants de totes les can
didatures, supOs que voste és tinent batle a l'Ajunta
ment de Campanet, ja em clira el que passara quan el 
batlé, d'acord a la nova Uei d'Administraeió Local, 
que supOs que voste ha llegit, almanco, el Projecte de 
Llei, i diu Comissió de Govem, no hi haura, pero sí 
m haura, vull dir, perdó, Comissió Permanent, no n'hi 
baura, per'Ó sí hi baura Comissió de Govern, i el batle 
dira, de mo]t democraticament, eh?, perque estam a 
una democracia, el batle, Comissi6 de Govern, tu, tu, 
tu i tu, els altres defo 'a, i hi baura un PIe, hi baura 
un Pie cada tres mesas, aixó és democracia pura, jo 
concebese que mb és una cosa extraordinaria, uns se
nyors que els ha votat el poble, el cas concret de Caro
psnet, perque crec que voste, encara que no hagi es
mentat el pobIe, es refería a Campanet, que és el que 
més coneix, on bi ha sis regidors que són majoria i 
cinc regidors, perque m ha dues candidatures, si no 
estic equivocat, i cinc regidors que són la minoria, que 
diriem, perque amb onze, sis és majoda i cinc és mi
noria, alesl10res es trobara que vos te, si ara esta a la 
Comissi6 Permanent, no hi anira si el batle diu vos te 
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no. Per que? Perque voste no és del meu partit, i punto 
Democracia pura. 

(Remors). 
«Poner fin», que jo ho he posat abó, posar fi a 

les actuacions del caciquisme, miri, Sr. Pons, si voste 
no em diu cam s'ha de fer, jo no ho sé, perque si 
hem d'anar a veure el que és caciquisme, Déu ens n'alli
beri, voste dira que no, jo diré que sí, jo diré que no, 
voste dira que sí, voste llegesqui la premsa, diaria
ment, només li diria una paraula, i perdonin, senyors 
del Grup Socialista, s'empra malt damunt la premsa, 
i no em referesc namés a la premsa nostra, sinó a la 
premsa de Madrid, a110 del «rodillo», cam es fa, aixo? 
com es fa? Voste m'ho digui, el que voste diu blanc, 
jo li die negre i el qUe jo dic blanc, voste diu negre, 
ja tenim l'embull armat, no sé, no sé que és el que 
demana voste, aquí, concretament, ara si vol fer un 
poc de demagogia, voste aleshores sí que la fa. 

El cante del motorista, bé, voste el denuncil, borne, 
tengui la gallardia de tirar endavant, aixo de dir tal i 
qual, dir-ho dins un Parlament no para font, Sr. Pons, 
dur-ho dins un Parlament em sembla poc seriós. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 
M'agradaria concretar, Sr. Pons, que en aquests 

moments s'esta defensant l'esmena 245, eh? 
(Rialles). 

EL SR. PONS PON S (DamHt): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Efectivament 

em cenyiré a l'esmena, perque tota la meya interven
ció ha estat parlant de que passa amb les ajudes, si
guin a fons perdut o no perdut, del Patronat de la 
millora de la vivenda rural, jo he posat exemples de 
la materia que aquí s'esta debatent, vía una esmena 
presentada per Esquerra Nacionalista. Jo no he con
tat contes de motoristes, sinó que he exposat un cas, 
jo he dit que el comentari ironic es va produir no, 
per cert, per un regidor del meu partit, sinó, precisa
ment per un regidor de la Coalició, perque en els po
bIes petits l'avantatge és que, finalment, tot s'arriba a 
saber. Jo no faig demagogia, jo simplement he fet o 
he intentat fer, posant exemples no pintoresc, perque 
aquest pintoresquisme pot derivar que Ji hem volgut 
donar una exposició distenddia, sinó que he posat uns 
exemples que són flagrants, encara que produesquin 
unes certes rialles a aquesta Cambra de com uns ciu
tadans que havien soHicitat, juntament amb aquest 
motorista, un prestec, aquests sí per fer millares a la 
vivenda propia, no varen obtenir l'ajuda que va obte
nir aquest senyor. 1 hem de tenir cIar una cosa, al 
Parlament eS Ve .a fer debat polític i no es ve afer 
denúncies de jutjat, jo he exposat uns fets, als quals 
s'ha de posar fi, entenem, via un control estricte de 
divulgació que aquests fons de la vivenda rural exis
teixen i un control, segona fase, que aquests fons han 
estat correctament utilitzats. Qui té la responsabilitat 
de governar és aquest Govern, no és aquest Diputat, jo 
Ji deman no que governi per l'esquerra, pero sí que 
governi bé, jo no he dit que es passi d'una discrimina
ció a una altra, sinó que es faci d'una manera justa i 
equitativa, perque, com he dit tantes vegades, jo vol
dria haver aportat el meu gra d'arena, la meya gota 
d'aigua a construir una autonomia dins una democra
cia parlamentaria de caire europeu, no haver partid-

pat a una comedia tercermundista. Jo li prec, Sr. Con· 
seller, que entengui que les meves actuacions van el] 
el sentit de demanar-los, per favor o de la manera que 
voste vulgui, de la manera més diplomatica que eE 
pugui imaginar, que possin fi a aquesta situació, jo li 
deman que voste agafi un compromís moral que, en la 
mesura de les seves forces, i sabent que voste esta 
dins una determinada majoria conservadora; agafi e: 
eompromís, encara que no voti favorablement l'esme· 
na, que, amb les seves forces i amb tots els condicio· 
nants polítics que coneixem que voste té, que 11uitara 
de la manera que podra, perque no d'altra, contn 
aquest caciquisme i contra aquestes actuacions absolu 
tament impresentables-

He posat uns exemples concrets perque, de vega 
des, tene la impressió que, en aquesta Cambra, estarr 
parlant de temes a un nivell molt general, i ens obli 
dam que de parets enfora hi ha un país, que és e. 
país d'aquests motoristes, eh?, alla on produeixer 
aquestes coses grotesques, alla on aquests grans plan! 
i aquests grans programes i les grans intencions que 
aquí s'anuncien, a l'hora de la veritat, es transformer 
en banys que passen pel carrer d'un petit poble. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr, Pons. Té la paraula el ConsE 

ller, Sr. JalL."'l1e Llompart. 

EL SR. LLOMPART SALVA.: 
Sr. Pons, jo cree que li he explicat suficientmen 

de quina manera es concedeixen les ajudes. Que 11 
hagi una dada, que hi hagi un eas en que hi hagi un: 
mala intenció, jo no li puc negar, el que sí die és qu 
aquesta mala intenció, si existeLx, no és per part dE 
Patronat ni tampoc no és per part del Presiden 
d'aquest Patronat, que és el Conseller d'Interior. 1 
puc assegurar, i cree que voste ho sap,que la mev 
intenció, i no e1l1 vull posar plomes al capell, la mev. 
intenció, sempre, és actuar d'una forma honesta, d'aix. 
en pot estar segur. Si qualque vegada fall, no és pe 
voluntat meya, és per falta de eondicions, pero 1 
meva voluntat és actuar, sempre, dins l'honestitat. 
li die, vos te creu que una cosa, que al meu veure, é 
una simple anecdota, el que li he dit o el que ha e, 
plicat voste de la moto, és suficientment iinportaIJ 
per dur-ho dins un Parlament? Queda a l'aire la prt 
gunta. Cadascú que la contesti a la seva manera. 

Exemples no pintorescs, bé, voste ho diu així, j 
consider que, diu que és un exemple flagrant, confol 
me, aixo és una qüestió de dial{:ctica, d'opinió, res mé: 
no demostra res. Després ha parlat de eondicionament 
polítics, conforme, pero jo, tot aixo, em cregui, per 
mi tot aixo és buit. Aixo, mns la realitat és abó, i ere; 
em perdoni, voste ha dut aquesta esmena aquí, tal ve 
gada, per una influencia localista, és possible, que ha! 
dut aixo aquí per un condicionament localista, tamb 
és explicable, no l'hi critic, ni molt manco, pero aix 
no és una cosa generalitzada, aixo li assegur que no É 

una cosa generalitzada, més li die, si voste un dia V( 
veure, qualque documentació en aquest aspecte, vos1 
la veudt, si vol veure voste la líquidació de l'any pa 
sat, del Patronat de la Vivenda Rural, no hi ha incOJ 
venient que la vegi, més, es publicara a la premsa, n 
Ii capiga cap dubte que no es publicara, es publicar 
a la premsa, el necessari, perque la gent sapig::l per o 
va, i li diré una altra cosa. voste ha narlat de capita 
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d 'incrementar aquestes quantitats per anar fent ... , l'Es
ta r C;Ollcn ouelX fun o una quan(lLa[ anual, de cada any 
va p t:r mera, 1 any ~j VOL ser ele prop de 2U.UU0.UUU, 
l 'any 1i4, ele 7 i l.m(!s centes mil de p setes, enguany, 
qUe nosal.tres n 'haV1en demanat 3U, i aques s 3U estan 
re lecn s ctamunt el qti~ ni ha de Pressupost, es redw
ran a 16, VWl dir jo que, de cada any, anam a colear 
més damunt la cua. 

lVloües gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
lvloltes gracies, Sr. Diputats. Passam a la votació 

de l'esmena 243 . .Per tan! les Sres. i Srs. Diputats que 
votin a favor d'aquesta esmena, es valen posar drets 
per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Les Sra." ' s.~.<:._ Diputats que votin en contra 

d'aquesta esmena, es volen posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 

ha. 
A favor, 23 vots, en contra, 28. 
Passam al debat de l'esmena 245, per acabar la 

qüestió relativa a la Vivenda Rural. Té la paraula el 
Sr. Ramon O~-tila per defensü.r aquesta esmena. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Sr. President , Sres. i Srs. Diputats. L'objectiu de 

modernitzar les explotacions agricoles obliga a realit
zar unes inversions, no sempre assumibles. pels agri
cultors de les Illes, especialment pel que fa a les ex· 
plotacions familiars. 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

EL SR. ORFILA PONS: 
A les explotacions familiars que per mantenir·se 

tenen prou dificultats. A<;o és especialment cert a les 
explotacions ramaderes, productores de ne,t per a les 
quals l'electrificació és una necessitat basica i fona
mental, pero no són només raons, breument, de rene 
c;labilijat de les explotacions, les que ens fan presen
tar aquesta esroena, tot5 els Grups Polítics, aquf pre
sents, han manifestat, hem roanifestat en els nostres 
pr0grames e1 proPQsit d'aconsegui,l", procurar un aug
ment de la qualitat de vida pe1s 40mes del camp, i 
qui pot dubtar de la necessitat de comptar amb un bé 
tan preciós, coro és l'energia electri<::a? Pensam que ni 
és suficient la quantitat destinada a electrificació lll

ral a través de PLANER, amb 100 i pocs milions poca 
cosa es pot fer en aquest nivell, ni ID ha establert. j 
aixo creim que és més greu, un, programa d'actuacions 
en aquest tema que partesqui d'un estucli sistematic 
del sector i avaltü les seves deficic~ncies, altres Comu
nitats Autonoroes s'han proposat una forta campanya 
l'electrificació, amb diferents meto des i, a alguna 
d'elles, coro Catalunya, la Generalitat s'ha proposat 
l'electrificadó total del medi rural en un terops relati· 
vament curt, sense pretenir tant, ens conformaríem 
amb el proposit que estara aquesta avaluació de la si· 
tuació i necessitat real i mantemr una actuació més 
decidida, és a dir, més dotada dins el Pressupost de la 
Comunitat Autonoma. 

No es tracta, per altra banda, d'abocar rnilions sen
se garanties que després siguin eroprats per potenciar 
usos no agrícoles i preparar parceHacions d'urbanit -

zacions emboscades, s'ha de saber molt bé a qui be
neficia cada petició d 'electnficació i, per suposat, a fi 
d'un estudí previ de necessitats i pnorita ts. Sabem 
com funciona .PLANER i que és difídi augmentar aques· 
tes partides pergue no depenen soIs del Govem de la 
Comunitat Autónoma, per a~ó no hem fet cap propos· 
ta concreta de quantitat, peró no totes les actuacions 
d'electrificació rural han de passar a través de PLA
NER, vos tes saben que hi ha uns programes d'inver· 
sions per a agricultura que també poden contemplar 
aquesta possibilitat, pero jo pens que l'important de 
l'esmena que presentam és, precisament, la segona part, 
on es parla d 'un programa d'actuació i d'uns coneixe· 
ments de les deficiencies actuals, i, en aguest sentit, 
més que Indústria és Agricultura qui hauria de t enir 
estudiat quines zones continuen sense electrificar, 
quina és la seva importancia económica i quines sor· 
tides se'ls pot donar. I vull repetir que no es tracta 
d'abocar milions de forma incontr olada, sinó, al con· 
trari, de controlar molt millar cap on van dirigits i 
els profits que, d'ells, se'n treuran. 

Potenciar l 'agricultura, un propOsit que tots ens 
marcam com a propi, passa també, Sres. i Srs. Dipu
tats, per fer més facil la vida deIs nostres pagesos, 
al':smentant 1:-, se\"a qualitat de üda i fent possible 
aquell mandat constitucional que parla de la necessi
tat d'equiparar el nivell de vida de tot s els espanyols. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Orfila. Disposa de l'ús de la paraula 

el Conseller. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sí, Sr. President, grades. Sres. i Srs. Diputats. Bé, 

voste, Sr. Orfila, sap> efectivament, el funcionament 
del PLANER, i sap que, també, que aquests diners són 
diners transferits a finalistes, i, del total deIs doblers 
que ID dediquen a l'electrificació rural. el 60 % , són 
fons de les companyies, en el de ,Balears, són GESA i 
el GAS de Sóller, i el 47, el 40 %, el restant 40 :% són 
aquests fons , qe l'Admini,stració Plíbl~ca, coro he dit, 
que són finalistes, vos~e cliu, tal vegada, que hl ha una 
manca d'un estudi aUa on digui les pri,oritats i les. ne
cessitats d'aquestes electPficaciops rurals, jo pens que, 
efectivament, aquest estucli no ID és, peropeJ;l,S: quep.o 
és necessari Coro voste sap les obres del PLANER les 
hem de dividir en dues, unes que són aquelles que 
fan directament aquestes dues companyies, alla on pro
curen renovar aquella xarxa, tant en baixa com en alta, 
o també ampliar aquesta xarxa ja existent i, per una 
altra part, despré$, hi ha també aquelles obres que 
fan la peticiQ, els particulars, que vénen a travé$ d'Ajun
taments, és dir, que presenten la instancia a l'Ajunta
ment, l'Ajuntament les aprova i després vénen a la 
Conselleria d'Indústria, i nosaltres resolem l'expedient, 
el que sí vull dir és que s'estudien totes amb molta 
profunclitat, van, efectivament, al camp, no van als «xa
leteros», perque ens entenguem, i el que sí també vuU 
dir, i és molt important, és que totes les soBicituds vé· 
nen informades per la Conselleria d'Hisenda, el que sí 
que no podem fer, de cap de les maneres, és nosaltres 
augrnentar aqueixa partida pressupostaria perque, amb 
altres raons, aquest 40 % que ve transferít no es des
tina, íntegrament, a aquestes soBidtuds, via Ajunta
ment, sinó que pel 85, únicament, es destinara el 20 % 
del total, el 83, s'hi va destinar el 13 %, o el 12 o el 
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13, no ha record ara exactament, fins el 84, varem po
der pujar al 15 % 1, enguany, dins el 85 hem aconse
guit que s'hí destini el :W lyo, aixó és a negociar les 
Companyies, com he dit, GESA i GAS de Sóller i la 
Comurutat Autónoma, i die per que, perque és molt 
logic, si aqueixes Companyies hí posen uns doblers 
seus, no tendrien cap interes en ampliar aquestes xar
xes si no poguessin agafar una tallada d'aquests do
blers que vénen del fruit de l'Administració Central, 
si nosaltres augmentassim aqueixa partida amb doblers 
propis de la Comunitat, ens quedaria que només seria 
un 20 % de damunt aquest total, de totes formes, ja 
li dic, pens que no procedeix aqueL'l:a esmena, jo li 
agrairiria que la retiras i, en cas contrari, haurem de 
votar en contra. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT; 
Vol replicar? 

EL SR. ORFILA PONS; 
Gracies, Sr. President. Jo vull insistir en la neces

sitat que, per part d'aquest Govern, s'estudil de forma 
sistema.tica quina és la vertadera situació de I'electri
ficació del camp a les Illes. Jo crec que hi ha molt po
ques zones electrificades, que hi ha zones importantís
simes on és necessari tenir-hi una actuació decidida en 
aquest sentit, perque, no tan soIs ens hi jugam, com 
he dit abans, la rendabilitat de les explotacions agrí
coles, i sabem que a~o és un deIs motius pels quals 
s'esta despoblant el camp, sinó també una qüestió que 
també crec, també, fonamental, que és aquesta qualitat 
de vida, aquest niveIl de vida que, els homes del camp 
exigeixen i que tots ens hem compromes a donar-los. 
Jo pens que aquesta coordinació, que aquest acord 
s'aconsegueix amb una coordinació, amb tma coordina
ció d'esfor~os, pens que les inversions que es facin a 
electrificació, no tates s'han de menester fer a través 
de PLANER, que crec que les possibilitats, realment, 
són redtiides, que vénen condicionades per altres fac
tors, empero que falta aquest estudi preví, perque des
prés, qnan PLANER hagi de decidir on es fan, on es 
destinen els pocs miliens amb que compta, ho pugui 
fer en base a un ordre de prioritats que cree que és 
important establir, i, en agricultura, precisament, hi 
té ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Vol contestar? 

EL SR. OLIVER MUT: 
Estam completament d'acord, Sr. Orfila, amb el 

que diu, jo el que Ji vull dir és que aquest pla de prio
ritats qae voste em dia, s 'esta en les peticions que fan 
els particulars, no totes les peticions s'electrifiquen, ni 
molt manco, dins el 85, ja tenc més o menys, estudia
de les xifres que podran ser, només n'hi ha 4 ó 5 i 
una d'eIles és molt important, que és una de Menorca, 
que se'n du, quasi pdlcticament, tot el Pressupost, 1, 
endemés, no únicament es fara dins aquest any, sinó 
que sera en despeses plurianuals, és l'únic que li volía 
dir. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT; 
MoItes grades. Acabat el debat d'aquesta esmena 

passam a la votació d'ella. 

Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a f 
VOl' de l'esmena 245 es valen posar drets, per fave 
Poden seure, moItes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en cont 
d'aquesta esmena, es volen posar drets, per favor? M( 
tes gracies, poden seure. 

Les Sres. i Srs. Díputats que s'abstenen, no n'hí 1: 
A favor, 20 vots, en contra, 28. Queda rebutja( 

aquesta esmena. 
1 passam a la vota ció de la Secció 20. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a j 

vor de la Secció 20, es volen posar drets, per favo 
Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de 
Secció 20, es valen posar drets, per favor? Moltes gJ 
cies, poden seure. 

El resultat de la votació són 28 vots a favor i 
en contra. 

Queda aprovada la Secció 20. 
1 passam a debat de la Moció 192, a la Secció 2 

que defensara el Sr. José Luis Martín Peregrín. Té ve 
te la paraula. 

EL 3R. MARTlN PEREGRtN: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Creo q' 

con la defensa de esta enmienda, me cabe el honor ' 
cerrar el debate de la Ley de Presupuestos, debate ql 
evidentemente, nos tiene a todos ya cansados, pero, ' 
el que podríamos decir que hay algunas cosas que d( 
tacar. Primero la actitud y la posición de la izquiere 
si no planteando la alternativa global al Presupuesl 
que se nos pedía ya en la enmienda a la totalidad, 
haciendo un numeroso acopio de enmiendas y disc 
tiéndolas y debatiéndolas. Un significativo, denomir 
ría yo, silencio positivo y abstención 'positiva de ot 
grupo que, brillantemente, ha coadyudado a quee~ 
Presupuesto se apruebe y una actitud del Gobierr 
de la Coalición Popular, que, en este caso, ha sido] 
diIlo, y la izquierda ha sidQ rodada. 

La enmienda, concretamente, que ahora quiero ( 
fender es complemento de la que, en su moínen1 

planteamos en relación a que se adicionara al artÍCl: 
12 de la Ley de Presupuestqs un capítu1p sobre ret 
buciones de funcionarios, al del año d.e 1985, lo q1,.le, i 
cluso,.por el propio Conseller, por el propio GoJ;>ier 
ha sido reconocido, una evidente discriminación 5a 
ríal entre personas que realizan el mismo trab;jo 
redujera, o mejor dicho, se eliminara. Esta em:i:íi~n, 
rechazada la totalidad a petición del artículo 12, tie 
perfecta correlación con la mi:;;ma y. además, puede, 
creo que debe de ser admitida por ei GobJerno, d; 
creo que debe ser admitida por el Gobierno, porq 
el Sr. Conseller de Interior, cuando contestaba a 
defensa que hicimos sobre la enmienda primera, n 
reconocía expresamente, que, efectivamente, hay u 
cantidad que está rondando los 180.000.000 pts. dent 
del capítulo de diferencias de retribuciones. Es de : 
conocimiento expreso, desde nuestro punto de vista, 
sólo se tiene que quedar allí, sino que tiene que 1 
gar a más, y ese llegar a más no es darle un tiem 
o un lapsus de tres años, como parece que se p'!:'e" 
sino de reconocer de una manera concreta, expIíci 
que hay personas que están trabajando igual, exac 
mente igual que otras y que, sin embargo, sin jusi' 
cación de ningún tipo, se ven discriminadas en su 
lario. No hay ninguna justificación que permita é 
un tiempo a esta existencia de discriminación, y 
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hay ninguna justificación, porque si cogemos las can
tidades, que son las que pudieran asustarnos en su 
momento, veremos que el capítulo de personal, en lo 
que supone de gasto, son 3.167.000.000 pts., que aquí, 
según datos de la propia Conselleria, estamos tratan
do de 180.000.00G pts., es decir, un 6 o un 7 % del to
tal del capítulo y, en relación al total de Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma, estamos hablando de un 
G'55 % aproximadamente. El esfuerzo presupuestario 
que se está pidiendo no existe de ningún modo en lo 
que pueda referirse a imposibilidad por parte del Go
bierno de hacer la consignación presupuestaria ade
cuada para ir a esa equiparación. 

Y, como decía antes, visto que no se admitió el 
que en el año 85, en su totalidad, se equipararan las 
retribuciones, no tenemos más remedio que persistir e 
insistir en que, como mínimo se haga la consignación 
que en la enmienda que estoy defendiendo ahora se 
propugna y se incremente esa partida prevista en un 
principio en el proyecto de 6G.OOD.OOO a la suma de 
120.000.000 pts. o 121.700, que es lo que se propone. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr. Diputado. Sr. COllselIer, té la 

paraula. 

EL SR. LLOMPART SALVA.: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Crec que, pel 

poc que he de dir, no val la pena, pujar a l'estrat, 
aquesta esmena és un complement, com ha dit el Sr. 
Martín Peregrín, de I'esmena que vaig, on vaig inter
venir ahir, a la 99, crec que no hi ha necessitat de re
petir els raonaments que vaig donar, que no possibi
lítaven incrementar aquesta quantitat de 60.000.000, 
per equilibrar els ingressos deIs funcionaris. Pero sí li 
voldria recordar i 1i repetesc ara, que la Conselleria 
d'lnterior i, per tant, el Govern estan preocupats per 
aquest problema, la Conselleria d'lnterior lluita per 
aixo des de l'any passat, no ho' dubti, pero no és pos
sible ara, és de la forma que 1i vaig explicar ahir. I 
també vull repetir, ara, qualque cosa que he dit abans 
a la intervenció en r:elació a l'Esmena que ha. defen
sat el Sr. Pons i Pons, voste parla de «rodillo», jo n'he 
parlat abans, voste es queixa d'un «rodillo» de Coali
::ió Popular i d'Unió Mallorquina o Grup Regionalista, 
nosaltres ens queixam del «rodillo» del PSOE a Madrid, 
se n'adona que aIxO és un assumpte semantic, és a dir, 
~l que nosi11tres som aquí, vostes ho són alla, i alla 
no es preocupen del «rodillo», i aquÍ sí que se'n preo
:;upen, i nosaltres ens preocupa el d'alla, el que li deia 
11 Sr. Serra, alIa és una cosa, aquí és raltra, i punto 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Diputat. Vol replicar? 

~L SR. MARTíN PEREGRfN: 
Yo, cuando le hablaba de ((rodillo», no lo estaba 

liciendo como justificación de que nosotros aquÍ sea
nos derrotados por una mayoría, si es lo normal en 
iemocracia, que la . mayoría derrota a la minoría, lo 
lue, desde nuestro punto de vista, ya llegar a ser in
;ostenible, es que en cada justificación se saque pre
:isamente lo que es normal y habitual en democracia, 
lue las mayorías se impongan a la minoría. 

En cuanto a esto que usted me dice de que no es 
)osible, yo no he acabado todavía de encontrar la ra-

zón, y sus argumentos me parecen totalmente insufi
cientes, es cierto que tenemos constancia de que hay 
interés por parte del Gobierno de llegar a una solución, 
pero no es menos cierto que esa solución, incluso para 
los propios trabajadores de la Comunidad Autónoma 
se ve muy lejana y muy inconcreta, y la prueba está 
en un escrito que estoy seguro que usted también ha 
recibido, porque parece que se ha remitido a todos 
los parlamentarios, en el que los funcionarios trans
feridos a la Comunidad Autónoma acuerdan una Asam
blea del 14 del 2 del 85 solicitar la equiparación, ho
mogeneización de retribuciones y pedir que esta equi
paración se refleje claramente en el ejerCIcio de 1985, 
nosotros, para no apuntarnos al párrafo final que di
cen ellos, ya lo habíamos solicitado con mucho tiem
po anterior, y le consta al Gobierno que lo habíamos 
hecho, y ellos decían, leo literalmente, cuáles eran sus 
expresiones: «Igualmente se acordó solicitar a todos 
los Grupos Parlamentarios que pongan la mejor volun
tad en llevar a la práctica dicho acuerdo, a fin de que 
el mismo se realice de forma consensuada entre todos 
los Grupos, lo hemos intentado y no ha podido ser, y 
ningún partido político pueda erigirse en salvador de 
nuestra causa, pero tampoco en el verdugo de nues
tl os ~nhelos, ilusiones y esp-.:.ranzas, y lo que es más 
importante, justas y legales aspiraciones». Yo le pue
do decir a usted que nosotros no queremos ser el sal
vador de nadie, simplemente creemos que estamos re
clamando que se aplique justicia distributiva, nada 
más que eso, pero, desde luego, con la actitud de us
tedes y con la inconcreción que antes he denunciado, 
ustedes sí que es posible que se estén construyendo 
en verdugo, tal como les decía. 

EL SR. lLOMPART SALVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Martín Pe

regrí.'1., no pensava intervenir, m'he aixecat perque vos
te no sé que ha parlat de «vergugos», no sé que vol 
dir aixo, no ho entenc, i com que no ha entenc, {(pun
to y me callo». 

Moltes grades, Sr. Presidep.t. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la votació de Yesmena 192. Per tant, les 

~res. i 81'S. Diputats que votin a favor d'aquesta es
mena, es valen posar drets, per favor? Poden seure, 
moItes gracies. 

Les 8res. i Srs. Diputats que votb en contra 
d'aquesta esmena, es valen posar drets, per favor? Po
den seure, moItes ,gracies. 

ha. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'bi 

Vots a favor, 19, vots en contra, 27. 
Queda rebutjada l'esmena 192. 
I passam a la votació de la Secció 31. Per tant, les 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta Sec
ció, es valen posar drets, per favor? Poden seure i 
moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
d'aquesta Secció, es valen posar drets, per favor? 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen 
posar drets, per favor? Poden seure i moltes grades. 

Vots a favor, 28; vots en contra, cap; abstencions, 
19. 

Queda aprovada la Secció 31. 
I passam a la votació de l'Exposició de Motius, 

que no té cap Esmena, per tanto Sí... 
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EL SR. SOLER CLADERA: 
Cree que nauna de procedir també a la votacló de 

la Seccló jL, la ~eccIó 54, abans d'entrar a 1 L;>:}iÚ"'

ció ete Motius. 19ualment com també, després Clúav'Gr 

votat l'ExPOSICio de lVlOtius, s'haur.la de procedlr a la 
votació ete l'Urganisme Auwnom .Patronat de la Viven
da Kural, que no s'ha votat, 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia considera que, com que no es 

vota l' Bstat de Pressupost B) ni es voten, perque ja 
varen esser votats, els Pressuposts amb les xifres glG
bals, que no han sofrit alteració, tal vegada podriem 
donar per votat ja, del dia del PIe de totalitat, el Pres
supost de Vivenda Rural i votaTÍem les altres Seccions 
que deia voste, la Seceió 33 i 34. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Perdó, hi ha hagut una esmena en el Patronat de 

Vivenda Rural, per tant ereim que s'ha de votar aquest 
detonant. 

EL SR. PRESIDENT: 
Coni0rme, Aquesta Fl-esid-encia "10 té cap iilconve~ 

nient que se sotmeti a votació. Per tant, ablliJ.s d'en
trar a la votació de l'Exposició de Motius, entram a 
sotmetre a votació la Secció 32, 32. 

Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa
vor d'aquesta Secció, es volen posar drets, per favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 
Passam a votar l'Estat que compren el Patronat 

per a la millora de Vivenda Rural. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
La Secció 34. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perdoni, passam a votar la Secció 34. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la 

Secció 34, es volen posar drets, per favor? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Passam a votar, ara el Patronat per a la mille>

ra, ... de Vivenda Rural. Per tant, les Sres. i Srs. Di
putat8- que votin a favor d'aquest Pressupost d'orga
nismes autonoms, es volen posar drets, per favor? Po
den seure, moltes grades. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 
volen posar dYets, per favor? Molres grades, poden 
seure. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

Resultat de la votació: 28 vots a favor, 19 vots en 
contra, i per últim, 19 vots en contra. 

I per últim, passam a la votació de l'Exposició de 
Motius. Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a 
favor de l'Exposíció de Motius, es volen posar drets, 
per favor? Queda aprovada per unanimitat. 

Aquesta Presidfmcia decreta un descans de deu mi
nuts. 

II.1).-
EL SR. PRESIDENT: 

Recomem;:a la Sessió. El punt segiient de l'Ordre 
del Dia és el relatiu a Preguntes. Tractarem en Drimer 
Uoc la núm. 304 de l'any 85, presentada pel Diputat 
Sr. Franccsc Gómcz Sabrido, del Grup Parlamentari 
Socialista i relativa a les places de vigilant de nit de 

la Guarderia Magdalena Humbert de Maó. Sr. Diputat 
vol 4.11t: es aOIU 1.eCTUra a la .Pregunta! 

EL :::'-1-<.. GóMEZ SABRIDO: 
::ir. PresIdente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vos te té la paraula. 

EL SR. GóMEZ SABRIDO: 
La Pregunta es reÍerente a la provisión de um 

plaza de vigilante de noche en la Guardería Magdale 
na Humbert, y dice, textualmente, «¿Piensa proveer e 
Gobierno de la Comunidad Autónoma la plaza de vi 
gilante de noche en la Guardería de Magdalena Hum 
bert, de Mahón, vacante por jubilación desde diciem 
bre de 1984?». 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias. Sr. Jaume Llompart, vol contestar' 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Gá 

mez Sabrido, efectivament, el Govern pensa oC;';'paJ 
aquesta pla~a. Pero li vull recordar que, tal vegada, en: 
trobem en una circUIllst~mcia un poe especial, la De 
lega ció de faeultats que va fer, per l'octubre de l'an~ 
1982, als distints Consells Insulars de Manorca, Menor 
ca, Eivissa-Formentera, i a Menorca li va correspondr! 
la Guarderia infantil Magdalena Humbert, i la Guarde 
ría, una altra guarderia infantil a Ciutadella. Aques 
traspas era per gestió i administra ció deIs centres trans 
passats, segons l'article 2.° d'aquest Decret, i de les de 
legacions corresponents d'acord amb l'artide 3r. El per 
sonal va passar a dependre deIs ConseUs Generals In 
sulars respectius, també es varen transferir els credit: 
corresponents pel manteniment, d'aquests centres, e 
personal continuava cobrant, llavor de la Comunita 
Autonoma, perdó pel Consell General Interinsular i aró 
per la Comunitat Aut,onoma. S'han fet, enaquests as 
pectes, diverses gestions, segoris coincideixen els infor 
mes de la Conselleria de Sanitat i de la ~onselleri: 
d'Interior, i crear una publicitat en els distints centre: 
per veure si hi havia quaIcú que, mitjan~ant concurs 
volgués passar a ocupar aquesta plac;:a, no hi va have: 
cap instancia, despres -g'han iniciat els tr~its correspo 
nents per a la convocatoria, per concurso Pero, el 

aquest aspecte li vull diruna cosa, tal vegada seria con 
venient que hi hagués, diguem, una carambola a treo 
bandes, que hi hagués uns contactes entre el Consell In 
sular de Menorca i el Govern Autonom, a través di 
dues Consel1eries, la Conselleria de Sanitat i la Canse 
lleria d'Interior per veure si concretam un poc mé 
aquest Decret de traspas de competencies, a fi que h 
hagués un engranatge suficientment fort i cIar perqw 
poguessin dur a terme totes aquestes feines d'acon 
amb tots i de satisfacció a tots, i ens donaria, endemé 
d'una realitat de rapit cobrir aquestes places, mentTi 
fos possible legalment, ens donaria la satisfacció qw 
hem fet una cosa, entre tots, que ens pot donar un. 
resultat positiu. 

Moltes grades Sr. President. 

EL SR. GúMEZ SABRIDO: 
Gracias, Sr. Conseller. Me alegro que coincidamos 

en cuanto a que estos contactos, que a mí me paree l 

que están muy bien, y que estarán, conducirán a acIa 
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rar estos asuntos. Pero, concretamente, me interesaba 
saber cuándo se proveerá eSla plaza, que es absolu
tamente necesaria y, por otra parte, desgraciadamente, 
no tengo noticia de este concurso, lo cual es de la
memar, porque me parece que el Consell Insular de 
Menorca seria normal que hubiese sido informado de 
este concurso de provisión de esta plaza y de los re
sultados que hubiese habido. Por otro lado, en cuanto 
nos pongamos de acuerdo en ese billar o en ese juego 
a tres bandas para concretar los decretos de competen
cias, estoy de acuerdo, pero, por parte del Consell In
sular ~e Menorca ya hubo una Moción, en este sentido, 
hace tiempo que todavía no ha sido respondida. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENl': 
Vol replicar? 

EL SR. LLOMPART SALVA.: 
Jo no sé, exactament, a quina proposta es refereix, 

perque segons les notes que tenc s'b.an iniciat eIs tra
mits per arribar a aquesta convocatoria, pel concurs 
aquest que li he dit abans. 1, pe!' tant, en cas que ~o 
s'hagués de x:etardar mc:;>lt, fins i tot podríen'l arribar 
a cobpr aquesta vacm,t mitjan<;;ant una :ip.terinitat, )llen
trestant es cobris d'una manera practica, es pot mh-ar. 
Date~ na n'hi puc donar, tengui en compte que hi ha 
uns tr~ts .. a fer i aqu~sts tramits són legals i s'hp.n de 
seguir, pero, interes, sí que n'hi ha. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, moltes grades. -., -) ~ 

II.2).- (" j -

(La Pregunta R.G.E. núm. 107/85 ha estat retirada.) 
II.3).-

Passan a la Pregunta següent. Pregunta 316, presen
tada pel Diputat Sr. Joan Francesc Triay Llopis, del 
Grup Parlamentari Socialista i relativa a la iHegaJitat 
de les obres de construcció d'un bar-restaurant a Sa 
Calobra. Té la paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Senyors del Govern, dins el 

conjunt historico-artístic d'Escorca, a Sa Calobra, s'es
ta construint un bar-restaurant, amb llicencia munici
pal, denegada per la Comissió del Patrimoni Historico
Artístic de Mallorca, i amb una ordre de paralització 
incomplida. La pregunta concreta que els faig és per 
que toleren aquestes obres iHegaIs, i em referesc tant a 
les competencies de la Conselleria de Protecció del Pa
trimoni Historico-Artístic, com a les competencies d'Ur
banisme, quant a la iHegalitat d'aquesta llicencÍa. 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Quant a aquestes obres Ii 

he de comunicar al Sr. Triay que dia 21 de desembre 
del 84, una Comissió del Patrimoni Hisrorico-Artístic de 
Mallorca va establir unes condicions modificatives o 
modificatories per aquestes disposicions inicials que es 
varen comunicar als afectats i que, a la Co-reunió de 
la Comissió de dia 7 de maig del 85, la mateixa Comis
sió. una vegada rebudes les modificacions del projecte, 
va resoldre informar favorablement, i així ha va comu
nicar als afectats, per tant, dins l'experuent conelos 
que es dóna per tancat i consider que la qualificació 
d'iHegal esta completament fora de lloc j, en tot cas, 
haurien de ser pressumptes, no iHegals. 

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

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí, si no eren iliegals aquestes obres, per que varen 

ordenar la seva paralització en el seu moment, supós 
que no degué ser per un capritxo. Voldria saber, Sr. 
Conseller, quines circumsHmcies es van donar dins la 
Comissió del Patrimoni Historico-Artístic per passar 
d'un informe netament desfavorable, sobre aquestes 
obres, a un informe posterior, una vegada realitzades, 
en gran part, que simplement es dernanava ajardinar 
un poc, adintellar una ... , llevar Ulla barana i no posar 
cartells anunciadors. Aquest canvi d'actitud a que és 
va deure? Perque des del nostre punt de vista només 
interessos de tipus economic o polític poden provocar 
aquest canvi, tan substancial, entre una primera i una 
segona actuació de la Comissió del Patrimoni Historico
Artístic, perque la dura realitat és que, a Sa Calobra, 
hi ha, avui per avui, una obra, ¡ealment irrem~iable, 
segons vostes ja legal, pero sense cap dubte, gens inte
grada dins el que són les condicions de protecció del 
conjunt i que vostes han tolerat, han permes i després 
han legalitzat pel que m'acaba de dir. 

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

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Sr. Triay, jo Ji he de recor

dar que les Comissions de Patrimoni Historico-Artístic 
són autonomiques en les seves resolucions i, en tot 
cas, si hi ha qualque recurs a presentar és el recurs 
d'al~ada davant el Consell de Govern, per tant, la Con
selleria directament no té cap actuació en aquest camp, 
ara, el que sí li he de dir, el que sí Ji he de dir és que 
hi ha uns interessos, com voste ha dit, economics, no 
uns interessos polítics, uns interessos economics, i és 
que resulta que el que voste intenta defensar com a 
Patrimoni, en aquests moments, s'esta defensant real
ment els interessos economics d'uns aItres particulars, 
els denunciants, que resulta que també tenen un altre 
expedient obert perque estan posant en marxa un 
«xiringuito» que, sembla, 1i pot fer competencia ea 
aquest bar-restaurant que voste en aquests moments 
esta defensant. És a dir, que ens trobam amb uns 
interessos economics contraposats, no uns interessos 
polítics, ni molt manco un detriment del Patrimoni i 
al qual la Comissió del Patrimoni Historico-Artístic ha 
resolt, efectivament, per acord de la nonnativa que 
vosté mateix ha exposat. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies. 

II.4).-
Passam a la Pregunta segiient, 305, presentada pel 

Diputat Sr. Francesc Gómez Sabrido, del Grup Parla
mentari Socialista i relativa a l'autorització amb lli
cencia sense retribució a una funcionaria de la guar
dería Magdalena Humbert de Maó. Té la paraula el 
Sr. Francesc Gómez Sabrido. 

EL SR. GóMEZ SABRIDO: 
Gracias, Sr. Presidente. Se trata de un penniso 

que se ha dado por el Gobierno de la Comunidad Autó
noma a una funcionaria de la guardería Magdalena 
Humbert, de Mahón, y que concretamente la Pregun-
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ta dice, «qué motivos y argumentos han impulsado al 
Gobierno de la Comunidad Autónoma a conceder con 
fecha 27 de diciembre de 1984, autorización CCln licen
cia sin retribución a una funcionaria de la guardería 
infantil Magdalena Humbert, de Mahón, entre los días 
15 de enero y 30 de marzo de 1985". 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Jaume Llompart té la paraula. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
SUpOs que aquesta Esmena es refereix ~~ la Sra. 

Pilar Barber Tomos, Directora de la Guardería de 
l'any 19'79, eom que la Pregunta no ho deia, la con
testa, cree, que és per a aquesta senyor~. La llidlDcia 
es va soHicitar per completar e~tudis a la Universita 
de Bal'ceiona, per part d'aquesta senyora, es va tra· 
mitar d'acord amb el que disposa l'article 34 del Con
veni Co1:l.ectiu per, publicat al Butlletí Oficial de l'Es
tat de 27 d'agost del 83. 1 que disposa, textualmeut, el 
següent, «el personal afectado pqr este convenio, con 
un afio de antigüedad, como minimo, tendra derecho, 
en caso de necesidad justificada, a licencia sin etrib' L

ción por un plazo no inferior a un mes, ni superior a 
cuatro. Debera mediar una diferencia de 12 meses en
tre los períodos de licencia». Naturalment, trámitada 
la soHicitud de llicencia, amb els informes favorables 
del Director d'Assistencia Social i del Consell de Sani· 
tat, de conformitat amb la proposta elevada en tal S(!TI

tit pel Director General de Personal, aquest Consen~r, 
que com sap té delega ció en materia de personal per 
part del President del Govern de la Comunitat Aut&
noma, va dictar una resolució en data 19 de desembre 
del 84, concedint la llicencia soHicitada amb les dates 
contengudes entre 15 de gener 30 de marf del pres.::nt 
any 1985. Tot ell, emparat amb el que disposa el refe
rit article 34 del Conveni CoHectiu aplicable. Aixó és, 
crec que és suficient per contestar aquesta Pregunta. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula, Sr. Gómez Sabrido. 

EL SR. GOMEZ SABRIDO: 
Gracias, Sr. Presidente. Ya que usted ha hablado 

con Decretos, yo también los emplearé primero, el Real 
Decreto de 26738, 28 de junio del 82 sobre Delegación 
de Competencias del Consell General Interinsular, los 
Consells Insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza-For
mentera, en el artículo 2 establece: «Los Consejos In
sulares de Mallorca y Menorca gestionarán y adminis
trarán los Centros traspasados por el INAS al Consell 
General Interinsular, que se relacionarán en el anexo 1 
de este Decreto,). Siendo que el mencionado anexo 1 
cita como centros en esta condición la guarderia in
fantil Magdalena Rumbert, de. Mahón y la guardería 
infantil de Ciudadela, actualmente Francesc de Borja 
Moll, siendo que el Estatuto de Autonomía establece 
en su disposición Transitoria Novena, 1: «que al pro
mulgarse este Estatuto, las Instituciones de autogobier
no de las Islas Baleares habrán de respetar las compe
tencias que los Consejos Insulares hayan recibido del 
ente pre-autonómico'). Todo esto, parece, que lo que 
hace es en el sentido de que, realmente, ha:y una como 
petencia, una gestión, por parte de los Consells Insula
res y, en este sentido, lo que no puedo, o no podemos 

admitir en el Consell Insular de Menorca, como ace 
table, no es que no se pueda dar permiso, eviden1 
mente se podrá dar, y, concretamente a Doña Pil. 
Barber Tomos, Directora de la Guardería Magdalel 
Humbert, lo que, desde luego, no es aceptable es ql 
ese permiso se dé a espaldas del Consell Insular ( 
Menorca, no se pida, ni tan siquiera, una informació 
a los que llevamos, en principio, esta gestión, porql 
yo le diré, Sr. Llompart que, incluso, para un pf 
miso de la categoría más inferior de la guardería d 
INAS de Menorca, bien sea de Ciudadela o bien sea ( 
Mahón, yo no le daría el permiso, nunca, nunca, s 
antes recibir un informe o una información directa 
concreta y un visto bueno de la directora, supongo ql 
este salto de jerarquía es lo que, verdaderamente, 
evidente y considero como un verdadero desprecio 
Consell Insular de Menorca. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula el representant del G 

vern? 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Jo, sense cap dubte, 1i he de contestar. Crec q1: 

abans li he dit, que aquesta petició venia avalada p 
Director d'Assistencia Social i pel Conse11er de Sm 
tat, és el que realment també importa, pero no és 1 

pennís per donar aquesta llicencia, .és una cosa dísti 
ta a un perrnís, és una llicencia, ara, precisament, p 
aquestes coses, quan he contestat a la primera 1'1 
gunta en relació a cobrir aquesta vacant per jubii 
ció a la guarderia mateixa, jo ti he dit que era co 
venient que s'establís una rotació d'opinions enrre 
Consell Insular de Menorca, la Conselleria de Sanit 
i la Conselleria d'Interior, és, precisament, per evil 
aquestes cosetes, que no hi ha necessitat que es pt 
duesquin, pero que, encara que un no ha vulgui, 
presenten, la intenció, em cregui Sr. Gómez Sabrid 
és bona, i cree que si feim alxO arribarem a solvent 
aquests problemes. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 

11.5).-
Pregunta 317, presentada pel Diputat Sr. Jo: 

Francesc Tl'iay i Liopi , relativa a la íacultaL d'impL 
nació del Govern en relaci6 a la llicencia d'obres P 
l'Ajuntament d'Alcúdia per construir una ciutat de , 
cacions sobre la barra arenosa del litoral de l'Albu. 
reta. Té la paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller d'Obres F 

bliques, com és notor i, perque ha estat ampliame 
difós pels mitjans de comunicació, dia 23 de febr 
l'Ajuntament d'Alcúdia va concedír una 1licencia d 
bres, amb l'informe tecnic i jurídic del Secretari d( 
favorable, per edificar, reedificar en part i edific 
una ciutat de vacacions damunt la barra litoral 
S'Albufereta de Pollen9a en el terme d'Alcúdia. Vm 
té competencies delegades pel Consell de Govel 
d'acord amb la Llei de Regim J urídic de Corporacio 
Locals per impugnar els acords iHegals en matel 
d'urbanisme de les Corporacions Locals. La Pregun 
en concret, que li faig és si ha exercit aquesta com] 
tencia o si la pensa exercir en aquest cas concreto 
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EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. Presidente. Sr. Triay, yo qmslera decirle, 

en principio, que la información de que la licencia con
cedida es contraria al Ordenamiento Jurídico habría 
que demostrarlo previamente, esto es una afirmación 
que usted hace, pero evidentemente no es tan notoria. 
De todas formas, no es éste el meollo de la respuesta, 
sino que el artículo octavo, el artículo octavo de la 
Ley 4.087 de 28 de octubre a la cual usted hace refe
rencia en la Pregunta, dice que los actos y acuerdos 
de las Corporaciones Locales que constituyan infrac
ción de les leyes y afecten directamente a materias de 
la competencia del Estado, podrán ser impugnados por 
esta administración, posteriormente dice, que las fa
cult~des de iinpugnación, en la Disposición Filial Quin
ta atribuidas a la Administración del Estado se enten
d~rán atribuidas a las Comunidades Autónomas en re
lación a las competencias que hayan asumido. En 
cualquier caso,. p ara que se pueda . lla79" uso de este 
ar tícqJ.oJ para lJllPJl~ un ac~erd~ de laS ~orpora
ci¿nes Locales, se necesita, nd sólo que infrinja la 
Ley, punto que, como decía antes, habría que demos
trar, sino que además afecte directamente a materias 
de la ,competencia del Estado o de la Comunidad Auté
nom:;l; ahora bien, en el tema de concesiones de licen
cias~ 'el iI!.forme jurídico que .obra en poder de esta 
Conselleria es claríSImo, ya que la concesión o denega
ción 'de una licencia de obras es función típicamente 
muniCipal, . en consecuencia, la Comunidad Autónoma 
carece! de legitimación para impugnar eS,te tipo de 
acuerdos, por lo tanto, ni lo ha impugnado ni lo va a 
impugnar. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Sembla que cada dia feim 

les lectures més liberals, i no és estrany, atesa l'ads
cripció política d'alguns membres del Govern, en rela
ció a la maxima permissivitat en la iHegalitat urba
nística, perque el Decret que vos tes han aprovat, varen 
aprovar en el seu moment, delegava pel termini de 
dos anys al Conseller d'Obres Públiques i Ordenació 
del Territori la facultat de poder impugnar, de con
Eormitat amb la Llei 40.781 davant la Jurisdicció Con
tenciosa Administrativa, els actes i els acords de les 
~orporacions Locals que constitueixen i fraccionen les 
lleis i afecten directament materia d'urbanisme que 
b.agi estat transferida per l'Estat, evidentment, vostes 
tenen transferit per l'Estat tates les competencies d'ur
janisme i, evidentment, si aquesta llicencia no s'aco
noda, i jo no faig cap afirmació, perque jo el que li 
Eaig és una Pregunta, pero no hi ha dubte que hi ha 
Jressumpció suficient amb els informes tecnics i jurí
:lics en contra, vo stes no volen exercir en aquests roo
nents aquesta competencia, la qual cosa és bona que 
,a con eguem, i és ba que se sapiga que el Grup So
;ialista esta per l'exercici d'aquestes competencies 
:¡ue, en absolut, van contra l'Autonomia Municipal, 
Jerque coneix el Govern suficientment, és una facultat 
:l'impugnació davant la Jurisdicció i, per tant, té totes 
es garanties de la justícia espanyola. 

Moltes graCÍes. 
I esper, per darrer moment, perque no he esgotat 

!l temps, que no em diguín que també tenim interes
;05 amb els (<xiringuitos» que hi ha davant el ... , igual 
lue els tenim amb els «xiringuitos» a Sa Calobra. 

Moltes graCÍes. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. President. Sr. Triay, jo no li deia si tenia inte

ressos amb els «xiringuitos», perque no ho sé, supos 
que quan s'ha mencionat Sa Calobra era un cas di
ferent. Realment, voste ha fet una lectura correcta del 
nostre Decret, esta claríssim, i diu que es delega en el 
Conseller d'Ordenació del Territori la facultat d'im
pugnar els acords de les Corporacions Locals que su
posi una infracció jurídica en materia d'urbanisme, 
transferida per l'Administració de l'Estat, pero jo li 
vull recalcar que les competencíes transferides no són 
en materia de concessions de llidmcies, és un tema 
diferent, per aixo, nosalt res no podíem impugnar una 
llicencia en m ateria d'atorgament de llicencies, no són 
materies d'urbanisme transferides, aixo no s'ha trans
ferit, continua essent de la competencia municipal es
trictament. Jo respect d'una forma absoluta la seva 
postura o la seva opinió sobre aquest tema, com a 
Diputat d'aquesta Cambra, pero, en un tema de tanta 
transcendencia jmidica comés la impugnació d-un 
acord municipat, voste comprendra que jo m'he de 
regir per l'opinió d'assessoria juridica, no és una opi
nió meva, llle n'alegr que voste cregui que l 'assesso
ria jurídica pensa com puc p ensar jo políticament. 
pero no és aquest el cas, és un pensament o una opi
nió jwidica i no política. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Diputats. 

11.6).-
Pregunta 318, presentada pel Diputat Joan Fran

cesc Triay Llopis, relativa al compliment deIs punts 2 
i 3 de la Moció relativa a la iniciativa de l'expedient 
de remissió deIs Plans Parcial s de determinats Centres 
d'Interes Turístic Nacional. Té la paraula el Sr. Fran
cesc Triay Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Grades, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, el 

Parlament de les BIes Balears va aprovar per unanimi
tat una Moció que en els seus punts 2 i 3 acordava que 
el Govern iniciés expedients de revisió deIs Plans Par
ciaIs deIs Centres d'Interes Tu ristic que ja haguessin 
superats qtti.nze anys de vigencia, i iniciar el procedí
ment de revisió deIs Plans Parcials deIs Centres que es 
troben en les circumstancies excepcionals de fallida 
de promotor o de greu contradicció entre el planeja
ment aprovat i la necessaria protecció de reconeguts 
valors ecológics o paisatgístics a la totalitat o a part 
de l'actuació. Passats quatre mesos des d'aquest acord 
del Pie del Parlament, li vull demanar quines actua
cions s'han fet en aquest sentit, 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. í Srs. Diputats, es varen no

menar dues persones, un representant de la Conselle
ria d'Ordenació del Territori i un tecnic de la Canse
lleria de Turisme, i varen fer una revisió deis Centres 
d 'lnteres Turístic en tots els aspectes, quant a incom
pliment d 'etapes, quant a superacíó deIs quinze anys 
de vigencia i quaut, qualque vegada, a fallida del pro
motor. S'ha confeccionat un dossier, aquest dossier 
s'ha elevat a l'Assessoria Jurídica de la Comunitat 
Autonoma, perque emeti un Dictamen sobre la possi
bilitat de revisar qualcun d'aquests Centres que in
complesquin qualcuna d'aquestes coses que he esmen-
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tades abans. AIteu1ativament, degut a la sentencia del 
Tribunal Suprem socre Cala'n Tm"queta, s'han tengut 
entrevistes amb ::ots els Ajuntaments que tenen Cen
tres d'Interes Turístic dins el seu tenue i se'ls ha 
explicat el que significa de cara al futur aquesta sen
tencia que revoca la de la Sala del Contenciós-Admi
nistratiu de l'Audiencia Territorial de Palma i se'ls ha 
demanat que en aquells municipis que estiguin revi
sant els plans generals no s'aturi en els Centres d'In
teres Turístic, sinó que els contemplin. Aixo és el que 
s'ha feto 
11.7).-

(La Pregunta R.G.E. núm. 319/85 ha estat retirada.) 
. lII) 

(Dictamen, ajornat a una propera sessió.) 
IV.-l) 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam al punt últim de l'Ordre del Dia, relatiu a 

Mocions, respecte de les quals no s'hi ha presentat cap 
Esmena a la Moció 1.081 presentada pel Grup Parla
mentari Esquerra Nacionalista-PSM, congruent a la 1n
terpeHació 841/84, del Registre General, relativa a la 
política de Biblioleques del Govern de la Comunitat 
Autónoma. Per defensar aquesta Moció té la paraula 
el Diputat López C¡;tsasnovas_ 

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

EL SR. LóPEZ CASASNOV AS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El 

Grup Parlamentari d'Esquerra Nacionalista va presen
tar dia 29 de novembre una InterpeHació a la qual es 
pasava en entredit una serie de qüestions relatives a 
un punt de política cultural, que nosaltres qualifica
vem d'extrema importancia dins qualsevol Comunitat 
Autónoma d'un país desenvolupat, el tema de política 
bibliotecaria. Les respostes que es van donar, en aquell 
moment, en el nostre entendre, van denotar, en gran 
part, per una banda ll1,-a nebulosa quant al servei na
cional de lectura, transferit per Reial Decret, ja a la 
Comunitat Autonoma i, per altra banda, una nuHa vo
luntat d'actuació en aquesta materia. Ar:;o ens va dur, 
en aquell moment, a presentar a consideració d'aques
ta Cambra una Moció, perque consideram que tot i 
aquesta manca d'actuació política, la titulació de gran 
part de les Biblioteques de les riles Balears és perfec
tament qualificable de tercernmndista, i pensam que 
a'9o s'ha de redr~ar i s'ha de redre'9ar a partir d'una 
política nova en aquesta materia, una política nova 
que, d'alguna manera pot co-men9ar a partir de l'ac
ceptació per part del Govern, en Comissió, d'una Es
mena del Grup Regionalista que introdula 20.000.000 
pts. él. aquesta fiTIalita~ i, concretament, deia él. 18. seva 
motivació, per tal que l'esfon;: fet en el seu dia, amb 
la coordinadora ele biblioteques, avui en m~ns deIs Con
sells Insulars i perque aquests Consells Insulars puguin 
comptar amb fons suficients per al seu manteniment 
i desenrotllament. Estam d'acord, el Grup d/Esquerra 
Nacionalista-PSM esta d'acord amb aquesta explicació 
de motivació, i ho volem dir perque cree que és el 
mOllent d'instar el Gavern de les rIles Balears perque 
redistribuesqui entre els Consells Insulars, i d'acord 
amb ells, la totalitat de la partida económica destina
da a la coordinació de Biblioteques, i a~o amb una fi
naUtat concreta, la de coHaborar exercint les compe
tencies que té a la conservació, renovació, modernit
zació o, en el seu cas, creació de biblioteques dins les 

Illes Balears. Saludam, per tant, l'accepi:ació de r.2s 
mena com un punt ae partida pOSIGLl lÜ[ercSS¿alL hé 

ObSi.fu'lt a~o, crelm oponu panar cIar respeCle a la ne 
cessnat que un (jovern Autonom tengm prüj?iamC:ll 
una polítIca de blblloleques, es el moment que es de 
finesqm dins la nostra Lomumto.t Autonoma quina h¡ 
de ser la xarxa bIblIotecana que 110. ae lunclOnar el 
el fUllir, perqué cree que tots esrarem d'acord, pri 
mera, en un tet fonamental, i és que l'ilia és la unna 
administrativa basica díns aquest SIstema, a~ó fa qw 
cada 111a hagí de comptar amb una umtat de servei 
que tenguí una total nutonomia de Govern, que sigu 
independent quant a recepció i administració deIs seu: 
recursos economics, que contracti el seu propi perso 
nal, peró, a la vegada, també creim que dins cada me 
hi ha d'haver un organisme central que éoordini a~ 
pectes com, per exemple, l'adquisició de llibres, el: 
prestecs interbibliotecaris, de manera que raciona1HzÍJ 
un servei que faci possible una comunicació norma 
de política bibliotecaria entre totes i cadascuna de le: 
Biblioteques PúbliC¡ues o no públiques i, en definitiva 
que tots els ciutadans habitin a una illa o a una aUra 
a un poble gran o a un poble més petit, puguin comp 
tar, en un moment determinat, amb el llibre que m 
cessiten, amb el llibre que volen utilitzar o volen lIfo 
gir; a<gO implica, d'alguna n:ianera, dibuixar una poli 
tica nova, i som a temps, senyors del Govern, de fer-ha 

També nota.vem una realitat desastrosa en algune 
Biblioteques Municipals, quant a personal, a~ó ere, 
que té una facil correcCÍó, si es coment;:a una polític: 
de forma ció de personal, si es comens;a una polític; 
de preparació, de modernització del personal al serve 
de les Biblioteques, perque puguin, en definitiva, exel 
cir un servei al ciutada, d'una manera moderna, d'un, 
manera actualitzada, per ao<;:ó el punt primer de la Me 
ció vol instar el Govern a definir quina és la seva pn 
visió, quina és la seva idea respecte a la xarxa biblie 
tecaria que preveu per a les Illes Balears, i avan~aIl 
d'entrada, i ja ho he dit abans, vull recalcar aquest 
idea, que Esquerra Nacionalista-PSM pensa que é 
l'illa, com a tal, la que ha de tenir unitat administn 
tiva, unitat de servei, pero a<;o no obstant hi ha d'h" 
ver un lligament, una coordinació entre elles, entre te 
tes les biblioteques, per a~o consideram fonamenta: 
també, lligar aquest primer punt amb el segon. So1-1 
citam del Govern de la Comunitat Autónoma que e¡ 
tablesq1.u, d'acord amb els Consel1s Insulars els meCé 
nismes de proporcio-nalitat amb el finan<;;ament de le 
bjblioteques, a<;;o vol dir que eIs 20.000.000 pts., al no¡ 
tre entendre, han d'arribar aIs Consells Insulars. pe] 
que dins ells els serveis de coordinació de biblioteque 
pwmin funcionar d'acard amb les seves necessitats 
d-'o~ord amb uns principis de solidaritat guant a cree: 
ció de noves biblioteques, a l'illa d'Eivissa constatar 
que n'hi ha absolutament poques i dins l'illa de M, 
:riorca i dins l'illa de Mallorca. Jo vol dría, en definit 
va, entendre que aquesta és una Moció que aporta u 
esperit constructiu, com les que acostuma presenta 
Esquerra Nacionalista i, en prova d'aquest esperit, pn 
posam també la retirada del punt e) d'aquesta Mocic 
quant que creim que ja esta perfectament definit amo 
l'esperit de l'esmena que va presentar el Grup RegÍc 
nalista, el fet que, pressupost, la partida que conten 
plen els Pressuposts anuals anira, en definitiva, a cad 
umtat de servei, és a dír, a cada illa a partir del 
Consells Insulars. 

Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de la seva intenrenció. Pel Govera, 

té la paraula el Conselier Sr. Francesc Gilet. Queda 
oberta la qüestió incidental. 

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

part del Govern s'entén que no es pot admetre aques
ta Moció, a pesar de la rectificació feta en la supres
sió del punt c), i ho entén així perque, sí s'accepta.s 
aquesta Moció, el que representaría seria entrar en 
contradiccíó amb l'acord pres de Comissió Mixta el 
mes de febrer del 84, en el qual es declarava com a 
extingi't, com a servei de la Con$eileria d'Ed~caj:;ió i 
Cultura el Centre Coordinador Provincial de Bibliote
ques i,' en~eniem i co.q.ti:l;mam e~tenent així que, di.n.s' 
l'esp'~ri~ d'aquest acor:~ de la CoIpissió Mixta, s'hi ~o
bav"," que es constituissin els distints centres coordina
dors a les distintes illes, Mallorca, Menorc~ i E~vissa
Formentera. ~s a dir que, d'aco].'d fins i tot amb les 
Pé\raul~s amb que 's'ba expressat e~ Sr., L?pez, el 'll;l~ 
ens 'podría fer accept;ar aquesta Moció sena la CreaCl? 
d'un nou centre coordinador, amb aspecte un poc di
fere:1~ p ero, re"lment un no~ c~ntr coordinad.c~·, per
que coo:r;dinas, el Sr. L6~ez ~a tengut ce~ta ~c~tat 
per trabar una paraula smomma a coordinacló, 1 no 
ha aconseguit trobar-Ia, que coordinas els altres cen
trés, aixo entenc que esta en absoluta conttadicció amb 
l'acord pres per aquesta, per la Comissió Mixta el fe
brer del 84. 

Quant al tractament que se'ls ha de donar als fun
cionaris o als encarregats de les biblioteques, li record 
que l'any passat, a finals de l'any passat, es va produir 
el primer curs de biblioteconomia i que, enguany, esta 
previstdins els Pressuposts, el segon. 

Res més i moltíssimes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller. Vol. .. ? Disposa d'un 

temps de cinc minuts. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Senzillament per dir que jo 

no veig contradicció amb els acords que vam prendre 
a la Comissió Mixta, senzillament perque jo no deman, 
en aquesta Moció, que es crel de nou el Centre Coor
dinador de Biblioteques, entenc que el Centre Coordi
nador és un servei extingit, pero entenc també que la 
Conselleria de Cultura i Educació de les Illes Balears 
no es pot desvincular d'una política bibliotecaria, no 
es pot tranquiHitzar la seva consciencia en aquesta 
materia organitzant una vegada a l'any lm curs de bi
blioteconomia, ni es pot tranquiHitzar repartint uns 
quants llibres i amb criteris discutibles, en defL'litiva, 
a determinats centres docents, no, la política bibliote
caria que ha de tenir en compte la Comunitat Auto
noma ha de mirar l'horitzó de l'any 2000, ha d'enten
dre que la informatització de les biblioteques és una 
tasca fonamental, i que si no bi ha, d'alguna manera, 
uns circmts, els digui de coordinació, els digui de lli
gament o els digui d'entesa entre les diferents lL'litats 
de servei, que d'al,;o es tracta, a cada illa, llavors en
focam malament la solució d'un tema tan important 
al nostre entendre, com és el tema de les biblioteques. 

Moltes gracies. 

_ m==-

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, vol replicar? 
Volen intervenir els altres GrLlps Polítics? 
Pel Grup Regionalista de les IHes, té la paraula el 

Sr. J eroni Albertí. 
Disposa, Sr. Diputat, de deu minuts. 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aquesta Mo

dó que presenta el Grup d'Esquerra Nacionalista té 
una tirada, en el nostre concepte, degut que a un acord 
que es va prendre a la Comissió Mixta, que parlava 
del nou repartiment d'aquelles competencies que tenia 
el Consell General Interinsular i que eren d'Adminis
tració Local, va arribar al punt que la Coordinadora 
de Biblioteques l'assumissin els Consells Insulars. El 
que passa és el següent, que a aquest acord no va que
dar clar amb quins recursos, amb , quins doblers durien 
endavant els Consells Insulars aquesta Coordinadora de 
Biblioteques, i aixo ha fet que la política de bibliote
ques, durant l'any 84, hagi estat reaIment nulla. S'ha 
creat un descontent dins les Biblioteques que ja hi 
havia establertes, perque ningú no tenia recursos sufi
cients per fer una política bibliotecaria que anas, al
menys, d'acord amb la que feia, en el seu temps, el 
Consell General Interinsular, que la feia, basicament, 
amb aportacions deIs Consells Insulars. Per aixo, per 
aixo, nosaltres no podem donar suport a aquesta Mo
ció que presenta el Grup d'Esquerra Nacionalista per
que, si de cas, nosaltres la faríem a l'inrevés, insta
ríem el Govern que no faci res en materia de bibliote
ques i que deixin als Consells que actmn en materia 
de biblioteques, perque aixo era el sentit de l'acord 
pres en aquella Comissió, i perque creim que si és ver, 
i jo coincidesc totalment amb l'exposidó feta pel Por
taveu del Grup d'Esquerra Nacionalista, que cada illa 
constitueix una unitat quant a biblioteques, pens que 
la coordinació, si bi ha recursos, pot ser exclusiva de 
cada un deIs Consells Insulars, sense necessitar, de cap 
manera, que bi hagi una, continuu sense trobar la pa
raula, una altra coordinadora que, a nivell de Comuni
tat, ens vagi dient quina ha de ser la xarxa biblioteca
ria, quina ha de ser l'estructura, perque creim que 
cada un deIs Consells Insulars té coneixements pel seu 
apropament al propi problema de biblioteques, millors 
coneixements per fer una millor distribució de la xar
xa bibliotecaria i per preveure, indiscutiblement, qui
na ha de ser la política deIs Consells Insulars, de cada 
un deIs Consells Insulars, a la tasca de dotar de bi
blioteques als pobles que hi hagi, i a ciutats, de cada 
una de les illes, sabent i fent una xarxa on realment 
es vegin les necessitats de cada una de les illes, vista 
des de la propia illa. Per aixo, per aho, és indiscuti
ble que quedava coix l'acord que es va prendre i que
daren els Consells Insulars amb una manca de possi
bilitats de fer una bona política de biblioteques, i d'aquí 
va venir, amb referencia al punt b), l'Esmena que va 
presentar el nostre Grup, amb la finalitat de dotar els 
Consells Insulars deIs recursos suficients perque creiem 
honestament que era l'únic que ens faltava, que ini
ciatives n'hi ha tantes en els Consells Insulars com 
n'bi pugui haver en el GoverIl, sense mermar, de cap 
manera, la gran capacitat d'iniciativa que pugui tenir 
el Govern, i creim que, pel seu apropament al proble
ma estava més capadtat de fer una bona política de 
biblioteques, de definir una millor xarxa de bibliote
ques a cada una de les illes, el que sí faltaven eren 
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recursos per poder dur aixo endavant. D'aquí, fins í 
tot, la motívació del nostre Grup, quan va presentar 
aquesta Esmena pensant en la Coordinadora de Bi
blioteques, i d'aquí, també, el tractament que té díns 
el Pressupost que hem aprovat avui, on hí ha la parti
da, transferencies de capital a Corporacions Locals, 
Biblioteques, de 20.000.000 pts. Per aixo pensam que 
aquesta en el nostre entendre, aquesta Moció, presen
tada avui no té el sentit que tenia quan la varen pre
sentar, que era abans d'aprovar els Pressuposts, pen
sam que, en aquell moment era realment important 
que el Govern es definís, sobretot en el tema de dis
tribuir recursos, perque els Consells Insulars poguessin 
fer la seva política bibliotecaria, pero coinddim amb 
el Consellér de Cultura que aprovar aquesta Moció se
ria retomar a qualque cosa que, jo cree que amb l'apro
vació i amb la unanimitat de tots els presents varem 
aconseguir, precisament, qq.e cada un deIs Consells In
sulars coordinas les seves biblioteques i, com die, es 
va produir el buit d'un any que ningú no va tenir re
cursos, els Consells Insulars no en tenien i la Conse
lleria de Cultura tampoc sembla que no tenia eonsig
nació, i ha ereat, nosaltres en som testimonis, i la nos
tra Presidenta a la Comissió de Cultura, molt directes, 
un descontent en aquestes biblioteques, perque durant 
un any ningú no s'ha pogut ocupar, ni de renovar el 
fons bibliotecari, ni d'ajudar-Ios en res i realÍnent es 
troben, en aquest moment, desassistits, quan aixo, sí 
que realment, és una situació que no es pot continuar 
més. Pero jo pens que aquesta Moció que presenten 
avui, com dic, esta realment en vies de bona solució 
quan el Govern, quan el Parlament, de fet, accepta la 
nostra Esmena i dota de 20.000.000 pts. al Govern, per
que, ho diu ben dar l'Esmena, a través de Corpora
cions Locals, faci política de biblioteques a les Illes, 
per aixo, no s altres , com dic, no hi donarem suport 
perque pensam que, en aquests moments, hi ha la mí
llor situació que es podía produir perque les bibliote
que, realment, a cada una de les illes tengmn per anar 
endavant una dotació economica, per un costat, i una 
capacitat d'entendre, perque esta més aprop del Con
sell Insular que el propi Govern de la problematica de 
biblioteques, quina és la situació real de cada illa. Al
tra cosa és, i jo he volgut entendre aquesta eerta preo
cupació, en l'exposició del Portaveu del Grup Parla
mentari d'Esquerra Nacionalista, que realment es de
tecti la vertadera necessitat de cada una de les IHes, 
que el repartiment es faci en fundó d'aquestes neces
sitats, jo hi estic totalment d'acord, pero jo diria que 
no per aconseguir aL-,:o, que hi estam d'acord i que ha 
de ser així, perque hem d'establir des deIs Consells In
sulars un vertader clima de solidaritat entre totes les 
illes, i aixo sí que ha de ser la CcnlUnitat Autonoma, 
que detectant les necessitats de cada illa, es distribues
quin els recursos en fLlncions d'aquestes necessitats, 
perque aixo és realment un esperit de Comunitat que 
nosaltres som els prii'ners en donar suport i en alabar, 
pero pens que aixo no justifica, i seria fer un flac fa
vor, que allo que la Comissió va decidir que fos de 
caracter insular i deIs Consells Insulars, avui el Parla
ment ho tornas passar al Govern de la Comunitat Au
tonoma, quan realment sembla que tots tenim un sen
timent que els Consells Insulars han de ser dotats de 
la majoria de competencies possible, i aquesta ja la té, 
i aquesta com que la té no l'ha de deixar de cap ma
nera, nI tan soIs que ningú de [ora de l'lIla no la coor
dini, sí ha de cercar que qualcú que té la responsabi-

litat de tota la Comunitat Autonoma la doti de recu 
sos suficients per fer aquella política, en materia t 
bliotecaria, que cada un deIs ConseIls Insulars cOlló 
dera necessari fer a cada lma de les Illes. 

Moltes gracies. 

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

Joan March, Sr. Joan Nadal, perdó. 
Sr. Diputat, té un temps de deu minuts. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. :e.s Íl 

dubtable que la Moció presentada pel Grup d'Esquen 
Nacionalista ha quedat un poc desfasada, com ha d 
el Portaveu d'Unió Mallorquina. 1 ha quedat un pe 
desfasada gracies a l'acceptació, per part del Govel'l 
de l'Esmena d'Unió Mallorquina als Pressuposts qt: 
avui hem aprovat. Per primera vegada, aquest pac1 
serveix perque s'aprovi una cosa positiva, positiva pe 
a Mallorca i positiva per a les altres illes. Pero, d 
qualque forma ens ha defraudat la intervenció del TI 

presentant d'Unió Mallorquina, perque si bé esperaver 
que no donas suport a la Moció, sí esperavem que ex 
gís al Govern que el pacte que va obligar el Govern 
acceptar aquesta Moció, una de les poques Mocion 
una de les pogues Esmenes, vull dir, del Pressupm 
aeceptades, anas també que el repartiment d'aques1 
20.000.000 pts. es fes a través deIs Consells Insulars, 
aixo no li hem sentit, al representant del Govem, i n 
li hem sentit al representant d'Unió Mallorquina, el r< 
presentant d'Unió Mallorquina ha dit que sÍ, que ej 
Consells Insulars són els que més coneixen la realita 
pero nosaltres avui no sabem com es repartiran aques1 
20.000.000, no sabem si el representant del Govem TI 

partira aquests 20.000.000 proporcionalment a les B 
blioteques que tenen cada una de les illes, no saber 
si es fara el repartiment del 10 i mig, ID i mig i 79 OlÍ 

no sabem si creara una nova xarxa de biblioteques. n 
sabem si subvencionara directament les biblioteque 
que aV'u.i en dia hi ha. Aix& no ho sabem, no ha her 
sentit. Nosaltres no volem que el Govem crei una nov 
coordinadora de biblioteques, pero d'aixo que no s'h¡ 
gi compromes en res, ens crea, a nosaltres, un dubt 
i un dubte seriós, perque el Govern no ha tengut, fin 
ara, cap voluntat d'actuació en materia de biblioteque: 
El Govern, fins ara, no un any, sinó ll.11. any i mig qu 
duim idos Pressuposts, l'únic que ha fet ha estat n 
partir 2.000.000 pts. entre escoles, sense definir ni cr 
teris pel repartiment d'aquest 2.000.000 pts. en llibre 
que ha repartit a les escoles. Per tant, no es pot di 
que el Govern tengui cap política de bibJioteques, n 
es pot dir que el G~1-vern tengui cap 1lolulltat d'actu~ 
ció a l'area de les biblioteques i no es pot dir que E 

Govern hagi tengut cap iniciativa. Per tant, crear ar 
aquesta partida de 20.000.000 pts., sense un compre 
mÍs de repartiment d'aquests 20.000.000 pts. deIs COI 
sells InsuIars, creim que és perillós, creim que és PE 
rillós a causa de l'actuació que fins ara ha tengut E 

Govern. Nosaltres esperam que el Govern es compre 
meti a repartir aquests milions, esperam que el Gover, 
es comprometi i aixo ho voIem dir d'acord amb E 

que, també, com a Conseller del Consen Insular d 
Mallorca, he viscut, nosaltres fins ara en el Consell Ir 
sular de Mallorca, no hem pogut tenir una dotad 
per a biblioteques, la setmana passada varem aprova 
una dotació per a biblioteques, entre varies oferte 
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que padíem elegir, diguem, d'actuació important en el 
Cansell de Mallorca, varem triar actuar a l'area de les 
biblioteques i varem actuar, i varem decidir actuar a 
l'area de les biblioteques amb el convenciment que te
níem que l'acceptació, per part del Govern, de l'Es
mena presentada per Unió Mallorquina, aniria a incre
mentar la dotació que el Consell de Mallorca feia per 
dedicar a les biblioteques de Mallorca, i en aquest ma
teix sentit a les biblioteques de Menorca i d'Eivissa i 
Formentera. Pero aixó no ho hem sentit del Govern 
ni hem sentit que el representant d'Unió Mallorquina 
demanas al Govem que es comprometés amb aixo, aixó 
és el que ens ha creat una certa decepció, aixo és el 
que ens fa pensar que el Govern no té, perque fins ara 
no ho ha demostrat, per ventura ens equivocam, i es
tarem- contens de retificar-ho, no té cap política d'ac
tuació en el tema de biblioteques, perque per volun
tat propia no hagués posat cap partida al tema de les 
biblipteque~, per v.oluntat propia no havia fetcap ac
tuació-ainb el -tema de les biblioteques i, per tant, nos~ 
altres no creim . que el Govern tengui intencions ni in
tereSsos que les biblioteques siguin administrade~ pels 
que realment tenen coneixement, que són els Consells 
Insulax:s, : i desgraciadament creimque aquests 
20.000.000 pts. si no es fa un compromís públie de re
partiment eqltitatiu als Consells, pel que serviran sera, 
eom s'ha dit aquí ja tantes vegades, perque es posi 
una sobrassada i les biblioteques que arribin primer 
agafin la tallada que els toca, el repartiment no ha de 
ser un repartiment subjectiu del Govern, sinó que ha 
de ser un repartiment d'aeord amb les neeessitats i 
d'acord amb els Consells Insulars. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per que em demana la paraula? 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Per puntualitzacions, Sr. President. Pue? 

EL SR. PRESIDENT: 
No, moltes grades. Passam a la votació. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
... , moItes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Les Sres. i Srs. Diputats, que votin a favor de la 

Moció, es volen posar drets, per favor? 
Per que em demana la paraula? 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Per puntualitzar el sentit de la votadó, el punt c) 

record que l'hem retirat de la Moció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Estava entes així. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa

vor de la Moció, quant als apartats a) i b), concretant, 
es volen posar drets, per favor? MoItes gracies, poden 
seure. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de la 
Moció, es volen posar drets, per favor? MoItes gracies, 
poden seure. 

ha. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 

A favor, 22 vots; en contra, 28. 
Queda rebutjada la Moció. 

IV.2).-
1 passam a la següent, que és la número 1.084, pre

sentada pel Grup Parlamentari Socialista, congruent a 
la InterpeHació 966 del Registre General d'aquesta Cam
bra i relativa a les subvencions a agricultors olivarers. 
Per defensar aquesta Moció, té la paraula el Sr. Anto
ni Garcias. 

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

aquests moments, veim un tema que nosaltres hagues
sim volgut qUe! aqueixa Moció, congruent a la Interpel
lació sobre subvencions a agricultors olivarers g'hagués 
vist fa bastants de temps, és a dir, la Moció esta feta 
dia 1 de desembre de 1984, pero creim que es ÍlecesSari 
que, alriieÍlys hihagi un petit debat sobre él tema de 
les subv'eiJ:p-on~ olivareres; enc;araque sembla que a 
mveil de premsa, -a rnvell de mitjaIiS de comunicació 
ha sortit que el (jonseller hagi fet certes niesures o hagi 
pres ~ertes mesiires sobre aquest t~~. Nosaltres a la 
futell'eRaci6 xerraveÍn que 'hi navia irregularitats so
bre les subvericions d'olivar, que s'havien comes un 'tipus 
d'irregularitats en iricollJpliment deis diferents deerets 
i, a mes, amb incompliment deIs propisPressuposts que 
havien presentat cliferents propietaris que volie~ fer, 
que volien aqueixa subvenció, i el Conseller, en aquell 
moment ens va demanar, ens -va contestar que tenia 
indicis que aixó podia ser possible. Nosaltres; en aqueIl 
moment, varem presentar una Moció pregant-li al Con
selIer que, en un mes, en un termini d'un mes, en un 
termini d'un mes ens digués, quines podrien haver estat 
aquestes irregularitats. En aquest moment, es d6na el 
cas que han passat, practicament quatre mesos, jo crec 
que el Conseller ha tengut temps d'investigar a veure si 
aquestSi indicis que tenia eren reals 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. Silencio 

EL SR. GARCIAS COLL: 
... en el parer, sí eren reals i, a més, ja aprofitant 

l'oportunitat que em dóna aquesta Moció, voldrla plan
tejar un parell de preguntes que han anat sortint sobre 
aquest tema, a rel de les declaracions del Sr. Conse
ller als mitjans de comunicació. 1 aqueixes preguntes 
són que em contestas quants han estat els expedients 
que han estat, diríem, revísats per la Conselleria, pen
sam que, hi ha hagut uns 90 expedients, hi havia de 
l'any 83, quants d'aquests han estat revísats? Després 
també que em contestas sí al Sr. Ventura Rubí se li ha 
comunicat la seva opertura d'expedient, perque pareix 
que a unes dec1aracions que ell feia a la premsa no se 
li havia comunicat res, quina funció esta des envolup ant, 
en aquests moments, a l'Escola de Capacitació Agraria, 
que, segons sembla, també va ser destinat. Després, 
quina relació eH ha tengut amb el tema, que pareix, 
segons eH també va manifestar, i jo sobre aquest tema 
hi tene feta una Pregunta, que se'm doni la relació de 
quí varen estar subvencionats en boví, cosa que des 
del 83, encara ara, no se m'ha donat, i he tornat remar
car que se'm contestas, i, per aixo, no sé, en aquests 
moments, si és ver, com diu o com s'ha dit a la premsa 
que eH també va rebre subvencions per oví. Aixo m'a
gradaría que ho cregués el Sr. Conseller i, després de 
tots aquests temes, el que sí li voldria dir es que aques
ta actuació s'ha donat. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sr. DiputaL, Sr. Diputat, per favor. Aquí, la Moció 

diu qut: t:H el termini de trenta dies es reti compte al 
Parlament dels resultats de les investigacions dutes a 
terme pel' la COllselleria d'Agricultura i Pesca, sobre 
les possibles :inegularltats a l'hora de la concessió de 
les subvenciolls a agricultors olivarers, no venim a dis
cutir aUra tematica, crec jo. Venim a concretar-nos a 
les subvencions en aquest sentit. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Perdoni, Sr. President. Crec que té tota la raó, jo 

li he dit que pregaria fer aquestes preguntes per nO 
haver-les de fer una altra vegada, ja que la Moció ha 
estat quatre mesos a veure's, pero si, sí voste vol que 
ero. cenyesqui a la Moció i no em peITIlet que faci aquei
xes preguntes, seguiran el tramit parlamentari nOITIlal, 
i es faran en tl-amit parJamentari nor.llla"l. El que sí... 

EL SR. PRESIDENT: 
Obviament les materies han de seguir els seus tra

mits normals. Per tant, concretem-nos en aquesta 
Moció. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Totalmen d'acord. Bé, jo el que li pregaria al Sr. 

Conseller és que, ja que, en aques ts moments, sembla 
que les irregularitats han estat acceptades i que es pot 
donar una infonnaCÍó, aqueixa informació e doni al 
Parlamento 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 
Queda oberta la qüestió incidental. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Amb moIt de 

gusto La Moci6 concretament cliu que en el teITIlini de 
trenta dies r eti compte, jo vuIl retre compte ara, si 
m'ho permeten, i aleshores ja h em acabat amb aquest 
tema. Realment, a la darrera sessi6 parlamen taria que 
es va tractar d'aquest tema, a la Interpellació q,e 29 de 
novembre, jo vaig dir concretament que em pensava 
que hi podía haver indicis raonables de p ossibles iufrac
cions i que havia nomenat, havia dissenyat un ordre, 
que una serie de tecrucs de la Cousellería em fessin 
1ma !;erie d'inspeccious_ Aquestes inspeccions 'aren 
estar acabades, i els resultats de Lotes elles, i l1e d'es
pec:ificar, segons la legíslacló que esta pub licada pe! Mi
nisteri d'Agricultura, i, cODcr etament, segoIls la nostra 
opinió individual, en aqueix m oment, perque no s 'ban 
donat tdunit d'urgencia, després 1i diré per que, als 
interessats, vol dir que és una visió parcla.l de part de 
la Conselleria¡ ha estat aOO. Bj havia una serie d'ex· 
plotacions, i puc dir el Dom eonCl'etament de Ca'n 
Blanc, Sa llepassa, Son Puig, Son Nou L ., que sembla 
que no podien ser jndoses dios aquesta linia d'ajudes 
perque no tenien su perficie regular plantada d'oUvar 
suficient, o sigui, que era inferior del SO % que diu 
la normativa. Que a les explot acions de S'Hort de Sa 
Coma, pareixia que les millares que s'hav:ien fetes no 
complien una finalitat de ruillora agraria que és la que 
estava proj ectada, que les e:A--plotacions de Son Morro, 
Mossa i Sant Jordi, Son Servera, pareixia que, hi ha
via, qua1cuna de les millores projectades no havien es
ta! realitzades en la seva totalitat o en parto Que una 
altra serie d'explotacions, el Pla des Bisbe, Son Ange-

lat, Son Olesa, Son Mayel j Son Or dines no havien efe( 
tuat part d 'aquestes obres projectades, perO que la sul 
venció que havien r ebuda només s 'bavia aplicada a e 
obres ja tetes, vol dir que s'havia exclós aquesta sen 
d'obl-es que no s'havien r ealitzades, per tant, no tenie 
subvenció. Que a les explotacions d 'Auharca, de So 
Grau i de Ternelles pareixia que hi havia un dubte, del 
infonnes que tenia r aonable-. que p ar t de le mili are 
que s'havicn t etes h o poguessin haver fet, pagues si 
ser fetes amb anterior iLat a la data de soHicitud d 
l'ajuda, i que una altra serie d'explotacions, si vol qu 
les llegesqui, les Uegesc, pero són les. rest~nts, que el 
pareix que són un número de 40, vol dir que um; 
des a aquestes tencIda, les podríem coruptar ara p( 
dir-li tates les explotacions i contestar la seva pregw 
ta si s'havien examinades, estaven ben fetes, vaja, e 
taven realitzades. A la vista, a la vista d'aquesta ~ 
tuació ens varem plantejar iniciar els expedients, no 
altres directament, i ens varem trobar, després d'ur. 
serie de consultes jurídiques, que no teníem facultat 
nasaltres directament, per iniciar expedients. perql 
una serie de motius, els contractes concretament est 
ven firmats pel Director Territorial del Ministeri d'Ag'l 
cultura en representaci de la Direcció de Produce 
Agrária, i en el clausurat, em pareix que el vaig 11 
gir aqui una vegada, es punt 7e, era la Direcció G 
neral de la Pradueció Agraria la que l-eservava la d 
cisió d'aquest concepte. Vaig tenir una serie de co 
tactes amb el Director General, em va dir que a110 e: 
competencia seva, a més que en el 83 aquestes assi 
nacions estaven incIoses dins el Pressupost de rEst 
i que, per tant, les ID em1Ías. Ero sembla que en da 
de 6 de febrer 1i vaig dur personalment tots els ex[ 
dients amb aquest informe resum, i em varen dir ql 
es feien carrec totalment de l'expedient, i, en aques 
moments, hi estan, bé, deIs expedients, de l'inforJJ 
previ, eh?, perque d'expedients no n'he fet cap, nom 
he donat una inÍormació del que pensava que pod 
passar aquí, i ells estaran fent els seus expedients ce 
responents. Aixo és la situació i les actuacions que: 
feto 

Quant al personal de la Conselleria, li puc dir qL 
en aquest mament, s'estan gestionant les oportunes , 
ligencies administratives i esper que ben prest quec 
d t resolt aguest problema. 

Jo, de les altres preguntes que m'ha fet, les re 
cionades concreta..rnent amb la Moció les hi contesta 
i, fent cas J a la Presidencia, no tenc cap inconvenie 
en contestar-lí, pero fent.._ 

EL SR. PRESIDENT: 
la ho tara un altre dia. Un altre día ho fara. 

EL SR. SIlVJ)tRRO IvIARQUES: 
Molt bé. 
(Rialles ). 
Aleshores, seguirem el trlunit parlamentan. Li J 

dré contestar perfectament. Pero , quant al nomb re d ', 
pedients que m'ha dit, la suma cl'aquest li pu e d 
pero concretament són tots els del 83 que havien 
tat revisats, vol dir que encara faltaven expedients ( 
83 que els propietaris 110 havien acab at, no havien t 

municat la finalització d 'obra, per tant, aquests, ce 
que no s'havien finalitzats les obres, per tant, no 
anarem a revisar, que s'esta fent a mesura que E 

ho van comunicant. 
Aixo és tot. 
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EL SR. PRESIDENT: 
M01tes gracies, Sr. Conseller. 
Vol replicar, per favor? Disposa d\m temps de cinc 

ninuts. 

SL SR. GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. President. Agraesc al Sr. Conseller i 

~rec que la seva voluntat hi era en contestar-me a les 
ütres preguntes, pero, segons el President ja seguiran 
~ls tramits reglamentaris. 

Bé, jo el que li vull dir és que, per una vegada, 
~rec que 1.illa InterpeHació, en aqueixa Cambra, ha do
:lat uns resuItats positius, ha donat uns resultats po
,irius i el que sí llamentam és que no hagués pogut 
~sser sobre una primera interpeHació sobre farratge
~es que hagués donat els mateixos resultats i, per ven
~ura, en aquests moments, no ens haguéssim vists abo
:ats que hagués passat el de les olivareres. Per aixo 
~rec que lament que hagi hagut de ser a través d'una 
,egona Interpel:1ació, a través d'un segon debat sobre 

un tema de subveneions que cree que el més perjudi
cat sobre aquest tema ha estat el Govern, cosa que 
haguéssim pogut solucionar i hagués estat en benefici 
de l'Agricultura i en benefici de la mateixa Comunitat 
Autónoma, en el mament de la InterpeHació de les far
ratgeres. Per aixo, el que jo vull dir és que, en aquest 
tema, nosaltres creim que, de moment, ens podem do
nar per satisfets, ara, el que sí vull deixar cIar és que 
contÍi'1uarem estant damunt el tellJ.a de l'expedient per
que creim que no hauria de passar com va passar l'al
tra vegada que, després a l'hora, va dir que al Sr. 
Ventura Rubí no se li havia obert cap expedient, eon
tinuarem estant darrera aquest tema, perque creim que 
és d'una importancia greu, amb aixb el que vull dir és 
que la Moció es retira. 

EL SR. PRESIDENT: 
Retira, vol dir que no l'hem de sotmetre a vota

ció? Aleshores, si no volen intervepjr els altres mem
bres, es dóna per acabat aquest PIe. Bones tardes. 
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