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DIARI DE SESSIONS 

DEL 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
Número 33 1 Legislatura Any 1985 

Presidencia 
de l'Exffi. Sr. Antoni Cirerol • 

1 Thomás 

Sessió celebrada el dia 21 de Marc de l'any 1985 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

's U MA R I 
l.-Preguntes: 

-

1) R.C.E. núm. 3,44/85, presentada pel Diputat Sr. Antoni Carcias Coll, del Crup Partamentari SOcialista, 
relativa a la intervenció de la Conselleria d'AgricuUura i Pesca en la importació de 400 'Vaques lle
teres d' Alemanya. 

2) R.C.E. núm. 345/85, presentada peZ Diputat Sr. Josep Alfonso Villanueva, del Crup Parlamentari So
cialista, relativa al fina~ament de la compra de S'Albllfera d'Alcúdia. 

3) R.G.E. núm. 350/85, presentada pel Diputat Sr. Sebastiil Serra Busquets, del Crup Parlamentari Es
querra Nacionalista-PSM, relativa als projectes del Covern Autónom en relació a la finca de Ses Sitjo
les, a Campos. ~ 

4) R.C.E. núm 346/85, presentada peZ Diputat Sr. losep Alfonso Villanueva, del Crup Parlamentari So
cialista, relativa a la reZació d'inversions realitzades pel Covern Autónom durant l'anyl1984. 

5) R.G.E. núm. 351/85, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serro Busquets, del Crup Parlamentari Es
querra Nacionalista, relativa a la situació del projecte de ['Escola Superior de Turisme. 

6) R.G.E. núm. 347/85, presentada peZ Diputat Sr. loan Francesc Triay Llopis, del Crup Parlamentari So
cialista, relativa als treballs i infotmació pública del Pla Especial de Protecció d'Es Trenc-Salobrar de 
Campos. 

7) R.C.E. núm. 348/85, presentada peZ Diputat Sr. loan Francesc Triay Llopis, del Crup Parlamentari So
cialista, relativa al nou cataleg d'espais naturals a protegir elaborat per ICONA-BALEARS 
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Il.-Liquidació del Pressupost del Parlament corresponent a Z'exercici de l'any 1984. 

JI 1.-/ nterpez.lacions: 
1) R.G.E. núm. 1.007/84, presentada peZ Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista - PSM, relativa a la 

política agrícola en relació a ['entrada d'Espanya a la Comunitat Económica Europea. 
2) R.G.E. núm. 20/85, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista - PSM, relativa a la po

lítica en materia d'esports. 

/V.-Proposicions No de Llei: 
1) R.G.E. núm. 25/85, presentada peZ Grup Parlamentari Socialista, relativa a les mesures a incloure 

qualsevol acord amb una entitat privada per a crear una comunitat terapeutica de rehabilitació de 
toxicómans. 

21) R.G.E. núm. 57/85, presentada pel Grup Parlamentc.ri Esquerra Nacionalista - PSM, relativa a la 
prioritat legislativa de la Llei de Consells /nsulars. 

1.-1) 
EL SR. PRESIDENT: 

Bones tardes. Comen<;a la Sessió. 
El primer punt de l'Ordre del Dia és el relatiu a 

Preguntes. Respecte de la primera, la. 344/85, que ha
via estat presentada pel Diputat Antoni Garcias Coll, 
sera suplit pel Diputat J osep Alfonso Villanueva, del 
Grup Parlamentari Socialista, i aqueJta pregunta fa re
ferencia a la intervenció de la Conselleria d'Agricultu
ra i Pesca en la importació de quatre-centes vaques 
lleteres d'Alemanya. Té la paraula el Diputat Josep Al
fonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Srs. Diputats. La preglmta es refe

reix a una importació de quatre-centes vaques lleteres 
que varen fer d'Alemanya, i nosaltres voidríem saber 
si la Conselleria d 'Agricultura va tenir qualque i~ter
venció en aquesta importació. El tema, no de la im
portació, sinó de la política de, la Cc;mseUep,a ya ~s~er 
debatut aquí, en éls Pressupósfs, pero, en aqtiest tema 
concret, nosaltres li denumam al ConseUer si la Con
selleria ha tengut algun t~p\lS, d'int~encióen l'aqqui
sició o en les gestions per a "Yádquisició d'aquestes 
quatre-centes vaques lleteres. 

E~ SR. PRESIDENT: 
Vol contestar? 

EL SR~ SIMARRO .MARQU~S: 
Sí,. S1". ' Rrésident. La meva resposta és ben clata i 

rotunda, la Conselleria, com a tal Conselleria no ha 
tengut cap jntervenció ,en la compra ni en la seleccjó 
d'aquestes quatre-centes vaques ll~eres d'Alemanya. 
EL SR. PRESIDENT: 

Vol replicar? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, President. Bé, segons les nostres notícies la 

Conselleria, per a nosaltres és un organisme complet, i 
resulta que el Director és Cap del Departament de Ra
maderia, i Director, aleshores, de l'Institut de Biologia 
Animal, Sr. Anguera va anar a Alemanya a triar part 
d'aquestes quatre-centes vaques lleteres, per tant, per 
a nos altres , sí ha tengut la Conselleria una interven
ció directa i important en l'adquisició d'aquestes va
ques. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrareplicar, representant del Govern? 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, Sr. President. Sí, efectivament, el Sr. Anguera 

hi ha anat, peró hi ha anat, totalment a títol particu
lar i !>rivat, tant eH com els importadors em varen 
soHicitar si podia jo despla<;ar un tecnic que els acom
panyas, jo els vaig dir que no, ni pagant dietes, ni viat
ges, ni cap c1asse, aleshores em va demanar el funcio
nari' un permís, particular per eH anar-hi, aleshores jo 

el vaig autoritzar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat representant . del Go

vern. 
1.-2) 

Passam a la segona pregunta, 345, presentada pel 
Diputat J osep Alfonso Villanueva, del c;rup Parlamen
ta.ri Socialista, :r~l~thra .al finan~Jj¡eAt • .c,le la compra de 
S'Albufera d'Alcúdia. Té la paraula, el Sr. Josep Al
fonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President. Srs. Diputats. El tema és un tema 

molt important que, com sempre sembla en aquest 
• . p-ár1amen t , ens hem d'asSabentar per la premsa. Sem

bla que hi ha un primer projecte o un ~an proj~cte 
o una intenció i un acord del Govem tte . l~ €b'muñitat 

• '1 .. ~ ~ 

. 'AutOnoma~ . segons bas'HUlÍS' retalls 'de pre1DSa de com-
prar, juntament amb ICON'A, L~OO 1;t~ctarees de S'Al
bufereta d' Alcúdia. Sorpresaper part del Grup Parla
menUUi S~alista, perque, ben mirat, tots els Pressu
posts de la Comunitat Autónoma, que fa dos dies, o 
una setmana, exactament, varen esser aprovat, no hi 
hem trobat cap partida que es pogués destinar, ni par
tida oberta que es pogués destinar a aquesta adquisi
ció. Nosaltres creim que els Pressuposts de la Comu
nitat Autónoma no són senzillament uns Pressuposts 
perque el Govem ens conti histories, Binó perque es 
complesquin, perque duguin una... Bé, si un Com.e1ler 
ho ha dit, nosaltres ho subscrivim, no, els Pressuposts 
no són una noveHa, perque aquí ens la creguem. nos
altres creim que els Pressuposts són una obligatorie
tat del Govern a complir-Ios. Estam absolutament 
d'acord, i ho hem de dir així, senyors del Govern, amb 
aquesta adquisició el que sí voldríem saber, i ho vol-
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dríeJn saber a través deis Pre post, é com es fi
nan~aran aquests 11;o.OUO.OOO, 2UO.UOO.000, 150.000.0UO, 
00 se sap g,airebé, que segons ql1alque lnformació es 
fall a eme anys, etc.... Nosaltres tendríem, estariem 
lIlOlt contenLs que ens cliguessill, cada vegada que es 
dlscu ixi un PreSS1)post, quins projectes té d'inver
sivos el Govern de la Comunitat Autónoma, i qlle no 
fossin projecl s d'inversió com ens acostuma, projec
tes d'mversió que no sap gairebé com s'u ililzaran i 
que, després, ens sorpreo, d sprés, O lualque cap, 
abans, ells sorpren dienl que es finan<;aran amb els 
Fons de Compensació Interterritorial, amb unes sub
vcnciOllS de 50.000.000 Pts., que resultava que eren fl
naUstes, i després no, etc .... per fer una política d'ad
quisició d'un espai natural, amb la qual estam total
roent d'acord, pero que no estam en absolut d'acord 
amb la forma com pretenen fer-ho. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar el representant del Govem? 

EL SR. SlMARRO MARQUES: 
President. La decisió de l'adquisició de S'Albufera 

de Muro, es va fer després d'haver-se confeccionat el 
Pressupost, dins el Pressupost, concretament, d'lCONA, 
hi ha una partida oberta per a l'adquisició de finques, 
independent d'aquesta qüestió el que va aprovar el 
Govem va ser iniciar els tramits i les gestions per po
der adquirir aquesta finca de S 'Albufera, en aquest 
moment estam fent aquestes gestions i estam tenint 
les conversacions amb lCONA de Madrid per adquirir 
aquesta finca. No se sap encara amb quina part, exac
tament, hi participara lCONA i, arnés, s'estan fent els 
planols corresponents i s'esta fent la valoració de la 
finca. En principi, hi pot haver per enguany unes par
tides, tant de la Conselleria d'Ordenació del Territori 
com de la Conselleria d'Agricultura, concretament, xer
rant de la Conse11eria d'Agricultura, d'excedents del 
Fans de Compensació lnterterritorial de l'any passat 
que, probablement, no es puguin gastar enguany, de
gut a la política de regadius que 'es du, i, per tant, se
ran suficients per finan~ar, aquest primer any, la com
pra de S'Albufera. 

EL SR. PRESlDENT: 
Vol contrareplicar? 

EL SR. ALFONSO VlLLANUEVA: 
Sí, gracies, Sr. Conseller, i grades dobles per do

nar-nos la raó, vostes ens estan dient que els Pressu
posts van, com deia el Conseller, Sr. AHes, coro una 
noveHa. Nosaltres voldríem que els Pressuposts fossin 
una casa molt més seriosa i que, si hi ha propostes, 
intencions de fer una adquisició d'aquest tipus, hi ha 
un procediment parlamentari normal, que és el proce
diment de dur una esmena i crear una nova partida, 
que n'han creades d'altres, dins aquest Pressupost i 
hagués estat senzill. Jo li agraesc al Conseller les pre
visions que ha fet, que no han ampliat des del diari, 
només recordar-li que els Pressuposts són una previ
sió i, si tenien aquesta previsió. bé l'haguessin posat 
Com a previsió dins el Pressupost. 

EL SR. PRESlDENT: 
Vol contrareplicar? 

EL SR. SlMARRO MARQUES: 
Sr. Presld.em, realmem, em sembla que li he dit 

tot el contran, quan es van fer els Pressuposts nOo te
nÍem aquesta previsió, i, per tant, no es podia fer, hi 
havia una partida oberta que declarava una intencio
nalitat de compra, i, arnés, els doblers que es poden 
dedicar a aixo no hi eren. no estaven prevists, com és 
lbgic, dins aquests Pressuposts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de les seves intervencions . 
Aquesta Presidencia recorda als Srs. Diputats el 

disposat a l'article 69, que diu que cap Diputat podra 
parlar sense haver tingut, degudament, autorització per 
part del President. 
1.-3) 

La pregunta 350. Ei Sr. Sebastia Serra Busquel~, 
del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista fa una 
pregunta relativa a projectes del Govern Autonom en 
relació a la finca de Ses Sitjoles, a Campos. Té la pa
raula el Sr. Sebastia Serra. Silenci, per favor. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. La pregunta va dirigida a 

la Conse11eria de Sanitat, a Servei Social, concretament, 
que és que aquesta finca s'ha comprat, segons totes 
les notícies i pronunciaments, per fer-hi una comuna 
de deshabituació de toxicomanies. Voldríem saber, en 
aquests moments, que s'ha fet amb la finca Ses Sit
jales, a Campos, i que es pensa fer. 

EL SR. PRESlDENT: 
Vol fer ús de la paraula el representant del Go

vem? 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Sí, Sr. President. Efectivament varem comprar 

aquesta finca per promoure, en a110 que fos possible, 
els mitjans adequats per fer front al problema de la 
drogadicció. En aquest sentit, quan varem comprar 
aquesta finca, la nostra intenció era posar-la a disposi
ció d'associacions o d'entitats sense fi de lucre amb 
experiencia reconeguda en aquesta tasca de rehabilita
ció. Les nostres, varem. tenir unes converses que va
ren estar a punt d'arribar a un fi concret, teníem molt 
a punt, pero; per circumstancies que no "énen ai cas, 
amb aquesta entitat, amb aixo, almanco, s'ha de .4Qnar 
Un compas d'espera, o potser no sigui aquesta. ,Estam 
fent gestions amb altres entitats, sense fi de lucre, tam
bé, no creim que aixo s'hagi de fer a través .de ,run
cionaris, sinó creim molt més, creim que esta en la 
linia del Ministre, del Ministeri de Sar:t.itat, i estam es
perant que aixo fructifiqui i suposam que, sense cap 
dubte, dins enguany aixo es posara en marxa, no com 
a únic fi de la lluita contra la drogadicció, sinó com 
un escaló més dins tot el programa que ens hem plan
tejat. 

Grades. 

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

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, grades. Senzillament urgmem al Govern que 

amb tota rapidesa es posas en marxa, i també nr!!i
ríem a aQuest Govem Que ho fad a través de nrofes 
sionals d'aquí, de les Illes, creim que hi ha coHectil1s 
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que poden perfectament posar en marxa aquesta xar
xa de drogadicci6 i, lógicament, pensam que Ses Sit
jales és una bona oportunitat. Per tant, senzillaIllC:'8t, 
la replica es aixo, urgir que es po si en marxa i en 
base a gent d'aquÍ. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vol fer ús de la paraula? 

EL SR. OLIVER CAPO : 
Sí. Nosaltres estam en aquesta nma d'urgir que 

aixó funcioni, jo 1i he dit que varem estar ja a punt 
de posar-ho en marxa, que síguin d'aquí o d'un altre 
lloc, els que tenguin més experiencia i eh que ens do
nin més garantia. 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gracies de les seves intervencions. 

1.-4) 
La pregunta segiient és la que formula el Diputat 

Josep Alfonso Villanueva, que va ser registrada amb el 
número 346, del Grup Socialista , relativa a la relació 
d'inversions realitzades pel Govern Autonom durant 
l'any 1984. Té la paraula el Diputat.. Sr. Josep Alfonso 
Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: " 
Sr. President, Srs. Diputats. El tema del Fons de 

Compensació, en debats en aquesta Cambra, és un 
tema que n'ha duts bastants, 6 ó 7, ara ja és una Pre
gunta, i una Pregunta que ve mo~ivada per un incom
pliment, en la nostra opinió, un incompliment de 
l'obligació que té el Govern de retre compte a 
aqueix Parlament, a la seva Comissió d'Economia i 
Hisenda, de les inversions que realitzen en carrec a 
aquest fons. Els Decrets que publica el Govern, com 
fins ara hem dit, són per complir, no són per1 estar en 
el Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma, en aquest 
Decret l'anicle 10 diu que el Conseller d'Economia i 
Hisenda informara periódicament a la Comissió d'.Eco
ilomia i Hisenda del giau d'execució deis projectes d'ín
versions en carrec al Fons de Compensació Interterri
torial, 'ates que ens varem assabentar a la discussió 
deIs Pressuposts que, aproximadament. del 65 al 70 % 
d' aquestes inversioris estaven contractades o en pe
riode d'execució, i ates que la paraula «periOdicament» 
creim que vol dir que d''ima forma sistematica iper 
periodes · de temps, demanam al Conseller d!Economia 
i Hisenda quan pensa complir l'aFticle 10 del seu propí 
Decret. 

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

EL SR. SOLER CLADERA: 
Bé, quant a retre compte de les inversions del 

Fons hem de tenir present primer, dues coses, que 
les realitzacions amb carrec al Fons de compensa
ció són per dos anys, és a dir, que encara queda 
un marge de temps bastant llarg en en relació a 
aquest tema; pero també no només el Decret, sinó 
a la Llei de Pressuposts mateix, el Govern assu
meix, i aixó també en relació a la normativa de la Llei 
Estatal del Fons de Compensació, de retre compte, no 
tan soIs de les competencies del Govem Autonom, sinó 
també des de l'Administració Central, estam esperant, 
encara, en ~c~uests moments, el grau d'execució deIs 

projectes de I'Administració Central, per informar con
juntament deIs dos trams del Fons a la Comissió, en 
tot cas, el que sí li puc assegurar és que, encara que 
no s'hagi rehut o que no es rebi el de l'Administració 
Central, crec que abans de dia 30 d'abril hauré infor
mat a la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressupos: s 
d'aquest Parlament, del grau d'execució del Fons de 
Compensació de l'any 84. 

Gracies, Sr. President. 

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

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Moltes gracies, Sr. Conseller per dir-nos que dins 

aquest próxim mes tendrem aquesta informació. De 
totes maneres, voldríem dir que la justificació és un 
poc excusa de mal pagador, perque diu, continua, m'he 
aturat a mitjan article, diu «del grau d'execució», evi
dentment, hi ha distints graus d'execució de cada pro
jecte, i deIs projectes que gestiona la Comunitat Auto
noma haguéssim pogut estar informats, nosaltres, de 
totes maneres, li agralm que, durant aquest període de 
sessions s'informi. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrareplicar? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Només per dir que en relació en aquest tema s'ha 

de tenir en compte que, en relació a les transferencies 
que la Comunitat Autónoma ha amlt assumint, també 
hi ha hagut, dins el segon t :oam del :Fons, projectes 
que, en principi, havia de dur a terme l'Administració 
Ceni.:ral, i els hem dut a terme nosaltres, i també dins 
serveis, és a dir, que quan es va fer o quan es va ela
borar el Fons, temes que es pensava o que es preveia 
que la Comunitat Autónoma hauria assumit les com
petencies, doncs no es varen as sumir i va continuar 
1'Administració Central gestionant aquests temes. En 
tot cas, el que li puc dir és que, repetir una vegada 
més que abans de -dia 30 del mes que ve s'haura com
paragut davant la Comissió d'Economia, Hisenda i 
Pressuposts per informar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 

l.-S) 
Passam a la Pregunta següent, que és la que for

mula el Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, relativa 
a la situaeió del Projecte de l'Escola Superior de Tu
risme. S'ha presentat sota el número 351. Té la pa
raula el Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies. El nostre Grup Parlamentari, des que 

als Pressuposts de l'any 83 hi va figurar ja una partida 
pressupostaria per a la construcció d'uns edificis pel 
que podria ser l'Escola Superior de Turisme, varem 
tenir una esperan~a i un acord basic que aquesta Es
cola es fes. Repetim que aixó ja anava a una partida 
pressupostaria amb dlrrec al Fons de Compensació In
terterritorial de l'any 83 . Han passat, gairebé, dos anys 
des de llavors i, si bé sabem que hi ha hagut declara
cions públiques que aquest projecte va endavant i si 
bé sabem que hi ha intenció política per part del 
Govern de concretar aquesta Escola Superior de Tu-
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risme
J 

si bé tot aixo s'ha dit i es Jan coses, la ve'C'i tat 
és que després de dos anys, encara, aquest proje¡;te no 
esta ni comenc;at l'edifici fisicament . Per aixo voldríern 
saber, en aquests moments, a quina fase esta el pro
jecte d'Escola Superior de Turisme, pel nostre Grup 
é::. molt important que ~ fati i r pictam nt. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller de Turisme, Sr .. Taume 

Cladera. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. 1 Srs. Diputats. Es va elegir 

com a lloc per ubicar l'Escola de Turisme, d'Hostele
da i Turisme, la Universitat, penSánt que l'a el II e 
ideal per distintes raons, una perque, coro rotes les 
Univcrsitats en general teneD el gran problema de la 
falta de con olidació per moHes ra011S que tots . ~bem, 
perque moltes de vegades, no s'arriba a crear una 
Escola en cap disciplina concreta per les explicacions 
que tenen, molt teóriques, molts de catedratics desti
nal"s a Universitats Superiors, i que pensavem que la 
ubicació de l'Escola d'Hosteleria i Turisme podía do
nar una categoria a la Universitat, almenys, en una 
disciplina. Alternativament, com a segona cosa impor
tant era que l'Escola d'Hosteleria i Turisme podia tenir 
també un suport molt gros des del moment que pas
saya a estar integrada dios la Universitat, i, per una 
al'Lra banda, una cosa també molt important, perque 
pensam que estant dins la UniversitatJ encara que hi 
hagi una part d'hosteleria, avui en dja, creim que lots 
estam completament d'acord, que no hi ha d'haver (ap 
tipus de diferencia entre els treballs manuals i cls tre
balls inteHectuals, que, per cert, Sr. Pons, aixo i que 
ha va dir Carlos Marx, ano de l'altre dia ha va 
dir ... , només a tÍtol de ... 1, com a continua ció del 
tema, com a continuació del tema, el problema que 
tenim és que, en aquests moments, hi ha una revisió 
del Pla General de Palma, i el Pla General de Palma 
contempla ¡'Escola d'HosteIeria com urbanitzable no 
programat. 1, per part de la Universitat hl ha l'as
piració que sigui una zona d'equipament escolar, ruxo 
és una especie de contenciós que té la Universitat amb 
l'Ajuntament de Palma i és alla on tenia centrat el pro-

-bIema, mentre no es resolgui aquest problema, nos
altres no podero é:omen~ar l'Escola perque no tenim 
el solar. Nos3.Itres tenim fet tot el Projecte de l'es
cola, quant a necessitat, tenim fetes les conversacions 
amb l'Organització Mundial de Treball, amb I'Escola 
de Losan, amb l'escola d'Olión, i estam pendents que 
el CoHegi d'Arquitectes arribi a un acord, perque con
voqui el c.oncurs pel Projecte de l'Escola, el problema 
és tan senzill com que, en aquests moments, no tenim 
solar, és un problema de tipus administratiu. I el gran 
tema és que si en un termini breu no es resol aquest 
problema no podrem fer l'Escola a la Universitat per
que, com molt bé diu el Sr. SerraJ fa un any i mig 
que tenim una partida pressuposUlria que no podem 
gastar per aquest problema. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT; 
Vol replicar, Sr. Serra? Té vint segons. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, bé, lamentar políticament i professionalment 

aquesta qüestió que no s'hagi pogut arreglar fíns ara 

i, al mateix temps, dir que logicament pel lloc d'ubica
ció cree que el triat és correcte, ara bé, urgir al Go
vem de la Comunitat que s'entengui amb l'Ajuntament 
i amb la Universitat i que aquest Projecte faci molta 
via en posar-se en practica. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Vol contrareplicar? 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sí, nosaltres tenim conversacions reunions cons

tants amb la Universitat, i no és un tema que ens 
competi a nosaltres, és un tema que la Universitat i 
l'Ajuntament arribin a un acord. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 

1.-6) 
La Pregunta següent la formula el Diputat Sr. 

Joan Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari 
Socialista, número de registre 347, relativa als treballs 
i informactó pública del Pla Especial de Protecció d'Es 
Trenc-Salobrar de Campos. Té la parauJa el Diputat 
Sr. J oan Francesc Triay. 

Sí, voste dira. 
Sí. Té la ... sí. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Jo demanaria a la Presidencia d'aquesta Cambra 

i al Grup Socialista, concretament al Diputat Triay 
Llopis, si podriem passar aquesta Pregunta darrer o 
un poc més endavant, esperant que vengui el Conse
ller d'Ordenaci6 del Territori, que és, en definitiva, 
qui ha de contestar, ates també ja l'expressat anterior
ment a la Junta de Portaveus. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia, a la vista de la suggerencia 

del Vice-President, proposa a la Cambra, perque Im
plica una modificació de l'Ordre del Dia, si presten 
vostes, i ha de ser assentiment unanimeJ la modifica
ció per passar aquesta Pregunta al darrer punt de 
l'Ordre del Dia. 

1 s'aprova. Presten vostes el seu assentiment? 
Dones, les dues Preguntes queden postposad~ al dar
rer punto Presten vostes el seu assentiment? ro ha 
unanllpitat, queden postposades les dues .... Pérd6, una 
preguntaJ eh? la 347. . 
1.-7) , 

I passam a la Pregunta 348, que és la presentada 
també pel Sr. Joan Francesc Triay Llopis, del GlUp 
Parlamentari Socialista i relativa al nou cathleg d'es
pais natural s a protegi.r: elaborat per ICONA-BaI-.~::lrs. 
Té la paraula el Sr. Joan Francesc Triay. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Sr. ConseIler d'Agricultura, 

és sabut que ICONA, en anterioritat a la seva transfe
rencia a la Comunitat Autónoma, estava trehallant en 
una revisió, en una profunda revisió amb nova meto
dologia de l'inveritarí obert d'espais naturals a pro
tegir. La Pregunta que li plantejo en aquests moments, 
una vegada que ja personal i la competencia deIs ser
vicis esta transferít, i que, per tant, el servei de con
servació de la naturales a és un deIs serveis de la Co
munitat Autónoma, en quin estat estan aquests tre
balls i quan es podran coneixer. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sí. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Aquests treballs s'estan realitzant per ICONA ... , 

o sigui el Servici de Conservació de la Naturalesa, en 
aquest moment esta acabat el treba11 de la memoria, 
que estan fets també els planols i estan pendent de 
mecanografia, de posar en net tots els planols i de re
dactar-ne qualque més. Nosaltres creim que en un ter
mini de dos mesos estara ja feto Voldria fer un aclari
ment, que aixo no és un cataIeg, eh? només és un in
ventari obert i sota el punt de vista parcial de Conser
vació de la Naturalesa, no és un punt de vista integral 
de tots els espais. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sí, gracies, Sr. Conseller. Li agraim aque~ta dat~ 

que ens avan<;:a, que en dos mesos po~em telllr .conel
xement d'aquest treball, certament~ hi ha un~ lmpre~ 
cisió a la Pregunta, no és un cataIeg, én ';ffi lllv~n~an 
el que s'esta fent, si bé, d'alguna ¡panera es prevISIble 
que els diferents inventaris o treb dlls que s'estan fent 
per part de la Conselle~~ d'Agricu~tur~ i per par~ de 
la Conselleria d'OrdenaclO del Temton , bauran daca
bar, d'alguna manera, amb u~ cataIeg ~eal. ~e Conse:-
vació de la Naturalesa, i preclsament, SI, SI es oportu, 
en aquest moment li voldria replantejar la pregunta 
inicial en el sentit que no hi ha qui conegui en aquests 
treballs quin ús se'n pensa fer i com es pensen compa
tibilitzar amb els catalegs que, separadament i amb 
criteris diferents, s'estan fent per part d'aItres Conse
lleries del Govero. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrareplicar? 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí. Jo li ~clariria que aquest inventan esta fel' 

teniñt en c6mpte el !,unt de vista geologic, geomorfo~o-
' gic, faunístic, flotístic i de vegetació paisatgística; e~ 

tenen eJ+ compte aques~s criteris, s'estan fent ~n roa
pes que es van in erposant uns damunt dels altres per 
treure després les zones de més ínteres, aquest inven
tari estara, logicament, a disposició de tothom i, con
cretament, és un element més que tendra el Govern 
que, junt amb els altres inventaris, tendra, sera base 
per desenvolupar la seva política. 

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

Diputat. 
Il) 

Passam al punt següent de l'Ordre del Dia. Que 
és el relatiu a la liquidació deIs Pressuposts del Parla
ment corresponent a l'exercici de l'any 1984, que, en 
compliment del paragraf 2 de l'article 30, ve obligat 
aquest a presentar. Aquest document ha estat remes 
a tots els Grups Polítics, sense que s'hagi fet arribar 
cap observació, volen que es doni lectura a aquest do
cument? 

Donen vostes per aprovat aquest document? 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Una qüestió d'ordre. D'acord amb l'article del Re

de presentar al Parlament, no parla de cap aprovació, 
simplement que ]a Mesa informara al Parlament de 
l'estat de compliment del Pressupost del Parlament, per 
tant, creim que la votació no ha de tenir 11oc. 

EL SR. PRESIDENT: 
Necessita que es doni lectura a aquest document 

o no? No. 
Aleshores, es dóna per presentat aquest documento 

IlI.-1) 
1 passam al punt següent, reIatiu a InterpeHacions. 

La primera és la que es presenta sota el número 1.007/ 
84, de l'exercici 84, presentada pel Grup d'Esquerra 
Nacionalista, relativa a la política agrícola en relació a 
l'entrada d'Espanya a la Comunitat Económica Euro
pea. Té la paraula ... 

Vol que es llegesqui? Sr. Secretari, vol procedir a 
la lectura? 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
InterpeHació sobre la política agrícola en relació 

a l'entrada d'Espanya a la Comunitat Economica Eu
ropea. La voluntat, reiteradament expressada pel Go
vero de l'Estat, d'integrar el nostre país a la Comuni
tat Economica Europea, així com el compromís del 
Govern Europeu, que ja en formem part, que aquest 
ingrés tengui 110c a principis de 1986, fa urgent l'estu
di de com pot afectar aquest fet a l'economia d'un 
sector, com el primari, que ja esta en una situació 
precaria. L'evolució d'aquest sector a les Illes . ha fet 
que s'hagin produ1t tendencies cap al monoq.tltiu, ten
dencies que, com en el cas de Menorca i zones de Ma
llorca, han . abocat a la practica totalitat de l'esfo~ 
productiu cap a la producció lletera. Sabem que l'exis
tencia a la Comunitat Económica Europea . d'impor
tants excedents .com és el cas de la ll~t potproduir 
un efecte p.egatiu sobre el sector J;'amader boví si no 
es disposen, des d'ara mateix, les mesures cautelars 
adequades. Átesa la impor:tancia evident que aquesta 
integració co~porta per a l'economia de les Illes, ates 
que Y~statut d'Autonomia de les IIles Balears, en el 
seu artiele 10, estableix com a competencia exclusiva 
de la'-. Comunitat J\utonoma l'agricultura, ramaderia, 
d'acord amb l'ordenació general de l'economia, és pel 
que el Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM 
interpeHa el Govern sobre els programes d'actuació del 
Govern de les Illes Balears quant a l'impacte que pro
duira sobre el sector agrícola i ramader de les Illes 
l'entrada d'Espanya a la Comunitat Económica Euro
pea, criteris i divulgació deIs esmentats programes, 
participació que es pensa donar als Consells Insulars 
en els programes d'actuació agrícola ramaders. 

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

tat Sr. Ramon Orfila. Disposa, Sr. Diputat d'un temps 
de quinze minuts. 
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.tL ::>1<.. uRl'lLA PUNS: 
vi·aCle:;. ~1". .rTe:;luenr, Sres. i ::>1's . .lJipU(ars. La 

traDl>(.;o;;.uuellCla qu~ l'cn .... raOa U ..t!>pauya a 1<t \.-vmu..u
raL .t:.":Ul1u.u:uc;a buropea tuluI'a SOU1''; j I;;cünúl(ua ~n ~Q
llera! .l :;uore el s(:;c,;~or pn .. rnan en paruCLU4r, ~ twa 
que: .... .lU éV1Qt:Llt que, oellllg ut! quruseVO! pOSSlOle IUl

lJJOlJ~i:t\...lU . 1'1'u .u. lúS W.C1CUS 1 cumpl xt: )11:"'.

gúclaCl011S que sOlt:n emoarraucar-se, preclswn n" n 
j,Jar.Lar (.1 1 SeCtOl' agncom 1 que, aquesLs Ules tornen. a 
ser ae raOlOsa actuaurat per a 1'1Orem ce desconoes 10-

nar el pToces negociador qu es du a tsrussel'1 ~ . '..Lo[~ 

110m es conscien~ que enU'ar a formar part de la l.o
rouwlat ~conómica Europea és una alternativa esco
Uicla ae fa anys, arnb l'avantatge eVl etlL, pero tamoé 
produc or d'uns certs traumes que conruclonaran el 
nost e tutur immediat. Ac;ó és especialment cert en 
pru'lar de l'agriculLura, i en concret, de sectors d'aques
ta, com pugui esser el lleter. No és descobrir res de 
nou afirmar que, tins ara, sectors com el Heler 'ban 
trobat en una situ:'\ció d'una certa comoditat, amb una 
oferta i una demanda rooll equilibrada i en la qua! el 
F.unader no ha tingut massa problemes a l'bora de col
locar el seu producte sense generar aCUlllulacions d' '
cedents. L'entTada a la Comunitat Económica Europea 
l'omp totalment aquest panorama, passam a formar 
part d'un mercat més ampli, on hi ha via ele circula
ció de productes i on s'ha de competir per a poder-nos 
coBacar de fOl'ma avantatjosa. Un mercat, a més, con
dicionat per tora una ~de de dificultats internes i 
que compta amb unes produccions excedentaries que 
afecten, precisament, a sectars fonamenlals de l'Agli
cultura i 1a Ramaderia elel nostre país. Davant aquest 
fet s'imposa un esfor~ el'adaptació a aquestes condi
cions totalment noves, un. esfoI'Y que, essent essencial
ment r sponsa·bilitat deis productors, ha ele ser també 
encarat en decisi6 per l'Administració que té el deure 
d'ol'denar }' conomia, de forma que aqueixa integraci6 
sigui el menys traumatica possible. 

A1~í ho hau entes cliferents Comunitats Autóno
mes que, des de fa anys, des de fa temp , millor dit, 
fa mesos, es pl-eocupen per preparar-se per enfrontar 
seriosament aguest problema. D'aquesta manera s11an 
produit diferents debats en eIs Parlaments respectius, 
valorant en base a estudis seriosos, l'impacte que es 
pot dofi.~ sobre els seus sectors produclius, especial
ment, els més importants, Una simpnosi de situació, 
p fmer, per despré esclátar aquest limpacte .í treure 
-les conSegmmcies que oomff..icionaran després les ac
tuacions deIs diferents governs sobre els ambits res~ 
pectius. A la nostra €omunitat aquest debat no s'ha 
produi't, jo no sé si perque no es compta amb prous 
coneixements de la propia situació o perque aquest 
Govern té ben clara la política a seguir j no ha trabat 
necessari que en parIa Un en el Parlamento Qualsevol 
de les dues respostes em se:mblarien prou greus. 

Té l'ealment el Covern de les llles Balears uns crí
teris establerts sobre els efectes que l'ingrés a la. CEE 
pot tenir sobre la nostra agricultura i ramaderia? I, 
quins són els sectors que es veuran més afectats? Ja 
sé que se'm pot dir que aquests criteris vénen reflec
tits en els Pressuposts de la Comunitat Autonoma, que 
acabam de discutir, i on vénen marcades, precisament, 
les grans línies d'actuaci6 del Govem. Pero hem de 
convenir que el debat pressupostari no dóna per fer 
lllassa filigranes, i que realment no n'hí ha prou amb 
les afirmacjons o declaracions d'intencions que en 
aquell debat es van donar. Ja sé que no podem pre-

-

temr que se'ns contestin aquí profundament tots els 
apal"taLS de la lnLerpel'laclO que presenmm i encenem 
pen:ecl.ament que la resvosta naura ne ser conCIsa, 
sen:;e poner pl'OIUnc1nzar massa, pero pensam que, 
d'una torma o Wla altra, és tonamental saber com es 
pensen pawar els etectes d'aquesra lDeeg1'acló i quma 
o.ÜUSIO es pensa donar als pmns que, s.:! suposa, na 
de cenir eSl.ablerts el Govern, els agncultors i rama
ders ae les 111es necessiten aquesta orientació i que 
se'ls expliqw, des d'aquesta. perspectiva, les raons per
que s'impUlsa Wla determinada política i no una aUra. 
He.m de p nsar, senyors del Govern, que vos tés s'ban 
preocupat de s ber quina és la situació real a les Illes 
iban el'explicar quines seran les rep rCll ion ector 
per sector, pero, quan més, hem de convenir que amb 
a~b no n 'bi ha prou. o 'ha tet <' ques a fe.ina fona
mental. encara, de donar infornlaclú als afectats i, per 
comen~ar, no s'ba donat al propi Parlament, el Grup 
d'Esquerra Nacionalista estaria disposat a renunciar al 
seu dret a presentar una Moció subsegüent a la Inter
peHació, com tenia previst fer, si el Govern, en con~ 
cret el Conseller d'A,gricultura, es compromet~s, da
vant aquesta Cambra, a convocar un debat sobre el 
Mercat Comú i l'Agricultura dins la Comissió corres
ponent, dins la Comissió Parlamentaria corresponent, 
en aquest cas, la d'Ordenació del Territori, on pogtJ.és
sim, a part ele comptar amb més informació sobre 'la 
situació de les negociacions, valorar, també, el possible 
impacte sobre l'agricultura illenca. 

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

vern? 
Disposa, Sr. Conseller, d'un temps de quinze mi

nuts. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Estic totalment 

d'acord que fa falta i que és necessari tenir un debat 
sobre les repercussions de l'entrada en el Mercat Cornú, 
pero aquest debat ha de ser en profunditat, no c ec 
que, en el PIe del Parlament, on el temps esta limitat 
a unes intervencions de poc temps relativament, doro 
suficient per poder adarir tota la problernatica ,d~ 
Mercat Comú, pero, en principi, jo crec que és millor 
fer aquest debat en Conússió, amb tot el témps que 
faci falta. 

Entrant un ,poc en els temes que ha puntualitzat, 
jo li vull dir que el tema de l'entrada en el Mercat 
Comú, com eH ha dit, és molt complicat, és molt .ee:¡¡u
plicat i necessiten una vertadera especialització "per
que cada un dels productes té una serie de reglaments 
que s'han anat modificant amb el temps, i les mesu
res fonamentalment proteccionistes SÓIl bastant com
plicades, pero cree que hem d'entendre o hem de po
der resumir en tres punts fonamentals les repercus
sions que té per a la nostra agricultura el Mercat 
Comú. 

Un tema seria sobre la part d'organització norma
tiva del Mercat Comú. Aquestes es basen en tots els 
preus d'intervenció, preus de referencia i de protecció 
cara a l'exterior. 1, no hem d'oblidar de cap manera, 
que el Mercat Comú es basa en uns principis molt im~ 
portants, el Mercat Comú respecte a l'Agricultura es 
basa, concretament, entre l'associacionisme, la norma
lització de productes i la fixació de preu5. Canvia un 
poc o canvia totalment l'enfocament de la intervenci6 
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de rEslar respecte de l'agricultura. La respOl1SabÜh<1.t 
ae uur eüdélvanc la polÍnca es oels agncuHúrs, a l;rd'V~S 

ue l<::S scves aSSOClaCJ.ons, no nI ha LL.l1d. JluenrenCIO Ul

n:CL<t uel lViercat L.,omu en cada un UelS agncüHon;, 
d'una torma InUlvloual, smo d 'una torma COl'lec II va, 
amo la quai cosa canVIa tocalment el pIGll11ejament n:s
pecte al que ha anat fent rEstat Espanyol en protec
ClO a l'Agnculmra. L'Estat Espanyol, a través uel seu 
mecamsme del ::>.cM.PA i del .t<U.K.t'A, ha acmat mdivi
dualmenI, comprant a cada un deIs agricultors indlvi
duals. El Mercat Comú no fa aixo, dona una serie de 
mesures perque les seves associacions d'agricultors, eH 
mateix es regulin i facin les mesures necessárÍes per ter 
front als seus problemes, és la primera mesura i el 
canvi més important de mentalitat. 

Per una altra part, hi ha un altre tipus de mesu
res que són estructurals, que són l'organització de 
mercats, més o manco és al que m'he estat referint. 

Hi ha un tercer punt que són problemes puntuals 
de cara als productes. Per poder entrar en discussió en 
aquest tema, concretament, el que ens fa falta és co
neixer el període transitori, fonamentalment, sense co
neixer el període transitori no podem fer un progra
ma a mitjan termini o a curt termini per adaptar la 
nostra agricultura cara al Mercat Gomú, per tant, jo 
m'alegraria molt de tenir aquest debat, pero amb una 
participaci6 de tots eIs Grups Parla:p1entaris, principal
ment, del Grup Parlarnentari Socialista que, logicament 
ha de coneixer més aquesta fase de negociacions, su
pos que s'aprovaran tUl dia d'aquests, i que, aleshores, 
tendrem elements per poder fer el diagnostico Tenim, 
en aquests moments, nosaltres, elaborat, a través d'una 
serie d'anys, des de 15 anys, unes series de l'evolució 
de la nostra agricultura i de la nostra ramaderia pro
ducte per producte, a més, encara rnés, en producció 
a emprar les quantitats, etc .... podern afrontar, perfec
tarnent, en coneixement de causa, una planificació cara 
al futur, pero que aquesta planificació, practicament, 
es redueix a una serie de punts que cree que n'hem 
xerrat moltes vegades, perque és la política de la nos
tra Conselleria. és a un alt abastiment de produetes, 
amb una pos~ible exportació d~alguns productes pun
tuals, fonamentalment de tipus hortícoles,que ' sabem 
que poden ser competitius amb la península, mentre 
es desplacin dins el Mercat Comú, no a la península, 
una ramaderia basada en Una .qualitat ' i arnb una quan
titat, amb una qualitat no tan soIs próductiv.a .geneti
ca, sinó de ~oí:á de la qu.alitat de l~et, qu:e l¡hetn ten
guda 'molt en , compte, enguany hem plantejat J'adqui
sició de semen per a repraductors, esmentant la qua
litat quant a prote'ines i a 'hidrates, i fonamentafment 
una preparaci6 de l'agrlcultor a través de les campa
nyes, vaja, de les eseóles de capacitació deIs serveis 
d'Extensió Agraria, per anar formant tot el personal, 
tots els agricultors cap al nou repte que ens ofereix 
l'agricultura del Mercat Comú. 

Un deIs puntals forts del Pressupost d'enguany era, 
precisament, el foment del cooperativisme i de la nor
malització deIs productes, que és basÍc per poder for
mar part d'aquesta política comunitaria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Vol replicar 1'inter

peBant? Disposa, Sr. Orfila, d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Em felidt que 

aquesta lmerpeHació dugui com a consequencia que, 
U11d vC6dua lJcr tOLes, es convoqui aquesta Comissló 
crUrdem¡ClÓ uei 1errnon, que rms ara no ha tet reI
na eIl rt:s d'agncuitura, Í que pens que la mesura esta 
ben leLa, i alXU ja es lmportant, alguna cosa hem acon
segun. JO esuc o 'acora, ::;r. ::>imarro que és fonamen
tal lenir més dades, que les hem d'aportar entre tots, 
empero, mes fonamemal és que aquesta informa ció es 
diVulgUl, 1 es dlVUJgui als interessats, i pens que, en 
aquesL sentit que aquest debat que ence~arem dms la 
Comissió d'Ordenació del Territori pot ser clarificador, 
perque entre aUres coses supos que podrem decldir 
quina aplicació concreta tendra el Pressupost i el pro
grama que s'hi ha presentat i com ha estat, és dir, con
juntar amb la visió que tindrem de com atectara aques
ta entrada en el Mercat Comú en els nos tres agricul
tors i ramaders. S'ha parlat aquí de moltes coses, jo 
ja imaginava que seria impossible, Sr. Simarro, que 
voste pogués esbrinar, compartint i en detall, cada una 
d'elles, ha parlat del semen, ha parlat de la política 
d'inseminació artificial que ba seguit la seva ConseUe
ria, de com s'havien de potenciar les millores quant 
a greix i protelna deIs nos tres produetes lleters, pero 
bé, restava pendent, necessitam saber qulnes ramade
ries es pensa potenciar, com es pensen potenciar. Una 
ramaderia molt productora i que depengui de produc
tes quant a aliment de les illes de fora o, al contrari, 
una que sigui més productora o, bé, que no necessitem 
comprar cereal o pinsos elaborats de fora. També ens 
agI:adaria saber en quines sí és important aprofun
ditzar-hi, i jo pens que és una feina de la Comissió 
aquesta que, repetesc, m'alegr que es convoqui. 

Gracies. 

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

plicar? 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, realment, no és una replica, és un poc pna con

·tinuaci6. Jo, amb el que no esiicd'acord, Sr. Diputl¡1.~, 
és que ero faci divulgar, ja. Crec que s'ha estat divul
gant ja fa una serie de mesas, en serv-eis de ~ prem
sa s'han fet bastants articles soare aqpes1l tema~ i a ml, 
concretarnent, j a la ConselIeria, en general, hem est~t 
anant pels. pobles, perqu~ di,verses c;poperatives,. G~
bres, en general, enels . p@les h~m esta~ expli~~nt, 
concretament, a més hem aDlQliat el gue ha estat anup
cíat ara. Vol dir que, en. aquesta mateixa Jinia, nQsal
'tres .pensam continuar, continua~ divulgant, precisa
roent, als mateixos interessats, per poder-los conv~n
cer d'aquestes necessitats de renovar l'agricultura que 
tenim un poc tradicionalista, per poder fer front al 
repte del Mercat Comú. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Per que ero demana la paranla? No. 
Per fixar la seva posició, volen intervenir els al

tres Grups Polítics? 
Té la paraula el Sr. Triay. Disposa, Sr. Diputat, 

d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. TRIAY HUMBERT: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, el 

Grup Regionalista quant a aquesta InterpeHació, no 
donara suport a aquesta, perque entenem que si bé 
són important i que, en la seva exposició de motius, es 
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pot estar d'acord basicament anib el que es demana, 
creim q (le no és el momeni oportú per afrontar una 
Illterpel:1ació en aquests momems en que, a mve.ús del 
Govem de l'Estat Espanyol, estan, di guéssim , nego
ciant temes importantS, basicament el tema ele l'agri
cultura, 'amaCleria nfrol'l.t de l'entrada al Mercat 
Comú. Estam d'acord, basicarncnt, en el seu plan re
jarnenl, empero enlenem, i deman basicament suport 
al que s'ha <.lit aquí, des del Govcrn, en que bi ha en 
[Tont dos o tres temes basics que són els de poder do
nar enfront als agrieultors, Wla opeló que no defallés 
una postlU'a, a Dlvell del Govern. sinó que s'ba d'alli
b nl.1." el proGu te i, p r tallt, han de ser els mateixus 
agricultors els que al llarg de la seva postura han de 
donar una sortida airosa a aque l teme. Nosaltr s 
creim que aquesta postura que fins ara se n'ha anat 
del proteccionisme ha de canvlal· i, per tant, ej que sí 
s'ha de fer és divulgar, donar a coneixer i saber fer 
veure als agricultors i ramaders que, a partir de l'en
trada al Mercat Comú, hauran de ser e11s mateixos que 
bauran de resoldre i fer seus els seus problemes i, 
corn s'ha ctit aquí, molt bé, des de la Conselleria, com 
ha dit ja el Sr. Siman-o, enfront d'aquesta problema
tica hauran de ser, amb una de les solucions, que si
guin ells mateixos que puguin resoldre aquesta pro
blematica. Nosaltres, per tánt, 110 donarem suport a 
aquesta Interpe1:lació, perque creim que no és el mo, 
ment oportú, com be dit abans, per enfrontar-la i si, 
en canvi creim, que en un posterior debat es pot, ja 
sí, enfronlar un debat en profunditat del que es creu 
millor pe1" a aquestes Illes sobre el tema concret de 
l'Agricultura i la Ramaderia. 

Gracies. 

EL SR, PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Sr. Josep Alfonso Villanueva té la paraula pel 

Grop Socialista. Disposa, Sr, Diputat, d'un temps de 
cinc minuts. 

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

altres que hem estudia!, en detall aquesta Interpella
ció del Gnw Esquerra Nacionalista, creim que és un 
deIs temes ímportants que ~'han tluts, cóm a tal Inter
pel:laéió, en flqu~t Parlament, .i .pensam que s'h~ ha 
passat molt aviat per daniunt, a pesar que el Conse
Her Sr. Sjin,arro ens ha dit que esta f9ta1ment d'acord 
en fel' un debat, pero ens l'ba traslladat per quan se 
sap' guen les clausules transitories, les Comissions del 
pe:dode transitori, etc. Crec ·que no es pot passar ep. 
un' tema de la importancia i d~licadesa de la integra
ció en el Mercat ComtÍ, sobretot dels temes agrlcoles 
en aquestes TIles, aquí, com si no hagués pa.ssat res 
damunt aquest debato Volem entrar, p 'rimer, que se'ns 
reafir.mi si pot ser que aquest debat, amb molta més 
profunditat de coro s'M ha entrat aquí, que no s'hi l1a 
ent1'at en absolut, i molta més, obviament, deIs breus 
apunts que nosaltres diguem, si sera aviat aquest de
bat, perque jo cree que si la Conselleria se n'ha preo, 
cupat un poc, deu tenir les dades més que suficients 
per poder.lo iniciar i, com que no és un debat que 
quedi tancat ni que s'hagin de prendre resoluCÍons 
obllgatóries, tenir-lo obert d 'una forma més o menys 
permanent, perque, precisament, ai"o és la base del 
debat sobre J'adhesió al Mercat Comú, no només en el 
camp agticola, que és el que tractam, sinó en moIts 

d'altres. Jo cree que s'ha entrat amb molt poca pro
funduat, perqué, Dé, no s'bi ha vOlgut entrar, per una 
part se'ns demana UD debat, ens sembla bé, pero no 
s'na dit que és que pot pa sar, i jo cree que un po
quet es pot dir. L'agnculrura d'aquestes ..úJ.es pot te
nlI' una s ri d proolemes i una serie d'avantatges, 
perque no només són problemes a l'enLrada en el1v1e1" 
cat Comú, probIemes i avantatges que ara no eIs po
dem quantiticar, p rO no qualihcar, que és una cosa 
clistima. Molt breument, tenim una serie d'exporta
dons, fonamentalment fruits secs, patates i formatges 
que tendran un tractament distint dins l'entrada al 
Mercat Comú, els fruits secs, en la nostra opinjó ten
dran, és a dir, sofriran una millora, tata vegada, no 
quantificable per a nosaltres en aquest moment, tota 
vegada quc el caracter preferencial que tenen els fnlÍts 
secs americans, és a dir USA i Turquia ctesapareixera 
i els tendrem nosaltres, bé, els tendrem nosaltres, i, 
al mateix temps, estarem dins l'organització del Mer
cat Comú deIs froits secs. Patates, no variara la situa
ció, exceptuant que baixaran els aranzels, per tant, mi
lloram. Quant a derivats de Het fonamentalment el 
fonnatge, el tema també pot millorar, sempre que ens 
adaptem a les condlcions lrigienico-sanitaries i de quan
titat de greix del Mercat Comú, tota vegada que la 
restitució que fa el Mercat Comú de certs, sí, del que 
es diu la restitució als productes del Mercat Comú, 
desapareix i, per tant, serem més competitius en aquest 
tema. En el tema de ramaderia, bé, nosaltres estam 
d'acord amb una part de la polltica que dtúa la Con
selleria, perque creim que són interessant', molt inte
ressants dos aspectes, és a dir, la lluita per l'erradica
ció, a poder ser el més rapidament possible, de la pes
ta porcina i un increment, amb possibilitats d'expor
taeió, del ramat d 'oveila, precisament per la careo ia 
que té el Mercat Comú d'oveUes. En definitiva, és dir 
el tema de preus, tema molt important, que l'ha tocat 
el Cónseller, perjudicara, quant a valors constants, és 
dir a pesseta constant, als preus que, en aquests mo
ments, són supedors en el Mercat Comú, i aixo ba 
d'estar, és molt important de cara a la PQllticá agríco
la, perque a mi, Sr. CODseller, ro'ha sorpI¡Cs que di
guin, que es digués aquf, no ha ha dit voste exacta
ment, qu~ el Govem no bi tenia molt a fer, si: no hi 
eren, els empresaris o les orgar'l..i"izacions empresa.ri.als, 
nos~lI;res creim que hi té molt afer quant a Direétor 
de l'agncu~tura, bé. quant, per exemple, ~ un Jir~duc
te molt tipic, molt important, que és la lÍet, els preus 
s'bi congelaran, perque els preu~ nostres són superiors, 
per tant es prodtrira, almenys, dins un perÍQde 1ransi
tori una petita bajxada de rendes, no sera molí alta, 
de renda agrícola, amb la resta de preus, que els D;()s
tres són inIerlors. els preus pujaran i es pl'oduiran uns 
augments de rendes. Nosaltres creim, només hem fet, 
bé, dues pincellades del que són les condicions de pac
te del Mercat Comú i de les possibles implicacions, 
que el terna té una importancia enorme, encara que no 
som la l'egió d'Espanya, ni de molt, que estem més 
afectats, pero sí influeix directament amh la política 
agrícola que duia la ConseIleria. i aixo es va discutir 
ja en els Pressuposts. Nosaltres no estam d'acord amb 
una polftica agrícola que no ha tengut en la nostra 
opinió, i podem estar equivocats. no ha tengut en com:p
te, precisament. aquestes implicacions, i aquí sí que 
volclrfem dir-1i al Conseller: Sr. Conseller, estaríem 
amb voste, afer aqueix debat, i estaríero amb voste a 
fer-Io rapidament, i rnantenint-Io obert, i que, en aqueix 
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debat, pogués sortir rectificació dins la política agríco
la del Govern de la Comunitat Autónoma que és, en 
definitiva, el que ha de dur aqueix debato Fer un de
bat per fer un debat, crec que no importa a ningú, si 
aquest debat serveix per ratificar o rectificar la seva 
política agrícola, a nosaltres ens pareixera molt bé. 

J a, com a final, li volem dir que no basta tocar 
campanes respecte del cooperativisme, nosaltres no 
hem vist al Pressupost el foment de l'associacionisme 
agrarí, esmenes nostres per dotar de 2.000.000 Pts. el 
Consell Agrari han caigudes, pero supos que han cai
gudes sense, és dir, en contra quasi qua;:;i de l'opinió 
personal del Conseller, per a una política total del 
Govern, l'associacionisme agrari passa per les Associa
cions d'Empresaris, pero també per les associacions de 
petits conradors i treballadors del camp que aquí n'hi 
ha pocs, com és logic, pero petits conradors. I creim que 
el Consell Agrari i una dotació mínima, pero perque pu
gui funcionar era important. Les propostes i les decla
racions d'ajuda al cooperativisme agrari, a l'associacio
nisme agrari, que és importantíssim de cara al Mercat 
Comú, Sr. Conseller, no ens basta a nosaltres, que les 
ens faci de paraula, les voldríem veure plasmades en 
Decrets i en consignacions, no és pot demanar als con
radors que vénguin de Menorca i EiVlssa a un Consell 
Agrari i s'ho paguin de la seva butxaca, no, no se'ns 
demana a nosaltres, no se'ns dernalm a nos altres , no 
ho podem demanar a uns senyors que no tenen, al
manco, la condició de Diputats i no han estat elegits 
pel poble, d'aquesta manera. 

En definitiva, Sr. Conseller, li voldríem agafar la 
paraula, sí, Sr. President, ara acab, li voldríem agafar 
la paraula i 1i demanaríem que aquest debat, primer 
debat i després debat obert no s'allargui com s'han 
allargats altre tipus de debats, promesos i mai com
pleits. Voldríem que es fes el més prest millor dins la 
Comissió d'Ordenació del Territori que tracta deis as
sumptes d'agricultura, i, sobretot, voldríem que no es 
tandls amb un debat, si no que continuas obert, per
que les implicacions són constants i continuades. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. Aquesta Presiden~ia estava esperant que voste 

ens demanas la pa.r:qula, i Ji v¡:¡ig a concedír, pero pér 
prech¡ions, perque el debat esta acabat. ¡sro óbs ant, 
s'h~ dit una cosa aquí que liecessita vos'te ~larjr-l~. 
La vol acIarir? . 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí. Sr. President, moUes gracies. 
Jo no he posat data ni dilacions al debat, per a 

mi pot comen~ar dema mateix, no hi ha cap inconve
nient i, endemés, no ho he precisat, l'únic que he dit, 
que el debat pot esser incomplet en aquests moments, 
si no tenim més coneixements del període transitori 
que és el que pot afectar la política de la Conselleria 
o la política en general tant de l'Estat Espanyol com 
la de la Comunitat, perdó, per les actuacions puntuals 
que hem de fer en aquests moments per adaptar-nos, 
i, precisament, he puntualitzat que en aquests mo
ments ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades. S'ha entes per aquesta Presidencia 

que immediatament que es disposin aquestes dades, i 
esperem que sigui prest, eh? es convocara aquest de
bato Moltes gracies. 

111.-2) 
Passam a la InterpeHació següent. 
És la presentada pel Grup Esquerra Nacionalis

ta-PSM, relativa a la pOlÍtica en materia d 'esports. Vol 
que se'n doni lectura? Secretari, vol procedir a la lec
tura? 

EL SR. PONS PON S (Damia): 
InterpeHació sobre poHtIca d'esports. Al cap de 

l'any de l'exercici de les compe tencies transferides per 
l'Administració Central a la Comunitat Autónoma de 
les Illes Balears, l'actuació del Govern, a través de la 
Conselleria corresponent, ha palesat greus deficits en 
coordinació entre institucions di verses, Ajuntaments, 
Consells Insulars, entitats privades com Federacions, 
Clubs, etc .... , mancances en la participació democrati
ca en la gestió de l'esport, la qual cosa es tradueix en 
unes distribucions económiques fetes segons uns crite
ris poc clars i de difícil argumentació, i potser per 
aixo, no explicats, tant a nivell d'equipaments espor
tius, com a l'esport per a tothom i en temps de lleu
re, talment que pot fer, en alguns moments, la sensa
ció de clientalisme, per exemple, les subvencions a ins
taHacions esportives, concedides directament als pro
motors, un desenvolupament normatiu discutit pels 
mateixos afectats, etc. A la vista d'aquesta situació, és 
pel que el Grup Parlamentari Esquerra Nacionalis
ta-PSM interpeHa el Govern de la Comunitat Autano
ma sobre la política del Govern en materia esporfiva 
seguida fins ara i, en especial, pel que fa a: 

a) l'esport en temps de lleure. 
b) l'esport escolar. 
c) equipaments esportius. 
d) promocions esportives. 
e) coordinació esportiva institucional. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Secretario L'interpeHant, el Sr. 

Sebastia Serra Busquets, del Grup Esquerra Naciona
lista, té la paraula. 

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

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Grades, Sr . President. Sr~s. i Srs. Diputats. Se

nyors dé1 Govern, la intenció d 'aquesta In,terpeHaci9 
d'Esguerra NaGion.alista-~SM és ajudar a ~efilVr UJ?<l 
política esportiva, mitjan~t . una serie d'elements que 
presentarem en aquest Parlament, aIguns d'ells són de
nÚDcies cIares i clirectes, pero v<;>le.m insistir ,en 1'9b
jectiu que és que existesqui de bon' de veres una polí
tica esportiva, ja que creim que la que existeix, si és 
que existeix, és molt dubtosa. Comen~arem. potser, per 
temes molt concrets i anirem passant a altres no tan 
concrets, ja que de la lectura del text de la Interpel
lació, pensam que es veu bé l'objectiu, la intencionali
tat i la denúncia que tenim nosaltres i aIgnns sectors 
d'esportistes respecte a la política de la Direcció Ge
neral d'Esports. 

En primer lloc, parIarem un poc del tema d'esport 
en temps de lleure, que és uns deIs eixos fonamentals 
de l'activitat esportiva dins tota la llostra població, 
senyors del Govern, pensam que vos tes no han tengut 
una política seriosa de l'esport de temps lliure, de res
port en temps de lleure, sinó més bé que s'ha fomen
tat gairebé exclusivament l'esport competitiu, i la qües
tió d'educació física, a pobles i a barriades, de promo
ció de l'esport de base, excursionisme, etc., aixo ha es-
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:at oblidat per la Direcció General d'Esports i el 
ft>vern, en definiti 'a, d'una forma reiterada. L'esport 
;ecrealiu, ¡'f:lSpOl'l ell temps de llel.1re no l'hem vist, 
7airebé enlioe, de l'actuació del 83 j del 84 d'aquest 
30vern, exepte unes quantes sub encions a corpora
:;ions locals, a alguns parliculars, subvendons gaireb~ 
empre pt::lites i que Hu he1ll i1> 1 fruit 'una poli 

tica planificada del que és ]'esport no competitiu, des 
de la joventut fins la tercera edat. CouCJ-etament, i és 
mol! greu, que I'any 84 aquest Govern negas la sub
venció per a programes de 1'esport de temps de lleu
re del Patronat Insular d'Esports de Menorca, que va 
soHicltar una suovenció am.pla amb un programa am
pli, i que abra9ava tota l'ma de Menorca, i aquest Go
vem no ti va valer donar cap tipus de subvcnció, tam
bé és especialm nt greu la negació de la sub venció sol
licitada pe!' 'un programa d'Educa i6 Física a les bar
dades de Ciutat, no a les e coles, sinó entr gent 
interessada de totes les barriaeles de Palma; j també 
ho és, a nivell significatiu, la denegació de les ajudes 
a alguns Clubs d'Esplai de pobles de MalloI'ca que, 
senzillament, feien un tiptlS d'esport no competitiu. 

Passant al tema d'equipaments esportius, que és 
una de les claus de l'actuació i de la planificació es
portiva, primer, planificació, després, actuació, sabem 
que existeix un estudi de reconeixement telTitorial d'ins
taHacions esportives, fet en base a un fitxer, pero ens 
demanam, després d'aquestes fines que es varen sol-li
citar als clistints municipis, que s'ha fet amb eHes? S'ha 
comprovat damunt el terreny? S'ha po at fil a l'agulla 
a les deficHmcies? S'ha fet públic aqueo t estudi de re
coneixement ten'üorial de les instaHacions esportives 
de les llles Balears? Són interrogants que, 1000cament, 
són a l'esperít d'aquesta InterpeHació i, per tant, ho 
hem ele plantejar per ajudar, repetim, a fer un pro
grama d'actuaci6 esportiva. 1 parlant d'eqtúpamen~ 
concrets, parlem, si volen vostes, de ceSan Fernando», Ja 
sabem que avíat passara al Consell de Mallorca, pero 
vostes, senyors del Govern, han vist com estan les ins
taHacions de «San Fernando»? Una de les instaHacions 
clau de l'esport a ' Ciutat no competitiu, han vist que la 
neteja brilla per la seva absencia? Han vist que no bi 
ha aigua calenta? Han vist que l'Escola de Voleibol, 
que vostes subvencionen, a So'n Amar és una escola de 
voleibol que no serveix en absolut per a la promoció 
del voleibol, sinó que serveix, hora a hora, per a ren
trenament ele! segon i tercer equip del So'n Amar i que 
no s'ha fet cap tipus de -promoció ~e l'Escola de Vo
leibol que vos tes subvencionen en el So'o. Amar? 1 par-
1ant del Princep d'Bspanya, un altl'e equipament im
portant, vostes han creat, i és molt po itiu, un gabinet 
metge. pero vostes saben que ho ban fet amb pocs mito 
jans econoIDÍcs i que la eva eficacia, en aquests mo
ments és 'Poca, precis:.'!lDent, pels seus pocs mit'ans 
econoIDÍcs, pero vost~s saben que el Príncep d'Espanya 
és un centre que bauría de ser utilitzat per molla de 
gent de Ciutat i esta totalment infrautilitzat per manca 
de quadres tecnics, per manca de direcció, i, de fet, no
més són ~ent associada a clubs determinats o al mateix 
Príncep d'Espanya, que hi van. 

1 parlant de noves instaHacions esportives, quines 
són les que s'han fetes? Són molt poques, i quines s'han 
fetes a ciutats importants de les Illes Balears? i quines 
s'han fetes amb critens perque es puguin destinar aques
tes instaHacions a temps de Heure, a esport no compe
titiu? Hem de dir que, gairebé. cap, se'ns pot contestar 

que s'ha fet qualque cosa a Campos i que nOI esta uti
lüzada, certament, pero ens semola que fa falta el que 
deiem abans, U11 reconeixement territonal seriós es
porriu i, en conseqüencia, una actuació posteriorment. 

1 parlant del gran tema de promocions esportives 
que s un del ei os fonamental de l 'acluadó per a 
l'au 5 Dir ció G n ral d'Esports del Govern 
Autónom. An m a analitzar un poc el fet 1 84 i plan
tegem les incognites del 85. Anem per parts, grans esde
veniments esportius de l'any 84 que vos tes han sub
vencionat, el 80 % referits a l'aigua, ja sabem que les 
Illes estan enrevoltades .d'aigua i que tenen aigua entre 
elles, pero és evidcnt que no podem admetre que I'es
port del Govern Autonom giri entorn a la vela fona
mentalment, i sucedanis de la vela, com moto-nautica, 
natació sincronitzada, etc.. i vela omnipresent a sub
vencions i a actuacions, nosaltres pensam que, en 
aquest moment, potser sigui per la personalitat del 
Director General d'Esports, entenem perfectament el 
tema de la vela, pero hi ha altres terrenys esportius 
que s'han de dotar i en que s'ha d'actuar, 

Ajudes a esportistes, quantes ajudes han fet vostes 
a esportistes que s'han ba~ut de traslladar a la pe
nínsula o a fora de l'Estat Espanyol per a perfecciona
ment? Una. La resta que han fet ha estat a olímpics, 
a nosaltres ens sembla bé que es facin les ajudes a 
olímpics si ho necessitaven, si no hi havía altre orga
niSIDe estatal que els pogués ajudar, pero que només 
hi hagi una ajuda el 84 per a perfeccionament, ens 
sembla molt magre i ens sembla que no ~mam per un 
camí correcte. 

Jornades Esportives Populars no competítives, 
Nosaltres en som partidaris í sempre ho hem demos
trat a totes les institucions, com PUgul ser el Consell 
de Mallorca, pero, senyors del Govern, que entenen 
vostes per Jornades Populars Esportives? El que es va 
fer el mes de desembre a Ciutat? Un mes que no 
era gens propici per a unes Diades Populars, On vo
llen fer ciclo- turisme quan, precisament, els que feim, 
de vegades, ciclo-turisme, tenim la bicicleta penjada 
perq ue no són dies de fer-ho per ser el mes de de
sembre. Vostes ens han fet ara, fa poe, una Diada de 
les Illes Balears a Eivissa, com I'han planificada que 
la participació fos tan poca? Volem insistir que 0.0' 

entenem que són aquestes J ornades Populars que V0S~ 
tes han fetes, i volero que ho rectifiquin i que ho facin 
d'acord amb el que són les Jornades Populars. Hem 
parlat fa una estona de l'Escola de Voleibol q'Ue vos
tes subven.cionen al 50'n Amar, volem. dir i denunciar 
que és una. farsa i volem elir que vagin a ({San Fenian
do» a veure que passa a les hores en que esta en marxa 
aquesta escola de Voleibol subvencionada pel Govern 
Autonom. 

1, hem de parlar ja del tema de la vela, ho hem 
elit, la vela és omnipresent, aquí no farem gaires co
mentans, perque l'activitat esportiva quasi tot és vela, 
per tant, delem-ho estar. 

Subvencions a Entitats Privades. En el seu Pres
supost del 85, són 5 els milions que vos tes hi des
tinen, nosaltres, la veritat, pensam que pot ser cor
recte, pero és incorrecte que vos tes destioin manco 
als Ajuntaments de les Illes Balears i més a Entitats 
Privactes, de tota manera, veurem quios són els erite
ris que tenen vos tes per a aquestes subvencions, per
que una promoció esportiva requereix d'estudi, dedi
cació, planificació, etc. 
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Excursionisme no n'hem trobat enUoc, i a tota 
promoció esportiva l'excursionisme és basic des de la 
Joventut a tercera edat. 

1 parlant d'esport escolar, que és un deIs eixos 
d~l programa que vos tes tenen, molt poques coses 
dlrem, ha rnillorat la gestió pOlítica de l'esport esco
lar, aixó és cert, i ho nem d'afirmar en aquest debat, 
pero vostes no han promocionat, des que ocupen el 
Govern, res d'esport escolar que no siguin les compe
ticions, competiclOns amb un resultat desigual que no 
analitzarem, pero ens sembla molt greu que només 
hagin fet un curset de monitors, que nosaltres cone
guem, des que ha pres possessió aquest Govern, aques
ta Direcció General d'Esports. Per tant, creim que la 
promoció de l'esport escolar passa per cursets de mo
ni!ors, passa per l'esport no competitiu i passa per 
mlllorar tota la gestiÓ. Ha millorat, ja dic, una mica, 
pero la part administrativa no continua funcionant, 
vostes encara deuen o fa una setmana que devien 
una serie de mil de pessetes als monitorsl de Menorca, 
deIs curs 83-84, i pensam que una gent que cobra poc, 
que es dedica a una feina com aquesta no és, en abso
lut, just que per traves administratives encara estigui 
sense cobrar el que se li deu del curs 83-84. 

Volem passar, perque el temps va passant, al tema 
de la coordinació esportiva instituc;ional, vostes varen 
crear l'Institut Balear d'Esports, i hosaltres els varem 
fer unes preguntes i unes denúncies concretes de quin 
criteri havien tingut a l'hora de seleccionar el personal 
per a l'Institut Balear d'Esports. Certament, pensam 
que els criteris que han tengut vostes són dubtosos, 
aixo vos tes ha varen reflectir a unes respostes a pre
guntes, pero el tema ha quedat que, en fi, que vostes 
han triat unes persones, pero el que sí volem és analit
zar eIs resultats, vostes feren unes Primeres Jornades 
d'Esport Balear, l'assistencia __ de professional d'Educa
ció Física a aquestes J ornades va ser molt magre, no
més va tenir una presencia real l'esport competitiu, 
una alternativa, que va ser plantejada per Menorca, 
d'un esport no tant competitiu, més de base, va ser 
rebutjada, pero, no analitzarem només aquests fets 
sinó que analitzarem a veure les conclusions d'aques~ 
tes Primeres J ornades de l'Esport Balear i l'aplicació 
d'aquestes coilc1usions, quan es pensa fer:, és a dir, 
quines són les conc1usions i quan es pensen aplicar. 
No parlem ja de la necessitat de coordinació institu
cional -ranib el Ministeri d'Educació i Ciencia en el tema 
de l'Educació Física a les escoles, és un tema impor
tantíssim, i també la necessaria planificació per a l'es
part escolar. 

1 per acabar, hem de parlar un poc d'Ajuntaments 
i, basicament, de Consells Insulars. En eIs Ajunta
ments de l'illa, vostes simplement es dediquen a sub
vencionar-los, nosaltres creirn que, amb franquesa, la 
política institucional ha d'anar molt més enlla que 
unes petites subvencions que vostes concedeixen, i en 
Consells Insulars el més greu de tot és que pensam 
que no s'han assegut, senyors del Govern, dirigents de 
la política esportiva, a coordinar, a no fer unes feines 
dues o tres vegades, a no subvencionar a la mateixa 
entitat per dues o tres bandes, pensam que el tema 
deIs Consells Insulars, ja que tenen una dotació eco
nomica molt important en materia esportiva, creim 
que és un tema basic, per tant, aquesta InterpeHació 
ha volgut marcar unes denúncies, unes directrius, i 
estiguin segurs, senyors del Govern, Sres. i Srs. Dipu-

tats, que el que hem intentat és ajudar a definir una 
pOlÍtlcu esporllva. 

GraCles. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molres gracles, Sr. Diputat. 
Té la parauJa el representant del Govern, Sr. Fran

cesc, el Consel1er Sr. Francesc Gilet. 
Disposa, Sr. Conseller, d 'un temps de quinze 

minuts. 

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

dentment la InterpeHació d'Esquerra Nacionalista té 
un sentit molt ampli, i jo intentaré respondre puntual
ment tots els punts que fan referencia a la InterpeHa
ció, i pel que és el context general de quina és la po
lítica del Govern en materia deportiva, he de dir que 
aquesta política es troba perfectament fixada al pro
grama que es va exposar en el comen~ament, després 
de la presa de possessió del Govern a la Comissió de 
Cultura i que entenem que el que estam fent és dur 
a terme aquest programa en els distints punts de De
port de Temps Lliure, Esport Escolar, Equipaments 
deportius, Promoció deportiva i Coordinadó deportiva 
institucional. 

Anant punt per punto El programa de la Conselle
ria pel que feia referencia al Deport de Temps Lliure, 
deia el seg,uent: «Els objectius generals; en p.quest 
camp han de ser els seglients: interessar els municipis 
i les associacions a la posada en practica de progra
mes continuats d'acció popular i de recreació. Desen
rotllar programes de deport a les empreses, popularit
zar i estendre la practica de la recreació esportiva a 
t~ts els nivells, formar animadors esportius. de temps 
lhure, as sumir la responsabilitat transferida referent 
a l'organització i el control de proves populars, realit
zar seguiments crítics de totes les activitats subven
cionades per la Comunitat Autonoma». Durant l'any 
1984, les actuacions que ha dut a tern1e en aquest 
terreny han estat les seglients. En primer lloc, s'han 
subvencionat un total de 8.417.000 Pts., els programes 
d'activitats presentats per 17 Ajuntaments, 45 Associa
ciohs Esportives, 23 Centres Escolars o Associacions de 
Pares d'Alumnes, i aItres 21 entitats diferents, a un 
total de 116 implicats. S'ha prestat l'interes correcte a 
les proves populars publicant una circular que espe
cialment a afectes de seguretat, regula la seva orga
nització, celebració i autorització. S'ha, coHaborat amb 
el Consell Superior de Deports en la Campanya «Em
pieza corriendo». S'ha impulsat molt intensament la 
Campanya, també del Consell Superior de Deports, ti
tulada «Plan de utilizaciÓn de Instalaciones Escolares» 
donant peu que es benefieim d'ella 19 Aiuntaments i 
26 Centres Escolars. 5'ha impulsat el ~leport d'em
presa, al qua! s'hi ha dedicat una ajuda de quasi 
1.000.000 Pts. Dins el marc de Deport Escolar, pero 
amb repercussions evidents dins el Temps Lliure, s'han 
format 357 monitors i arbits. S'ha donat l'ordenament 
jurídic adeqüat a la Constituci6 d'Associacions Depor
tives, creant el registre corresponent, dins el que hi 
ha una secció especialment dedicada a Associacions de 
Temps, de Deport de Temps Lliure. Pel que fa refe
rencia al Deport Escolar, el programa estableix el se
glient: «~'actuació deportiva escolar s'ha de promoure, 
ordenar 1 potenciar com a base de tot el desenvolupa
ment progressiu del deport balear, per aixo se solU-
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citara el compliment de la Llei en relac'ó a l'efect iva i 
real inclu ió de l 'Educació Física di.11S els diferent s ci
cles de l'ensenyamellt, s 'afavorira la practica deportiva 
dins els coHegis i les escoles, mitjant;ant les accions 
segUents: S'lm pulsara la creació de clubs deportius que 
puguin ser beneficiaris d'ajudes i de ~;'Ubvencions per 
a equipaments i material. Es facilitara, mitj ant;an con
venls i ajudes la disponibilltat de personal docent ele 
capacitat. S'afavorira la u tilització per part deIs cen
tres escolars i mitjans:ant eIs convenís oportuns cl'ins
taHacions oficials. Se subvencionaran campanyes de 
practica deportiva específica en coHaboració amb les 
federacions i clubs, especialment, en els assumptcs que 
es refereixen a deport basic o a deports per a tota la 
vida. S'intentara la creació del carnet de Deport Esco
lar que pt:rmeti aIs escolars l'assistencia gratu'ita a les 
manifestacions deportives. S'intentara l 'estructuració 
definitiva i racional de les competicions escolars a ni
vell balear, jocs deportius escolars, procurant la inte
gració dins eIs mateixos de totes les instancies i orga
nítzacions ínteressades». Conseqüentment amb l'esmen
tat programa el deport escolar ba es tat objecte d'una 
prioritaria atenció per part de la Conselleria, a m és a 
m és, d 'Lma partida pressupostaria de 12.000.000 Pts ., 
hi ba invertits importants esfor~s personals, esfor90s 
que, al cap de l'any, "pot dir-se que han d.">nat un fruit 
ben acceptable, plasmant-se en una quasi total partici
pació deIs ens i institucions públiques i tarobé, s'ha 
aconsegll' t una única organHzació esportiva escolar i la 
subvenció integradora del fet insular. Coro a productes 
puntuals podero destacar els següents: la participació 
escolar ha estat molt acceptable i es pot fixar en un 
53'8 % deIs Centres i un 50 % deIs alumnes. El nom
bre de fitxes ha estat superior a 20.ODO. Hi ha hagut 
una presa ele consciencia notable que gairebé totes les 
institucions, plasmades en eIs convenís subscrits en el 
Consell Insular de Menorca i Cons II Insular d'Eivissa
Formentera, i la coHaboració i participació de diver
sos Ajuntaments. S'han establert ll~os importants 
amb les Federacions Deportives Escolars. Encara que 
la Conselleria, mitjan~ant la Direcció General de De
port, entéu que el deport escolar no ha de ser fo~osa
ment competitiu, considera igualment que només les 
Federacions poden aportar els elements cap~os de do
nar al deport el rigor tecnic i necessari que, per altra 
banda, la competició i que, per altra banda la campe
tició contmua essent un factor educatiu de primera ¡m
port~mcia. Tant el Comite Territorial com els Comites 
Comarcals creata hán funcionat 'satisfact{jriament, to
'talment conscienciats i responsabilitzats de la seva 
tnissió. S'ha aconseguit celebrar a Palma de Mallorca 
el caropionat d'Espanya Escolar de Natació, indepen
dentment deIs deports continguts dins el Deport Esco
lar normal" és dir, Atletisme, Natació, Voleibol, Fútbol, 
Futbito, Handball, Baloncesto i Escacs, s'ban realitzat 
'programes especials de promoció de gimnasia, tir arob 
are, tir amb fona, vela i piragüisme. Les instaHacions 
deportives de la Conselleria s'ban posat sense cap limi
tació al servei del deport escolar, per primera vegada 
el polideportiu Príncep d'Espanya ha estat escenari de 
nombroses proves. S'han celebrat, com ha dit voste, 
les Pr imeres Jornades de Deport a Balears, que s'han 
?edicades, en la seva major part, a l'estudi del present 
1 del futur del deport escolar, s'ha celebrat un campior:at poliesportiu a La Victoria d'A1cúdia, com a con
tmuació de l'activitat esportiva escolar al qual hi han 
participat uns 200 aHots deIs tres conjunts insulars. 22 

escolars de Balears ban assistit a les trobades espor
tives d'estiu a la península. En coHaboració amb les 
Federacions interessades s'han celebrat els primers 
cursos de formació de monitors i d'arbits escolars, fi
gures molt importants en el corresponent enquadra
ment de l'activitat , el total d'alumnes ha estat de 357, 
segons la seguent distribució per modalilaLs ut:pudivcs 
i de comarques, distribució que no pensava llegir, pero 
que com que vost-e ha fet menció a aquests cursets, em 
veig obligat a fer-ho. Quant a escacs, 6 monitors a Ma
naeor. Atletisme, 26 a Palma, 9 a Inca, 19 a Manacor, 
28 a Menorca, 8 a Eívissa. Basquet, 19 a Palma, 23 a 
Manacor, 16 a Menorca, 12 a Eivissa, Handball, 8 a 
Palma, 5 a Menorca, 12 a Eivissa. Futbol, 6 a Manacor, 
7 a Eivissa. Gimnasia, 23 a Palma, 8 a Inca, 10 a Ma
nacor, 11 a Menorca, 4 a Eivissa. Natació, 28 a Palma, 
13 a Inca, 14 a Manacor, 4 a Eivissa. 1 Voleibol, 8 a 
Palma, 12 a Manacor. Un total de 157, 357 monitors o 
arbíts de deport escolar. 

A tot aixo, ha d'afegir que s'ha recomen~t a totes 
les APAS, la constitució de clubs deportius i estan en 
carní de crear-se llibres o carnets de deport escolar, 
programa que fa referencia i entrara en vigor durant 
el curs 85-86. A pesar de tot aixo, no puc, tampoc, 
deixar de clir que una acció definitiva en relació a 
l'Educació Física i el deport Escolar, no es podra exer
cir fins que la Comunitat Autonoma no tengui compe
tencies en materia d'Educació i que, en aquest sentit, 
no sembla que la disposició actual del Ministeri a Ba
lears es distingesqui, precisament, pel seu interes ~ 
comprensió cap als problemes del deport o de l'Edu
cació Física. 

Equipaments deportius. El programa de la Conse
lleria quant a instaHació o equipaments deportius, es 
.plasma o e plasmava i es con tinua plasmant en els 
següents punts: Promoure la redacció en coHab0ració 
amb aItres organitzacions i administracions d/un PIa 
Territorial d'instaHacions deportiva'), basats en criteris 
racionals, referits a situació, polivalencia, rendiment 
socio-economic deportiu i costos de manteniment. Re
dactar i publicar les normes tecniques que han de se
guir-se per a la construcció i modernització d'instal
lacions cleportives. Donar prioritat dins els plans de 
construcció a aquelles instaFlacions de les quals la Co
munitat Autonoma n'és actuahnent deficiHu'i.a, promo
vent l'acció coordinadora en benefici de la seva més 
rapida conse~ució. ' )':":¡:~ ¡. 

A la ' practica el programa s'ha concreta! amb una 
·serie d'accions i mesures que tendeÍXen en coneret a: 
coneixer exactament l'estat real de les IHes Balears en 
relació als equipaments deportius. Establir les ' seves 
necessitats a mig termini. Fixar uns criteris d'immeF
si6. Procurar anar omplint d'acord amb els mitjans 
disponibles el buit que, evidentment existeix. Resu
mint, direm que l'acci6 que s'ha dut, s'ha dut a dos 
nivells, planejamenl a inversió, planejament, s'ha crcat 
els cens qualificatiu d'instaHacions deportives, total
ment inexistent amb anterioritat, s'ha redactat el pIa 
de necessitat corresponent amb un horitzó de deu anvs 
endavant, aquesta feina, aÍXÍ com l'anterior, s'ha dis
tribu!t a tots· eIs organs 'administratius de la Comunitat 
Autonoma, inclosos Ajuntaroents, s'ha redactat amb ca
racter intern el pla director d'inversions basat sobre 
l'anterior pla de necessitats. Quant a inversions, es pro
dueixen a través de tres caroins: el pIa territorial, pIa 
d'a iudes per a associacions i acció directa de la Conse
lleria. Quant al pla territorial, s'efectua conjuntament 
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amb Ajuntaments i Consells Insulars, respectius. El 
Govern, com voste sap, redacta les normes del pla i 
aporta el 33'3 % de les obres que s'inclouen. S'ha d'as
senyalar que la decisió corres pon als Consells Insulars 
i que, naturalment, els Consells Insulars reben les peti
cions, com voste sap, deIs Ajuntaments i són els que 
estableixen el pla. L'any 1984, l 'aportació del Govern 
al pla territorial ha estat de 43.000.000 Pts., la qual 
cosa representa un total d'inversió de 129.000.000 Pts. 
per a les tres. illes i els tres Consells Insulars. Quant al 
pIa d'ajudes per a associacions, segons aquest, la 
Conselleria ajuda fins a un SO % del total a les asso
ciacions que desitgen efectuar obres d'adequació o de 
milI ora de les seves instaHacions, l'any 1984, ha estat 
de 4.000.000 Pts., quantitat que l'any 1985 esta prevista 
i ja pressupostada en 7.000.000 Pts. Quant a acció di
recta de la Conselleria, es dóna a aquells liocs on, 
d'acord amb el pla de necessitats, les peticions rebudes 
i les circumstancies especials que poden concórrer, fan 
que s'estimi convenient dur a terme una interven ció 
especial, mitjan¡,:ant la signatura d'un conveni amb 
l'ens implicat, sigui Consell Insular, sigui Ajuntament. 
Per a aquest capítol s'han invertit l 'any 1Y84, 20.500.000 
Pts. 

1, per cert, sortint al pas de l'acusació de clien
telisme de la InterpeHació, referida a aquesta qüestió, 
direm que l'ajuda per al camp de 1futbol de Manacor 
rendabilitza i fa operativa una altra, si no l'ha rebuda, 
per part de la Federació Espanyola de Futbol, al ma
teix temps que permet iniciar les obres de tot un 
complex deportiu vital per a aquella població i per a 
aquella comarca. Que el Pabelló cobert d'Eivissa sera 
el primer que existeix a l'ilia, que la piscina d'aire lliu
re de Consell, continguda dins el Pla de necessitats 
comarcals, paHiara, en gran part, el gran deficit de la 
comarca en aquest aspecte, i que l'acabament i l'ade
qüació definitiva del polideportiu d' Alaior és una obra 
inexcusable a la qua! el Govern esta disposat a conti
nuar-hi coHaborant_ 

En un altre ordre de CGses, s'ha donat una .gran 
passa, quant al remei per a la carencia de pistes d'atle
tisme a Balears, instaHació fonaanental per al desenvolu
pament del deporto Aconseguir que el Consell Superior 
de Depórt financés una moderna instaHaci6 d'aquestes 
característiques a Maó, cosa aconseguida amb l'efica~ 
coHabGració del Consen Insular de MenGrca i de l'A
juntament de Maó, tot s'ha de dir, és l'acabament de 
la pista de Campos, la propera finan.oc.;:ació de la d'Eivis. 
sa, totes dues dins el Pla Territorial, i la propera re
modelaci6 del poliesportiu Príncep d'Espanya, suposa
ra, dins dos anys un canvi substancial dins aquest 
terreny. 

Per acabar, no estadl de roés recordar aquí, la gran 
i fonamental tasca que, dins l'apartat d'equipament, 
poden i ban de dur a terme els Consells Insulars, ja 
que no ,fa, ja que no en va són els destinataris deIs 
doblers de les travesses, amb l'obligació específica de 
dedicar-los, de manera exclusiva, a les finalitats depor
tives, preferentment a construccions i manteniment 
d'aquestes d'aquesta mena. 

Promoció deportiva. La InterpeHació bauría d'ha
ver estat més completa en aquest punto Promoció de
portiva és tot el que es fa per estendre i popularitzar 
el deport i és un concepte de gran amplitud. Així, pro
mocionar el deport és fer tat el que s'ha explicat en 
els punts anteriors i és també la tasca que ba de dur 
a terme, dins altres nivel1s, com pot ser el Deport Fe· 

derat, amb una llversió de 38.000.000 Pts. per despla
~amentl:i interinsulars i a la península, beques, forma
ció tecnica, promoció de base, etc. o com pot ser el 
Deport Universitari, on s'han invertit 2.000.0UO Pts. En 
tot cas, s'entén, que la promoció per exceHencia, és la 
que s'esta duent a terme en relació al Deport Escolar, 
ja suficientment explicat. 

Coordinació deportiva institucional, és evidentment 
la coordinació de les administracions locals dins la 
promoció i difusió de la cultura física i deis deports, 
una de les més clares i explícites competencies del Go
vern Balear, competencia que no és facil exercir-la i 
que ja l'ordenament espanyol en general i l'Estatut 
d'Autonomia de les llles Balears, en particular, confe
reix Wl marc d'actuació ampli i positiu al Consell i 
als Ajuntaments. 

El programa de la Conselleria fL"{ava, al respecte, 
el següent: «AsSUll1.ir d'una manera eficay la col:labora
ció deIs Ens i les Adminisu'acions Locals, oer aixo s'han 
d'instrumentar els mecanismes legals i administratius 
necessaris, creant la infraestructura organitzativa ne
cessaria i rehabilitant, per altra banda, camins de dia
leg i d'intercanvi d'opinions». Tot quant el programa 
contenia s 'ha complert, efectivament pel Decret 22/84, 
s'ha creat el Consell Balear de Deports que reuneix, 
dins ell, les representacions de les administracions 10-
cals i els estaments deportius de les Balears. s'ha actuat 
d'una manera coordinada en maU:ries diverses amb els 
Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa-For
mentera, amb els darrers s'han signat convenis, en re
lació al desenvolupament de l'activitat deportiva esco· 
lar i amb tots tres s'ha dut a terme el Pla Territoria1 
d'instaHacions deportives. Per altra banda, s'han man
tengut relacions informatives freqüents i rel.lnions de 
coordinació amb els representants deIs tres Consells, 
amb els Ajuntaments i, especialment, amb el de Palma. 
existeix Ulla coHaboració ben adequada dins terrenys 
tals com la utilització d'instaHacions, medeCÍna depor
tiva, deport popular i deport escolar. En temes de 
menys importancia, com pot ser la concessió deIs pre
mis anuals per al deport balear, s'ha establert, per De
cret la participaci6 deIs Consells Insulars, s'ha esta
blert el Registre d'Associacions Esportives, en resum, 
la ConseJleria ha estat, esta i estadl oberta, i ha estat 
oberta, "en tot moment, a la coHaboració i a la cÓürdi
nació i ho ha tet amb nombrosos esfor~os, i ha fet 
nombrosos esfor~os en aquest sentit. He de dir que 
no sempre aquests esfol'<;os han estat adequadament 
correspots, la Conselleria, i amb mo respoDc ja a qual
que afirmaci6 del prdunbttl de la InterpeIlaci6, manté 
en aquests moments relacions fluldes i positives amb 
tates! les institucions, tant siguin federacions com 
clubs, i es poden recordar, en aquest cas, els cinc cen
tres d 'iniciació i perfeccionament tecnic que, actual
ment, estan en funcionament. Per altra banda, com
pleix escrupolosament amb la dedicació necessaria i 
amb l'eficacia que les circumstancies polítiques Ii per
meten el seu, tal vegada, poc vistós, pero molt treba
llador paper de l'enllél\! amb l'administració deportiva 
central. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Diputat, Sr. Conseller, vagi aca

bant. 

EL SR. GILET GIRART: 
Per finalitzar, ja que així ho diu el President, par-
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la la InterpeHació d'un desenvolupament normatiu 
discu'lit pels mateixos afectats, per suposat, si qualcú 
pos discutu" una norma s, fectivament, aquel! que 
esta afectat, pero es dóna la casualitat que, íms aquei
xa data, solament en una ocasió s'han posat objeccions 
a a no mativa legal admesa en materia de deport, és 
el cas concret de la disconformltat del Consell Insular 
de Menorca i de la Federació Menorquina d'Activitats 
Subaquatiques amb el Decret de constitució i fundo
Dament de Federacions Deportives Balears. És evident 
que l 'existencia d'aquesla única discrepancia, dins 45 
federacions, no estableL't més que un IIÚnim, escasís
sim i mínim nivell de discrepancia I aixo és tot, cree 
suficientment demostrat en fets, no solament en pa
raules, que la política deportiva del Govern en mate
ria de deports queda reflectida dins un programa i 
que aquest programa s'esta complint. 

Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT; 
Moltes ,gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Diputat, sÍ, sí. Disposa voste de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS; 
Gracies, Sr. President. Jo sí li contestaré, Sr. Gi

let, voste ens ha llegit aquí una serie de coses que duia 
perfectament prepara eles pels seus assessors, en fi, vull 
dir, jo intentaré r eplicar-li, perque clar, vos te, o li re
frescaré un poc la memoria del que hem dit Esquer
ra Nacionalista avui aquí. Vull dir, és que realment 
nosaltres no hern dit coses que voste ha contestat, de 
totes maneres, ens hem iliustrat i aixo sempre, sem
pre és positiu, sobretot en estadístiques. 

Primeres .J Ol-nades d'Esport Balear, els seus resul
tats no els coneixem, aquesta institució que han creat 
vos tes no ha fet ni un acte públic, eh? no s'ha fet cap 
acte públic, a part de les Primeres J ornades d'Esport 
Balear, només recordar-li aquest tema, aixo es va crear, 
ens sernbla bé la idea, ens sembla molt malament que 
l'alternativa ele Menorca¡ fos rebutjada, que era una al
ternativa per fomentar l'esport no competitiu j, des 
d'un punt de vista modern, ser una miqueta més ra
cionals en matbria esportiva, pero bé, aquest tema Ji 
vull recordar. 

Temps de Lleure, voste no m'ha contestat, perque 
els tres projectes articulats de Menorca, que afectava 
tata la illa, de l'Educaci6 Física, barriades .de Palma 
que afectava una quantitat important de persones, 
molt important de persones, ates el nombre d'habi
tants de Palma, i el Club d'Esplai, qualque club d'es
plai, varen veure, sense raonar, denegades peticions 
per al Temps de Lleure. Com tampoc no he vist a cap 
m m nt el debat que jo valla dur aquí, ha reconese, 
que voslt: pot entrar-hi o no, que és el tema ele l'es
port competitiu o no competitiu, i el tema de la vela, 
que jo no tenc cap interes en un debat sobre ella, per
que és preció s l'esport de la vela, pero és omnipre
sent a la Direcció Geuera1 d'Esports, i no veim cIar 
per que ha d'esser d'aquesta manera. 

Esport Escolar. Voste ens ha parlat molt de «s'im
Pulsaran coses)), pero en el ten"eny de l'Educació Fí
sica i en el ten-eny de la coordinació amb el Ministe
¡"j d'Educació i en el terreny d'altres coses que no fas 
la formació de monitors de que voste ens ha donat es
tadístiques, que sabíem que s'havien fet aquests cur
sets, i jo li havia dit que s'havien fet i que ens sem
blava bé que s'haguessin fet, pero dernanam altres 

coses, voste ens ha parlat de ZO.OOO fitxes d'esport es
colar, pero voste sap si els campionats, que és l'únic 
que han fet vostes en esport escolar, és a dir, pels 
eseolars, realment, fomentar l'esport competitiu, ja 
esta bé, nosaltres els reeriminam que no hagin fet al
tres coses, pero els campionats, voste no m'lla de dir 
només les fitxes que lü ha, m 'ba de dlr i ro ha ha
gut un fracas real de parLicipació o no, perque a l'ho
ra de programar una poütica esportiva no només hem 
de dir les fitxes que hl ha, sinó que hem de donar el 
rendiment i la participacíó, i jo afirm que hi ha ha
gut un fracas real de participació a l'esport escolar 
d 'enguany. 

Equipaments esportius. Efectivament, vostes ens 
parlen d'lW cens, ens parlen d'un horitzó de 10 anys 
cndavunt, perfecte, preci6s; ens parlen del pla en coa -
dinaci6 amb els Consells Insulars, pero després, es roo 
bé vaste, a l'hora de debatre les hares directes, voste 
ha dit, peticions rebudes, circumst~ncies, i jo, la veri
tat, em pareL't que nO anam per aquí. La piscina de Con
seU, ero sembla molt bé que Consell tenglli una pis
cina maldament a Binissalem en tengul una de molt 
bona just a devora, pero voldria dir que em sembla que 
és el Consell de Mallorca el que fa aquestes feines, a 
més, em sernbla que n'hem aprovaeles moltes i que 
n'aprovarern moltes més. Per tant no aeab d'entendre 
aquestes abres directes que vostes fan, amb quins eri
teris es fan, vull dir, és una qüestió que queda enlai
r e, si bé voste ho ha preparat i ho ha dut molt bé. 

Esport Universitari. 2.000.000, sÍ, pero ga.iJ:ebé el 
40 % és per a vela, ja 11i tornam esser, en la vela, vull 
dir, voste no m 'ha parlat de vela, avui, vull dir, CUlio
sament el tema de la vela, i jo no és que hl estigui 
en contra, pero bé, vull dir és que de 2.000.000, el 
40 % em sembla excessiu. 

Coordinació Institucional. Sr. Gilet, voste, com jo 
mateix, soro dos Consellers del Consell de !v1allorca, i 
voste sap que el Consell de Mallorca té un cataleg 
d'insta1:lacions esportives que avui matí a la Comissió, 
el nostre Gnlp ha dit que li semblava molt ben fet, 
cree que, en molt manco temps, uns professianaIs han 
ret aquest cataleg, i vostes parlen de cathlegs, de fit
xes, de deu anys, 1 aquest resultat no l'hem vist, i so
bretot voste tampoc no m'ha entrat en debat del tema 
de duplicitat ele subvencions, de descoordiuació entre 
Consells lnsulars . Govem Autonom i Ajuntaments 
que ereim que és la clau d'una bona política de pla
nificació esportiva. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. 
Vol contrareplicar? Disposa de cinc minuts. 

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

Serra. Jo, lamentablement tal vegada, m'he equivocat, 
li he donat massa explicacions, em sap molt de greu, 
eh? Una altra vegada procuraré esser més concret, i, 
tal vegada, així el podré complaure. Jo no Ji puc con
testar, en aquests moroents, en termes concrets, per 
que no s'ha concedit una subvenció o per que s'ha 
deixat de coneedir l'alt1'a, el que sembla que he fet ma
lament és no concedir-Ia al Consell Insular de Menor
ca, o al Patronat Municipal de Deports, aixo és el que 
hauria d'haver i, tal vegada, m'hagués estalviat aquesta 
InterpeHació, ho tendré en coropte per a un altre any. 
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Jo, voste m'ha parlat de moltes coses, m'ha parlat 
del deport escolar, m'ha parlat de clubs d'esplai, de 
per qué no s'han concedit unes subvenciüns, jo li de
man a voste que seguesqui un altre camí parlamenta
ri, voste em digui, aquesta subvenció, concretament, 
per que no s'ha concedida, i jo li podré explicar. Ten
gui en compte que la seva InterpeHació parlava d'un 
programa general de política deportiva, no parlava de 
casos concrets. 

Voste em parla del deport de la vela, jo li diré que, 
dins l'any 83-84, la Federació Balear Territorial de Vela 
va ser la més distingida de totes les Federacions Es
panyoles, aixo té una incidencia molt grossa, el nom
bre de fitxes de la Federació Balear de Vela és una de 
les més extenses, de lesmés elevades, estam dins una 
circunscripció geografica, envoltats d'aigua per tots els 
costats, i aixo em sembla que és una paragrullada dir
ha, pero és així, i aixo dóna lloc que lesl activitats del 
deport de la vela siguin tan grosses, els campionats 
que se celebren són constants, el «Princesa Sofía», el 
de TDV, tot el que s'esta fent quant a campionats 
d'Espanya o campionats del món o a trofeus especials, 
aixo és la incidencia que dóna, ha de tenir en compte 
que just el «Princesa Sofía», i aixo són les dades que 
record, en aquest moment, que té una incidencia ex
traordinaria, mundial i, concretame~.t, aquest any, en
guany i l'any passat el va tenir, se'n va dur l'any pas
sat 500.000 Pts. del total de subvencions a la Federa
ció. És dir, que tampoc no és tan gros, i si voste re
visa, jo no record les quantitats exactes, pero si voste 
revisa la Federació de Futbol, crec que és la que més 
doblers se'n du, perque també és una activitat que té 
una gran transcendencia dins el camp deportiu en ge
neral de les Balears, i no record tates les quantitats, 
m'és impossible. 

Deport Escolar, ha sent molt, pero estic en desa
cord amb voste, jo li he parlat d'una incidencia molt 
grossa, quant a estadística, pero li he dit una cosa que 
voste no ha mencionat, i és que per primera vegada 
hi ha uns soIs jocs escolars, hi ha una sola actuació 
conjunta de deport escolar, cosa que no succe'ia abans, 
i que sempla que eren tres els jocs escolars que hi ba
via, si aixo no entén queés una labor de coordinació 
política, la veritat és que no sé que pot esser una la
bor de coordinació. 

Obres Directes. Les obres directes són les comple
mentarles del Pla Territorial d'instal'lacions deportives, 
que ens vénen pels Ajuntaments i pels Consells Insu
lars, i 1i be dit que les obres que s'ban fetec; d'acció 
directa, estan dins el Pla de Necessitats Comarcals en 
el cas de Consell o el Pla de Necessitats General, en 
el cas de Manacor o en el d'Alaior o en el d'Eivissa, 
aixo són els raonaments i els criteris que s'han seguits, 
i els criteris que s'hauran de seguir si és que no es 
fixa per Decret o d'una altra manera enguany, tenint 
en compte que el Pressupost d'enguany sera més quan
tiós, segurament, que el de l'any passat. 

Deport Universitari, cIar, si voste m'agafa les par
tides una per una i les suma i diu tot aixo deu baver 
anat a vela, estam completament d'acord, pero voste 
ha d'entendre que el que estam fent és, dins un acord
marc, fixar unes prioritats dins aquest acord-marc amb 
la Universitat, i la incidfmcia de la vela. 1i repetesc, 
Sr. S erra, és molt forta, i d'aquí ve l'ajuda al deport, 
dins el deport universitarl, la vela, com pot ser el ten
nis, que em sembla que també esta subvencionat. 

La coordinació institucional, jo continuu entenent 

que la meya explicació ha estat bastant concreta i bas
tant clara quant a aquesta obertura i quant a la demo
cratització de les decisions que es puguin prendre, con
cretament, al Consell Balear de Deports, alla on hi ha 
els Consells Insulars representats, bé per tecnics, bé 
per Consellers en concreto 

El censo Miri, jo conec, perque també som Conse
ller del Consell Insular de Mallorca, quin és el cens 
d'aquest Consell, jo el que Ji he de dir és que nosal
tres hem fet un padró d'instaHacions deportives, quan
titativament i qualitativament, amb la cooperació i la 
intervenció deIs Ajuntaments, i hem passat per alla 
dues i tres vegades, i ha hem fet, no ara, sinó l'any 
passat, i l'edició es va fer l'any passat, j es va distri
buir l'any passat, i enguany s'ha fet una publicació ja 
d'una altra manera, amb unes quantificacions, tal ve
gada, més importants. 

El tema de subvencions, nosaltres tenim un Decret, 
seguim aquest Decret i, ara per ara, l'úníc que podem 
fer és continuar amb aquest Decret, i entenem que és 
un Decret que dóna, que té practica, que dóna la seva 
efectivitat i compleix amb els seus requisits i amb les 
seves necessitats. Hi ha les qualificacions, hi ha la 
Junta d'avaluació, i la Junta d'avaluació és la que ele
va la resolució al Conseller, que és qui, d'acord amb 
les quanties, resol, o bé directament, personalment o 
bé per Consell de Govern, ara per ara s'esta fent tot 
per Consell de Govern, ja que les subvencions es con
cedeixen semestralment, amb els agravants o amb els 
avantatges de les distribucions fetes d'acord amb les 
peticions i amb els avantatges que aixo pot tenir per 
a les federacions. Entenc que no bi ha motiu afer 
una incidencia, ja que el Hum vermell es torna a en
cendre, al tema de la Federació Menorquina d'Activi
tats Subaquatiques, tengui en compte, Sr. Serra. que, 
de cap de les maneres, nosaltres hem volgut fer un 
Decret anti-Nata, que segons sembla, així és diu el Pre
sident d'aquesta Feqeració, com el Govern va fer un 
De.cret anti-Porta, pot estar segur. 

Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Valen intervenir els altres Grups Polítics? 
Grup 'Socialista, té la paraula el Diputat Sr_ Tirs 

Pons. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de cinc miputs 

per fixar la posició. 

EL SR. PONS PONS (Tirs): 
Moltes 'gracies. Sr. President, Sres. Diputades, Srs. 

Diputats. Efectivament no vull aprofitar que «el Pisuer
,ga pasa porVaIladolid», per parlar' del leninisme del Go
vern, ni d'una cosa sorprenent. El Sr. Gilet sempre em 
dóna motivacions per intervenir, quan un intervé per 
fixar la posició, normalment no sol tenir les coses molt 
cIares, pero el Sr. Gilet té l'habilitat per donar prou 
arguments. 1 em record de la celebra ció, després d'ha
ver sentit aquest dialeg que hi ha hagut entre Esquer
ra Nacionalista-PSM i el Govern de la Comunitat Au
tonoma, em record que fa molts pocs dies vaig tenir 
la satisfacció d'assistir a la celebració de la Diada de 
les Illes Balears, i hi havia una exposició de comics, 
i me'n vaig recordar d'una publicació del meu temps, 
que a la tercera pagina solia tenir una columna que 
li dei en «Diálogo para besugos» (Rialles). Sí, i comen
<;:ava, no, sense ofendre i sense anim d'injurlar ningú, 
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comens:ava, un deia «buenos días» i l'altre deia «bue
nas taraes». La InLerpel'laCIÓ que s'ha fer, segurament 
d' Esquerta-PSM, JO em pensava que aquí poanem sa
ber cruna vegada per tores quina es la polüica espor
tiva que det~nsa i propugna el tiovem de la Comuni
tat AULonoma, i la cont sl.aciÓ ha estat un caramull de 
dades estadístiques i d'acclOns fetes l'any 84, peró hem 
quedat sense saoer quina era la política deportiva que 
na marcat la Comumtat Autónoma, i la demostració 
d'aquestes accions, a través del Pressupost, eren en or
dre de defensar o a unes fites concretes que tenia 
marcades el Govem de la Comunitat Autonoma, i aixó 
ens na sorpres i per alxo, no quaüfica d'aquesta ma
nera, pero, repetesc, sense anims d'injuriar níngú, no 
és el meu esül ni ho vol es ser. 

1 continuam amb el matelx, eIs doblers serveixen 
per fer sUbvencions, i caurem o no amb l'error, no sé 
com ho he d'anomenar, de qualiflcar-lo com a clienta
lisme, a aquest sistema, d'utili zar els diners públics. 
No basten totes les accions que es fan, si no estan coor
dinades si no es té claramen't pelo que és que serv ix 
l'esport, l'esport pot servir per fomentar competicions, 
ntre clubs que ja existeixen, que tenen el seu propi 

canal a la difusi6 de l'esport, o l'esport s'entén com 
un eIement essencial per al desenvolupament físic, in
substittÜble com element d'oci, com element de rela
ció social entre els ciutadans, és a dir, l'esport fede
rat, tot aquell ciutada que ja té una federació, un club, 
perque pugui practicar l'esport no és un element o no 
hauria de ser un element de preferencial atenció per 
part de la política del Govem de la Comunitat Auto.. 
noma, és precisament tota aquella enorme quantitat 
de ciutadans que ro ha que no té possibilitats, nOl"
malment, perque no coneix, perque no té a. sessora
ment tecnic, no té possibilitats de fer esport, que me
reix una atenci6 per part dels organismes púbUcs, per 
donar-U oportunitat d'exercir un deport, és l'esport-sa
lut, no l'esport competitiu. 

Que ID ha hagut una planificació d'installacions i 
d'equipaments, sense dubte, conec el cens, conee el 
cens i sabem perfectament, per exemple, que en el cas 
d'Eivissa és l'illa que té menys equipaments esportius 
per llectarea o per habitant de totes les TIles, sabem 
perfectament que Menorca la segueix, que certes zo
nes de Mallorca són superiors i unes altres són infe
riors, no han vist mai una aceió política amb una ten
dencia a equilibrar, almanco, l'oferta d'instaHacions 
esportives. Han estat, efectivament, els Ajuntaments 
que han marcat la pauta, els Consells han .informat, i 
la Comunitat Autónoma ha accedit a aquest 33,3 % 
d'aquestes inversions. A part ele si certes accions que 
voste ha anomeoat aqtÚ són un producte de la seva 
gesti6 o no, que algunes sap que no són prOdtlctes de 
l'aceió de la Comunitat Autonoma, puntualment, la 
pista d'atletisme de Maó, que és una anecdota, és una 
anecdota, sap perfectament que l'iniciador va ser 
l'Ajuntament de Maó, pero bé, ai .... o és una anecdota, 
no té molta importancia, el que té importancia és que 
mirant els Pressuposts i llegint la Memoria, no ha con
testat voste ni ha explicat que tengui una política, la 
explicat la política de les subvencions, i a~o és dolent, 
en la diseussió del Pressupost, el Grup Socialista ja 
li va donar l'oportunitat i li va brindar coHaboració, 
no la va acceptar, és molí lliure de fer-ho aixines, pero 
després de sentir la seva explicació, el Grup Socialis
ta cren que la política esportiva de la Comlmitat Au-

tónoma, efectivament, va a la vela, peró encara no ha 
trooat el rumbo 

EL SR. PRESIDENT: 
lV101tes gracles, :Sr. Diputat. 
l'er que em demana la paraula? 

EL SR. GILET GlRART: 
SI, Sr. l'resident. Per precisions. 
(Rialles). 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia considcra que no i decreta un 

descans de deu minuts. 
(Rialles). 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, silenci. 

IV.-l) 
Passam al punt relatiu a les Proposicions No de 

Llei. Per tractar la relativa i formulada pel Grup Par
lamentari Socialista, sota el número de Registre 25 de 
l'any 85, a les mesures a incloure a qualsevol acord 
amb una entitat privada per crear una Comunitat Te
rapeutica de Rehabilitació de ToxicOmaDs. Per defen
sar la Proposíció No de LIei, té la paraula el Diputat 
Sr. Joan March Noguera. 

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

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Una vegada més 

ve a aquest Parlament una Proposició No de Llei en 
reIacíó al problema de les toxicomanies. És sabut que 
en diferents ocasions s'ha proposat que es creas una 
xarxa d'atenció integral a les toxicomanies, i és un 
tema que de qualque forma, si bé dan-erament per 
part de la Conselleria de Sanitat s'esta dient que s 'esta 
avaneant en aque t tema, encara esta pendent la crea
ció d'aquesta xarxa.. Avw volero. fer, sobretot, aquesta 
Proposició No de Llei va tenir lloc a un moment de
terminat, quan pareixia que la Comunitat Autonoma 
anava a fer lID conveni amb una entita molt concre
ta d'atenci6 als problemes de la toxicomanía. Ens va 
preocupar molt, en aquell mament, i V3rem. voler fer 
una Proposici6 No de Llei que eonsideram que, en 
aquest moment continua essent tan actual com en 
aquell moment, perqu~ fa relació a qualsevol tipus de 
conveni que es pugui fer amb una entitat privada, nor
malment aquestes entitats privades s6n sense afany de 
lucre o, al.m.anco, s'ho diuen, tal com és ai..'!.Í, si bé des
prés resulta que no, que no és tan claro Ens preocu
pa que es pugui arribar a convenis amb entitats que 
lluny d'ofertar un model de reinserci6 social, ofereixen 
un model de vida amb una orientaci6 ideologica o re
ligiosa, aliena a un procés de reinserció social. és clir, 
aixu és un tema que és molt dar, esta sortint aIs mit
jans de comunicació o molt recentment, avui mateix pa
reix que surt, pero esta sortint COIlstantment que exis
teixen una serie d'entitats, no tan sois ((El Patriarca», ... 
o del tipus d'entitats que pareixia que hi havia mol
ta gent darrera, preocupada des d'aquestes entitats, 
que creien que hi havia molta gent que deia, no fami
liar, que bé, que no deixassin, que no es ficassin amb 
elles, perque estaven fent un bé, quan s'esta veient 
que realment no és al.·1 ¡que realment creen molts de 
problemes. Pensem que hi ha altres, sobretot, si un 
tema <!'un converu tracta que es posen en joc diners 
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públics i encara é~ molt més important. Si la Sanitat 
0, pcT exelnple, el IVilmsten de :::ianuat o, i no tan soIs 
a Espanya, sinó a altres liOCS, quan es posa en mana 
qualsevol tipus ele torma ele curar, per exemple, temes 
com el cémcer, que és un tema que preocupa, tal ve
gada més que el tema de las toxicomanies, i que de
terminades fórmules de dmcer són completament ir
reversibles, les autor.itats sanitaries es preocupen de 
veure si aquest sistema de, teóricament, de curar el 
cancer té qualque tipus de garantia sanitaria, creim 
que en aquest aspecte de les toxicomanies, les entitats 
sanitaries tenen l'obligació de garantir que qualsevol 
tipus d'activitat sanitaria tendent a rehabilitar toxico
mans que es faci dins l'ambit de la Comunitat, tengui 
les garanties que realment es fa qualque cosa positiva. 

En aquest sentit, demanam, en primer lloc, que 
s'establesquin garanties de l'existencia d'un equip pro
fessional qualificat de caracter polivalent, treballadors 
socials, psicolegs, sanitaris, etc., per que? Perque no 
creim que qualsevol tipus d'entitat, sigui la que sigui, 
pugui garantir que s'esta rehabilitant qualque toxicO
man si no pot prendre una serie de mesures, una se
rie de constants d'aquell toxicoman, per exemple, a 
veure si té heroina en sang, i qualsevol tipus del que 
són controls normals per garantir cfUe una persona no 
s'esta drogant. Per una altra banda, també pensam que 
no només les entitats han de podet garantir aixo, sinó 
que a qualsevol moment les autoritats sanitaries, en 
aquest cas, la Conselleria de Sanitat, ha de peder b
tervenir, per tant que s'establesquin garanties que sera 
possible personar, per part de la Comunitat Autono
ma, els metodes terapeutics que s'emprenen a la Co
munitat Terapéutica. Jo crec que és un tema fonamen
tal. 

Que s'establesquin garanties de control de les sub
vencions atorgades a l'entitat organitzadora de la Co
inunitat Terapeutica; ens trobam que, de vegades, hi 
ha entitats d'aquest tipus, que actuen sense registre i 
llicencia fiscal i tenen un patrimoni considerable, un 
patrimoni que després no sé sap de qui és i, de ve
gades, aquest patrimoni apareix i desapareix d'un lloc 
a l'altre, amb molta facilitat, creim que també, no sé, 
no és tant soIs ja un tema que la Conselleria de Sa
nitat ho hagi de fer, sinó que és problema de la Co
munitat Autónoma que no establesqui qualsevol tipus 
de conveni amb una entitat que no estigui en regia, 
d'acord a la legislació vigent. També és molt important, 
perque aixo dóna major autonomia i dóna una major 
possibilitat de control que a l'hora d'atorgar subven
cions en relació que una Comunitat Terapéutica es faci, 
prioritariament, als usuaris de forma individualitzada, 
aixo s'ha vist que era el millor sistema de controlar 
que realment les coses s'estan fent correctament. 

Que s'establesquin garanties per poder seguir el 
resultat del tractament de tots els usuaris de la Co
munitat, sol passar i, per exemple, «El Patriarca» és 
una d'elles que sol canviar molt els usuaris d'una Co
munitat d'un lloc a l'altre, que creen problemes per
que les autoritats sanitaries puguin dir bé, tantes per
sones que han entrat amb un problema de toxicoma
nia, tan tes persones que han sortit sense aquest tipus 
de problema, és molt important poder saber, fer un 
seguiment per poder comprovar si realment qualque 
persona s'ha curat amb el tractament que s'ha donat a 
aquella granja. 

No tant soIs és aixo, nosaltres creim que aquestes 
entitats, com són «El Patriarca» creen molts de pro-

blemes en aquest sentit, no es tracta, tant soIs,. de re
habilitar les persones, sinó reinserir-les socialment, i 
la reinserció social no pot passar que tots els toxico
mans que passin per una granja terapeutica es dedi
quin després a rehabilitar uns altres toxicomans, que 
hi ha persones que, tal vegada, sí és adequat que s'hi 
dediquin, pero no totes ho han de fer, per tant, la 
mateixa entitat o l'entitat en coHaboració amb la Con
selleria de Sanitat, en aquest cas, haurien d'habilitar 
sistemes per després les persones que surtin de, qual
que forma, rehabilitats, es puguin reinserÍr socialment. 

I, en darrer lloc, creim que el conven.i, sobretot el 
primer conveni que es faci amb una ent.itat de qual
sevol tipus que sigui, no ha de tenir més d'una dura
da de dos anys, perque es puguin comprovar totes les 
coses que anteriorment deiem i si realment complei
xen el requisit que la Conselleria hagi posat en el con
veni, després amb posterioritat es pugui perllongar pel 
temps que es consideri oportú, creim que amb aquest 
conjunt de mesures, sí es considerara que és conve
nient que s'havia de fer un conveni amb una entitat 
de caracter privat, garantirien la possibilitat d'inter
venció, en qualsevol moment, de la Conselleria de Sa
nitat, si no és així creim que de cap forma s'ha de 
firmar un conveni amb una entitat privada. 

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

Esmena sis hores abans de comen¡;ar aquest PIe. Vo
len intervenir els altres Grups Polítics? 

Grup Regionalista de les Illes. 
Disposa, Sr. Roses, de deu minuts. 

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

Grup Regionalista votara que no a aquesta Proposició 
No de Lleí del Grup Socialista, en coherencia amb la 
postura ja presa per aquest Grup el día que, en aques
ta Cambra, es va debatre la problematica de la dro
gadicció. Aquestes mesures, quan nosaltres trobem, sota 
el nostre punt de vista, que sigui el moment oportú 
d'implantar, de crear la granja aquesta, tal vegada, pro
bablement, siguin necessaries unes mesures que acon
duesquin a evitar rproblemes desagradables COm els 
que, per exemple, han ocorregut, molt darrerament, a 
la Comunitat de Catalunya, proble:mes connectats, di
rectament, amb aquests tipus de granja i amb qües
tions economiques, per evitar aquests problemes, una 
serie ¡de mesures, dins aquest ordre, seran necessaries, 
pero el problema, nosaltres creim és que, continua
ment, s'estan anteposant aquí accions o mesures a pren
dre a la lluita contra la droga, a la inversa, és a dir, 
creim que hi ha altres accions més importants que no 
aquesta de la granja, nosaltres ja varem dir, en el seu 
dia, que no havíem d'orientar la lluita contra la droga 
en aquestes granges de rehabilitació que, endemés, els 
resultats són escassos, són mínims, nosaltres varem 
dir i sostenim que s'ha de dur la Huita contra la dro
ga orientada cap a la prevenció d'ús i consum contra 
la droga, i no només a títol d'informació i d'orienta
ció, sinó també dins el paquet conjunt a un canvi de 
mesures en materia legislativa, a nivell nacional, per
que sabem que actualment ha empitjorat molt la si
tuació, s'ha agravat moltíssim a causa de les darreres 
reformes que hi va haver en materia legislativa a ni
vell nacional, i també s'haura de tocar aquest tema, 
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en el futur, si es vol dur una lluita convincent i que 
cali fans dins l'opinió pública. 

El nostre Grup no esta molt entusiasmat amb les 
granges, almenys, com a mesura basica i important en
caminada a combatre la drogadicció, sí estam a favor 
com una mesura m és, com una passa més, comple
mentaria, que scra la tercera, la quarta o la quinta, 
pero és que, de moment , no hem vist encara una ac
ció determinant, concreta, definida cara a la Huita 
contra la droga, a la prevenció d'ús i consum contra 
la droga, insistesc, els resultats són írnfims, voste ha 
parlat, Sr. March, i té obliga ció moralment, de parlar
nc dc la reinserció social, és que els percentatges són 
de 0'01, els que arriben a la reinserció social, una ve
gada que han comen~at amb la droga, ja sé que no es 
pot, nO es pot dir qu e no. s'esta a favor de la implan
tació d'una granj a d'aquest tipus, és un servei social 
i és una mesura més dins la Huita contra la droga. 
Nosaltres creim que el que s'ha de dur és una acció 
global, conjunta, Estat Central, Ajuntaments, ja ho va
rem dir i ha repetim, i deman disculpes per repet ir-ha, 
Ajuntaments, Insalud, Estat Central, Govern Balear, 
en aquest cas, aquí on es marqui un programa definit 
de lluita contra la droga, d 'una manera clara, nítida i 
que cali fans dins l'opinió pública, que arribi a l'opi
nió pública. 1 després, la tercera, la quarta, la quinta 
passa sera, probablement, parlar de la granja aquesta 
i de les mesures que avui el Partit Socialista proposa 
que siguin aprovades. 

Nosaltres crei.'ll, ja sé que no és el tema de dis
cussió concret, que aixo és passar, una miqueta, l'ara
da davant el bou, és a dir, primer establim un pro
grama i després, una vegada que arribem a la fase de 
la granja, discutirem la manera, el «modus operandi» 
de contractar aquesta granja. 

Per tant, el Grup Regionalista no donara suport a 
la Proposició No de D ei del Grup Socialista. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Roses. El Sr. Manuel Jaén, del 

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

EL SR. JAÉN PALACIQS: 
Sr. :presidente, Sras. y Sres. Diputados. Ciertamen

te, como el Portavoz elel Grupo Socialista ha manjfes
tado aquí, en esta tribuna, ciertamente nO es la pri
mera vez que se debate en esta Asamblea el tema de 
drogas y toxicomanías, ni esperamos tampoco ni desea
mos que sea la última. En esta ocasión, a iniciativa de 
su Grupo, el Sr. Diputado ha explicitado las condicio
nes, y están en la Proposición No de Ley, que deben 
suscribirse, más bien que medidas, más bien que me
didas, son unos ciertos requisitos, unas cláusulas que 
deben de inscribirse en cualquier convenio, a juicio del 
Grupo Socialista, que se concierte con cualquier tipo 
de entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro. 

El Grupo Popular, antes de pronunciarse sobre el 
Contenido de esta Proposición No de Ley, quisiera ha
cer algunas precisiones. La primera es que el Grupo 
está sensibilizado ante la problemática, expuesta aquí 
ya en repetidas ocasiones, y está sensibilizado por una 
cuestión, simplemente, de ayuda necesaria a las perso
nas que están con adicción a la droga, pero ayuda en 
todos los sentidos, no solamente, que ya se ha expues
to también, no solamente una ayuda de tipo de reha-

bilitación, sino una ayuda de tipo sanitaria y también 
de tipo social. La segunda precisión es que la magni
tud del problema, y se ha expuesto también en no po
cas ocasiones, así como su complejidad, es tal que re
basa las posibilidades de la Comunidad Autónoma, y 
exige la participación de otros ámbitos de la adminis
tración. El Consejo de Ministros en la reunión de ayer 
aprobó remitir a las Cortes un Plan Nacional de Pre
vención contra la droga, o de lucha contra la droga, la 
prensa se ha hecho eco de estas inquietudes del Go
bierno Central y propone, fundamentalmente, ese Plan, 
dos actuaciones concretas contra la heroína y la cocaí
na, fundamentalmente, ese Plan elaborado de una ma
nera interministerial, por varios departanl.entos, entre 
ellos el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Traba
jo, con participación del Ministerio de Cultura y Edu
cación, puede sentar las líneas básicas para un plan 
de actuación, que, en definitiva, todavía no conocemos, 
no conocemos porque la información, al menos la in
formación de que yo dispongo, es una información a 
partir de los medios de comunicación escritos y que, 
por tanto, tal vez, convendría esperar un poco a ver 
en que queda todo esto, porque, vamos, se busca la 
participación de los Ayuntamientos y de las Comuni
dades Autónomas. La tercera precisión es que la Ad
ministración Central no ha transferido, no ha transfe
rido a esta Comunidad Autónoma medios, sobre todo, 
medios económicos para abordar, con un mínimo de 
garantías, esta problemática. He hecho esta referencia 
al Plan Nacional y, posiblemente, si se establecen con
ciertos, en el futuro, pues, pudiésemos tener la suerte 
de que hubiese alguna, alguna partida económica para 
hacer alguna actuación en este campo. Como cuarta 
precisión, que una política, se ha expresado también 
ya, desde esta tribuna, una política en esta materia, 
requiere unos planteamientos y unas bases fijas que 
siempre figuran en cualquier plan de actuación. Se co
mienza por un diagnóstico de las condiciones previas, 
se continua con una planificación, con un planeamien
to, la tercera fase, una ejecución y, por último, un con
trol, que es la preocupación expuesta aquí, yo creo 
que muy legítima y muy importante de cualquier plan 
de actuación por parte del Grupo Socialista. 

Respecto a ese primer punto del planeamiento, el 
diagnóstico de las condiciones previas, la Comunidad 
Autónorpa ya ha hecho, ha dado un primer paso, y ese 
primer paso es un estudio epidemiológico, donde se 
han constatado la existencia de 3.250 adictos a 10$ opiá
ceos, yo creo que es un primer paso que es importan
te, con las reservas -propias que se podrán decir de 
las muestras casi sesgadas, porque claro los datos rea
les pueden distar un poco de esta estimación que se 
ha hecho. Referente al planeamiento, la Conselleria de 
Sanidad ha diseñado el correspondiente programa de 
actuación, en él se contempla la creación y puesta en 
funcionamiento de un centro coordinador de preven
ción y tratamiento, que está integrado en la ConseIle
ria, y del que depende orgánica y funcionalmente un 
servicio de acogida que tiene una finalidad específica 
clara, cual es el principio o la recepción de los posi
bles, de los adictos, y su canalización hacia los centros 
y posibilitar un tratamiento individualizado, en cuanto 
a la ejecución del programa se prevén diversas actua
ciones, por una parte el tratamiento hospitalario y de 
ambulatorio, que debiera realizarse con cargo a la Se
guridad Social y bajo la responsabilidad del Insalud, 
por otra, las acciones de reinserción social, atendidas 
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por programas especiales que pueden ser desarrolla
dos por el INSER.sO, por el INEM o por la Dirección 
General de Acción Social. En este nivel de ejecución 
es donde se inscriben los medios y recursos, concre
tamente, las granjas terapéuticas que son, como tam
bién ha expuesto el Portavoz del Grupo Regionalista, 
uno más, no exclusivo ni excluyente de otras actuacio
nes, uno más de los medios en el nivel de ejecución y 
que, ciertamente, bueno, los resultados tampoco son 
muy alentadores, se han conseguido, pueden existir, y 
yo comparto esa preocupación de entidades, asociacio
nes, en fin, cuyas actuaciones dejen mucho que de
sear, pero eso pueden ser particularidades y no gene
ralidades. En cuanto al control, decía que era la única 
preocupación de la Proposición No de Ley, es obvio 
que tal mecanismo es necesario y es indenegable, eso 
es cierto. En el supuesto de que se llegase a la forma
lización de algún convenio, con cualquiera, cualesquie
ra de las asociaciones o entidades de carácter público 
o privado, la Conselleria incluiría, debiera incluir, a 
juicio de nuestro Grupo, como requisito previo, las 
cláusulas pertinentes que posibilitarán la supervisión, 
por medio de ellas, una Comisión Técnica, nombrada 
al efecto, se preocuparía de la evol'1ción del tratamien
to, una preocupación, también compartida de las ac
tividades realizadas, del régimen interno y de funcio
namiento y de cuantas otras actUaciones considerare 
conveniente. 

Como conclusión, yo quisiera hacer una reflexión 
y es que conviene no olvidar que un convenio recoge 
las voluntades que expresan unas partes, partes que se 
someten libremente ál cumplimiento de unas cláusulas 
que mutuamente se otorgan, la vigencia del convenio 
fijada en cuatro, en cuatro años aquí, así como cua
lesquiera otros compromisos que se contengan en el 
mismo, entendemos, entendemos, que no debe ser fi
jado por el Parlamento, yo no quiero decir que no 
pueda, quiero decir que no debe ser fijado por el Par
lamento, porque otros muchos convenios se han he
cho y no, y el Parlamento ,no se ha pronunciado «a 
priori», «a posteriori» puede pronunciarse, si asi tam
bién lo considera oportuno, en cualquier circunstancia, 
entendemos;' de iodas f~rnías. que no es uria cuestión 
que el Parlamento deba: fijar eSas dáusulas, sino que 
corresponde, fundamentalmént , al Ejecutivo, 'no obs
tante, nuestra preocupación y Opara esta tla quiero ma· 
nlfeSt'ar' aquí, e "q1le' ' reng::íri la ,-gbsoltita seguridad de 
que ' el Gobiemo de la. Comurudad :Autónoma velará por 
los intereses que ¡le' están encómeÍl:dados y que el Gtu
po Popular' a esto, también 'ayUdará. 

Lamentar, a:unque tal vez Un lamento no muy fuer
te, por las medidas nuevas que parece "ser que va a 
haber en este campo, lamentar, por últimó, que la au
sencia de transferencias, en materia de asistencia sa
nitaria impide contemplar un tratamiento integral e 
integrado, que ésta es la solución global, la drogadepen
dencia es una enfermedad, y el drogadícto un enfer
mo, y como tal hay que tratarlo. El Ministerio de Sa
nidad, por meclio de sus centros y servicios, podría 
haber ejercitado algunas iniciativas en vez de practi
car la inhibición institucional sistemática y la trans
ferencia de los propios problemas, yo creo que aqui, 
ya es una solución, en definitiva, de todos y en eso es
tamos. 

Por estas razones expuestas, por la expectativa que 
hay respecto al Plan Nacional de Lucha contra la Dro
ga, nosotros desearíamos que esta Proposición No de 

Ley fuese retirada y, en todo caso, si se mantiene, el 
Grupo nuestro pedirá a la Cámara que la desestime 
en todos sus puntos. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

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

EL SR. MARCH NOGUER.!\.: 
Per contradiccions, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
No aprecia aquesta Mesa aquestes contradiccions. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Perdoni. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per tant, ... voste dira. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Qüestió d'Ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Voldria recordar-U el que diu l'article 72.1, que diu 

que to1 debat que fos contradit en les seves argumen
tacions per un altre o uns altres deIs intervínents, tin
dra dret a replicar o a rectificar, per una sola vega da 
i per un temps maxim de cinc minuts. És evident que, 
si hi ha unes manifestacions contraries a la Proposició 
No de Llei que defensen el vot contrari, hi ha una c1a
ríssima contradicció del que la defensa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Mesa coneix el contengut de l'article 72. 

Creim que les exposicions deIs dos -Diputats interv€
nent!> pel -Grup Regionalista i pel Grup Popular, han 
estat en un sentit, diguem, 'qua:si para.llel tie l'exposi
ció feta pel Diputat Joan March, el que passa és que 
han discrepat en el fons i en el plantejament de la 
qüestió. Efectivament, pódem apreciar, quant a la paJ.,'Í 
final, aquesta Ccilítradiéció, ño quant de totes ~mane· 
res, á les respecti"VcS expósieións, am bé, irt ares d'una 
major c1aredat al concert · expósát, donam al Sr. M3rch, 
cinc tninuts per poder intervehir. 

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

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Cree que les contradiccions eren més que evidents. 

En primer Iloc, l'exposició del Sr. Roses, crec que el 
Sr. Roses no s'havia llegit la nostra Proposició No de 
LIei, és més, ni m'ha eseoltat, perque nosaltres a cap 
moment no deirm que es ere'l una granja, nosaltres 
hem fet una Proposició No de LIei, a un moment de
terminat en el qual la Comunitat Autónoma fa, i fa 
públieament i, endemés, ho diu en Comissió que es 
posara en marxa una granja, nosaltres deim, ens preo
cupa que es posi en marxa una granja i amb una en-
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titat molt determinada i, aleshores, feim una Proposi
ció No de Llei p;;:;rque, almanco, ni hagi unes garanties, 
que si aquest conveni es du a terme, sIgui amb unes 
garanties deterrnmades, per tant, el ~r. Koses no s'ha
VIa llegit la nostra Proposició No de Liei, i és rnés, no 
m'havIa escoltat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Conereti la contradieciÓ. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Respecte al representant del Grup Popular, voste 

cree que m'ha donat cinc minuts, per tant, és dir que ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Pero per contradiccions, precisament. concreti. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Cree que més concret del que he dit, és impossi

ble fer-ho. 
Respecte al representant del Grup Popular, bé, ens 

ha estat donant una teorica lli~ó de les coses que s'ha
vien de ter, cosa que, si voste recorda, en el seu ma
ment, nosaltres varem fer una Proposició No de Llei 
concreta que va ser aprovada per unanimitat per aques
ta Cambra, que nosaltres deiem tot el que voste ha dit 
i, endemés, pareix que la Conselleria, també es va com
prometre, i que esta intentant dur a terme, per tant, 
em sembla que no era necessaria aquesta 1li<;ó. 

El que nosaltres creim és que independentment que 
s'hagi aprovat pel Govem un pla interministerial i que 
es vagi afer com nosaltres creim, ja ho havíem dit, 
en diferents ocasions que s'havia de fer en coHabora
ció amb les Comunitats Autonomes i amb la c()Habo
ració deIs Ajuntaments, que hi hagi unes clausules, per
que si es fa, perque si voste recordara Sr. Jaén, el Sr. 
Conseller ha respost una pregunta anterior del Grup 
d'Esquerra Nacionalista que tenien la granja prepara
da, que no l'havien dotada, pero que tenen una granja 
comprada i pagada amb uns diners per aquesta Comu
nitat Autonoma, i que no deixaven de banda, en qual
que moment, pareixia que més o manco immediat o a 
cmt termini, posar-la en marxa, fins i tot cree que hi 
ha els doblers, si no concretament, crec que sí, fins i 
tot, concret,ament per a aquest tema, dins el Pressu
post de la Comunitat Autónoma de 1985. Per tant, és 
dir, aquestes c1~lUsules per un conveni crec que ara és 
un mament oportú per fer-les, perque en qualsevol 
mament aquest conveni ,es poí firmar. 

Després ha dit, s'ha queixat que no hi hagués com
petencies sobre aquest tema o, ,sobretot, que no hi ha
gués transferencies, bé, el que li he de dir és que a 
l'Estatut actual, les transferendes en materia d'assis
tenda sanitaria no hi caben, a la Comunitat Autono
ma, per tant, no es podien transferir els tractaments 
deIs drogadictes, sí atencions de prevenció i altrcs te
mes, i que també la voluntat política, com teoricament 
tenen vostes, a veure si es manifesta d'una vegada. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. Aclarit el tema, passam a la votació. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 

d'aquesta Proposició No de Llei, es valen posar drets, 
per favor? Secretari, pot recomptar. 

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

d'aquesta Proposició No de Llei, es volen posar cll'ets, 
per favor? 

.l:'oden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 

ha. 
Vots a favor 23, vots en contra 27. Queda rebut

jada aquesta Proposició No de Llei. 
IV.-2) 

1 passam a la Proposició No de Llei següent, que 
és la presentada sota el número 57/85, pel Grup Par
lamentari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa a la prio
ritat legislativa en ma~eria de Consells Insulars. En re
lació a aquesta Proposidó No de Llei, s'hi. ha introdult, 
previ acord de la Mesa amb la Junta de Portaveus, una 
Esmena tecnica, quedant redactada la Proposició No 
de Llei, quant al contingut substantiu, de la següent 
forma. 

Sr. Secretari, vol procedir a la lectura d'ell? 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Proposició No de Llei: Instar el Govem de la Ca

munitat Autonoma que la presentació del seu projecte 
legislatiu, referent als Consells Insulars, sigui fet de 
manera que la Llei de Consells Insulars es tracti abans 
que la Llei Electoral. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, vol defensar voste aquesta Proposició 

No de Llei? 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

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

a mig dia, hem sentit unes declaracions en els mitjans 
de comunicació local s del Vice-President d'aquest Go
'vem de la Comunitat Autónoma que encara parlava 
d'un tema que és la Llei de Consells InsuJars, i parla
va que aixo sera un segon Estatut, que se cerca el con
sens de totes les forces polítiques, que s'ha constitu'it 
una Ponencia a partir d'un document base del Govern, 
Ponencia Parlamentaria a partir d'un document del 
Govern, i he de dir, d'entrada, que als Diputats d'Es
querra Na¡;:ionalista-PSM, no ens ha semblat malament, 
ens ha semblat bé i que s'ajusta a una realitat, el tema 
deIs Consells Insulars és un tema important, és un 
tema que cou, és un tenia que hem de resoldre i l'hem 
de resoldre amb rapidesa, perO amb molta sensatesa i 
tenint present que aquest tema té moltes de dificul
tats. 1 volem esbrinar, una mica, les dificultats bist&
riques i de prese'nt que té aquesta qües1ió deIs Con
sells Insulars. 

A l'Estatut d'Autonomia vigent, els Consells lnsu
lars Hguren com unes institucions de regim local, pero 
és evident que han de tenir, endemés de les compe
tencies própies, de Regim Local, de l'antiga Diputació, 
en definitiva, han de tenir delegacions de transferen
cíes, transferencies directes i, al mateix temps, el que 
esta cIar, és que els Consells Insulars, a nivell de cada 
illa, han de ser o bé el bra<; executor o bé col'labora
dors del Govern a l'hora d'executar el pla d'actuació 
del Govem. El que no pot ser, Sres. i Srs. Diputats, 
és que tenguem triple administració a les Illes Balears, 
Administració Local, Periferica de l'Estat i Administra
ció AutonOmica. El que no pot ser és que un Consell 
Insular no sigui consultat quan el Govem fa un pla 
d'actuació en la materia que sigui, i no pot ser que 
tenguem uns funcionaris que fan la mateixa funció a 
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nivel! d'Illes Balears que a nivell de Consell Insular. 
Es a úlr que, en aques(s moments, entenem nosalLres, 
qUe ú! na una uescoorcllnaclO, molt g,rossa, enIre Go
vern AULOnom i l-onsellS lnsulars, hi na una manca de 
raClOmulIat a l'hora de temr en compte recursos de 
aObH"rs i de personal, i aquest 1'arlament n'és mostra, 
mOltes de vegades, quan plantejam qüestlOns aquí, l'opo
SiClO, i les respostes que normalment ens dóna el Go
vern no són gaire satisfactóries. Quantes vegades el 
noscre Grup ha demanat coordinació entre el Govern i 
els Consells Insulars, i de cada vegada veim que aques
ta coordinació no arriba. Per aixó, volem insistir que, 
en aquests moments, el problema real, el problema po
lític real de la manca de coordinació ens du a pensar 
que s'ha d'anar amb rapidesa, pero amb sensatesa, a 
l'hora d'arribar a una definició clara del que són els 
Consells Insulars, a una definició clara que estigui per 
damunt del col9r de l'organització política que pugui 
dirigir cada Consell Insular o que pugui dirigir la Co
munitat Autonoma, que tengui responsabilitat de Go
vern, en definitiva, i també hem de dir, que a l'hora 
de parlar d'aquestes qüestions, volem significar la im
porHmcia que, a través de la Constitució i de l'Estatut 
d'Autonomía es dóna, no només als Consells Insulars, 
sinó també a aquest Parlament, a l'hora que és aquest 
Parlament qui ha de controlar l'acció de Govern i, per 
tant, els aspectes de l'acció de ~vern, que puguin 
executar els Consells Insulars respectius. 

Dita aquesta qüestió, volem recordar, per mol~ que 
se'ns pugui dir historicistes, per molt que se'ns pugui 
tractar d'una interpretació de la historia peculiar, pero 
volern recordar-los, Sres. i Srs. Diputats, els volem re
cordar a tots vostes, un parell de qüestions. 

La primera és que per molt que insistim en poble 
balear, Parlament Balear, Govern Balear, aixo és, en
cara avui en dia, una manca d'una realitat. EIs nos
tres pobles estan identificats com a pobles de Mallor
ca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, i a Mallor
ca, saben ben bé els nos tres ciutadans per que serveix 
el Consell de Mallorca, perque el Consell de Mallorca 
era, basicament, l'antiga Diputació, i a Menorca i a Ei
vissa i Fonnentera el problema és molt més greu, a 
Menorca i a Eivissa i Formentera, basicament els ciu
tadans d'aquelles Illes estan identificats ámb el Con
sen Insular, i, endeinés, afegiria,amb Un preblema 
historie a afegir, que és que hi ha un rece} molt gros 
a l'antiga Diputació Provincial 'pel seu ' centralisme des 
. de Ciutat, des de Palma, i jo també voldria recordar 
avui que, afortunadament, l'Estatut /d'Autonomia que 
tenim en aquest IÍloments no ha estat · conflictiu a ni
vell de territorietat, almanco, no ho ha estat massa, i 
en canvi, l'anterior experiencia estatutaria de I'any 1931 
durant la Segona República, tots sabem que, malgrat 
hi hagués molts de factors que fessin que les Illes Ba
lears no tenguessin Estatut d'Autonomia, el que és evi
dent és que a Eivissa i Menorca, sobretot a Menorca, 
hi va haver una autentica campanya pública, en part 
demagogica, pero una autentica campanya pública de 
suposat centralisme de Palma, i aquestes són qüestions 
que segons Esquerra Nacionalista-PSM, hem d'evitar 
amb tota racionalitat, amb tota coherencia, amb tot 
tacte polític i, sobretot, amb actuacions. 

Pero entrant en el terreny de les actuacions, de 
la concreció institucional, en aquests moments, per a 
nosaltres és evident, i ho he dit abans, que no hi ha 
la coorrunació que hi tocaria haver, i també és evident 
la demagogia amb que aquest tema s'ha tractat moltes 

de vegades damunt certs mitjans de comUllÍcació. Per
que moü petlt es parla contonent a la gent entre Llei 
Electoral i paper que han de tenir els Consells Insu
lars. Avui, no discutim la Uei Electoral, quau discu
tim la Llei de Consel1S Insulars, no discutim la Llei 
Electoral, i nosaltres rebutjam de pIe que els que de
fensen la paritat siguin els favorables als Consells In
sulars i els que detensen la proporcionalitat siguin els 
contraris, aixo és una falsedat histórica i és una fal
sedat democratica. El paper deIs Consells Insulars no
més vendra definit, en essencia, amb la Llei de Con
sells Insulars i amb el control d'aquest Parlament da
munt el que es faci als Consells Insulars i, al mateix 
temps, en l'execució i competencies própies que puguin 
tenir els Consells Insulars. 

Dita aquesta qüestió, que no s'ha de confondre Llei 
Electoral amb Llei de Consells: Insulars, volem dir que 
creim positives dues passes molt recents a la nostra 
política institucional, una és la creació de la Comissió 
Tecnica Interinsular, que tendra un procediment lent 
i complex, pero que és a partir d'aquesta Comissió 
Tecnica Interinsular que estudiara bloc per bloc qui
nes transferencies hi ha d'haver en els Consells Insu
lars, amb quina dotació pressupostaria, amb quin per
sonal, perque és aquí que hi ha la qüestió. Pero és 
evident que sera un funcionament lent i complex, amb 
una serie de mesos encara s'ha avan~at molt poc, i és 
una demostració clara. També és molt positiu per a 
Esquerra NacionaJista·PSM que s'hagi. constitUit una 
Ponencia, d'acord amb el Reglament d'aquest Parla
ment, i a partir d'un document que el Govern ha ela
borat i del qual se'n responsabilitza, i també creim, i 
ho intentarem, aportar el millor deIs nostres sabers i 
el millor de la nostra actuació política, que aquesta 
Llei de Consells Insulars pugui sortir cons~nsuada i 
pugui sortir a satisfacció del que és la realitat de cada 
illa i del que és el funcionament democratic d'una au
tonomia, que és el que nosaltres desitjam en aquest 
Parlament. 

Pero, aquesta prudencia, aquesta necessitat de per
filar els Consells Insulars amb una magnitud tal que 
cap fon;a política pugui utilitzar aquests plantejaments 
contra altres, govérni quí governi a les Illes Balears, 
per respecte al Govern, sigui de la formació política 
que sigui, i per respecte a la majoria de cada Consell 
Insular, sigui del color polític que sigui, creim que 
'hem. d'entrar a plantejar a,'quest debat en el sen.tit que 
nO acceptem Ü\ demagOgia d'una Llei Electoral en el 
moment en que una Comissió Tecnica InterinsUlar no 
ha acabat les seves feines, ni tans soIs les ha comen
~ades, gairebé, i que illlaPonencia que vulgui resol
dre el tema de la Llei de Consells Insulars, encara no 
hagi fet la seva feina, encara no estigui correctament 
orientada. 

Per aixo, nosaltres volem insistir en el tema que 
la Llei Electoral hauria de ser discutida i aprovada 
amb posterioritat a la Llei de Consells Jnsulars, per
que sera una Llei mare, una llei que estigui per da
munt de molts d'aspectes i, en definitiva, una Llei que 
volem al maxim de consensuada possible, en aquest 
Parlament i no voldríem, de cap de les maneres, que 
fos utilitzada contra ningú en el present ni en el fu
tur, governi qui governi. Per aixo, serveix l'ensenyant;a 
que ens dóna la democracia. Pero, volem insistir que 
nosaltres creim que el tema de la Llei Electoral és un 
tema que pot ser tremendament perillós, i cridam a 
la responsabilitat de tots els Grups Parlamentaris aquí 
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representats i, fonamentalment, del Govem, que si men
tre tots posam els Grups Parlamentaris, i nosaltres els 
primers, el maXÍIn esfol'9 a la Ponencia de la Llei de 
Consells Insulars, a la Comissió Tecnica Interinsular, 
i vull recordar que varem esser, precisament Esquerra 
Nacionalista-PSIvI, que varem demanar a tots els Con
sells Insulars que no hi hagués entrontaments a l'ho
ra de constituir la Comissió Tecnica Interinsular, que 
hi hagués un consens, i per aixo ... 

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

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Només hi tenim un re

presentlli'1:t per Menorca i no n'hi tenim cap per lVla
llorca, pero, precisament, aquesta responsabilitat, ens 
du a demanar, amb tota energia, del Govem i de tots 
els Grups que la Llei Electoral sigui secundaria a la 
Llei de Consells Insulars. Sabem que s'ha de fer una 
Llei Electoral i que s'ha d'aprovar en aquest Parla
ment, i probablement en aquesta legislatura, pero fa
cem primer la Llei de Consells Insulars que definim el 
mare de Consells Insulars, i després anem a la Llei 
Electoral, perque seria responsabilitat greu voler en
quadrar dins aquest Parlament i en el nostre poble 
una polemica forta, paritatjproporcionalitat, quan en
cara no sabem eompetencies deIs Consells Insulars. I 
que no se'ns digui que no té res a veure la qüestió' de 
paritats, proporcionalitats aplicat als nombres concrets, 
perque és evident, és ben cert que el nombre de com
petcl1cies deIs Consells Insulars ens dira quants de 
membres necessiten aquests Consells Insulars, i aixo 
és una qüestió que, avui per avui, esta dins la Llei 
Electoral. Per aixo, des de l'optica de la responsabili
tat, des de l'óptca d'un respecte institucional molt cIar 
i des d'una óptica profundament anti-demagogica, de
manam que sigui acceptada aquesta Proposició No de 
Llei. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Volen intervenir? El Govem. 
Sr_ Vice-President, té voste la paraula. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sin

cemment li he de dir, Sr. Serra, que em seinbla que 
voste ha equivocat, en aquest moment el debat de la 
que havia de ser la Proposició No de Llei, plantejada 
pel seu Grup. Per una banda, també li he d'agrair 
aquestes paraules de reconeixement' a la sensatesa del 
Govem, tenint un primer esborrany de Projecte de Llei 
de Consells Insulars, que no l'hagi presentat com a 
Projecte de Llei, fent ús i donant prova que és volun
tat del Govem consensuar un tema tan important com 
és la Llei de Consells Insulars, pero no hi entraré, en 
aquest debat que vost':: ha volgut plantejar aquí, jo 
me l'he pres com un pre-encalantiment del que hauria 
de ser un debat profund entom als ConselIs Insulars 
i un debat, també, entorn a la Llei Electoral. 

Voste diu que aquí hi ha gent que sembla que vol 
confondre el tema de Consells Insulars amb el tema 
de la Llei Electoral, i que són dos temes totalment di
ferents i diferenciats, és que a<;:o ho ha manifestat una 
i una altra vegada el Govern de la Comunitat Autono
ma, que són dos Projectes de Llei de desenvolupament 

estatutari, pero que un no implica l'aItre i l'altre no 
implica el primer, i que, per tant, no hi ha cap incon
venient que aquests Projectes de Llei es presentin 
quan el Govern cregui, per ago se li esta reconegut a 
l'Estatut d'Autonomia i en el mateix Reglament Pro
visional del Parlament, quan el Govern cregui que s'ha
gin de presentar. Aquesta confusió no és una confusió 
nostra, en tot cas podra ser una confusió d'altres 
Grups Polítics, que diuen que la Llei de Consells In
sulars estara en funció de la Llei Electoral o la Llei 
Electoral en funció de la LIei de Consells. Insular, sem
pre i quan es tenguin 'en compte el nombre de compe
tencies que puguin arribar a assumir els Consells In
sulars, nosaltres no ho creim aixÍ, la Llei de Consells 
Insulars va dirigida als Consells Insulars, la LIei Elec
toral va dirigida a la composició del Parlament de les 
nostres illes. 

Per altra banda, el debat de la LIei Electoral es 
produira dins la Cambra en el moment que es presenti 
aquesta Llei Electoral i se seguiran els tramits parla
mentaris ja prevists pel propi Reglament d'aquest Par
lament, i sera dins la Comissió respectiva, dins la Co
missió d'Assumptes Institucionals, alla on tots els Grups 
Polítics podran expressar la seva opinió i, si a un mo
ment determinat creuen que ha estat inoportuna la 
presentació de la Llei Electoral, tenen recursos sufi
cients per aturar-la, no aturem abans de ser presenta
des les iniciatives del Govem, crec que a~o seria un 
mal procediment perque, en aquest cas, podríem creu
re que aturaríem i, fins i tot, determinaríem al Go
vern quin tipus de Llei ha de presentar i quan l'ha de 
presentar. La capacitat d'iniciativa legislativa del Go
vern és del Govern, i és una responsabilitat del Govern 
fer ús o no d'aquesta capacitat d'iniciativa legislativa, 
jo li demanaria, i crec que m'he cenyit estrictament a 
la Proposició No de Llei, on voste diu que abans de 
ser tractada la Llei Electoral, sigui aprovada la Llei 
de Consells Insulars, jo no ho entenc així, a.¡;o no vol 
dir, ni ho he dit, ni ho diré, en aquest moment, quan 
o quan no pensam presentar aquesta LIei Electoral, el 
que sí dic és que aquesta Proposició No de Llei, en 
aquest moment, la consideram inoportuna i crec que 
per a millora de tots nosaltres convendria que el seu 
Grup la reconsiderés i la retirés. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Vice-President. Vol contestar, 

Sr. Serra? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, Sr. President. Vull contestar en el sentit que de 

la segona part del debat que hem introduit a'irui cap
vespre sobre aquest tema. Sr. Huguet, voste, en repre
sentació del Govern, moltes de vegades ha parlat so
bre aquesta qüestió de Llel Electoral 1 Uds dI:: C011-
sells Insulars. Vos te sembla que en aquests moments 
s'esta asseient, amb més tranquiHitat, que fa una se
rie de mesos, perque se n'ha temut de la complexitat 
d'aquesta qüestió. Nosaltres sempre hem defensat que 
els Consells Insulars tenguin uns maxims competen
cials dins el possible, logicament, sembla que tots els 
Partits ho hem dit, pero, en aquests moments, l'ac
tuació del Govern concreta a través de les diverses 
Conselleries, i fins i tot, certes declaracions públiques 
ja estan d'una manera una mica més realista, és a 
dir, vostes, en aquests moments, ja no són tan parti-
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daris del maXlm de competEmcies deIs Consells Insu
lars, fins i tot, l'esborrany que ha presentat el Govern 
és un esborrany que fixa que el Govern és fort, voste 
ho sap millor que jo, perque supo s que hi ha parti
cipat, o, almanco, supo s que aquest esbarrany s'ha 
fet per a Mallorca, imagin jo, o per a les Illes, alman
co; pero el que vull dir, en definitiva, és que si vostes 
en el seus documents que han passat al Parlament i 
als Grups Parlamentaris, volen un Govern fort, ja 
estan en aquests moments rectificant posicions pú
bliques que han mantengut, no només en el programa 
electoral, sinó després de les eleccians i, sabretat, ja 
en aquests moments estan canviant una orientació de 
filosofia d'organització de les Illes Balears i estan paso 
sant a una acció de Govern que, de cada vegada ens 
demostra que el Govern és més fort i la coordina ció 
amb els Consells Insulars és més fluixa. 

Per aixo, ens preocupa molt que vostes, en aquests 
moments, si actuen d'aquesta manera no vulguin cau
re a una manca de sensatesa, a una manca de realis
me i vulguin treure a debat públic a qualsevol mament 
la Llei Electoral, jo sé que voste, perque ho ha dit, 
públicament, vol aquest debat de la Llei Electoral com 
més aviat millor, almanco aixo ha manifestat una se
rie de vegades, vostes volen, senyoI."S del Govern, la 
Llei Electoral amb unes característiques definides, 
pero, al mateix temps, aquesta Ll~i Electoral, amb 
unes característiques definides, no es correspon amb 
el realisme que ha de tenir la Llei de Consells Insulars, 
amb la sensatesa i, sobretot, amb els estudis tecnics 
que fan falta per a la Llei de Consells Insulars, i aixo, 
per demostrar-ho, no només hem de parlar de qüestió 
instttucional, hem de parlar de Pressuposts i hem de 
parlar de política de personal, i hem de parlar de 
moltes coses molt concretes que cada dia són més 
complexes. Per aixo, Esquerra Nacionalista-PSM, molt 
conscient del problema, ha volgut plantejar pública
ment en aquest Parlament la urgencia, la necessitat de 
sensatesa, nosaltres els demanam sensatesa, no vul
guin una campariya política en aqqests moments en 
que tothom es tiri els trastos pel cap políticament i 
perdonin l'expressió entom a i~sularisme, paritaris, 
proporcionalitat contra la ipsularitat, etc ... , sinó vos
tes avancin, avancem tots plegats en el tema deIs Con
sells Insulars, en les seves competencies, en la seva 
estructura i després anem a una Llei Electoral i pro
curem que la Llei Electoral també, sigui una Llei Elec
toral el més consensuada possible. 

Per tant, Esquerra Nacionalista-PSM el que vol, 
senzillament és que no hi hagi demagogia i confusio
nisme, i aixo és el que hem d'evitar entre tots. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar el representant del Govern? 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. President. Bé, jo molt breument 1i vull 

contestar. Perdoni per l'expressió, pero, com deim en 
bon menorquí voste esta llaurant fora del sembrat, 
dur aquí un debat tan seriós, tan profund que és 
parlar de les competencies que poden arribar a assu
mir els Consells Insulars i, a la vegada, també parlar 
de la concepció política, com s'ha d'integrar el Par
lament d'aquestes Illes. Tot el que voste diu que nos
aItres estam considerant, tengui en compte que sem
pre es pot convertir en passiva, no sera que el seu 
Grup té problemes entom a certs aspectes que havia 

preconitzar i que avui, se n'adona que no són exacta
ment tal com els havia dit? És una pregunta que que
da enlaire i té la mateixa validesa que el que voste ens 
esta dient a nosaltres. 

Quant a aquest esborrany de Projecte de Llei de 
Consells Insulars, clar que el conec, no faltaria més, i 
el conec, em sembla, en profunditat, i queda ben esta
blert que alla, realment, no es determina ni una sola 
competencia que hagi de ser transferida, ni una sola 
competencia que hagi de ser delegada. Esta establert 
a l'articulat que totes les competencies de l'article 39 
poden ser susceptibles de transferencies, i totes les 
competencies de l'article 39 de l'Estatut poden ser 
susceptibles de delegació, alfa ho fixara la Comissió 
Tecnica Interinsular, si ha de ser transferida o si ha 
de ser delegada, i, en cada un deIs casos, s'estableix 
un regim jurídic de la competencia, es fixi voste fins a 
quin punt esta obert aquest Projecte o aquest esbor
rany de Proposició de Llei de Consells Insulars. El 
confusionisme, sembrar confusió en aquest tema, em 
cregui, Sr. Serra, que no ha estat el Govern Balear 
que n'ha sembrat, nosaltres consideram que una cosa 
és el Projecte de Llei de Consells Insulars, que degut 
a la transcendencia, a la importancia que tots els 
grups polítics aquí li han donat, aquest Govern ha vol
gut complir amb el compromís que va adquirir damunt 
la tribuna, quan va dir que tenia les mans obertes i 
esteses perque tots els Grups Polítics hi poguessin 
participar i que cap Grup Polític en fes bandera d'un 
Projecte Legislatiu tan important, i a~ és perque 
aquest Projecte Legislatiu marcara les pautes d'orga
nització de competencies de Regim Jurídic deIs Con
sells Insulars, independentment de la for9a política 
que estigui governant, i vam manifestar aquÍ, i em 
sap greu perque eIs Diaris de Sessions, encara no 
estan eIaborats, es va dir clarament .que aquest Pro
jecte de Con_~ells Insulars ha de servir d'una manera, 
si nO permanent, quasi permanent, perque no es pu
gui canviar, segons els governants de torn, i a90 és el 
que esta complint el Govern, voste no proposa a la 
Proposició No de Llei un debat sobre els Consells In
sulars, ni proposa un ,debat sobre el tema de la Llei 
Electoral, voste suposa una priorítat legislativa, que 
abans de presentar el Projecte de Llei Electoral i ser 
aprovat el Projecte de Llei Eiectoral, esperem que 
sigui aprovada la Llei de Cons¡;lls Insulars, aquesta 
prioritat, Sr. S erra, és una facultat que . té el Govern, 
en virtut del mateix Estatut i del mateix Reglament 
Provisional del Parlament, que és una copia exacta 
de l'article 26 de l'Estatut, l'artiele 109 del Reglament, 
són exactament iguals, és una copia literal. Aquesta 
iniciativa l~gislativa que té tot Executiu, no se li pot 
venir mermada per una Proposició No de Llei, en tot 
cas, els Grups Parlamentaris, fent ús de les seves 
atribucions, quan reben un Projecte de Llei presentat 
pel Govern, tenen tots els mecanismes parlamentaris 
per aturar aquest Projecte de Llei si el consideren ina-. 
portú, pero no d'aquesta manera, el sentit que jo Ji 
demanava per retirar aquesta Proposta No de Llei era 
aquest, que aquesta iniciativa era del Govem, en tot 
quant voste ha dit, crec que el Govern es mantén en 
els seus plantejaments, que és molt conscient també 
de les possibilitats, i fa ús del compromís que va 
adquirir, ni més ni manco, perque voste sap que abans 
de dia primer de mare. teníem aquest esborrany de 
Projecte de Llei, pero degut a la sensatesa no el varo 
presentar, perque tots els Grups Polítics hi han de 
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Jarticipar, consideram, perque puguem treure un 
Jrojecte de Uei, realment, de tots i per a tot5. 

Moltes grades. 

:<:L SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Vice-President. 
Valen intcn-cnir cls rrltrcs Grups Palítics? Gn!p 

l.egianalista, Grup Socialista. Poden intervenir. 
El Sr. Jerani Albertí té la paraula, pel Grup Re

sionalis~a de les Illes. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Davant l'ex

posició que ha fet el Sr. Sebastia S erra, per una part, 
nasaltres estam reconsiderant que podia passar si es 
feia i es duia a terme aquesta Proposició No de Llei 
que interfereix o interferiria dins l'iniciativa legislati
va del Govern, pero, dins la seva exposició, jo li he 
de dir que m'ha agradat sentir-lo avui, em va preocu
par molt sentir la setmana passada el Grup d'Esquer
ra Nacionalista, perque la setmana passada vaig tenir 
la sensació que ens deixaven totsols, com a regiona
listes-nacionalistes, i veig que avui han recuperat 
aquest nacionalisme que, amb aquella Moció de tor
nar al Govern les competencies de la coordinadora, 
ens tenia preocupats. 

Vull dir també, perque si no, no seria honest to
talment que a nosaltres, al nostre Grup ens conVen
dria ajornar aquesta Llei de Consells, aquesta Uei Elec
toral, en la nostra situació ens convendria passar-Ia 
més envant, pero que tot aixo no pot, de cap manera, 
condicionar fer el bon ús del Parlament i, en tot mo
ment, respectar el que cadascú té com a iniciativa 
legislativa o com a intervenció dins el Parlament. Per
que de prosperar aquesta Proposició No de Llei que 
fan vostes, que passaría? Al Govern el limitaríem a 
no poder presentar un Projecte de Llei Electoral fjns 
que nosaltres hem dit, i els Grups Parlamentaris, el 
poden o no el poden presentar? És que per ventura 
el Parlament pot aturar la iniciativa d'un Grup Par
lamentari que el Reglament li dóna? 1 per que hem 
d'aturar la del Govern i hem de deixar que els Grnps 
Parlamentaris el puguin presentar quan vulguin? Al~s
hores, crec que seria fer una discriminació quant a 
iniciativa legislativa que no seria bo estal:5lir ;om a 
precedent, perque la iniciativa legislativa la té quí la 
té, com ha dit el Sr. Huguet, perque l'Estatut l'hi dóna i 
perque el Reglament li concedeix. Complint el que diu 
l'Estatut i complint el que diu el Reglament, no crec 
que sigui de cap manera missió d'aquest Parlament 
interferir, com dic, en una tasca que és un dre': i és 
una prerrogativa que té el Govern. 

Voste ha dit, jo estic d'acord, que el Parlament 
ha de controlar l'acció del Govern, la qual cosa no 
vol dir que hagi d'interferir en l'acció del Govel'n, jo 
crec que aixo seria una cIara interferencia dins l'ac
ció del Govern en aquest sentit, per tant, ·nosalIres 
creim que no hi ha, que no hi ha motiu per donar 
suport a aquesta Proposició No de Llei, pero hi ha 
més, abundant en les raons que s'han dit aquí, que 
té a veure, a pesar, jo cree, que tothom ha fet aquí 
una ostentació de sensatesa, el Govern no ha prest!n
tat el Projecte de Uei com a Projecte de Uei, pcrque 
ha fet ús de sensatesa, voste diu que tots feim ús de 
sensatesa, ido cOl1~l"lucm knt ús de sensatesa, pero 
dins el que marca el Reglament. La Llei de Consells 

Insulars no té res més a veure amb la Llei El-;!ct.o~·al 
que qualsevol altra llei, una cosa és dir com s'h;:¡n 
d'organitzar eIs Consells Insulars, guines competencies 
poden tenir, i l'altra és quina ha de ser la composició 
del Parlament, com s'han d'elegir els parlamentaris, i 
crec que no té res a veure una cosa amb l'altra, és que 
per ventura deIs reSl1ltRts dA les ctiscllssions que ten
guem en els Consells Insulars sortirem més paritaris o 
més proporcionalistes? Jo pens que aixo esta en fundó 
d'altres parametres que no són aquests, i que, per tant, 
el moment adequat per fer-ho, quant que voste ha 
dit que seria bo saber, fins i tot, per donar la campo
sició del Parlament i la ' deIs Consells Insulars, el nom
bre de competen ces que tendran els Consells, aixo no 
es pot saber fins durant molt de temps. Mentre hi 
hagi competencies que tengui el Govern, hi ha possi
bilitat de ter lleis de transferencies de competEmcies 
als Cansells Insulars, no sabrem mai quines seran les 
competencies, quantes seran les competencies, i sí hem 
de fer un marc que sigui capa<;, que pugui assumir 
totes les competencies, pero creim, repetim, que no 
té gaire, gaire cosa a veure amb la Llei Electoral. 

Potser sí, a mi avui m'lla deixat Inés tranquil, que 
sí tengués a veure, perque darrerament estam obser
vant com certs grups estan canviant punts que parei
xien inamobibles, quant a Autonomia i potenciació 
de Consells Insulars, a mi m'ha agradat avui sentir 
que voste ha dit el nacionalisme de cada illa, perque 
pareixia que havia fuit, perque fins i tot ha paregut 
que certs grups estaven perdent les seves senyes 
d'identitat, amb benefici d'altres, molt afins ideolo
gicament, pero d'estructura totalment distinta, d'es
tructura centralista i vocació centralitzadora. 

La Llei Electoral ha de venir quan el Govern "ul
qui o quan un Grup Parlamentari, fent ús del que el 
Reglament li dóna, presenti una Proposició No de Llei, 
i el Parlament, per majoria, decidira sí o no la Pro
posició de Llei que véngui o el Projecte de Llei que 
véngui va endavant, jo he de dir que els que consen
tiren, i em referesc al Grup Socialista, en aquest cas 
concret, tenint majoría absoluta en el Congrés deIs 
Diputats, treure-Ia de l'articulat, per tornar-la posar 
d'actualitat, ho han volgut així. A l'Estatut d'Autonomia 
anava perfectament articulat aquest tema, no sé per 
quina raó, tenint 202 Diputats, els senyors socialistes 
varen consentir treure de l'articulat, dur-ho a una 
transitoria tornar posar de moda la paritat i la propor
cionalitat, jo he de confessar aquí que mitjan<;ant la 
nostra participació i negociació, contribuíem a elabo
rar aquest Estatut, bé sabem el que va costar arribi:lr a 
acords en aquest tema, tants d'esfo:n;os i sacrificis, i 
us parla un que en va fer molts, bé valien el caracter 
definitiu de l'Estatut i que no en parlassim més. Pero 
el joc democratic és aquest, enfrontem una nova nego
ciació i vegem que en surto Per tant, votarem que no a 
la Proposició No de Uei, que véngui el Projecte 'luan 
el Govern vulgui, i ho diu un representant d'un Grup 
a qui no interessa que véngui prest, pero que véngui 
quan el Govern vulgui, i, tal vega da, ens permetra, 
entre altres coses, descobrir el perque de certes acti
tuds i poder valorar certes intencions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. El Sr. FeIix Pons té la 

paraula. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 
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EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Sembla mentida com una qüestió tan innocent com 
s'ha plantejada i mínima, com s'ha plantejada la Pro
posició No de Llei del Grup d'Esquerra Nacionalista
PSM, pot donar lloc a aquesta magnificencia oraToria 
i debat, com el que estam assistint. 

Jo voldria tornar al que és la Proposició No de 
Llei, com a mínim per comen<;:ar, veurem com acaba
rem, perque aquí es pot acabar de moltes mane~·es. 1 
he de dir que creim que la Proposició No de Llei 11a 
quedat, en certa manera, desfasada pel temps trans
corregut des de la seva presentació i per la strnacló 
actual en que ens trobam. Tenim una Llei .ie Cün
sells Insulars practicament en tramitació, s'hallra de 
constituir, perque ja ha estat decidit així, la Ponencia 
conjunta per elaborar el Projecte de Llei de Consclls 
Insulars, sobre la base d'un document, esborrany, 
avantprojecte, o com se li vulgui dir, facilitat pel Go
vern, i no tenim cap Llei Electoral en marxa, ni intUI
da ni no intuIda, senzillament no se sap a quin llimb 
es pugui trobar, encara, la Llei Electoral. Per tant, la 
Proposieió No de Llei respon a un problema o a una 
preocupació que no esta plantejat en aquests moments, 
la Llei Electoral, demanar que es retardi, al marge de 
tots els problemes d'iniciativa legislativa que s'han 
exposat aquí, que compartim, no 1a falta retardar-la, 
es retarda tota sola, la Llei Electoral. es ret~rr1a tota 
sola i, segurament, es retardara bastant de temps, se
gurament tot el temps que faci falta per fer una Llei 
de Consells, perque, i aixo em sap més greu, creim que 
en aquest debat, clarament i obertament o encoberta
ment estan duent-se a aquesta Cambra, problemes de 
grups, i es digui o no es digui, aquests temes de la 
Llei Electoral, són, i la Llei de Consells, són dos temes 
que plantegen problemes interns a diversos grups i 
problemes de relació entre grups, i hem de dir que 
nosaltres en aquest tema ens abstenim, passam, com 
es diu avui en dia, ni la Llei Electoral ni la Llei de 
Consells Insularscausa el :q¡és mínim problema al 
Grup Parla:rliéntarl Socialista, al Partit SoCialista Obrer 
Espanyol, a la Féderaci6 Socialista Balear, ni intern 
ni extern, i, per tant, éreJm que aquí es du 1.ih debat 
que respon a 'uns problémes que no són d'interes ge
neral. I, per tant, nosaltres ens abstendrem totalment 
a la votació d'aquesiá Ptopé>sició No de Llei. 

Hi ha mótius d'úrgbncia pér · fer la LIei de ~on
sells Insulars i no hi ha cap motiu per postposar la 
Llei Electoral, i no hi ha, a parer nostre, motius :¡Jer 
vincular, coridicionar el. resultat de la Lld de Consells 
amb el contingut de la Llei Electoral. Com que: no es 
veu quina és exactament la connexió que hi pugui haver, 
quina és la dependencia del contingut de la Llei Elec
toral, respecte de la Llei de Consells~ Insulars, no es 
veu molt bé, fora d'aquests problemes que he dit, que 
són de grup o de partit, que puguin dur a plantejar 
una qüestió d'aquestes. 

Nosaltres, el tema de proporcionalitat-paritat el 
tenim resolt des de fa bastant de temps, i veim, veim 
que efectivament es va evolucionant i canviant, pero 
no en els canvis més espectaculars i recents, en aques
ta Cambra hi ha gent a tots els Grups que han can
víat i han evolucionat des de la proporcionaJitat, la 
paritat, la superproporcionalitat, l'extraparitat, la mi
niparitat i la miniproporcionalitat, han canviat tal S, 

no die que sigui un merit, no haver canviat, alerta, no 
die que sigui un roerit, el que die és que el Grnp So-

cialista a aquest tema el té resolt, i té resolt el tema 
deIs Consells, i també aquí veim que s'estan produint 
evolucions, ara es diu cap a la sensatesa o :::ap 2 la 
prudencia o cap a la cautela, ho varem exposar el dJa 
que varem dur el tema deIs Consells amb un:.l Inter
peHació, i varem recordar que efectivament hi havia 
unes filosofies bastan! diferenciades, i ara, sí que tal 
vegada sera possible un consens a la Llei de Consell,>, 
no perque el Grup Socialista hagi de modificar els 
seus plantejam ents, sinó perque sortosament veim 
que a altres gr ups a reserva de «rebro[s ndversales» 
que hem senth per aquí, a reserva d'aixo, sembla que 
sera possible anar a la sensatesa d'uns Consells Insu
lars centrats, si bé em preocupa que, de"prés d'haver 
sentit dir tantes vegades que els Consells eren les pe
ces i els pilars basics de les institucions d'aquesta Co 
munitat Autonoma, també he sentit dir al President 
d'aquesta Cambra que la institució i el pilar basic és 
el Parlament, convendria almenys eliminar els proble
mes semantics d'aquesta qüestió i tenir ben clar quin 
és el pilar basic i dedicar-nos a la construcció com
pleta de l'edifiei. 

Sres. i Srs. Diputats, com he dit, nosaltres no vo
lem entrar en problemes de grup, pero vull acabar re
cordant al Sr. Albertí, que s'ha estranyat de l'actitud 
del Grup Sociali.sta en el Congrés de Diputats, que te
nint majoria absoluta no hagués imposat una solució. 
El Sr. AlbertÍ té molt mala memoria, perque eH parti
cipava a la darrera fase d'aprovació i discussió de 
l'Estatut, no deIs de responsabilitats que havia tengut 
anteriorment, i sap que va set difícil la darrera etapa 
de la iniciativa autonomica, i sap que es va haver de 
combinar la prudencia, el consens, perque hi havia un 
procés d'iniciativa complicadíssim, i o el Grup Socia
lista no tenia aquesta majoria absoluta, i va ser el 
pacte i l'acord d'unes forces polítiques que fenien ma
joria absoluta en el Congrés deIs Diputats i altres for
ces que podien imposar el veto al procés d'iniciativa 
la que va determinar la neeessitat d'un acord, cosa 
que va dur a Una soludó de eorilpromÍs per tretire de 
l'artieulat de l'Estatut la solució definitiva del sistema 
electoral. ' 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gr~cies, Sr. Diputat. 
'Sí, per ci~e em demana la paraqla? 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Senzillament, per fixar la postura del nostre Grup 

Parlamentari, que no ... 
(RiaIles). 

EL SR. PRESIDENT: 
Em sembla molt bé, pero abans ho he demanat, 

i no ho tene anotat aquí. Té voste dret a utilitzar la 
paraula, pero no el tenc anotat. Passi voste a la tri
buna, disposa de deu minuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Si em permet el Sr. President, fare ús d'aquesta 

gracia sense passar a la tribuna, fins i tot. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té el seu dret. 
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EL SR. VIDAL JUAN: 
Bé, no, és que passa que avui havia d'intervenir, 

estava vist que havia d'intervenir per una qüestió se
rnantica i, vertaderament, abans ho hagués pogut fer 
quan s'ha parlat del semen i aquestes coses, pero ara 
crec que, vertaderament, és semantica, la qüestió. 1 
per unes puntualitzacions. Per tant, no vull esser una 
nota discrepant, i el nostre Grup aplaudeix, se solida
ritza amb aquesta sensatesa que s'ha dit aquí i que 
ha quedat plenament identificada per part de tots, 
perque estam completament d'acord amb el Grup Re
gionalista, amb el que ha dit, respecte de la seva pos
tura, i també estam amb el Grup Socialista, ara bé, 
voldríem aclarir, i aquí ve la qüestió que volia dir, que 
nosaltres no hem canviat, i el Grup Socialista, molt 
legítimament ha dit que tenia molt ciar el de la pro
porcionalitat i el del Consells Insulars, nosaltres també 
tenim molt clar el de la paritat i el del Consells In
sulars, pero com que avui ja hem dit que aquí no ana
vem afer debat de la Llei Electoral, i ha quedat com
pletament ciar, només dir que estarem amb la majo
ria, obviament, amb la postura del Govern de rebutjar 
aquesta Proposició No de Llei. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de les seves intervencions. 
Per que em demana la paraula? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, Sr. President, gracies. La deman per tres coses, 

no sé per quina me la pot concedir. 
(Rialles). 
És que avui el President esta en una forma terri

ble, vull dir, té pressa, faré via, ... 
(Rialles). 
Pero vaja, pot ser per aHusions, per contradiccions 

i per qüestió d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Voste dira. 
Faci ús de la paraula durant cinc minuts. Venga. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Bé, en primer lloc, volem, 

són unes coses molt breus, molt breus. Quasi gairebé 
telegrafiques. 

La primera, ja que es1am t01s de tanta sensatesa, 
Govern prengui nota, senyors del Govern prenguin nota 
d'aquesta sensatesa que tots els Grups Parlamentaris 
1enim, en aquest moment sobre Llei de Consells In
sulars i sobre Llei Electoral, no facin l'edifici a l'inre
vés, no comencin per la teulada, ja que voste ha par
lat de sole, jo parlaré de construcció, avui parlaré de 
construcció, no comencem per la teulada, sinó comen
cem pels fonaments. Pensem que primer convé treba
llar i definir el que seran els Consells Insulars i ajor
nar per després la Llei Electoral, perque la Llei Elec
toral ha de fixar, no només paritat o proporcionalitat, 
que aixo crec que tots els Grups ho hem estudiat i ho 
tenim pensat o almenys pareix que tots ho tenim de
cidit, sinó que també la Llei Electoral ha de definir el 
nombre de membres deIs Consells Insulars, i depen 
en part de les competencies perque el nombre de 
nlembres d'Eivissa i Menorca hagin d'augmentar o es 
puguin mantenir amb el nombre actual que ens sem
bla que pugui ser escafit segons, el futur que esperin 

els Consells Insulars. Per tant, amb aixo, sí que volia 
con1radir qüestions del Grup Socialista i qüestions 
del Grup Regionalista, en tant creim que sí hi ha una 
relació entre les dues coses. Pero, després d'aquesta 
crida a la sensatesa, que no hi hagi demagogia en aquest 
tema i que facem un edifici ben constrult i no voler 
posar a ningú entre espasa i paret, volant (,;ost:s qUt! 

per ventura pensa que vota el contrari, per aixo, pre
cisament, advertim al Govern que retiram la Proposi
ció No de Llei. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades de la seva intervenció. Queda reti

rada aquesta Proposició No de LleÍ. 
1.-6) 

1 passam al darrer punt de l'Ordre del Dia que era 
una Pregunta, la número 347 de l'any 85, que havia 
estat postposada al principi d'aquest debat, d'aquesta 
Sessió Plenaria. La Pregunta, l'ha formulada el Dipu
tat Sr. Joan Francesc Triay Llopis, del Grup Socialista, 
relativa als treballs i informació pública del Pla Es
pecial de Protecció d'Es Trenc-Salobrar de Campos. 

Té la paraula el Sr. Joan Francesc Triay Llopis. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Grades, Sr. President. Sr. Conseller d'Obres PÚ

blqiues, fa aproximadament deu mesos que aquesta 
Cambra va aprovar la Llei de Declaració d'Es Trenc, 
com a Area Natural d'Especial Interes, no com a Pare 
Natural, com vostes, amb molta falta de rigor, posen 
en el Decret de Mesures Urgents de suport a l'Ajun
tament en el Municipi de Campos. La Llei estableix 
que en el termini de tres mesas, com a maxim, s'ini
ciara la redacció del Pla Especial de Protecció de 
l'Area Natural i, fins i tot, aplicant les maximes for
malitats, quant a publicació per al Parlament i a pu
blicació en el Butlletí Oficial, doncs, han passat ja 
apraximadament si mesos. Per tant, li valia demanar, 
quin és l'estat actual d'aquests tr balls i quan podrem 
coneixer, a través d'una informaeió pública i, per tant, 
quan aprovaran, inicialment, el Pla Especial d'Ordena
ció d'Es Trenc, amb el qual estam jntel-essats, no tan 
soIs el Grup Parlamentari Socialista, sinó també, com 
poden imaginar, amplis sectors de la població de Ma
llorca. 

Moltel> gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Vol intervenir? 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. President, Sr. Triay, Sres. i Srs. Diputats. Jo 

valdria, en primer lloc, demanar excuses a la Cambra 
pel meu retard en el moment de comen~ar la Sessió i 
agrair que s'hagi volgut ajornar la resposta a aquesta 
Pregunta. Moltes gracies a tots i deman disculpes. 

Al Sr. Triay, d'una forma molt concreta, li puc 
contestar dient que els serveis tecnics de la Conselle
ria han elaborat, com a document de feina intern, un 
avanc; de planejament, esta ja elaborat i, en aquests 
moments, esta essent estudiat pels altres servicis de la 
matebca Conselleria i altres Conselleries que poden ve
nir afectades, de qualque forma, per aquest, per aquest 
Pla Especial d'Ordenació. L'estudi ja fa com un mes 
que l'estam estudiant, i jo ca1cul que l'aprovació inicial 
de la redacció definitiva del Pla Especial podría tenir 
lloc a finals del proxim mes, de l'abril, principis de 
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maig, immediatament sortiria informació pública, du
rant quinze dies, informa ció oficial i es podria apro
var, defini'.:ivament, el mes de juny, aproximadament. 
De tates formes, la informació que demanava, en con
cret, quan sortiria a informació pública, jo caleul que 
sera o a finals del mes d'abril o a principis del mes 
de maigo 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, vol intervenir? 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí, gracies, Sr. President. Li agraesc, Sr. Conse

ller, aquesta data, que tendrem molt present, de fi
naIs del mes d'abril a principis de maig, perque, com 
pot imaginar, el tema d'Es Trenc, no tan soIs ha estat 
un tema important en aquest Parlament i, per tant, 
intetessats tots en el seu desenvolupament, sinó que 
endemés és molt important, cree, per aI ParIament i per 
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als Grups Parlamentaris i per a l'opinió pública conei
xer, exactament, quina proposta fa el Govern de la Co
munitat Autónoma, en aquest primer Pla Especial de 
Protecció, ja que ens servira per poder jutjar i per po
der intuir quina sera realment la política de protecció 
que aplicara el Govern a tots els altres Plans Especials 
que suposam que necessariament haura de desenvoIu
par, arees potser manco conflictives, pero ja prote
gides urbanísticament a través de les Normes Subsi
diaries, i que requereixen un desenvolupament pos
terior. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Sres. i Srs. Diputats, donam per 

acabat aquest PIe i pos en el seu coneixement que el 
proxim PIe tendra lloc, si Déu ho vol, dijous de la set
mana que ve, dia 28. 

Bones tardes. 
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