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l.-Preguntes: 
1) R.G.E. núm. 370/85, presentada pel Diputat Sr. Enrie Ribas Marí, del Crup Parlamentari Socialista, 

amb la formulació següent: 
«En quina sítuació exacta es troba en l'actualitat l'estudi que la Conselleria de CulTUra va enco
manar als Serveis Tecnics, per tal d'Executar en fases els projectcs de Can Comasse:ma i es Cas
tell, ambdós al barrí de Dalt Vila, d'Eivissa?». 

2) R.C.E. núm. 390/85, presentada pe' Diputat Sr. Antoni Costa Costa, del Crup Parlamentari Socialista, 
anzb la formulació segiient: 

«Quina valoració fa la Conselleria de Comer{: i Indústria del «Salón de la Moda Ad-lid» celebrat 
recentment a Eivissa?». 
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3) R.C.E. núm. 387/85, presel1tada pel Diputat :ir. Enrie Ribas Marí, del Crup Parlamentari Socialista, 
amb la /ormll1ació següent: 

«Quina valomeió política fa la Conselleria de Cultura de la impossibilitat de reunir-se la Comissió 
del Patrimoni Histórico-Artístic d'Eivissa i Formentera, per falta de quórum en diverses ocasions, 
i quines actuacio/1s pensa dur a terme per tal de posar ti a aquesta situació?». 

4) R.C.E. núm. 391/85, presentada pel Diputat Sr. Antoni Carcias Coll, del Crup Parlamentari Socialista, 
amb la fonnulació següent:;· . 

"Quines mesures ha pres la Conselleria d'Agricultura i Pesca davant la proliteració i augment de 
la processionaria del pi?". 

5) R.C.E. núm. 389/85, presentada pel Diputat Sr. Francisco Cómez Sabrido del Crup Parlarnentari So-
cialista, amb la formulació següent: 

"Qllines causes documentades motiven els grans retards pradults en les transferimcies al Consell 
Insular de Menorca deIs fons destinats a les Cuarderies Francesc de Borja Moll de Ciu!ade/la i Mag
dalena Humbert de Maó, la gestió de les quals té delegada l'esmentat Cansell?". 

6) R.C.E. núm. 392/85, presentada pel Diputat Sr. Enric Ribas Marí, del Crup Parlamentari Socialista, 
amb la formuLació següent: 

"Per quin motiu la Conselleria d'Interior s'ha dirigit al Ministeri d'Administració Territorial soHi
cilal1t que 1'actuClI Dipositari del Consell Insular anas en Comissió de Serveis a l'Ajuntament de 
Sal?! loan Btlplisla d'Eivissa, sense que el Consell Insular ni el mateix interessant en tenguessin 
c011eixement? ». 

7) R.C.E. núm. 371/85, presentada pel Diputat Sr. Sebastid Serra Busquets., del Grup Parlamentari Es-
querra Ncwionalista-PSM, amb la form:ulació següent: . 

"Quin tUl'zcionament té i quina promoció s'ha fet i es ta de [,Escola de Voleibol que el Covern 
de la Comurrilal Autónoma subvenciona en el Club Son Amar?". 

8) R.C.E. núm. 393/85, presentada pel Diputat Sr. Francisco Cómez Sabrido, del Crup Parlamentari So
cialista, amb la formulació següent: 

Quines causes tonamentades motiven els grans retards prodults en les transterimcies al Consell 
Insular de Menorca deis fons d'ajuda de l'extingit Fons Nacional d'Assistencia Socia1?». 

9) R.C.E. núm. 388/85, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc Triay Llopis, del Crup Parlamentari So-
cialista, amb la fonnulació següent: . 

"Té previst el Govern de la Comunitat Autónoma elaborar i aprovar q/Lalque dia un Pla de Car
reteres de les Illes Balears, i sotmetre'l a debat i resolució d'aquest Parlament?». 

10) R .C.E. núm. 394í85, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc Triay Llopis, del Crup Parlamentari So-
cialista, amb la formulació segiie1'lt: 

«Quon es/areL acabat «L'Esludi d'Arees a protegir a Balears" adjudicat pel Covern de la Comu
nitat Autónoma a proposta del Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, a l'entitat 
<c[nstituto de Estudios Ecológicos (INESE)" en data 16 de tebrer del 1984?». 

1I.-Mocions: 
1) R.C.E. núm. 397/85, presentada pel Crup Parlamentari Socialista, congruent amb la Interpez.zació 

R.C.E. núm. 265/85, relativa a la Potítica del Covern Autónom en materia de Turisme. 

III.-Dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Cenerals sobre la Proposició de Llei de Modifica
ció de l'artide 63 de la Compilació de Dret Especial. 

IV.-Debat de Presa de Consideració de la Proposició de Llei presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Na
cionalista-PSM (R.C.E. núm. 294/85), relativa a l'Albufereta de Pollenfa com a Area Natural d'Espe
cial Interes. 

V.-Proposicions No de Llei: 
1) R.C.E. núm. 276/85, presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa a la utilit

zació d'herbicides i d'altres productes tóxics a la pagesia. 
2) R.G.E. núm. 277/85, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa al Centre 

d'Interes Turístic Nacional de Cala'n Túrqueta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bones tardes. Comen<;:a la Sessió. 
Per part del Grup Polític Esquerra Nacionalista

PSM s'ha fet arribar escrit a aquesta Presidencia, en 
el qual demanen l'ajornament o postposició pel prO
xim PIe deIs punts inelosos dins I'Ordre del Dia, que 
són els següents: el 294/85 i el 277/85, aro coro la Pre
gunta 378, també. Per tant, sotmet a la Cambra si 
presta el seu assentiment a la modificació de l'Ordre 

del Dia, passant aquests tres punts a la proxima Ses-
sió. 

Hi ha l'assentiment. 
Per part del Govern i a l'empara del que estableix 

l'article 149, apartat 4, se m'ha fet saber la necessitat 
de retirar, també de l'Ordre del Dia, postposant-Ies a 
un altre proxim, les Preguntes números 389, 371 i 393, 
que havia de contestar el Conseller de Sanitat que, 
per raons de professionalitat, és a Madrid. 
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3) R.G.E. núm. 387/85, presentada pel Diputat ~r. Enric Ribas Mad, del Grup Parlamenlari Socialista, 
amb la tonnulació següent: 

«Quina valoració política ta la Consell eria de Cllltura de la impossibilitat de reunir-se la Comissió 
del Palrimoni Hisforieo-Artístie d'Eivissa i Forment era, per falta de quorum en diverses oeasiol'lS, 
i quines actuacions pensa dur a terme per tal de posar ti a aquesta situaóó?». 

4) R.G.E. núm. 391/85, presentada pel Diputat Sr. Antoni Gareias eoll, del Grup Parlamentari Socialista, 
amb la tormulaeió següenl: 

"Quines mesures ha pres la Conselleria d'Agrieultura i Pesca davant la proliferació i augment de 
la proeessionaria del pi?». 

5) R.G.E. núm. 389/85, presentada pel Diputat Sr. Francisco Gómez Sabrido del Grup Parlamentari So-
cialista, amb la tormulació següent: 

«Qllines causes doeumentades motiven els grans retards produ"its en les transferencies al Consell 
l11Sular de Menorca deis fon s destinats a les Guarderies Francese de Borja Moll de Ciutadella i Mag
dalena Humbert de Maó, la gestió de les quals té delegada l'esmentat Consell? ». 

6) R.G.E. núm. 392/85, presentada pel Diputat Sr. Enric Ribas Marí, del Grup Parlamentari Socialista, 
amb la tormulaeió següent: 

"Per quin motiu la Conselleria d'lnterior s'ha dirigit al Ministeri d'Administració Territorial soHi
eitant que ['actual Dipositari del Consell 1nsular anas en Comissió de Serveis a l'Ajuntament de 
Sant loan Baptista d'Eivissa, sense que el Consell Insular ni el mateix interessant en tenguessin 
cOl1eixement?». 

7) R.G.E. núm. 371/85, presentada pel Diputat Sr. S ebastia Serra Busquets, del Grup Parlamentari Es
querra Naeionalista-PSM, amb la formulació següent: 

«Quin funeionam ent té i quina promoció s'ha fet i es fa de l'Escola de Voleibol que el Govern 
de la Comunitat Autónoma subvenciona en el Club Son Amar?». 

8) R.G.E. núm. 393/85, presentada pel Diputat Sr. Francisco Gómez Sabrido, del Grup Parlamentari So
cialista, amb la formulació següent: 

Qllines causes fonamentades motiven els grans retards prodults en les transferencies al Consell 
Insular de Menorca deis fons d'ajuda de l'extingit Fons Nacional d'Assistencia Socia/?». 

9) R.G.E. núm. 388/85, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc Triay Llopis, del Grup Parlamentari So
cialista, amb la formulaeió següent: 

"Té previst el Govern de la Comunitat Autónoma elaborar i aprovar qllalque dia un Pla de Car
reteres de les Illes Balears, i sotmetre'l a debat i resolució d'aquest Par/amen t? ». 

10) R.G.E. núm. 394í85, presentada peZ Diputat Sr. loan Francesc Triay Llopis, del Grup Parlamentari Sa-
cialista, amb la formulació següent: 

"Qumi estara acabat "L'Estudi d'Arees a protegir a Balears» adjudicat pel Covern de la Comu
nitat Autónoma a proposta del COrlseller d'Obres Públiques i Ordenaeió del Territori, a l'entitat 
"Instituto de Estudios Ecológicos (INESE)>> en data 16 de' febrer del 1984?». 

II.-Mocions: 
1) R.G.E. núm. 397/85, presentada pel Crup Parlamentari Socialista, congruent amb la InterpeHació 

R.C.E. núm. 265/85, relativa a la Potítica del Covern Autol1om en materia de Turisme. 

IIl.-Dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals sobre la Proposició de Llei de Modifica
ció de l'article 63 de la Compilació de Dret Especial. 

IV.-Debat de Presa de Consideració de la Proposició de Llei presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Na
cionalista-PSM (R.G.E. núm. 294/85), relativa a l'Albufereta de Polle11fa com a Area Natural d'Espe
cial Interes. 

V.-Proposicions No de Llei: 
1) R.G.E. núm. 276/85, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa a la utilit

zació d'herbicides i d'altres productes tóxics a la pagesia. 
2) R.G.E. núm. 277/85, presentada pel Crup Parlamentan Esquerra Nacionalista-PSM, relativa al Centre 

d'Interes Tunstic Nacional de Cala'n Túrqueta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bones tardes. Comen~a la Sessió. 
Per part del Grup Polític Esquerra Nacionalista

PSM s'ha fet arribar escrit a aquesta Presidencia, en 
el qual demanen l'ajornament o postposició pel pro
xim PIe deIs punts inelosos dins l'Ordre del Dia, que 
són els següents: el 294/85 i el 277/85, així com la Pre
gunta 378, també. Per tant, sotmet a la Cambra si 
presta el seu assentiment a la modificació de l'Ordre 

del Dia, passant aquests tres punts a la proxima Ses
sió. 

Hi ha l'assentiment. 
Per part del Govern i a l'empara del que estableix 

l'artic1e 149, apartat 4, se m'ha fet saber la necessitat 
de retirar, també de l'Ordre del Dia, postposant-les a 
un altre proxim, les Preguntes números 389, 371 i 393, 
que havia de contestar el Conseller de Sanitat que, 
per raons de professionalitat, és a Madrid. 
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I.-l~ntrant a la tematica inelosa a l'Ordre del Dia, la 
prUnera Pregunta és la número 370/85, presentada pel 
Diputat Sr. Enrie rubas Mari, del Grup Parlamentari 
socialista, delOananl en quina situació exacta es troba 
en l'actualitat l'estudi qu la Conselleria de Cultura va 
encornanar al,s serveis teenl s per lal d 'executar en fa
ses els projectes de Can Comassema i Es Castell, amb
d6s en eL barrí de Dalt Vila d'Ejvissa. 

Té la paraula el Diputat Sr. Enrie Ribas Marí. 

EL SR. RIBAS MARi: 
Moltes grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

EL SR. RIBAS MAR!: 
Fa un. any vaig fonnular una Pregunta al Sr. Con

selle!" de Cultura, relativa preci arnenl a les previs ions 
que tenia el Govern entorn a aquests dos edilicis d'Es 
Ca lell i Can Comassema, i en aquella oeasió se'm va 
conlestar, en P Ie, que COlO que les quantitats amb 
que es eolOptava en aqueUs moments eren bastanl pe
tites per acomelre el Projecte en la scva totalitat, que 
s'havia encomenat a ls erveis tecnics de la Conselleria 
la l'edacció o I'es tudi, millor dit, l'estudi, per fa s 
d'aqucsts projectcs i que, f ins i tot, lIna vegada que 
es tcngué el Pressupo 1 acabat, que es miraria a veure 
la pm;sibilitat qu hi llavia d'acometre aquests projectes 
en alguna fase jnicia l. La Pregunta és en quin estat 
estan actualment aquests estudis de fases. 

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

Ribas, jo li he de dir que dia 2 d'abril passat es va 
firmar un conveni amb el Ministeri de Cultura, en el 
qual el Ministeri es compromet a fer una inversió de 
75.000.000 Pts. a la Casa Comassema d'Eivissa i a Es 
Castell d'Eivissa, 55.000.000 Pts. Amb aixo, entenem 
que aquells estudis previs que s'havien fet, es va pren
dre la decisió d'anar cap a aquest altre camí, vista 
la bona disposició del Ministeri de Cultura quant a les 
aportacions d'aquestes quantitats, havent-se firmat, 
com die, aquest conveni dia 2 d'abril i estant pendent 
de publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat. 

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

EL SR. RIBAS MARi: 
Sí, jo entenc que no es contesta la Pregunta que 

he fet i que aixo esta en la línia d'altres actuacíons del 
mate ix Conseller, en relació a al tres Preguntes que tam
bé he formulat. El dia 20 de novembre de l'any passat, 
formulava una aItra Pregunta també, precisament, en 
demanda de contestació per escrit, soHicitant en quin 
estat es taven aquestes fases i la contestació que se'm 
va donar, en data 7 de gener, o sigui que en aquest 
cas no es va seguir aquesta norma que sembla que és 
habitual de comptar el període deIs 20 dies, una vega
da que comen¡;a el període de sessíons, en aquest cas 
se'm Va contestar abans d'hora, fins i tot, pero no 
Se 'm contestava, és a dir, no se 'm deia com estaven 
les fases, ara se'm diu que les fases s'han suprimit, o 
sigui, que no es tenen en compte, que ja no serveixen, 
a mi m'agradaría saber, aquest estudi si es pot con-

suItar, si es pot veure, encara que no s'hagi aplicat, 
perque em tem, i aixo seria molt més greu, que aixo 
que se'ns va dir l'any passat que s'havia encomenat 
un estudi als servicis U:cnics, tal vegada, va ser una 
sortida per sortir del pas, pero que potser i és molt 
probable que no s'hagi arribat afer aquest estudi, per 
tant, jo demanaria, en tot cas, que es pugui consultar 
aquest estudio 

EL SR. PRESIDENT: 
Té ús de la paraula el representant del Govern. 

EL SR. GILET GIRART: 
President. Jo li repetesc que el que s'ha aconseguit 

és que el Ministeri de Cultura faci una inversió ai Can 
Comassema de 75.000.000 Pts. per a realització d'obres 
ele restauració i en Es Castell d'Eivissa de 55.000.000 
Pts., independentment del que la Conselleria, el Go
vern amb els seus pressuposts de restauració pugui fer 
amb altres obres i no concretament aquestes. És a dir, 
que jo li con test clarament, a partir d'ara, el Ministeri 
de Cultura amb aquestes inversions realitzara els pro
jectes de res tauració d'aquests dos punts concrets, 
d'aquests e10s monuments concrets, tenint molt present 
que al tema de Can Comassema hi ha el de la donació 
Puget i, per tant, és urgent que ho faci , i el Ministeri, 
i el Ministre, concretament, en té coneixement d'aixo. 

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

1.-2) 
Entram a la Pregunta següent, que és la 390 que 

formula el Diputat Sr. Antoni Costa Costa, en relació 
al «Salón de la Moda Ad-lib». 

Té la paraula el Sr. Antoni Costa Costa. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La Pregunta va 

encaminada, efectivament, a saber la valoració que fa 
del «Salón de Moda» que es va celebrar recentrnent a 
Eivissa, la Conselleria de Comer~ i Indústria, i li agrai
ria molt que no fes una contestació co~ la que he 
sentit ara d'un aconseguiment que ja estava plasmat 
als Pressuposts de l'Estat abans que aquest ConselIer 
entras, voldría que em contestas, si pot ser, puntual
ment. 

EL SR. OLIVER MUT: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Bé, jo Ii he ele 
dir, Sr. Costa, que la valoració és positiva, s'ha de dir 
que hi han anat uns 300 compradors registrats, és a 
dir, perque ens entenguern que varen deixar les seves 
senyes d'identitat de comprador a l'entrada del «sa
lón», les vendes han variat bastant respecte als expo
sitors, cosa que normalment sol succeir a totes les fires 
o «salons», u'hi ha hagut que han venut molt bé i 
aItres que, per una aItra part, han contractat, el nivell 
de contractació ha estat baix, pero, així i tot, pens que 
l'avaluació, globalment, és positiva, pens que el «salón» 
és valid i que, per una altra part, el patronat de la 
«moda ad-lib» d'Eivissa esta conven<;ut que aquest «sa
lón» de cada any pot anar a més. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Diputat Sr. Antoni Costa. 
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EL SR. COSTA COSTA: 
Sí, Sr. Presidenl. Moltes de gracies. El que ha estat 

clar és que, feetivamenl, la gent d'Eivissa es ta con
ven~uda que aqucsL <isa lón» pOI a11ar El més, i pot anar 
a molt més, cnse cap dl.1bte, si ha organilza aquesta 
Conselleria de Comen;: i Indústria, aixo també és una 
apinió gener ttlitzada dins e l sector. Jo no é 1'01 ¡nió 
favorable que té vos t ' sobre que és una organitzaciú 
correcta, pero une xifl"cS donades a la premsa pels 
responsabJes d'aquest «salón», que serien 500 els cam
pradors que ja havien confirma la va assist n ia, 
quao, en realitat. i segor1s x i[res el J Patronal d'Eivissa, 
són. varen esser 17 o 18 els que hi varen assistir. Jo 
no é si voste el que pretenen amb aqú:cst «salón/l, real
ment, no és vendre moda, sinó fer imatge interna d'un 
Conseller, perque ja em contaran si no, quin és el sen
tit de convidar premsa no especialitzada, premsa re
gional a un «salón» que esta fet per vendre, d'organit
zar sopar a un «salón» que és absolutament mercantil 
i de fer una serie d'actuacions que semblen molt més 
de propaganda i de promoció personal que no una 
acció tendent a incrementar el nivell de vendes d'a~ 
questa moda. A part d'altres arbitrarietats que m'han 
arribat, com certes concessions de reportatges foto
grafics, que s'han desestimat ofertes molt més eco
nómiques amb les mateixes condicions i altres coses. 
Jo, si voste fa una valoració positiva d'aquest «salón», 
he de felicitar el seu optimisme, perque realment és 
molt gros. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sr. President. Voste no té les dades molt dares, 

Sr. Costa, que siguin 17 o 18, jo aixo crec que és una 
ninada que es digui aixo, jo li puc assegurar que són 
quasi 300 compradors que varen deixar les seves se
nyes d'identitat a l'entrada del «salón»·í, endemés, una 
cosa, en que també va equivocat, no ho organitza la 
Conselleria de Comen; i Indústria, aixo ho organitza 
IFEBAL, crec que estam d'acord, pero no hem de vo
ler, aquí, fer un poc de demagogia i enganar la gent. 
La premsa especialitzada, hi havia revista especialitza
da, n'hi havia 9, concretament. Que ... Bé, no ho sé, 
m'ha dit tantes coses de falta d'organització, que si 
creu que ai~o, la valoració no és positiva, pero jo li 
dic que sí. El que ha de fer IFEBAL, i el que es fa 
a totes les fires, les entitats ferials, és posar tots 
els mitjans a disposició deIs expositors, pero no és res 
més, i fins aquí tot el que cerca IFEBAL varem en
viar un maerling que, com voste sap, va arribar a 
16.000 boutiques a tota Espanya, pero si l'expositor 
creu que l'organització li ha de dur els clients a ca 
seva a comprar, aquí el que passa és que els exposi
tors s'han d'organitzar una miqueta més, i han de 
tenir un poc de sentit d'empresariat i convidar, com 
fan tots els bons empresaris, també als seus compral 
dors, i no limitar-se al fet que l'administració, en 
aquest cas IFEBAL, estigui duent tots els compradors; 
són ells mateixos els que s'han d'organitzar i, com die 

i repetesc, IFEBAL ha de posar tots els mitjans a dis
posició deIs expositors. 
. Grades. 

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

1.-3) 
Passam a la Pregunta següent que és la 387 que 

formula el Sr. Enrie Ribas Marí, en relació a reunions 
de la Comissió de Patrimoni Historico-artístic d'Eivis
sa i Formentcra. Té la paraula el Sr. Enric Ribas 
MarÍ. 

EL SR. RIBAS MAR!: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, una altra ve

gada una Pregunta que atany la seva area, en aquest 
cas cree que la pregunta és bastant clara. últimament 
hi ha dificultats molt concretes perque la Comissió del 
Patrimoni Historico-artÍstic d'Eivissa es reuneixi per 
falta de quorum, la pregunta és quina valoració polí
tica fa d'aquestes dificultats i del funcionament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Jo contestaré al Sr. Ribas 

i esper que la replica no véngui de part del Sr. Costa. 
Li he de dir que les Comissions de Patrimoni no són 
comissions polítiques, sinó administratives, s'ha~ pro
du"it una serie de coincidencies quant als senyalaments 
i aquestes coincidencies s'intentaran subsanar, millor 
dit, que no es produesquin més i, a partir d'aquí, 
s'adoptaran les mesures necessaries perque no hi hagi 
aquesta problematica quant al quorum. 

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

EL SR. RIBAS MAR!: 
Sí, Sr. President. Sr. Conseller, jo crec que aques

ta valoració és una valoració bastant superficial, per
.que que em digui voste que hi ha hagut problemes de 
coincidencies, és cert, hi ha hagut problemes de coin
cidencies, pero aquesta Comissió, si no vaig errat la 
formen 13 persones, de les 13 persones, habitualment, 
i quan dic habitualment vull dir que hi vagin d'una 
forma fixa, només hi van 4 persones d'una forma fixa 
que sempre hi siguin i, logicament, aixo em pareix que 
és molt simple voler-ho llevar de damunt dient que 
simplement és un problema de coincidencies. Hauríem 
d'estudiar per que hi ha persones que habitualment 
no hi van, i, possiblement, s'haurien de cercar també 
raons, no només en les coincidencies, sinó possible
ment en les poques responsabilitats que se li han en
comenat a la Comissió del Patrimoni, les poques pos
sibilitats que té d'elevar propostes, fin s i tot, almenys 
no n'ha fet ús d'aquestes possibilitats que té d'elevar 
propostes. Per una aItra banda, la falta de suport que 
té per part del Govern en temes en que els Ajunta
ments, com és l'Ajuntament d'Eivissa, en el cas, per 
exemple, de la pujada del carrer de LIeó, o l'Ajunta
ment de Sant Josep, recentment, en un edifici que 
estava dins la zona de protecció o d'influencia, no sé 
com es diu exactament, perque estava prop de l'Esglé
sia de Sant Josep, tampoc no ha fet cas, l'Ajuntament 
a la Comissió del Patrimoni Historico-artístic, i el Go
vern tampoc no ha fet cap actuació directa per donar 
suport a la Comissió del Patrimoni Histórico-artístic i 
per obligar els Ajuntaments que tenguin en compte les 
seves decisions com correspon. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula? 
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EL SR. GILET GIRART: 
Sí. Gracies, Sr. President. Jo li he de dir, Sr. Ri

bas que la legislaeió en aquesta materia és molt eom
ple~a, molt abundant, molt contradictoria, en certes 
ocasions, i que, de cap de les maneres, admet que per 
part de la ConselLeria d Cultura no s'hagi donat su
port a les. Comissions de Patri~noni, ja no la d'Eivissa, 
sinó, fíns 1 tol, la de M norca 1 la de Mallorca, que les 
aetuacions són evidents i han estat evidents, fins i tot, 
arub despla-¡;aments d'aquest Conseller a parlar amb 
Ajuntaments concrets per veure de resoldre aquests 
temes, sigui del carrer Lleó, sigui d'un aItre, qualsevol 
altre, i que tot aixo, com tractant de Comissions de Pa
trimoni, com tractant de defensa del Patrimoni, imposa 
ben c1arament la necessítat d'una nova Llei de Pa
trimoni o d'una Llei de Patrimoni, millor dit, d'aquesta 
Comunitat Autónoma i, en aquest sentit, s'esta fent 
feina, i aixo és una de les mesures que es prendran 
als fins i efectes de solucionar tota aquesta proble
ruMica. 

Res més i moites gracies. 

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

1.-4) 
La Pregunta següent és la 391 que formula el Dipu

tat Sr. Antoni Garcias CoIl, en relació a la processio
naria del pi. Té la paraula el Sr. Antoni Garcias. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Sí, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Plantejam aquesta pregunta perque, durant aquests 
darrers anys, s'ha vist que hi ha hagut un augment 
molt important d'aquesta enfermetat del pi, la proces
sionaria del pi, hem vist, que ha estat devastant, du
rant aquest any, moltes zones que pareixia que havien 
estat, diríem, aturades d'aqueixa enfermetat, i per aixo 
demanam al Govern quines han estat les mesures que 
ha pres davant aqueixa prolifera ció i augment de la 
malaltia i, si no n'ha presa cap, quines pensa prendre 
a partir d'ara. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Digui. 

EL SR. SIMARRO MARQU:f:.S: 
Sí, Sr. President. Sí, primer de tot, jo no estic d'a

cord amb aquest increment total de la processionaria, 
sinó que ha estat d'una forma local, el tractaments que 
s'estan fent, durant una serie d'anys, són, primer un 
tractament amb avioneta, que s'ha fet durant una se
rie d'anys, el primer que es va fer és el 81, que es va 
fer des de la Costa deIs Pins fins a la banda de Lluc
major, fins a S'Arenal, seguint tota la costa. El 82 es 
va fer tota la banda de San ta Pon~aJ Andratx i Calvi., 
i el 83, de la can-etera ele Sineu cap al nord, tota la 
banda nord, i I'any pas at es va fer des de la carretera 
de ineu fins a la ca rretera e Ma nacor, la p rl cen
tral. L'efectivitat, practicament, d'aquests tractaments 
dura de l'ordre de 3 o 4 an)' , vol cliL" que, en aqu e t 
moments, alla on hi torna haver invasió és alla on es 
va ter la primera vegCl da, o sigui la banda de Llue
majar, S'Arenal, Santanyí, etc. En canvi, les aitres ban
des han estat bastant controlades fins ara. Tnrl pnpr¡
dent d'aquest tractament aeri que es fa, es reparteixen 
una serie de cap ses amb materials sexuals que ~un 
efectius, praeticament, després d'aquest tractament, o 

sigui, quan no hi ha una gran proliferació de proces
sionaria. L'any passat, amb un pressupost que teníem 
de 700.000 Pts., teníem per cobrir 2.000 hectarees, es 
varen subvencionar, practicament, amb la meitat del 
cost, de cada una de les cap ses es feien hormones, a 
l'agricultor li va costar 200 Pts. la capsa, i, a pesar de 
tota la divulgació que s'esta fent, n'han sobrades, n'han 
sobrades poques, de l'ordre de 415 unitats que s'ajun
taran a les d'enguany. 1 independent també, d'aquest 
tractament, hi ha la reeomanació de la destrucció de 
bosses i aixo, amb escopetes o amb els mitjans que 
hi ha. Vol dir que s'esta fent aquest tractament d'una 
forma continuada, independent del tractament també 
que s'ha fet a Menorca, i localització de l'any passat a 
un nudi que hi va¡ haver a Eivissa, i es continuaran 
tent en anys segiients, segons la intensitat de l'atac i 
la zona determinada que sigui. 

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

EL SR. GARCIAS COLL: 
Sí. Gracies, Sr. President. No, no puc compartir 

J'opinió del Sr. Simarro, perque gairebé qualsevol que 
ha recorregut, en aqueix any, qualsevol lloc, per ven
tura, principalment les zones de Llucmajor, Santanyí, 
Manacor, són les més afectades, pero sí que hi ha 
hagut un augment molt important a tota Mallorca. Jo 
el que crec és que les mesures que crec que pensa 
seguir són mesures que, per ventura, no han donat el 
resultat que toca, per ventura no, quasi segur que no 
han donat el resultat que toca. Després el tema de les 
hormones cree que no ha tengut la publicitat neces
saria, és a dir, no basta que es faci una exposició per 
part del Conseller dient que hi ha aixo a disposició 
deIs pagesos, sinó que, per arribar als pagesos són ne
cessaries moltes d'altres accions, i cree que els page
sos han adquirit poe el sistema de les fero-hormones, i 
aixo també ha provocat que hi hagi aquest augment, 
i, després, també, hem de posar entre parentesis el sis
tema deis plaguicides, diríem, de les avionetes, jo crec 
que cercant nous sistemes i adaptant-los amb un se
guiment continuat, com pot esser tot el sistema de les 
fero-hormones, podia esmenar els resultats, ara crec 
que sí segueix amb aquesta mateixa política que ha 
dit que han estat duent durant tots aquests anys, crec 
que la invasió sera molt més grossa, i creo que aquest 
problema el resoldrem, i sera una perdua molt impor
tant per a la nostra illa. 

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

vern? 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, r especle a la qüestió que no s'ha avisat, s'ha 

avisat, i s'han posat oficis a tots els Ajuntaments, a 
totes les Cambres Agraries, a les Cooperatives i, ende
més, a tots els SindicClts Agraris , se'ls ha donat tota 
aquesta informació i, endemés, de tot aixo, a tots els 
diaris i a la Televisió Balear, precisament, perque es
tassin informats els particulars. Respecte als procluc
tes, no sé si se'n recordara que la primera vegada es 
va fer amb uns productes toxics i hi va haver un gran 
mal, vaja, fins i tot, per ca<;a i peixos; s'ha anat selec
cionant el producte, actualment s'utilitza un que no
més el que fa el Dimilín, vaja, no comercial en aquests 
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momcnts, que només n'hi ha un, que cnguany espe
r~ml que n'hi hagi Ull parell de cases comelTials més, 
que aquest el que fLl és impedir la [ormació de quitina 
a les !Dudes, i que n'hi hLl un altre que ha sortit com a 
novec1at, peró que, de momen~, només farem unes pro
\'CS , pergue és una bacteria, que pareix parásita ele la 
processionaria, ciar, no sabem els efectes residuals que 
pot tenir, és més perillós i, endemés, bastant més ear; 
farem unes proves enguany i continuam amb aquesta 
línia. Vol dir que els productes que s'utilitzen són els 
més moclerns que existeixen i que no hi ha més possi. 
bi litats que fer aixo, que fer una volacla contímla per 
tO~a l'illa, cosa que, en aguest moment, en fi, no estam 
en condicions de fer-la. He de fer 0 saber, també, una 
alLra qüestió, que la plaga té una a'utodefensa ella ma
teixa, que quan s'enterra, tal vegada, no torna sortir 
1'any següent, precisament, perque ha impedit massa 
el pi, no té menjar, pero vaja, aixo seran explicacions 
tecniques, i que elespres rebrota al cap de dos o tres 
anys. Vol dir que és molt difícil, el'un any per 1'altre, 
fer unes prevencions de campanya per poder tenir 
1'exit adequat. 

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

l.-S) 
(Postposada proxim PIe). 

1.-6) 
Passam a la pregunta segi.ient, que és la 392 que 

formula el Diputat Sr. Enrie Ribas Marí, en relació al 
Depositari del Consell Insular, en una Comissió de 
servici del Depositari del Consell Insular. Té la parau
la el Sr. Enric Ribas. 

EL SR. RIBAS MARí: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, 

fa cosa d'un mes el Conse1ler d'Interior es va dirigir 
al Ministeri d'Administració Territorial, soHicitant que 
es nomenas, en Comissió de Serveis, l'actual Dipositari 
del Consell Insular, per anar a l'Ajuntament de Sant 
Joan que té greus problemes amb el tema de deposita
ries. La pregunta és, per que es va fer aquest escrit 
sense que en tengués coneixement ni el mateix Con
sell ni l'interessat. 

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

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Sí, Sr. President. Sr. Ribas, la seva pregunta la 

podria contestar molt rapidament, la primera part d'a
questa pregunta podría dir que es va dIrigir la Con
selleria d'Interior a la Direcció General d'Administració 
Local perque ha va demanar el batle de Sant Joan. I 
a la segona part, és a dir, sense que ho sabés el Con
sen Insular d'Eivissa-Formentera ni el mateix interes
sat, cree que aixo necessita matisacions. 

En primer 110c, li faré un poe d'historia. La Con
seneria va rebre un escrit del batle de Sant Joan Bap
tista, de data 3 d'octubre del 84, en que Ji deia «esta 
Alcalclia» -a l'escrit, després d'exposar els motius
«esta Alcaldía solicita de la Dirección General de Admi
nistración Local se nombre en Comisión, etc., etc., 
etc.». «Esta Alcaldía solicita», bé, si «esta alcaldía so
licita», varem creure que aixo era una comunicació 
dient, perque ho sapiguem vostes, els ho direm, i es va 

arxi\'Llf. La COJ1scl1<.:ri;) sahia, pcdectament, el que pas
S;)\,LI ~ l'Ajunlament de Sant Joan Baptista, feia temps 
que la cusa cst,1\'a en mana, i ho sabiLl, d'aquests pos
siblcs crrOfS, per no (Jir una a ltra cosa, perquc fins 
que hLlgi passLlt el Jutjal per damunt no sé sap, no es 
podrá dir, sLlbia, perfcc l amen l, el que hi havia. Poste
riorment, el mes de febrer, el bLltlc vengué aquÍ i cle
mLln3. que, per conducla ele la Conselleria, es donas 
suport a aquesta petició, perc¡ue, enelem¿s , pareixia 
que aIla no havien rebut J'escrit. Va dir, i era ver, que 
el Consell Insular d'Eivissa-Formentera tenia notícia 
c\'ai,ó, i que l'intcre<.;sat també tenia notícia d'aixo. El 
que potser és que hi hagi un pctit error que si assessor 
o si en comissió, pero sí en tenia coneixement. Alesho
res, la ConseIleria c]'Interior es va dirigir a la Direcció 
General d'Administració Local i, reproduint aproxima
dament el mateix ofici, el va enviar a1la, sabent que 
aquest c1estí no el poelia fer la Direcció General sense 
que contestas, sense consentiment, tant de la Corpo
ració d'Eivissa-Formentera, com de l'interessat, i. efec
tivament, la Dirccció General es va dirigir al Consell 
Insular d'Eivissa-Formentera, demanant la seva confor
mitélt. Jo tenc notícia que la d'Eivissa, el Consen Insu
lar cl'Eivissa ha clonat una conformitat a un assessora
men t, no al que demanava l'escrit, o sigui, a una 
agregació, i, per tant, si ha donat aquest consentiment, 
que és previ al destí que ha de fer, precisament, la 
Direcció General d' Administració Local, segons la le
gislació actual i, alesbores, no hi ha res, cree jo, del 
que voste demana, sinó que és al contrari. · 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Enrie Ribas, vol intervenir, Sr. Diputat? 

EL SR. RIBAS MARí: 
Sí, Sr. Presiden t. Jo cree que sí que és eom dic 

jo, perque, realment, si se soHicita, encara que sigui 
per part ele I'Ajuntament de Sant Joan, que aquesta 
persona vagi en Comissió de Serveis i després la Co
munitat Autonoma, el Conseller ( ... espai en blanc a 
causa d'una avaria en el micrOfon elel Sr. Ribas Ma
rÍ ... ) de la Comunitat Autonoma, també ho sol'licita 
el Conseller d'Interior, també ho soHicita el Ministeri 
cl'Administració Territorial. encara que sigui donant 
suport a la sol'licitud de l'Ajuntament de Sant Joan 
( ... ). Bé, d'alguna manera el que s'esta demanant és 
aixo que deia, que anas en Comissió de Serveis, ara 
bé, jo admet les explicacions que em dóna el Conse
ller en el sentit que hi ha hagut un error o un malen
les per part de qui sigui, perque, tal vegada, l'Ajunta
ment de Sant Joan o el batle de Sant Joan no va 
aclarir si el Consell tenia coneixement que havia d'anar 
en Comissió de Serveis o que, simplement, havia d'as
sessorar 1'Ajuntament. Admet que hi pot haver hagut 
un error, i vull pensar que és així, i així acceptaria les 
explicacions del Conseller, perque el contrari seria bas
tant greu, consider, i m'estim més no pensar-ho, supo
saria que l'autonomia municipal s'entén, moltes vega
des, d'una forma molt laxa i, en altres ocasions, no 
hi ha l'autonomia municipal, sinó l'autonomia d'altres 
institucions com la del Consell, cree que seria una greu, 
vaja, que seria entrar a sac, quasi quasi, dins el que 
són les competencies del Consell, per tant, jo vull pen
sar' i acceptar .les explicacions que em dóna el Conse-
ller d'Interior i esper que no es repeteixen situacions 
d'aquest tipus. 
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EL SR. PRESIDENT: 
~ ,., Vol fer ús de la paraula, Sr. Conseller? 

EL SR. LLOMPART .SALVA.: . , 
Li agraesc, Sr. Dlputat, aquesta bona mtencló, pero 

'0 li he de repetir qu la Conselleria d'Interior té 
~olta cura a aficar-se en )'auto~omja ~e!s Ajunt~men~s, 
i perque sabia, concretament, 1 coneJXla la 1 glslacló, 
,sabia que el que demanaven se'ls d0naria si hi con
sentís el Consell Insular d'Eivissa-Fonnentera, j si 11i 
consel1Us l'in teressat. Per tant , aixo que m'explica vos
te és el que diríem «peca la minuta», no té cap impor
tancia ni una, s i perque per entrar a una casa és neces
saria la clau, ha de tenir la clau, perque si no ja hi 
entrada a robar, i, aleshores, e l que nosaltres feiem 
era donar supon a una petició 1, exc1usivament, aixo, 
que exigia que la Direcció ~el~eral. tengués la c~nror
mital del Con el! Insul ar d'E lvlssa I Formentera 1 ten
gués la con formita t de l'inler essa l, i aixi ha pass al i ha 
succe'it. 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

1.-7) 
(Postposada proxim PIe). 

1.-8) 
(Postposada proxim PIe). 

1.-9) _ 
1 passam ." 388, que formula el Diputat Sr. Joan 

Francesc Triay Llopis, en relació al Pla de Carreteres 
de les Illes Balears si sera sotmes a debat i resolució 
d'aquest Parlamento Té la paraula el Sr. Joan Fran
cese Triay Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Fa ja mig any llarg, des del 

mes de setembre de 1984, que la Comunitat Autonoma 
di posa de le compe ten cies totals en materia ele car
rete res que eren de l'Es tat, el temps transcorregut fa 
poss ible ja que e l Govern disposi d'una planifica ió, 
d' llna programació plurianual en materia d'jnversions 
en eaneteres i en m ale ria d'ac LUacions en carre te res 
en relació amb els objectius d'Ordenació Territorial. 
He llegit a un diari de diumenge la resposta de la 
Conselleria d'Ordenació del Territori a la pregunta que 
aquí fonnul, n re lac ió i el Govern pensa fer un pla 
el e c:1J're te.res, c ree que és un exponent certament clar 
del poe respecte qu al Govern li mereixen els Dipu
tats i el Parlam ent, aquí present, pero em queda, per 
lanr, una vega da que em don per a sabentat que sÍ, 
que el Govern es ta fent uns estu~is preliminars per a 
l'elaboració eI'un pla de carreteres, em queda sense 
COl tes tar part ele la pregunta i és, quan e tara Hes! 
aquest pla de carreteres i si el Govern pensa sotme
tre'l a debat parlamentario 

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

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

Triay. Lament su interpre tación de los escritos que 
apa recen en los periódi cos, de las informaciones que 
es muy libre la prensa de publicar o no publicar, l 
que no puedo admitir en absoluto es que estas infor
maciones dad s por la prensa puedan interpretarse 

como una falta, no sé cómo ha dicho usted, del poco 
aprecio o desprecio o algo así a la función de los Dipu
tados en este Parlamento, lo siento y creo que ni el 
Gobierno en general ni esta Conselleria en particular 
ha dado nunca ningún motivo para que usted pueda 
lanzar esta acusación tan fuerte. Lo que es evidente es 
que nuestras Consellerias están siempre abiertas a la 
información que pregunta cualquier medio de comu
nicación social, incluso cualquier ciudadano y, cuando 
se pregunta una información, se contesta, igual que se 
contesta aquí, lo que yo no creo es que el que se haga 
una p regunta en el Parlament o tenga que suponer una 
paralización inmediatamente de cualquier actividad o 
de cua lquier comunicación con respecto al exteriol" en 
relación con Jo que se ha com entado, con lo que se ha 
preguntado . Bien, de Lodas formas, creo que con toda 
corrección le voy a contestar a su pregunta muy con
creta, y es si tiene previsto el Gobierno de la Comu
nidad Autónoma elaborar y aprobar algún día un plan 
de carreteras. 

Sí, tiene previsto elaborar-lo, de hecho, se han ini
ciado los estudios, no hace tanto tiempo que tenemos 
la competencia, hace seis meses, con notable retraso 
con respecto a las otras Comunidades Autónomas, por
que usted y todos ustedes bien saben que las nego
ciaciones fueron árduas para conseguir una valoración 
adecuada, a diferencia de lo que ocurría con las Co
munidades Autónomas de la península, en consecuen
cia, la elaboración de este plan va con un cierto retra
so con respecto al de las otras Comunidades Autóno
mas, por otra parte, en aquéllas, es más urgente simul
tanearlo con el Plan Nacional de Carreteras, ya que 
existen carreteras estatales y carreteras autonómicas, 
este no es el caso de las Islas Baleares ni de las Islas 
Canarias y, por lo tanto, .en estos momentos no pode
mos, todavía, precisar 1.:\ n'o s plazos en que será entre
gado, plazos que tampoco preguntaba usted. 

En cuanto a someterlo a debate 'Y resolución del 
Parlamento, eso es una cosa sobre la que el Gobierno 
no ha tomado ningún acuerdo todavía, dependerá de 
cuál sea el contenido de este plan, tampoco hay un 
acuerdo unánime entre las distintas Comunidades 
Autónomas ni con el Gobierno Central en unas reu
niones de coordinación que tenemos todas las Comuni
dades para establecer unas normas de homogeneidad 
en estos planes de actuación, no se ha llegado a ningún 
acuerdo concreto, evidentemente depende de cuál sea 
el contenido del plan, si este plan como ocurre en 
alguna Comunidad, como por ejemplo en Cataluña, 
contiene cambios de titularidad de las carreteras o mo
dificaciones de la Ley de Carreteras, tendrá que some
terse al Parlamento en forma de ley, de no ser así, se 
sometería a discusión, en todo caso, en la correspon
diente Comissión y, naturalmente, los programas de 
inversión se someten siempre a discusión a través de 
los presupuestos anuales. Muchas gracias. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Bé, gracies, Sr. President. Lament que el Conseller 

no pugui donar una data sobre quan aquests estudis 
preliminars es convertiran en un pla de carreteres, 
crec que és un tema prou important perque meresqui 
uns objectius clars i unes dates compromeses davant 
el Parlament, llastima no haver-li demanat per escrit, 
pero li he demanat de paraula, i m'ho ha contestat. 
No entraré en la discussió, ara, que nosaltres ens con
siderem menyspreats pel Govern pel fet que no, en 
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absolut, les nos tres preguntes paraJitzin cap activitat 
d'inlormació elel Govern, ell absolut, pero consicleram 
que és més bé lamentable i casual que les nos!res 
pregun tes incentivin i fomentin respostes pocs ches 
abans de ser contestaeles en aquest Parlament, pero 
a~ó no és el tema de la qi..iestió, l'important és que 
nosaltres creim que aquestes inversions, que no se sap 
qllRI1 estaran prau progrRll1 Rcles ni plRnihcaclcs, pero 
que ja s'avaluen en més ele 20.000.000.000 Pts., merci
xen, creím, un debat padamentari inlens, creim que 
hi ha prou camp reglamentari en el Parlament, com 
és J'arlicle 159, qURn parla deis programes i plans re
mesos pel Go\'ern, i que és un anicle nou ele trinca, 
que el Govern encara no ens h a estrenat, i que vol
dríem que l'estrenessin en un tema tan important com 
és el de les earreteres, i que creim que, endemés, no 
tRll soIs és el problema ele com es programen, ele com 
es fi"a un calendari el'aques tes inversions tRn impor
tan~s, sinó també, com ja 11R insinuaL l'Honorable Sr. 
Conseller, el temR de com es redistribueixen, raciona
lit zen reestructuren les xarxes de CRrreteres proce
denLs' de l'Es tat, deIs Consells Insulars i deIs Ajun
tamenLs. Tema molt important i del qual nosaltres 
voldrÍcm que aquesta planificació que demanam, que 
véngui aquí, al Parlament lengués un tractament Rmpli 
.ia que voldríem veure com el Govern ele la Comuni
tat AutonomR dóna solució R1 seu compromís electoral 
escrit al seu programa que totes les carreteres serien 
unifi cades ]a seva competencia als Conse]]s Insulars. 

Moltes gracies. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí. Yo diríR que en estos momentos el Sr. Triay 

se ha cambiado completamente de tercio y ahora ya 
está hablando del problema de tran sferencias o dele
gación o traspaso o lo que se le quicrR llamRr de com
pelencias en mRteria de carreteras a los Consclls Insu
lares, creo que, precisament, es to no puede resolverse 
a través de un plan de carreteras, desde el momento 
que nues tro Estatuto obliga a que esos posibles tras
pR SOS de competencias se hagan a trRvés de IR Comi
sión Técnica Interinsular, de modo que en estos mo
men los es evidente que la redacción e1el plan de ca
rreteras, en lo que se refiere a este posible cambio de 
titularielad o a esta posible racionalización ele las ca
rreteras, dependerá de la actuación de la Comisión 
Técnica Interinsular en este sentido. Por otra parte, yo 
quería, simplemente, lamentar su interpretación, nue
vamente, respecto a actuación de los medios de comu
nicación en este tema concreto y con carácter general. 
Dice usted ... , sí, ... perdón, sÍ. Dice usted que lamenta 
que el que se haya presentado una pregunta motive 
informaciones sobre este mismo tema a la prensa, lo 
que quizás habríamos de saber es por qué la prensa 
está enterada ele la pregunta presentada en el Parla
mento antes que el propio Conseller, quizás sería cu
rioso y así también podríamos saber cómo muchas de 
las actuaciones y muchas de las Interpelaciones y Pre
guntas que se hacen en este Parlamento son, precisa
mente, consecuencias de informaciones aparecidas en 
la. prensa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracia s de sus intervenciones. 

1.-10) 
Passam a la pregunta següent, 394, en relació a 

l'acabament de l'estudi d'a r ees a protegir a Balears, 

que es ta desern-olupan l l 'Illstitu t ci'Esluclis Ecologics. 
Té la paraula el Diputal Sr. Joan Francesc Triay 
Llupis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. Presiden t. E l Govern, elia 23 de febrer 

del 84, va acordar cncarrcgar a una cntitat, a l'Inst i
tut d'Estudis Eco10gics, l"elabuHlciú c.l"un ,-'studi u'arees 
naturals a prolegir a les IIles Balears, que va ser con. 
tmctat poques setmanes elesprés. El plec de condi
cion s t€~cniques el 'aq ues ta con lraclac ió establi a un te r
mini de nou mesos per a la seva elaboració en un mes, 
com a maxim, ele p rorroga cleguclament justiticada, '. 
aquests HOU mesos, es fácil treu¡-c que van concloure 
clia 15 de desembre de 1984. La pregunta que fuig al 
Govcrn és que donant per fet que, com ba dec]a¡-at el 
Conseller, l'estudi esta molt avanc;:at i que en un temps 
relativament breu sera presen tat, voldria clemanar-li al
gunes precisions més que no he pogut Jl egir, sobre 
quina data estara acabat, quin s mOlius justifiquen el 
retard, i quin es accions ha empres la Consellería 
el'Obres Públiques en concret per impedir aquests re
tards en l'elaboració d'Rquest treball. 

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

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, a este respecto yo c1ebo decir qUtO el plazo no 

terminaba exactamente el clía 15 de diciembre, era, se
gún el pliego de condiciones, un plazo de llueve me
ses a contar a partir de la entrega ele unR información 
gráfica suficiente a la empresa adjuelicaIaría, esta in
formación gráfica, la cartografía básica necesaria , pues 
se tardó un poco más del tiempo previsto, y ésa es 
precisamente la CRusa que ha motivado el retraso, la 
ine"istencia ele cartografía aelecuadR para poder re
flejar los estuchos. De todé1s fOrl1lRS, pueela decirle que 
esta parte de documentación gráfica está a punto de 
ser terminada, prácticamen Le está CRsi toda va con
cJuidR, y esperamos, después de la últimR reUl{ión que 
h emos tenido sobre el temR, que pueda estar termina
da dentro ele este mes de abril. En cU3n10 a IR infor
mación o elocumentación escrita, la memoria y conclu
s iones éstas están básicamente redactadRs, pero fRIta 
perfilarlas y será posteriormente, al terminar la docu
mentación gráfica, y calculamos que va a ser dentro 
del mes de mayo. 

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

EL SR. TRIAY LLOPIS : 
Sí, gracies . Prenim b on a nota d'aquestes dates, 

com sempre, que el Con seIler ens diu, perque creim 
que seria realment p erillós que aquests r e tards que 
s'es tan produint a la conclusió d'aquest treball, po
guessin donar p eu , justificac1ament, a pensar que el 
Govern esta retardant inten cionadament l'entrega i pu
blicació o coneixement públic d'aquests estudis , preci
sam ent perque no es puguin coneixer amb anterion
tat a la presa de decision s urbanístiques importants, 
a casos com és el de Sa Punta de N'Amer o com ja 
ha succelí fins ara a Cala Mondragó. Per tant, voldríem 
demanar al ConselIer que aquest es dates que diu que 
són tan proximes es poguessin accelerar al m axim per 
poder disposar de tota aques ta quantiosa infonnació 
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d'aquest estudi que ha estat tan laboriós de fer, abans 
qut: dquest J:'arle:unenlpuguí uebaLl'e la Llel, la 1'ro}'0-
51<.:10 al.: Llei (le aeClaracw oe ::>a r'unra de ,N 'Amer cúm 
a Area Natillal d'Especial Interes. 

lVlOlLes gl-acHó's. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Si, Sr. PresIdente. Sr. Triay, le puedo asegurar que 

la impaciencia que pueda tener usted no es superior 
a la que tenemos nosotros, y tenga usted la segillidad 
de que haremos todo lo posible para que esté entre
gado a tiempo. De todas formas, me parece que es un 
poco arriesgado suponer una intención al Gobirno de 
que con es lO pretende retrasar volunlariamenLe dispo
ner de un malerial bás ico para adoplar resolu iones, 
porque igualmente podríamos nosotros pensar que el 
retraso de más de un año en la entrega por parte del 
Gobierno Central del Plan Hidrológico Regional, que 
también tienen que permitir tomar decisiones muy im
portantes respecto al abastecimiento del agua, también 
podríamos pensar que es intencionado, y nada más le
jos de nuestra mente, 

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

n.-l) 
Passam al punt segiient. És la MQció que va tenir 

entrada en el Registre General d'a'questa Cambra, sota 
el número 397/85, presentada pel Grup Parlamentari 
Sociali-sta i congruent amb la InterpeHació relativa a 
la política del Govern Autonom en materia de Turis
me. Secretaria, vol procedir, per favor, a la lectura de 
la Moció 397? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Moció: 
l.-Que una part substancial de la promoció turís

tica de les Illes Balears es dirigesquí al mercat del Be
nelux i Palsos Escandinaus a fi de diversificar la de
pendencia que té el turisme, en aquest moment, del 
mercat britanic i alemany, 

2.-Que s'inicü una campanya de divulgació a la 
Federació Hotelera i AlIotjaments Turístics deIs avan
tatges que pot suposar el fet esmentat a l'apartat 1) 
per a la nostra índústria turística. 

EL SR. PRESIDENT: 
No s'ha presentat cap Esmena a aquesta Moció. 

Per defensar la Moció té la paraula el Diputat Sr. An
toní Costa Costa. 

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

EL SR, COSTA COSTA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputa ts. Jo voldría no 

ser repetitiu amb aquesta Moció, en arguments ja em
prats a la discussió de la InterpeHació corresponent. 
Pero, durant aquesta InterpeHació, per part del Con
seller, se'm varen donar una serie de resp os tes , d'una 
serie d'actU8c ions que es durien a terme per part de 
la Conselleria que eren satisfactories, si es duien a 
tenue, en una serie d'8s.pectes, d'altres aspectes que 
tocava la InterpeHació. No va ser així, no va ser do
nada aquesta resposta satisfactoria en el tema de pro
moció exterior i de cliversificació del mercat, i varem 

' . 

creure convenient dill aquesta Moció al PIe, perque 
el 1"'1e la pUgUl pr,endre en conslUeraclO 1 11 pUgUl u.O

nar el seu ::iUporl. 
Que és el que motiva aquesta Proposició, aquesta 

MOClO! La rean rat anual oe la promoclO tuns Llca a 
les IHes tialears, jo crec que tots hem de reCOnt~lXer 

que no és sansfactoria, no es satlstactoria, com ja va
rem dir a la Interpetlació, per les quamitats monetá
ríes que se li dedIquen ni es satlsfactoria per la tor
ma en qué esta encaminada. I vull intentar ser molí 
claro Un mercat que és l'únic mercat o l'únic cultiu 
que tenim a Balears, l'única indústria, la major indús
tria que teniffi a Balears, com és el mercat turístic, 
no pot estar, i ho tornaré a explicar, dependent, ba
sicament, de dos paj'sos o de dos mercats turistics, 
crec que aixo és una política que fins ara ha estat bona 
o ha donat liTIS resultats, pero que la nostra indústria 
no es pot enfrontar amb aquests riscs. Crec que se
ria molt convenient per a la indústria turística a les 
IIles Balears el fet que s'equilibras la balun<;a amb al
tres mercats, que hi són, dins Europa, i que s'equili
bras o cercas un equilibri tendent que cap deIs mer
cats pogués sotmetre les nostres illes a unes pressions 
com les que hem vist que es produlen per part deIs 
tours-operadors de certs pai'sos , durant aquest hivern. 

Aixo fa que s'hagin de cercar mercats alternatius 
als dassics que s'han vengut utilitzant per part de la 
Conselleria i deIs mateixos industrials hotelers. 1 els 
mercats alternatius, segons uns estudis elaborats per 
la mateixa Conselleria, esta ben dar que són el Bene
!u}( i els Palsos Escandinaus, sense deixar al marge 
Italia, alla on ja s'esta fent una certa promoció. Pero 
aquests dos mercats són especialment interessants per 
diverses raons. EL mercat del Benelux, ens dóna l'estu
di elaborat per la mateixa Conselleria, que tenen una 
despesa per persona i per dia que és el més elevat, 
juntament amb el cIient espanyol i amb el c1ient an
gres i que és quasi el doble del que suposa el clierit 
alemany. Els Palsos Escandinaus són uns pai'sos que 
tenen un clima molt dur, que fa que sigui un client 
potencial, de temporada baixa, que és una de les parts 
importants per incidir, per part de la política de la 
Conselleria, en el turisme a les nostres illes. Creim 
que aquestes dues raons serien suficients per si soles 
per fer una promoció més seriosa en aquests mercats. 
Pero, endemés, és que notícies molt recents són molt 
alarmants per la situació del turisme a les nostres illes 
en aquests moments . No es pot fer un abandonlsme de 
mcrcats sense tenir unes altres altematives o unes ga
ranties que estigui coberta la nostra quota tmistica. 
1 hem vist, en una infonnació publicada a la premsa, 
ahir, que el mercat suec baixa més d'un 30 %, cosa 
que a mi m'ha alarmat profundament perque pensava 
o creía que aquest mercat, a pesar de no fer-se massa 
promoció, era un mercat que estava més o menvs es
tabilitzat, pero la informació és molt més alarmant 
qu an no és que descendeixi el nombre d'escandinaus 
que surten a l'exterior, sinó és que s'estan desviant 
cap a altres pai'sos, perque des d'aquest país, des de 
responsables de la política turística de les nostres illes 
no s 'han fet unes actuacions tendents a explicar, a 
aquest mercat, quina era la sitllació actual d'aquest. 

Creim que aixo, conjllntament amb una explicació 
del que suposa per a la política turística de les nostres 
i!les a tots els empresaris hoteJers i d'allotjaments tu
rísti cs. la diversificació del s mercats, la (l'arantia i la 
seguretat que dóna aixQ a la política turística de les 
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nO::;ll'é:, i11es, llaVlcn ele ser coses tengudes en comple 
u 'lel': :,'naunc:n de tenir en compte, per part de la 
CUllo,,,ilena Ut.: .L UI J::'I11<.: 1 II W':, p\Ol" ,,,,11,, :, ilaUl len el adup
.,ll' lA,1 uU v\::l'n u 'aqueSli.::s lJlt.:s .l:Sall:ars. 

1 V L}jUl'JU, 1 VUd clrnO Il:S UalTc:res paraules, inten
tar llevar llJl puc ue l'amolcnl que se II na clunae a 
aqut.:slu NioClU, a les eXpeCLallVeS que ha aixecat aques
ta JVlUClU, que aL\.o nu es una poutlCa d'«acuso y de
lTlbO»; aixu és una puJIllca de cOl'Jaboració, d'intentar 
corregir elS etC] celes que nosal tres, personalmen t, que 
el liI'UP nustre Cl'eu que s'haurien ele corregIr amb la 
l'olltiea turis tica elc]es 111cs Balears. Vull que aixo 
quedi ciar, perque cree que les altres interpretacions 
sobren, no són correetes i no són, sobretot, la in ten
ció del nostre Grup i que són interpretacions mal in
tencionaeles. 

Molles ele gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té la paraula. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Com .ia vai,g 

dir el dia de la IntcrpeHació, la ConseIleria de Turis
m e té redactat un pla ideal de marketing per cobrir 
tots els mercats emissors de turisme, i que el desglos
sament, en xifres gcnerals, és el següent: el Regne Unit, 
200 milions de p essetes, i Al emanya, 200 milions de pes
seles; Fran<;a, Espanya i Italia, 100 milions de pessetes 
caela mercat; Holanda, Belgica , Noruega, Dinamarca, 
Suecia i Sui'ssa, 50 miJions, i Finlandia, Austria i Irlanda, 
25 milions. Aixo quant a publicitat. Quant a promoció, 
seminaris, Algents de viatges i presentació de [ullcts 
educacionals, relacions púbJiques, material, fires, con
gressos i convencions, 250 milions de pessetes. Aixo és 
el programa ideal que hauria de tenir la Comunitat 
Autonoma per fer un bon marketing del nostre pro
ducte, i aques t programa puja a 1.375 milions de pes
setcs. Aquest programa esta fonamentat, esta basat per 
arribar a dos objectius fonamentals, primer, i aixo ha 
de quedar ben dar, mantenir els mercats grossos, i 
Ilavors explicaré per que, i, si és possible, augmentar
los; i sogona, augmentar els mercats que estan en se
gon 11oc. Que hcm. fet per [er aquest pla? Hem fet 
una analisi del nombre d'habitants de caela país emis
sor, h em fet una analisi del nombre de visitants ele 
caela país i hem recollit les estadístiques que tenen 
els tours-operadors damunt les intencions de vacacions 
de cada país. 

No podem fugir d'aques tes dades perque ens tro
bam, per exemple , que Alemanya té 61 milions d'habi
tants, Gran Bretanya té 60 milions d'habitants, Italia 
té 57 milions d'habitants, Fran<;:a té 55 milions d'ha
bitants i Espanya té, quasi, 39 milions d'habitants. 
Tots aquests palsos que voste m'anomena tenen entre 
el Benelux 23 milions d'habitants i entre tots els pal
sos nordics 22 milions d'habitants. Pero quan passam 
al nombre de visitants la cosa és m és alarmant, Ale
manya l'any passat, segons les estadístiques que estan 
a punt el ortü·, va nviar a BaIears 1.300.000 viatgers, 
Gran Bretanya va enviar 2.300.000 viatgers, Espanya, 
500.000, Fran~a 250.000 i entre tots e~s mercats que 
vaste em diu, entre tots e1ls, 553.000. Només li dona
ré una referencia, si el mercat britanic enguany baixa 
el 20 %, perdrem 460.000 cHents, i si tots els mercats 
que voste em diu Que nromocionem aUf911enten el 30 
%, augmentarem 165.000 clients. On hem de fer pri-

mer t'ls esfon;:os quan no lcnim una Llo lacj· ) preSS L1-
postana adequada? Es cVldent que aiü un manco cns 
pcrJuUlqui. 

Ll punt tercer té una dada m olt més important i 
és que, seguns les estachs tiq ues que tcnen cls tour-upe
radors, hi ha una tcnelénua a augmenlar el numbre 
de turistcs, semprc i quan els fullets surLin al mercat 
amb uns augments ele preus que siguin rLll-eguts ~I la 
inflació deIs palsos emissors ele turistes . Aixo és inevi
table, aixD és inflexible, el que passa al merca t b r itá
me e nguany és deiinitiu i molt senzil!. A part de te
mes punluals, que també hi acompanyen, 11i ha un 
tema basic i és que en el mercat britanic, les vZlca
cions de cara a Balears han augmentat el'una mitjana 
del 18 al 22 %, i els sous, a Gran Bretanya, han aug
mentat un 3'5 %. 

De tot aixD es eledueix ben cIar que per dur enela
vant una política promocional, més o manco, correcta, 
s'ha el'intentar mantenir el m ercat alemany i el mer
cat britanic, i s 'llan d'intentar augmentar altres mer
cals i, abans, si hi ha d'haver unes priontats, evident
ment, han d'esser el mercal espanyol, el mercat italia 
i el merca t frances, per una raó senzilla, pcl'que és 
aIla on hi ha de 40 a 55 milions de persones. 1, des
prés, la resta deIs merca ts. 

La dotació pressuposUiria de l'any 84, perque jo 
em supos que quan voste fa aquesta crítica és perque 
es refereix a com s'ha fet la promoció amb els elíners 
ele l'any 84, la dotació pressupostaria del 84 eren 70 
milions de pesse tes. Partint eI'un principi basic, que 
no es pot fer mai una distribució proporcional deIs 
70 milions de pesseles entre Lots e ls mel-cats, pergue 
aixo no té sentit, no es pot atomitzar, de cap manera, 
la promoció, perque esta ben demostrat que anal' a 
gastar 3 milions de pessetes a Austria no acondueix a 
res. Aixó han de ser inversions que fol'min part de 
tota una estrategia promociona!. A posta s'ha destinat 
gran par! del pressupost a Alemanya i 3. Gran Bl'eta
nya que essent 70 milions ele pessetes, tampoc no ar
riben a poeler solventar gran cosa, si no es fa d'una 
manera coordinada, les promocions amb els tours-ope
radors. De passada, li vull manifes tar que les prom 0-

cions per part ele la Comunitat Autónoma es fan amb 
els tours-operaelor, amb tots aquells tours-operadors 
que estiguin oberts a rebre coHaboració per part de 
la Comunitat Autonoma, sense fer cap tipus el'excep-
ció. 

Hi ha aItres daeles com que, per exempl e, al Reg
ne Unit hi ha 51 tOllrs-operadors, a Alemanya hi ha 56 
tours-operadors, a Noruega n'hi ha 6, a Dinamarca n'hi 
ha 4, i a Suecia n'hi ha 8. La capacitat cIe maniobra 
és molt més petita en aquests paisos i, per tant, és 
molt difícil qu e puguin substituir els grans mercats. 

Com tma daela més li volelria afegir Que la Secre
taria el'Estat de Turism e, que té 3.500 milions de pes
setes per a promocÍó, destina 275 milion s de pessetes 
a Gran Bretanya, que és el pressupost més gros, 225 
milions a Alemanya, i a Suecia 30, a Noruega 25, a 
Dinamarca 17, 27 i a FinHmdia 18. Amb aixo, l'únic 
que Ji vull dir és que si nosaltres tenguéssim un pres
supost adequat, és evident que acudiríem a tots els 
mercats, si no tenim un pressupost suficient, no po
dem fer altra cosa que invertir bé aquests diners per 
a promoció perque si ens dedicam afer accions pun
tuals a cada país de quantitats petites, aixo esta de
mostrat, amb tecniques de marketing, que és tirar els 
diners. 

., 

.. 
! , 
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Quant al punt segon, bé, está lligat al primer, jo 
l'únic que li vuH fer saber és que la Conselleria de 
Turisme té unes reunions, jo no diria 'lu perioruques, 
si:nó que constants amb la Federació d'Agents de Vial
ges, amb la Federació lioteJera, amb la Fed ració de 
Restauració, amb la Fedcració de Di coteques, amb les 
Centrals Sinrucals j amb lot al! que compon J'espec
tre del sector turJstic. I discutim els temes, nos.altTes 
terum el costum de no pt'endre cap iniciativa sense 
llave),' escoltat aquells !:ieClor que han d'estar afec lars 
per aquesles, i el que sí li puc dir és una cosa, que 
del que no farem mai ús, en aquestes reunions, és de 
paternalisme de cap tipus, perque aixo seria tornar a 
uns temps allteriors que crec que tots ja hem supe
rato 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller 
Vol replicar, Sr. Costa? 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. President. Sr. Cladera, en primer lloc, 

jo li vull demanar per favor que no tergiversi les me
ves paraules, perque jo mai no he dit d'abandonar els 
mercats més importants, tot el contrari, jo el que he 
dit és que havia de tendir a un equilibri de la nostra 
oferta turística, i aquí és alla on va encaminada tota 
la política que jo crec que s'hauria de fer i. que no es 
fa des d'aquesta Conselleria, pero és que voste, que 
no em contesta a coses fonamentals de la meva expo
sició, com és la despesa per client, quina és la despe
sa més interessant, perque dar si podem tenir 20 cIients 
que gastin més que 40, jo crec que hem d'anar a cer
car ca<;ar 20 cIients, o a tenir-pe 40 que gastin el do
ble, aixo és un tema molt important que voste no em 
contesta i que eludeix per complet, i a mi m'agrada
ria que voste es manifestas sobre aquest tema, per
que, dar, aquí si es tracta de tenir molts de turistes 
ans que no deixin un duro, doncs, crec que no és aixo, 
i que tampoc no és que nosaltres estem dient aixo 
del turisme de qualitat i selectiu, no, no, el turisme 
que pot venir aquÍ sabem que és el turisme de mas
ses, pero sabem que dins el turisme de masses, hi ha 
certes nacionalitats, certes· regions Buropees que gas
ten més unes que les altres i que nosaltres creim que 
hem d'incidir en eIs que siguin més interessants per 
a nosaltres, no només els que siguin més interessants 
per als tours·operadors. 

Un altre tema molt important. Vos te es queixa 
que la Conselleria té poc pressupost, Sr. CIadera, vos
te és membre d'aquest Govern que és qui elabora els 
pressuposts, si vos tes són incapa<;os d'elaborar uns 
pressuposts efica~os per a la política més important 
d'aquesta Comunltat Autonoma, se'n vagin a ca seva, 
perque aixo no és de rebut per al nostre Grup Parla
mentari, vostes són els maxims responsables de l'ela
boradó deIs pressuposts, han fet esmenes incremen
tant els pressuposts 84, del 85 amb promoció tmistica, 
i vostes no els han acceDtat i ara se'm ve a quei
xar que només tenen 70 milions i, de cap de les ma
neres. no em vengui amb l'exemple que per fer un 
marketing ideal els farien falta 1.300 milions, perque 
aixo, vos te sap que no és veritat, que amb 1.300 mi
lion& voste no ompliria les places que té la nostra Co
munitat Autonoma, sinó les que té la no<;tra Comuni-

tat Autónoma, les que té la Generalitat de Catalunya 
i part de les que té Andalusia, aixo és fer demagogia 
pura. 

Sr. Cladera, deIs dients que vénen deIs PalSOS 

d'Alemanya i de Gran Bretanya, la quota de mercat 
que ocupen les Illes Balears és el 25 %, i voste ho 
sapo DeIs altres paIsos, cap no arriba de prop a aques
ta quota de mercat, aquí hi ha alguna cosa que falla, 
i voste ho sap perfectament, no em vengui ara a dir 
que Fran~ és un tema important, que ho és, que no 
dubt que ho és, pero que vostes tampoc no hi han fet 
res, i no em vulgui rentar la cara amb aquest tema 
quan voste sap que el mercat, deI mercat espanyol, els 
francesos que vénen al mercat espanyol només un 3 
% arriben a aquestes illes, i que vostes no han fet ab
solutament res perque siguin més, i, tal volta, les se
ves raons tenen, pero no em contesti que aixo també 
és un mercat interessant, perque si ho és, facin algu
na cosa, que vostes són els responsables maxims. 

Que no se'm digui que aixo, el que estam presen
tant nosaltres no és una alternativa o és tirar els mer
cats dassics, que no és aixo. Nosaltres deim, aguan
tem els mercats classics, l'angles i l'alemany, per que
dar ben clar, aguantem-nos a un nivell que no sigui 
possible, per part deIs tours-operadors d'aquests pal
sos o per W1a crisi economica o de qualsevol tipus 
dins aquestos paIsos, que es posi en perin la indús
tria més important que tenim en aquestes illes i de la 
qual hi viu un 70 % de la població. No 1'hi puc rur 
més claro Vostes fan 'la política turística d'aquestes 
illes, i jo crec que hi ha coses que les fan bé o que 
voste personalment, almenys, tenia intencions de fer 
coses bé, els fets fins ara ens demostren que les co
ses no funcionen, que s'esta baixant la nostra quota a 
molts mercats de forma important, i no en doni la 
culpa, només, al canvi de divisa, que no és aixo, que 
no és aixo, només, que voste 'sap que es continua 
anant a altres paIsos, on la quota, on el canvi de di
vises també ha canviat, simplement, que estan fent 
una oferta millor, millar dirigida i encaminada a cap
tar aquests mercats que nosaltres hem abandonat, i 
cree que aixo és el tema de la InterpeHació i de la 
Moció corresponent, i que voste, amb les relacions que 
tengui amb els empresaris, molt bé els podria expli
car tot aixo. i té la voluntat de fer-ho, ara, si voste 
creu que aixo és innecessari, que aixo és equivocat, 
que el que esta proposant el nostre Grup no és cor
recte, aleshores esta cIar que voste no els ho propo
sara, voste deixara que les coses contimün com ara i 
sera perque a vos te li va bé, pero és que voste tam
poc no representa tot el sector turÍstic d'aquestes illes, 
el representa a nivel! de política turísticé;l, pero no és 
voste el sector, ho tengui ben dar, Sr. Cladera. 

Moltes de gracies. 

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

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Li he dit, Sr. 

Costa, que per aguantar el mercat alemany i el mer
cat de Gran Bretanya, fan falta doblers per aguantar
los, i que teníem 70 milions de pessetes, i que no en 
teníem més, i que els havíem de destinar a qualque 
lloc, jo no em queix del pressupost, no em queix de 
cap manera, perque som o he de ser solidad amb el 
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que fa el Govern de la Comunitat, l'únic que he de 1'er 
es Huitar per tenir-lo més alt, pero ciins un pressu
pust d' 11.UUU milions de pesseles, jo he ele ser cons
cient que si l'any 83 el pressuposl ele la Conselleria 
era zero, absolut, i l'any 84 va ser ele 7U milions, i 
l'any 85 són 120 milions de pessetes, no em queda més 
remei que donar-me per conformat, encara que no hi 
estigui. 

De passada, li diré, qu..ant que aixo de 1.375 milions 
de pessetes s'ompliria tot Calalunya i tat aix6, li diré 
que la Generalitat té 900 milions de pessetes de pro
moció, no sé si ... , i que la Junta d'Andalusia té 550 
milions de pessetes per a despeses de promoció. 1 Ji 
vul! dir que per fer Wla bona promoció, almanco per 
fer una bona promoció a Alemanya o al mercat bri
tanic es necessiten 200 milions ele pesseles, amb man
co diners no es pot fer cap cosa amb seriositat que 
tengui rendabilitat, es poden fer petites coses, pero 
que no se sabra mai a que acondueixen. 

Quant al tema que ha tocaL de Fraw;a, és que 
vos te, la seva Moció diu cIarament que anem al Be
nelux o als palsos nordics, jo li dic que Fran<;:a té 55 
milions d'habitants i que, per tant, és un deis mercats 
en que també s'hi ha d'anar, i que si no s'hi ha anat 
és pels arguments que li donava abans, que torn re
petir, que han estat tots els doblers o la gran part 
deis doblers destinats al mercat angles i al mercat 
alemany. 

Quant al tema aquest del canvi de divisa, no, no 
s'afiqui amb aquestes coses, perque d'aixo, no s'hi afi
qui que és delicat, perque si no coneix el tema· no s'hi 
afiqui. L'any passat, els anglesos varen calcular una 
lliura a 250 Pts., perque hi havia pessetes al mercat i 
enguany I'han haguda de calcular a 210 Pts. Aixo totsol 
suposa un increment del fullet del 16'8 %, aquestes 
coses són de tipus comercial, i si no les coneix no 
s'hi afiqui, que no va bé. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els aItres Grups Polítics? 
Pel Grup Esquerra Nacionalista, el Sr. Damia Pons 

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

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Di-putats. En primer lloc, 

lamentar que dins una proposta de caire netament 
positiu s'hagi acabat tenint un cert to d'acritud i, fins 
i tot, unes certes acusacions que crec que hauriem de 
procurar no fer dins aquest Parlament com és d'estar 
informats o no estar informats. Se suposa que tota 
persona que surt aquí enmig té una informaci6 que 
fa que la seva intervenció sigui ben documentada. 

Nosaltres entenem que hi ha una intenció de fons, 
en aquesta Moció presentada pel Grup Socialista que 
mereix el nostre suport, i és la finalitat de diversificar 
una dependencia i fugir d'unes pressions de tipus mo
nopolista. Se'ns podra dir que aixo és un objectiu 
ideal, que aixo avui en dia són, en fi, histories, que 
.avui en dia estam sotmesos a una determ.inada situa
ció, no exactament monopolista, pero quasi monopolis
ta, d'uns determinats mercats turistics, que es fona
menten en una demografia important, que es fonamen
ten en una capacitat de tenir unes vacacions de for
ma massiva dins aquests pa'isos industriaJitzats que 
ens envien un turisme massiu, tot aixo és cert, pero 

nosaltres veim, i aixo cns rncreix la nostra sill1p~llia 

c1ins aques ta j\loció, P¡-c"cl1lada pe! Gnlp Socialista, 
una voluntat de corrcgir aquesta siLuació. Que cstigui 
o no encertada la propusLél, que aquesta diversificacio 
es 1'aci a trinés del Bcnclux o deis Palsos Eseanclinaus, 
pzúsos d'escassa demugrafi,!, pero que tenen un alt ni
vdl de vida, aixo ja hu poclriem discutir am b més 
detall. 

Nosaltres creim que scria positiu, per parl cl'aquest 
Govern, en rclació, i parlaré en general, en les Mo
cions o Proposicions No de Llei, en definitiva, les ini
ciatives constructives que presenta l'oposició, discu
tir-les, pero no tancal--Ios el pas el'una manera siste
tnatica, cmn es ve fenl i com veim que avui es fa. jo 
agrairia al Sr. Conseller que reconsideras la seva ac
titud, que acceplás aquesla Moció i que fes, dins el 
que 11 permeti el seu pressupost, que té el que té i no 
en té més, fes tot el possible per dur endavant aques
ta diversificacio i es plantejás seriosameclt dirigir una 
part, la que sigui possible, evidentment, d'aquest pres
supost a la prom oció elel Benelux i deis Palsos Escan
dinaus, i passat l'exercici pressupostari ens retés comp
te deis resultats que s'han obtenguts i de les limita
cions amb les quals s'ha topat; i, tal vegada, si es go
vernas amb aquest espe¡'Ít, amb la porta oberta él la 
coHaboraci6 de l'oposició, els rcsultats d'aquest GD
vem serien molí més positius del que s'exposen a ser 
si té la porta tan cada, com fins ara. Altres vegades, 
Sr. Cladera, voste matcix, eles d'aquesta Tribuna, ha 
demanat coHaboració a l'oposició, jo crec que aquesta 
vegada es planteja una coHaboració des d'aquesta Mo
ció i, si no l'accepta, és evident que voste no manté 
el mateix esperit que altres vegades li hem sentit ex
posar. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr: President, Sres. i Srs. Diputats. Jo estic obert 

a totes les proposicions que puguin mi110rar la gestió 
de la Conselleria de Turisme, el que vull tomar repe
tir és que amb els doblers que tenim en el pressupost 
no podem anar més que a uns determinats l11ercats 
perque és tirar els doblers anal' amb quantitats peti
tes a determinats merca1s. Aixo és el que val 1 recal
car i és la base fonamental per no poder admetre la 
Moció. No n'hi ha d'alira. És a dir, si nosaltres ten
guéssim un pressupost raonable, aquesta Moci6 ja no 
hauria arribat, perque seríem conscients que hem de 
fer la promoció a tots els mercats, pero tenint el pres
supost que tenim, no podem anar més que a u os de
terminats mercats i, de moment, ara, passant 120 mi
lions de pessetes, podem anar als dos que anam, a 
Espanya, que ja hi estam anant enguany, a Italia i a 
Fran<;a, pero en aquests mercats, el maxim que ohi po
dem fer és el que estam fent que és anar a les fires, 
fer educacionals amb periodistes, aquí, i amb agents 
de viatges, que aixo, dit de passada, que abans no ho 
he dit, aixo es fa, no amb els mercats grossos, aixo 
es fa amb tots els mercats. Per tant, el que Ji vull ex
pressar és que, no és que no hi hagi una voluntat de 
coHaboració, és que, en aquests moments, en la situa
ció actual, no hi podem estar d'acord. 

Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gnkies, Sr. Conseller. Vol replicar? 
El Sr. Antoni Roses té la paraula. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputals. Sen

se valer exagerar la nota, ha causat sorpresa en el nos
tre Grup la presentació d'aquesta Moció, no el fans, 
que el tro bam corr~ele, el planlejament és . ?orrect,e, 
pero no el- ien mal q ue aqu ella InterpeHaclO acabas 
en Moció . Cree qu a l de ba l, les argumentaclOns que 
varen tenir 11oc, la fixació de posicions, especialment 
la nostra, que és el que va fer referencia a aquest punt 
deIs Palsos Escanclinaus i del Benelux, i tenim la sa
tisfacció ele veure que té un eco, que aL'\.O ha trobat 
eco i que és el'una cer~a importancia, jo crec que el 
Sr. Conseller de Turisme va tenir ocasió de prendre 
nota, de vcure quin era el sentiment d'aquesta Cam
bra, el sentÍlnent i desig deIs Grups aquí reprcsentats 
en materia de diversificació de mercat i de promoció 
exterior. Fins aleshores, el Conseller de Turisme no 
ens ha rebutjat els nostres crits d'atenció que li va
rem fer aquí el dia de la InterpeHació, i suposam que 
així posara en practica dins les seves proximes ac~ 
cions, programacions, aquest aspecte del Benelux I 
Palsos Escandinaus. Pero, nosaltres continuam confu
sos, perque aquí vostes han debatut i, rcalment, l'im
portant aquí no s'ha mencionat, i és que jo els deman, 
anem a veure, la seva Moció va en el sentit de dema
nar que facin una campanya a curt termini, breu, que 
sigui com un revulsiu per palliar la manca ele vendes 
en el mercat britanic? No és valid, no és valid, perque 
les línies meslres d'actuació per enguany estan en 
marxa, és més, les epoques favorables per fer campa
nyes promocionals en els paisos del nord d'Europa, 
aixo ho saben vostes tant com jo, van del novembre
desembre fins l'abril, l'(~poca pitjor és del maig al se
tembre, per tant, no és valid; és més, en aquests mo
ments problematics, amb airo té raó el Conseller de 
Turisme, el revulsiu, l'augment de vendes que pogués
sim tenir d'aquests paIsos, si tenim en compte que el 
total que ells subministren són 500.000 visitants a les 
nostres illes, un poc més, el percentCltge d'il1~rement 
no paUiaria mai la manca de vendes del mercat brita
nic, aixo seria impossiblc, ni tan soIs pensant, hipo te
ticament, en els rcsultats més positius, més esplendo
rosos i fulgurants que pogués tenir una campanya a 
curt termini, per intentar un impacte dins la gent. 

Si el que vos tes pretenen ame aquesta Moció és 
que la Conselleria ele Turisme tengui en compte, dins 
les seves fuiures programacions, quant a promoció, te
nir més cura, més atenció al Benelux i PalSOS Escan
dinaus, d'acord, nosaltres varem fixar la posició clara
rncnt el ella de la InkrpeHació i val-cm dir, Sr. Con
seller, perdoni, valgui l'expressió, protestam perque 
s'ha deixat una miqueta oblidat el Benelux i Palsos 
Escandinaus, suplicam tengui, en prengui nota per a 
les futures aciuacions. Fins aquí nosaltres jugam, fins 
aquí estam, fins el elia de la InterpeHació que varem 
fixar la posició, i si el Sr. Conseller no ens ha rcbut
.iat res, suposam que no tendra en compte, si no ama
blement l'hi recordarem en el moment oportú. 

Per un aItre costat, perdonin, pero no cree que 
sigui el moment, tampoc, de plantejar aquesta Moció, 
jo em deman com així no tocaren aquest tema fa una 
serie de mesos, quan en Comissió es va discutir els 

pressuposts i el programa. Sr. Alfonso, Diputat, va 
agrair que el Conseller Cladera dugués el programa 
per ser debatut en Comissió, era el moment oportú 
per plan tejar aquesta papereta, ara no. 

El segon aspecte de la seva Moció, bé, jo no vol
dria que les meves paraules fossin moleSTes o irritants 
per a vostes, pero aixo té unes dosis de candidesa i 
el'ingenuitat grosses. Vostes saben perfectament que el 
Consellcr de Turisme esta en permanent contacte amb 
la Federació d'Hosteleria, i el que vost.es demanen és 
que el Sr. Conseller per teldon el dimecres, quan es
tan reunits els ho faci a saber, els ho ratifiqui i con
firmi perque ha de ser el sendema, no és més que 
aixo, vostes saben tmnbé que, afortunaelament, el Con
seller i Director General provenen del sector, prove
nen elel ram, no provenen del ram polític, diguem, 
amb tot el meu respecte. 

I quant que voste diu que s'inici"i la campanya de 
elivulgació, Sr. Costa, aixo no és necessari, els respon
sables del sector turístic, d'aquells allotjaments, esta
bliments que ja treballen amb els Palsos Escanclinaus 
i el Benelux, estarien molt satisfets que aixo es cuidas, 
i els aItres sabem, perfcctament que aixo és capa,;:. 

Jo, per acabar, elic que el Grup Regionalista no do
nara supor! a aquesta Moció, amb perfecte coneixe
n1cnt ele causa, pCl'() , una vegada Inés, sense voler-me 
apartar de la qüestió, suplicam al Sr. Conscller de Tu
risme que tengui en compte les nostres peticions. 

Res més, moltes gdtcies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, torna a obrir qüestió incidental. 

EL SR. CLAD ERA CLAD ERA: 
Sres. i Srs. Diputats. Sr. Presielent. Sr. Roses, li 

he de contestar una mica, perque aixo és una «trampa 
salucea», com-deia Don Torcuato, i aquí ningú no ens 
xupam el dit. Voste no m'ha de dir que esta el'acord 
amb la Moció i després ha ele dir que no la votara, 
una de dnes, ens hcm de delimitar, perque és una for
ma que jo, de qualque manera, encara que sigui mo
ralment, queeli coaccionat per aciuar. Li tom repetir 
que amb 120 milions de pessetes, .i voste ho sap, per
qu~ ,"oste sí que ho sap, només es pot anar a uns de
tcrminats mercats, perque no hi ha doblers suficients 
per anar a tots eIs mercats, i aquest és el motiu ex
clusiu en el qual fonamcntam la nost1'a actuació, no 
és que no vulguem anar al Benelux, no és que no vul
guem anar als PalSOS, Nordics, volem anar per tot aIla 
on ens arribi el pressupost, pero si no hi arriba, li torn 
repetir que gastar 5 milions de pessctes a Suecia és 
tirar els eloblers, s'hi ha el'anar amb un pla completa
ment programat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Vol replicar, Sr. Roses? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Gracies. Sí. Gracies, Sr. President. Nosaltres no in

tentam coaccionar, Sr. Conseller, preveim, més val guar
dar que curar. He dit que li recordaré molt amable
ment i respectuosament, si aniba el moment i voste 
no ha agafat nota de les peticions que li fércm, aixo 
que quedi clar. 
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Sé per[ectament que 5 milions, té tota la raó, pero 
és que no és el tema, és insuficient per a aquests pal
sos com Suecia i tal, com voste acaba de mencionar 
ara, pero de moment no es té res més i s'esUl, mver
tint, en promoció aixo. Nosaltres l'únic que demanam 
i hem demanat és que es tengui en compte una mi
queta més d'atenció al Benclux i Paixos Escandinaus, 
sense intentar coaccionar la seva futura aetuaeió. Aixo 
era tot. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes 'gracies, Sr. Roses. 
El Sr. Cosme Vidal té la paraula. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En 

primer lloc, amb aquesta «reentrée» parlamentaria, vol
dria dir que per part del nostre Grup, perque per aixü 
som el Portaveu, ens' mereixen tot respecte totes les 
opinions de tots els Grups, pero aixo no vol dir, i vull 
replicar un poc al que ha dit el Sr. Pons, no vol dir 
que els haguem de donar, fon;osament, suporto Aixo, 
en primer lloc. 

En segon lloc, jo voldria dissipar la preocupació 
que ha manifestat el Portaveu, en aquest cas, el Sr. 
Costa, del Grup del PSOE, en el sentit que la seva Mo
ció havia despertat una gran expectació, un formida
ble ambient, unes expectatives, etc., que p¡¡reix que 
!',havien espantat un poc, perque, com ha dit molt bé 
el Sr. Roses, que amb aixo coincideix plenament, una 
volta haver vist la Moció, no importa que s'esforci a 
dir, en fi, a apaivagar els anims, perque no hi ha cap 
dubte que, a pesar que endemés d'esmentar els Paisos 
Escandinaus, esmenta el Benelux, no es tracta, vaja, 
no ha posat una pica a Flandes. 

Evidentment, tots som conscients que convé diver
sificar l'oferta, jo aquí no és que vulgui posar pau, 
pero en les últimes intervencions, crec que tots deim 
el mateix. Ho ha assenyalat el Conseller de Turisme, 
perque s'estan fent accions, fins i tot, en aquests pal
sos que s'han notat, és una cosa elemental, pero, com 
tot, aixo és una qüestíó d'estrategia, és una qüestió 
d'estrategia i també té una base elemental, i aquesta 
base elemental, si volem tenir una seriositat com s'ha 
demanat i com ha replicat molt bé el Conseller, doncs 
hem d'escoltar els tecnics, els experts i els estudis, jo 
no vaig a repetir el que ha dit el Conseller, aconsellen, 
sí, les planificacions, una diversificació, pero no hi ha 
cap dubte que, com ha dit molt bé, amb uns pocs¡ mi
lions no es pot pretenir fer una campanya promocio
naI que al cap d'aBa, si s'ha presentat aquesta, Moció, 
jo no diré que sigui oportunista, amb tata legitimitat, 
pero és un moment ara delicat per al nostre turisme, 
doncSl si volem ser conscients que servesqui una alter
nativa que es propasa, hem de ser serios os i hem 
d'atendre a aquesta estrategia elemental. 

Per tant, jo, per no fer-me pesat, i crec que no 
vaig a repetir el que ha dit el Sr. Conseller, crec que 
estam davant d'una qüestió d'estrategia, i en aquest 
cas, jo no és que vulgui donar lli~ons a ningú, perque 
en aquest cas, si pogués donar-les, no les donaria a 
l'oposició, pero passant a un símil valid, i afortunada
ment aquí es tracta d'una cosa incongruent que, gra
des a Déu, tenim aquesta democracia per poder-ho dur 
amb aquests termes, anant a un símil bHlic, una qües-

tió elemental d'estrategia és no atacar, precisament, a 
no ser que es tengui malta for~a, pel nanc de !'opo
sició o de l'enemic o de l'adversari, en aquest cas di
rem, senzillament, l'adversari, pel flanc més tort, i és 
indubtable; al Sr. Costa o al Grup Socialista els pot 
agradar o no la política desenvolupada per la Conse
lleria de Turisme, és indubtable que, a pesar d'aquests 
gustos o d'aquestes apreciacions, a nivell general, és 
una de les més satisfactories que esta desenvolupant 
el Govern de la nostra Comunitat Autonoma. Per tant, 
seguint amb el fil del que hem dit al principi, que to
tes les opinions ens mereixen tot el respecte, es pot 
dir i la Conselleria si així ho vol, si el Govern ha vol, 
p'ot prendre nota d'aquestes observacions que s'han 
fet aquí, fins i tot, del contengut de la Moció, pero 
el que no es pot admetre, de la nostra part, com he 
dit abans, els altres poden, sense cap dubte, legítima
ment, exposar les seves opinions i mereixen tot el nos
tre respecte, pero nosaltres lambé poclem dir que no 
podem admetre que es marqui al Govern les directrius 
de la política a seguir i menys quan aquesta política 
que és la de la Conselleria, en aquest cas, és més que 
encertada. Per tant, cree que nosaltres, a part que ob
viament rebutjarem aquesta Moció, volem dir que 
creim que els aItres Grups aquí representats, en aques
ta Cambra, també han de fer el mateix. 

Gracies, Sr. President. 

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

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Moltes gracles 

al Portaveu de la Coalició Popular peI suport, i només 
afegir que a una entrevista que varen fer al Conseller 
de Turisme, la revÍsta «Editur», i que va ser repro· 
dUit per un diari local, el titular deia «Es una arma 
de dos filos la bipolarización del turismo que recibe 
Mallorca, para el Conseller de Turismo del Govern de 
la Comunidad Autónoma es una arma de dos filos la 
bipolarización del turismo que recibe Mallorca anual
mente y que en este ejercicio se ha agudizado. Según 
afirma en una entrevista concedida a «Editu!"», como 
Conseller de Turismo de las Baleares, me gustaría un 
mayor reparto en la proporción de nacionalidades eu
ropeas que nos visitan y, por supuesto, una mayor 
proporción de turismo en la época invernal». 18 d'oc
tubre del 83. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. ConselIer. 
Sres. i Srs. Diputats, passam a la votació del text 

de la Moció. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa

vor de la Moció, presentada pel Grup Socialista, es 
valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moItes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de la 

Moció, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moItes gra.cies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen )o. 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gra.cies. 
A favor de la Moció, 19 vots; en contra, 20; abs~ 

tencions, 8. 
Queda rebutjada la Moció. 
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Aquesta Presidencia decreta un descan s de . . . 
Sí. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Pe r explicació de vo t, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. Disposa voste de deu minu ts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
El nostre Grup ha decidit abstenir-se, perque amb 

la interpretació que ha fet el Conseller, que el nostre 
vot podria ser coaccionat cap a ell, no volem que s'hi 
senti. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Es decreta un descans de deu minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Recomen<;:a la Sessió. 

III.-
La Comissió d'Assumptes Institucionals ha fet ar

ribar a aquesta Presidencia escrit del següent tenor: 
«La Comisión de Asuntos Institucionales y Genera

les, en sesión celebrada el pasado 1 de abril del co
rriente mes, dictaminó la Proposición de Ley de Mo
dificación del artículo 63 de la Compilación de Dere
cho Civil Especial en Baleares, al mismo tiempo y por 
asentimiento de todos los asistentes se designó como 
miembro de la Comisión para 'que, confonne a lo dis
puesto en el artículo 119 del Reglamento de esta Cá
mara, presentara el Dictamen en el Pleno el Diputado 
Excmo. Sr. D. José María Lafuente López». 

Per tant, té la paraula. el Diputat Sr. Josep Maria 
Lafuente. > 

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

EL SR. LAFUENTE LÚPEZ: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. D'acord 

amb el que clisposa l'artiele 122.5e del Reglament 
d'aquesta Cambra he estat designat com a mcmbre del 
grup presentador de la Proposició de Llei davant d'ella 
per, a la vegada, presentar aquesta Proposició de Llei 
que representa una modificació de l'artiele 63 de la 
Compilació de Dret Especial Civil de les Illes. 

En primer 11oc, per qüestions tecniques, jo volia 
dir a la P¡'csidencia que he trobat qualque errata que 
hauríem, si la Cambra ha té a bé, de modificar, és a 
dir, per una banda, l'informe o el Dictamen de la Co, 
missió parla, al segon full, de la reducció deIs alous, 
quan hauria ele dír ele la «redempció deIs alous». Pcr 
altra banda, i amb aixa jo he de disculpar tant als 
llel:rat.~ quc han reclactat el Dictamen com a les me
canografes que I'han redactat, 1981, no és aixÍ, és ,<1881», 
ciar que ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia, tenint en compte el que es

tableix 1'<ldicIe 119, p<lragraf te rcer, accepla aquestes 
dues Esmencs «in voce», de caracter tenninolagic i, 
per tant, queden rectificats els dos erros, la par<lula 
"reclucció» es substitueix per «reclempció» j la elata de 
,,1981» per 1881». «Exposició del CoHegi d'Advocats de 
Balears de 1881». 

Pot contímwr, Sr. Diputat. 

EL SR. LAFUENTE LúPEZ: 
G-raClt::s, ~r. tTt:SlUera . .tI fet que digui «1881» coin

cidelX amb que aquestes instituclOns, els censos, són 
insutucions lIlolt anugues i, per tant, quasi quasi com 
deia En Felix :Pons, En Felix Pons Marques, en el seu 
estudi monografic de l'editorial de SelX i Barral, de 
la nova ediCló de la Nova Enciclopedia del Dret Civil 
MallOrquí, quasi quasi es podria dir que els censos són 
un poe les petites sales de momies del Dret Civil Ma
llorquí. No és exactament igual, no és que siguin mo
mies toles les institucions deIs censos, pero realment 
n'hi ha qualcuna que podria estar dins aquestes sales 
de mómies especials, d'acord amb els censos que hi 
havia. 

Com que es tracta, en aquest moment, de fer la 
presentació del Dictamen exelusivament, d'acord amb 
l'artiele 122, com he dit abans, em limitaré a retre 
compte del que representa aquest Dictamen i les mo
dificacions que ha tengut des que en el mes d'agost 
de 1984, es va estudiar i prescntar en aquesta Cambra, 
la Proposició de Llei d el Grup Regionalista. S'han fet 
determinades modificacions, millor dit, s'han fet su' 
pressions i s'han fet addicions, per motius elars, per 
motius als quals tata la Comissió ha donat suport i, 
per tant, ha donat al final un Dictamen, exactament 
no el mateix, pero fonamentalment sí el mateix. És a 
dir, per una banela, hem suprimir del text de la Pro
posició de Llei el segon paragraf que deia «la deman
da de redempció sera anotable al Registre de la Pro
pietat», i aixa perque en principi donava la sensació 
que era reiteratiu, és a elir que aquesta demanda de 
redempció, tenint en compte que estavem exercitant 
una acció real, tenint en compte que el Títol Tercer 
de la Compilació parla deis Drets Reals i tenint en 
compte que aquest artiele 63, com l'artiele 46, també, 
no ha de ser un m-ti ele que doni qüestions de carac
ter adjectiu, sinó exelusivament substantiu, varem es
timar que, d'acord amb l'artiele 42 ele la Llei Hipote, 
caria, que era ja suficient, perque aquesta demanda es 
pogués anotar en el Registre dc la Propietat. Es va 
pensar un poquet, així mateix, perque el caracter ele 
Dret Real deis censos, hi ha algú que ho discuteíx, 
empero, indepenc\entment c\'<lquest criteri que potser, 
per ventura, per a qualcú, en no massa rigor, el cert 
és que el Títol Tercer, tot ell, parla de Drets Reals i, 
pcr tant, hem cregut que era absolutament innecessa
ri posar aquest paragraf; i, en conseqüc ncia, es va 
consensuar la retirada total el'aquest paragraf. 

Es va retirar també el te¡'cer paragraf, és a dir, 
alla on eliu que «en el que no estigui pn;vist en aquest 
artiele, la redempció deIs alous es regidl pel Codi Ci
vil». Per una banda, perque aquelL crií.el' i que el Ca di 
Civil sigui supletori, ja esta en les Dispos icions Finals 
ele la Compilació elel 61, en conseqü~ncia, també se
ria reiteratiu, com és reiteratlu I'artiele 55, quan par
la deIs censos, quan parla deIs alous dient que el Codí 
Civil sera supletori; és a dir, que totes aquestes cir
cumstancies dc supletorietat vénen definides amb ca
álcter general pel' la Disposiciú Final de la Compilació 
i, en conseqüencía, t;.!mbé donava un poe la sensació 
que era superfluu. Aquí. per ventura, hi ha un poc 
més de mala fe O ele bona fe <lmb el criteri d'eliminar 
aquest punt, que la rec\empció d'alous es rcgesqui ex
cIusivament pel Codi Civil, perquc possiblcment amb 
aquest c¡'iteri. d e subsic\íercitat quant al Codi Civil, es 
podria eliminar tol el que l'article segon de la nostra 
CDmpilació parla de lzt ¡ rac\icíú .iu6c\ica baJear, és a 



11% DIAIU DE SESSlONS / Núm. 35 / 11 el'abril elel 1985 

dir, les lIeis iniClals, les Ileis consuclullw:J.r1cs, el Drd 
Ruma JUSllmaneu i, en c.lérm1l1va, mUlces Cln:umSlU ll
cies jurídiques 1 de consuetuds qu\': senen o cnnqUi
rien el nOSLre drel i que, Sl ens anam exclusnarn-:llL 
al Codi Civil, per ventura, seria una poslció llel1cU(L.l
menL perillosa per la supenivcnclU d'uquelles inslltu
cions nistóriques com un Dret RonÜl J LlS Lll1laneU, CUl11 

W1S costums especials, com determinats habits, com 
deLcnninades constitucions. 1, per aixo, i perque, en 
definitiva, no hi ha dubte que és redundant, no hi ha 
dubte que és rciteratiu, es va eliminar el segon para
graf i, pcr tanl, va quedar cxclusivament el partlg.raf 
inicial que deia que els alous eren redimibles en qual
sevol moment a instancia del titular del domini útil, 
etc., etc., etc., etc. 

Tercer punt. Es va afegir, alla on diu «els alous 
seran redimibles a qualsevol momcnt» o «són redimi
bles a qualsevol moment», es va afegir que, endemés 
d'aquells alous, siguin redimibles, tam bé, els censos 
enfiteutics en elret a alou, amb elret a lllÜsme, és a 
dir, un cens amb alou o un alou amb cens, és una 
situació especial que, naturalment, quan el nostre Grup 
va redactar aquest article 63 modificat, no tenia una 
consciencia que poguessin existir aquestes figures 
d'alous especial s agermanats amb censos enfiteutics, 
perque, en definitiva, la normativa jurídica de les 
111es i, sobretot, de Mallorca, tenia uns detenninats ele
ments de censos que, per part meva, personalment, no 
considerava la possibilitat d'unes interferencies o mes
cladisses, pero em varen dir que evidentment existien, 
és a dír, que endemés de cens enfiteutic o cens aBodíal, 
que paguen uns dmons anuals o temporals, endemés 
deIs censos consignatius, que s'entreguen unes quanti
tats en garantia d'unes detennínades finques i perceben 
unes determinad es quantitats, endemés deIs censos re
servatius, que en garantja d'un detenninat immoble es 
perceben quantitats, n'hi havia d'altres que podien ser 
aquests, d'aquesta petita galeria de mómies a que es re
feria el mai suficientment plorat Felix Pons Marques, 
el cens general, per exemple, o el cens vitalici, pero 
aquest cens enfiteutic o aBodial que, a més, fos alou, 
és una figura que, en principi, jo no l'havia vist mai, 
no dic que no hi sigui i, com que persones de gran 
categoria científica de les nostres Tlles ens han dit que 
existien, per part nostra i per part de la Comissió no 
hi ha hagut cap inconvenient a afegir que els alous i 
els censos enfiteutics amb dret a llulsme són redimi
bles. En aquest sentit ha quedat absolutament transcri
ta aquesta normativa que modifica l'article 63 de la 
Compilació i que l'estimació del lllÜsme i l'estimació 
deIs criteris de redempció, han de ser sense tenir en 
compte ni les millores ni les edificacions introdu'ides o 
realitzades a la finca de que tracta l'alou. 

Varem tenir, fins i tot, només per qüestió aneedO
tica, unes clificultats de tipus lingüístic que vull donar, 
posar de manifest en aquest moment, perque, natural
ment, consultant el Diccionari de Francesc de Borja 
Moll, quan es deia que el «dueño» en la redacció caste
llana, havia de traduir-se en catala, naturalment, si aga
fes el Diccionari corresponent et diu «dueño» és «amo», 
la traducció de «dueño» és «amo», pero, en definitiva, 
en mallorquí l'amo no és exactament el «dueño», no 
és exactament el propietari o el titular, perque, per 
exemple, jo sempre he vist i sempre conec En Biel de 
la ValI, En Biel Burguera de la Vall o En Biel Burguera 
de Ternelles que és l'amo de la Vall, pero, en definitiva, 
no és el «dueño» de la Vall, o sigui, la figura de l'amo 

és Ull~L figura ances tral de les nostres iHes que no 
coincldcix exactarncnt amb la figura elel p ropietari i, 
p..:r '-'1.\.U, lc:nlcm CIlticultals ele [ipus lingliís tlc 1, grácies 
al Sr. 1'élix Pons, el bU, en aquest cas el fJI, varern 
queuar el'acord que en el texl catala, s'bauria de palen
tilzar qUé la tigura lingüística los la <.ld «titulan>, el 
«tiLular elel dommi útil» i el «t itular del domini di
recte ». 

Amb aquestes particularita ts s'ha modificat, no 
gairebé molt, evielentment, el crileri i el Dictamen que 
la Comissió va presentar d'acord amb la Proposició ele 
LIci que el Grup Regionalista va presentar en el mes 
d'agos t de l'any 84. 1 vuIl significar que es va presen· 
tar en el mes d'agost de l 'any 84 i s'esta discutint a 
mitjan s el'abril de l'any 85. Aixo és un criteri que hem 
de tenir en compte, a efectes de l'oporttmitat, de la ne
cessitat i elel moment oportú d'aquesta Proposició ele 
LIei, d'acord amb el que va dir en el seu dia el Sr. 
Damia Pons que, en definitiva, si tenint en compte que 
l'article 60 del Reglament, el'acord amb l'article 24 de 
l'Estatut ens diu que nosaltres no podem legislar més 
que quatre mesos a l'any, si haguessin hagut d'esperar 
les Proposicions, els estudis o els Dictamens de la Co
missió creada l'any corresponent, l'any 83 o el 81, em 
sembla que va ser, possiblement si encara no s'ha pre
sentat l'estudi corresponent i han transcorregut nou 
mesos des que en el mes d'agost es va presentar aques
ta Proposició de LIei, es pot figurar la Cambra el que 
transcorreria fins que poguéssim fer aquesta qüestió 
que és de justícia, que és d'absoluta necessitat, d'acord 
amb tots els traetadistes que es fa avui i podem quedar, 
si s'aprova, molt satisfets d'haver fet qualque cosa en 
bé de la justícia i de la tolerancia. 

Res més. Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes grades, Sr. Diputat. 
No s'ha presentat cap Esmena al text d'aquesta 

Proposició ele Llei. Volen intervenir els altres Grups 
Polítics? 

Grup Socialista. Té la paraula el Sr. Felix Pons lra
zazábal. 

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

EL SR. PONS 1RAZAZABAL: 
Moltesgracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Cree que avui capvespre hem assistit a una demostra
ció de les possibi]jtats autentiques que té l'Autonomia 
quan es trae ten problemes vius que afecten els interes-
sos reals de les nostres illes i aixo es fa, endemés, en 
llenguatge inteBigible. Cree que poques vegades bi ha 
hagut una atenció i un silenci com el d'avui capvespre 
quan s'ha debatut la Moció sobre Turisme, amb inde
pendencia del que es digués i de qui fossin les inicia
tives, pero cree que estara tothom d'acord que hi ha 
hagut una aten ció important, perque el que s'estava 
discutint, érem conscients que no eren problemes su
perestructurals ni filosofies, sinó que eren temes de la 
vida real i quotidiana de les nostres illes i que ho feiem 
des de la irnmensa legitimitat d'un Parlament que re
presenta i que pot tractar en exclusiva aquests pro
blemes. 

1 ara tenim un altre exemple del que dóna de si 
la nostra Autonomia. Tractar W1 problema que no és 
insignificant, tampoc, en la seva implicació profunda. 
La Proposició de LIei que va presentar en el seu día 
el Grup Regionalista, que nosaltres varem dir que 
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queia clarament dins les eompetencies que l'Estatut 
aóna a la nostra Comw"titat AULOlloma, que varemx
pressal- les nOSlres re.~erves n :spe le a l'oporlunital de 
lTaclar aquest lema aill.adamenl del context de la Como 
pila ció perque enLeoem que és milior dlIlS un cos juri
dic redull. ,om es el de la ComplJació Balear, trac tar-lo 
unilariament i que, al final s'ha vist que leníem raó, 
perque el text que a ui ve aquí, en definiUva, és el text 
que la Comis ió de Jurislcs lé preparat o tenia pre
parat pcr propo ar dins 1 onjunt d !a revi ió de 
la Compilació. i quC, per lanl, hagues e tat oporlú cs
coltar aquesta opinió de la omjssió de Juristes en el 
Sl:U onjuol. També varem dir, en el seu moment, que 
cl-eiem que aquesta era una 'eforma le · a ria, sen s 
dubtc. pero que arribava amb un. gran reL"u-d historie, 
i avuj ha h cm d · l-cpelir, a l marge d les cons idera
cions éslrictamcnt ju rídiqucs que ha fe l el Sr. La.f"uen
le en nom de la omissió, que l6gicamenl COmpal' lim 

11 e l que lcnen d' 'xposici6 de le ra ns jurídiquc , 
creim que aqu s lema é un lema que va molL més 
cnlJa deIs problemes juridics i que exigeix i rncrcix 
una reflcxió poUti ca, sodal j economica d 1 que h n 
e tal I eensals i els a lous , sobre tot, els a lous a la vida 
deIs 30 o 40 darrers anys, els 30 anys darrers d'aques
tes illes, i molt concretament, de l'illa ele Mallorca. 

Efectivament, són institucions, els alous, de la sala 
de les momies, i, prccisament, per aixo, crec que qual
que día ens haurem ele r evestir de coratge per enfron
tar aquesta reali-tat vigent, residual d'un nostre orde
nament antic amb tota l'energia que ' fa falta, perque 
arriba un moment en que les institucions deixen de 
tenir utilitat i fundó, sense anar més enfora, pensem 
que la darrera reforma del Codi Civil va eliminar una 
institució secular, com la Dot del Codi Civil, per ana
crb,nica, per inútil, per 'inservible. 

Els alous, jo el"CC que un dja ens l1aurem de p lan
t jar supl"Ímir-los en la seva rcdacci.Ó actual, na nO
més la redcmpció, que és importanl, Is alous varen 
né ixer a un momeo!: his lori ' 11 que varen s ignificar 
una institució de progrés, una institució de progrés 
perque varen s ignificar una evolució del dret de pro
pietat cap a fórmules que tenien una funció social; a 
I'hora del repartiment de terres , efectiv::tment, sense 
I'alou, moltes tcrr que en aquell s momt' nls s \'an.:n 
l osar n conreu, no s 'haguess in pogul posar en lIlili 
ta l i pOde r er cultivadc . Pero e l que no Lé senLit és 
que aquesta fórmula jurídica que va servi r per implll.
sar un prog¡-és economic, agríco la a una societa l d'es
truc tura rural. com era la de fa segles, en el mornent 
que el procés urbanitzador, que no tenia res a veure 
amb la concepció jurídica que havia donat lloc a aques
tes institucions, e~ el moment que ej" procés urbanit
zador d'aquests darrers 30 anys arriba a les telTes de 
c10mini compartit, aquesta inslilució s'hagi projectat 
amb els efectes amb eIs quals s'ha projcctat, damunt 
el procés urbani tzaclor. 1 aguest procés urbanitzador 
ha passat i els efcctes terrorífics deIs alous damunt 
aquest procés ja no els lleva ningú, i, en aquests mo
rnents, els efcctes el'aquesta roronna no sabem damunt 
que es projectaran, perque jo nQ vulJ que la historia 
es repetesqui, és a dir, no vull que visqucm un altre 
procés urbanitzador semblant al que h e rn viscuL Cree 
que els alous de l'epoca moderna, les institucions que 
poden selV'ir per racionalitzar l'ús del nostre territori 
han de ser els Plans d'Ordenació, ¡res més que els 
Plans d'Orclena ció. que són els que delimiten ]a inten
Sitat de la propietat deIs immobles i que no podem 

deixar en mans d'institucions estrictament medievals 
que puguin tornar projectar-se datnW1t W1 nou procés 
urbanitzador. Ni tan soIs serveixen ja aquestes insti
tucions, en aquests moments. per estructurar un es
quema d'agricultura moderna, de propietat agrícola 
moderna, tampoe no serveixen per aixo, sabem que 
les fórmules per modernitzar la propietat agraria van 
per un altre cantó, per tant, benvenguda. en aquests 
moments, una fórmula que elimina W1a injustícia dins 
l'anacronisme, pero també, per al Grup Socialista, 
aquesta és W1a primera passa, perque aquest Parla
ment, ocupant-se de problenles reals, profunds i d 'in
cidencia social concretíssima, quantes i quantíssimes 
persones que dins aquest procés han comprat un so
lar, han comprat un apartament, han eomprat un pis, 
no s'han vist amb la sorpresa que se'ls deia, "és que 
té alou», "és que té alou». Ningú no sabia que tenien 
a veure els alous amb un pis, amb un apartament o 
amb una urbanització, aquesta sorpresa voldrÍem que 
no es repetís absolutament mai més, i per aixo creim 
que és necessari, no només ja que aquestes milIores 
de carileter urba que s'havien produi:t i que servien 
per exigir les redempcions no es puguin produir, sinó 
que anem adaptant, modernitzant, funcionalitzant les 
nos tres institucions de totes les branques del Dret, 
quan estiguin en la nostra ma, perque la nostra Comu
nitat Autónoma adaptada a la seva realitat pugui te
nir W1 marc de progrés autentic i no remores anacro
niques que l'únic que fan és introduir sorpreses en el 
seu procés de clesenvolupament i d'evolució. 

Moltes grileies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mo!tes gracies, Sr. Pons. 
Per que em demana la paraula, Sr. lafuente? 

EL SR. LAFUENTE LoPEZ: 
Sr. President, jo he presentat, d'aeord amb l'arti

ele 122, la Proposició de Llei, no I'he defensada, i el 
Grup Regionalista crec que té dret, reglamentari, a 
defensar la seva posició, perque és el presentant ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo he donat oportunitat als diversos Grups per 

poder intelV'enir, i només m'ha demanat la paraula el 
Grup Socialista. 

EL SR. LAFUENTE LúPEZ: 
Jo li he aixecat la ma, rnentre ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Aleshores, per la regla de menor a major, jo Ji 

hagués donat la paraula. No obstant, no obstant, con
sid era aquesta Presidencia que sí, que sí li pot donar 
la paraula, durant un temps de cinc minuts. 

EL SR. LAFUENTE LúPEZ: 
Graeies., Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El 

Sr. Pons, el Sr. Felix, amb la seva brillantesa consue
tidinaria ha tengut una intelV'enció important al prin
cipi, i li agraesc que hagi donat suport a la Proposició 
del Grup Regionalista, pero després, jo entene que s'ha 
sortit del botador, s'ha sortit del botador perque es
tam presentant aquí una Proposició de LIei que trac
ta exclusivament de la redempció i del «quantum» de 
la r edempció, si han de tenir en compte o no les mi
llores i les edificacions, i ha tornat a dir que si la Íns-



1198 DIARI DE SESSIONS I Núm. 35 I 11 el'abril uel 1985 

titució no era valida, que si la institució era anacro
nica, que si la institució reprcsentava una situació 
meuieval que no era de rebut, que no era represen ta
ble des d'un punt ele vista .. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Lafuente, considera aquesta Presidencia que 

les argumentacions que ha donat el Grup Socialis ta 
no ana ven encaminades com vos te les interpreta. Vagi 
concretant la seya posició. 

EL SR. LAFUENTE LOPEZ: 
El Grup Parlamentari que represent té un respec

te absolut per la seva tradició política a la llibertat 
de les persones, i, si el'acorel amb els artic1es 1254 i 
1255 del Cocli Civil tothom es pot obligar com vulgui 
i qualsevol pacte que es faci que no sigui contrari a 
la moral, els bons costums i a la llei, és un pacte per
fectament valiel perque, en elefinitiva, els contractes 
són des que una persona consent a obligar-se respecte 
d'una aItra i, quan una persona diu jo cedesc un ter
ritori i em reserv una determinada posició dins aquest 
territori, elins aquest terreny, dins aquesta zona, exac
tament igual que el que es reserva s'uselefniit, exac
tament que el que es reserva un elret d'habitació o 
un elret d'ús, jo cree que aixo és perfectament legal, 
pero, a part el'aixo, no té res a veure amb la Propo
sició de Llei que estam presentant avui. La Proposi
ció ele Llei que estam presentant avui tracta exc1usi
vament de la redempció que elimina la possibilitat 
el'una continultat per «in illo tempore», el'acord amb 
aquell principi, aquest sí que caducat, gracÍes a Déu, 
de la imprestibilitat de l'alou, aixo que esta, gracies a 
Déu, superat i ara el elel Codi Civil des que el 1604 i 
següents elel Codi Civil ha donat la redempció com a 
possible, i el nostre, l'articIe 63 que ho dóna com a 
possible, tota la resta sera qüestió, si és que s'ha de 
fer, d'una aItra Proposició que es discutira i a la qual 
donarem suport o no, pero seran circunstancies com
pletament diferents ele les que estarn eliscutint avui. 
Redempció i «quantum» de la reelempció, si les millo
res si han d'entrar o no hi han el'entrar, si les edifica
cions hi han d'entrar o no hi han d'entrar. Tenint en 
compte que aixo és el tema de la qüestió, jo deman 
el suport a aquesta Proposició de LIei, exactament 
igual a com esta redactada, sense flocs, com es diu 
ara, i sense situacions marginal s o llambrequins, que 
pot tenir aquesta Proposició de LIei, aixo ja vendra 
després si és que ha de venir. 

Gracies, Sr. President. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Dipu tat. En conseqüencia, aques

ta Presidencia sotmet a votació l'article únic el 'aquesta 
Proposició de Llei, que modifica, a la vega da, l'articIe 
63 de la Compilació del Dret Civil Especial de les Illes 
Balears. 

Per tant, en primer Uoe votam l'article únic i , a 
.continuació, s i ho troben vos tes, vota rem l'Exposició 
de Motius a la qual s'introdueíxen dues modificacions, 
a la pagina 2, a la primera línia la xifra «198 1» és 
«1881», i a la línía 4 la paraula «reducció» és «redemp
ció». 

Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votín a fa
vor de l'articIe únic i de l'Exposició de Motius, es vo
len posar drets, 'per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 

IV.-
(Postposat proxim PIe). 

V .-l) 
Passarn al punt següent. Proposició No de Llei nú

mero 276, presentada pel Grup Parlamcntari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a la uLilització d'herbicides 
i aItres productes toxics a la pagesia. No s'ha presen
tat cap Esmena a aquesta Proposició No ele Llei. Té 
la paraula per defensar la Proposició No LIei, sí, vol 
proccdir a la lectura, Secretaria? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Atesa la greu problematica que afecta els pagesos 

i la natura, per part deIs efcctes deIs herbicides i al
tres productes químics que s'utilitzen a la pagesia ele 
les llIes Balears, i tenint en compte la normativa que 
en aquest terreny existeix a nombrosos paj"sos euro
peus, és pel que presentam la segücnt Proposició No 
de Llei: 

Instam el Govern de la Comunitat Autonoma que: 
l.-Es controli la venda deIs productes més toxics 

pels efectes nocius que poden tenir sobre la flora, fau
na, agricultors i consumidors. 

2.-Que s'inicil una campanya d'informació als agri
cultors explicant la toxicitat de cada producte i els 
seus possibles efectes nocius. 

3.-Que la Conselleria d'Agricultura del Govem de 
la Comunitat Autónoma organitzi Un gabinet d'asses
sorament tecnic per a la pagesia per tractar la pro
blematica de la toxicitat deIs herbicides. 

4.-Que es prenguin les mesures adequades de vi
gilancia per a la defensa del consumidor deIs produc
tes que han estat tractats amb herbicides. 

S.-Que l'Administració Autonomica quan utilitza 
herbicides estudil previament els efeetes damunt l'eco
sistema i els possibles efectes damunt la població i, 
al mateix temps, que informi la població 2fectada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Com a proposant de la Proposició No de LIei, té 

la paraula el Sr. Orfila Pons. 
Disp osa, Sr. Orfi la, el 'un temp s de deu minuts. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Grades, Sr. President. 
Sr . Presiden t, Sres. i Srs. Diputats. La freqüencia 

en l'ús de productes químics p er part elels agricultors 
i la gran quantita t deIs productes utilitza ts fa sempre 
difíci l el necessari control deIs m ateixos per part de 
l'Administració. Si bé podem constatar com, a nivell 
m undial, han clismimüt els tractarnents químics de les 
produccions agrícoles i s'ha detecta t una m ajor sensi
bilita t cap a aquest tema per part deIs plisos m és de
senvolupa ts, hem de convenir que aquest augment de 
sensib ili tat no s 'ha donat en la m ateixa mesura a tots 
els p alsos del m ón i que, novament, queda el nostre 
entre els més endarrerits, encar a que es eomencin a 
veure certs canvis en les act ituds que ens donen eS
perances en el sentit que l'atr acament a Europa eS 
pot notar en tots els ambits, indos, el de la protecCÍó 
de la na tura. 

De totssón conegudes les dificu:ltats que han tro
bat alguns productes agrícoles espanyols rociats amb 
pesticides, aquí autoritzats p er ser exportats a PalSOS, 

especialment del nord d'Europa, tradicionalment més 
sensibles davant aquest tema, i eom, en canvi, aquests 
mateixos productes s'han venut almerca t nacional, 

I 
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sense més pro blemes , senzillament perque nmgú no 
elS na conLrOlalS. 

nncara que s'hagi convertit en un topic, l'expe-
riencla que (;ns na LLonat ru ete! lrlSLameoc tamo~ 

V.lH ra necessan q uc es comCllll perq ut! no es LOrD! 
repe Lir. Un pl'OUU Le, onSlucra t, prec¡ ament, la pa
nacea de la llWLa C011lra Jl:S plagues s'na converltl, pre· 
cisamenL, J.a causa (rallO q ue semblava amb les s ves 
maJors virtuts, la perslst nela j la lOX1Ci tal, en l'exern,
pie deis disbarats que es poden arribar a c melre. Així, 
s'lla pogut comprov r coro, al cap de vinL anys ele ser 
emprat, el DD'i' continua encalCl actiu i CODl el seu 
conswn, e n elosis ínJ.'ime , té UDS efectes a umulatiu 
que fan que, al cap d'anys d'baver-se prollibit el eu 
ús, l'analisi efectuada a una zona, p er ex mple la de 
Madriel enlre Ull g rup de dones, ha demos lrat l'c:xis
tenc¡a a la 11 L m ' terna d 'ul1s nivell fins al 8'12 ve
gades sup riOl"S als l[¡nüs maAÍms exigib les. Possible
ment, aquestes done no hav ien mpral m a i e l DO , 
succeeix, pero, que c ls hom s, els ésser huruans es
tam a l final. de lots el e 1, bao a limentaris, és a dir, 
e11 els no tres l · ixil es concentren els loxics deis ali
ments qw; consumim, ortosanlcnt, e l ODT es ta, avui , 
absolutament prohibit. 

És necessari, pero, extremar absolutament l'ús 
d'aquesls procLuctes i, e pecialment, deIs que tenen 
Ulla especial pers is tencia i un caracter acumulatiu . 
L'agri ullura modern , amb el seu cadcter inte ns iu i 
la seva lencl¿mcia a l ' monoc ul LiLls facilita qu es pr -
dueixi un equilibri en la fauna d'insectes herbívors de 
la zona, de tal manera que els insectes es troben que 
si s'alimenten d'aquest cultiu determinat, troben tant 
de menjar que es multipliquen fins transformar-se en 
plaga, mentre que els seus depradadors no creixen al 
mate ix ritme. Ar;o obliga els agricultors a emprar e1s 
insecticides i, en l'altre cas, els herbicides 

El pr bl~ma e la ell el [el que exigim, o miDor, 
espera m cl'aqueSl"s < gri ultors que sapigl.lcn e legir 1 
pesticida adequal, disoldre els pols en les seves cor
rectes proporcions, actuar al mom nl adequat, fer-h 
amb la c10si ex cta j tluranl LUl pedo de cteterminal i, 
enuemes, no tirar aquest producte qua n la trUlla o la 
venlw'a sIgui nlaOura i a punt de dur-se aL mercat, en
cara que SI'gUl el monlent en que els lnseCles tan nles 
mal que mal. 1 ac,:o 110 demanam, probáblemenl, al 
seClor amb més problemes d 'll1tormacló i de <.:omuni
cacló. 

Ve 30 a 40 productes, entre herbicitles i pes ticiJcs, 
s'empren actualn1ent a les raes, segons declarava no la 
massa a la premsa de Mallorca Un [uncionari de la 
ConseHeria d'Agncultura, d'entre elIs, algw'ls qualiti
cats com toxics i altament verinosos; i encara que no 
s'hagin donat aquí problemc d ' illwxicaci.ons de cap 
casta, ac,:6 ha estat aixi p er la pnJdcnci .. deIs agl'icul
tors, l1H::!S que per 1<1 in[onnadü llt<! t 'l\g,ul:!~siu <11 l''':;,

pecte. Així i tot, són suJ:' icienLment com~gut e ls casos 
de pagesos que han sofen en les seves propics carns, 
els efectes d e l'ús deIs p es ticides, irritacions de la p e ll, 
inflamacions deIs uUs, són problemes comuns el'uns 
homes que empn::n uns productes , moltes vegades pe
rillosos, sense que se'ls hagi iruormat prou de les ne
cessaries mesures de prude ncia en el seu ús. 

Una informació correcta sobre els perills qUe tenIa 
la cremada del rosto11 i els batzers ha augmcn tat la 
prudencia d eIs nos tlTs p agesos i, conseqÜE.nt111ent, han 
disminult els in cendis [ores1 aJ s, u na in fo nnació correc
tament dosificada i duta u'unu forma constant i des 

. 
de lOLS els angles pot incidir favorablemt:nt en la ne
c<.:ssana pruUl::llCla en l'us aelS lnseCtlClaes 1 heroicloes, 
pa Lal que aquest us SlgUl o'a11o mes correcle. 

Aquella campanya oe «Consultau el melge abans 
de melllCar-vos» s'nauna de reproQuir en aquest 111-

vell, pero assegurant-nos que el metge, en aquest cas, 
el servei que s !lagl apuntar, no se 'n desfacl del pro
blema amb aquel! «prengui qualsevol cosa» o aquell 
altre «provau aixó, si us va bé ». Si hi ha algú que 
s'escalivi tacilment, aquest és l'agricultor perque mas
sa l'han estafat, perque continua amb els ulls tancats. 

1 que ningú no entengui que jo vull fer veure que 
no es ta res. Jo vull reivindicar, aquí, la feina positi
víss ima d'alguns func ionari eI'aquesta Admini s tra i6 
AULonómica que, uavant problemes d'exi tencia de pla
gues, 110 sols ban invesLigat tins trobar la millol' fo r
ma per a combatre-les, s in ' que han ajuelat e l pagés 
a ex perimenLar-ho, rallallt a mb cada un d 'e ll s per as-
eguraJ'-sc que es [ad d forma controlada i en l es 

dosis con·ecLes. r aquest és el model que proposam 
que se sis tematitzi en la creació d'aquest gabinet d'as
scssorament qu~ cobresqui les tres i!les i que ajudi 
la nos tra pagesia a mesurar convenientment l'ús de 
qualsevol pesticida. Aquest és el sentit que volem do
nar a la campanya d'informació que proposam que es 
cluguj a terme. 

Un cas a part és el Lema ele l'ús d'aquests pro
ductes per part de l'Aclministració. Torn recordar ca
sos, no massa distants, d 'intoxicacions produldes des
,prés d'haver-se fumigat les voreres de carreteres i ca
mins amb forr;a herbicides per tal d'eliminar la vege
tació deIs marges. Si bé hem de reconeixer un cert 
avan~ en aquest cas pel fet que ara, almenys, la Con
selleria d'Ordenació del Territori ho avisa amb carte
ll eLS no massa visibles, d'altTa banda, el fet continua 
essent preocupant, i ens hauriem d'assegurar que e l 
productcs emprats no 'igu in pe rsislents i qu · , en can
vi, es destrueixin en con lacte amb l'aigua. 

Pero, si el prob lema del berbicieles elnprats a les 
carretere é mé [acilment conlrolable, llcara que ¡
gui per la reduIda zona on s'empren, el cas de la llui
ta contra alguna plaga que, per la seva dimensió exi
gej un lraclament mo Lt mé ample, por representar 
un ,greu p¡'obl ma. Ero refer iré, concre lam enl, a la 
campanya que se sol dur a Lenne, i de la que avu i ma
te ix n 'hem parlat, de la pI'oce' ionaria del pi. El pes 
de la lluiLa conlra aqu s ta ruga, tan estesa en tre Is 
nos1res pinars, sol ser encomanat a un tractament de 
fumigació amb un producte químic, de nom Dimilín, 
com molt bé ha dit e l ConseLler d'Agricultura, fa un 
pare U el'hores. AquesL, que h, · taL denunciat r"pet-i
d aruen t per part de les rgani tzaciol1 ' cologi tes, és 
W1 pe ti ida del anolne11als regulador d l crcixeme nt, 
j a que aclua inJ1ibill( l'acw 3 iú ele la qWllna que f ,
¡Ha l)<ln dl! la L:utí u la el Is inscc lcs j que forma b 
seva c ra sa ex terior. Jo p 11 . qu aq ues t é un xe m
pIe d'aIlo que no s'ha de fer, es detecta una plaga, en 
aquest cas la processionaria del pi i se cerca un pro
ducte que l'elimini, sense estudiar, pero, suficientment 
els efectes sobre aItres individus de la fauna de la 
7.ona rumigada, r, lon"icarncnt, he m d upo ar que J 
pcstidda no pot ser m i proLl selectiu, i act ua obr 
la quitina el les lal\lcs de les oruguc , hem el p n ar 
qu igualmenl ho fara sobre la del a lLre insec tes, 
en,lr 11 l's ra n_ a, le ab Iles, no d is tingint entre la 
p lüga i els efcctes benefi ciosos o simp lement indife
rents per a l'home, penJ csscncial s per a l'ecosistema 
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ele la zona. De ret cxisteixen, i també se n'ha parlat 
aquí, metocles altcrnatius, les feru-hOITI10I1CS, pcr cxcm
pIe, que, encara que puguin sortir més cars al pril1Ci
pi, eluen un guany, él la \larga, moll més alto Hem de 
calibrar, per tanL, molt bé, els efectes de cada ac lua
ció sobre l'ecosistema, no sigui que hi sorlim pcnlent 
Lots. L'home ha ele comprendre que no tot allo que 
permet ter la moderna lecnica és possible i s'ha de 
realitzar, que les sevcs aclivitals han ele ser compati
bles amb l'entorn natural, perque és en els recursos 
naturals renovables, racionalment utilitzats, en els que 
pot trobar una gar~\Dtia ele supervivencia, i no són pa
raules meves ni ele cap ecologista radical és una cita 
ele la intervenció que va ter el Rei Joan Carles a l'acte 
d'inauguració ele la Unió Internacional per a la Conser
vació ele la Naturalesa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gdlcies, Sr. Diputat. 
Volen in~ervenir els altres Grups Polítics? 
El Sr. Antoni Garcias elel Grup Socialista, Fernan

do Saura del Grup Popular. 
El Sr. Antoni Garcias té la paraula. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. No 

m'allargaré tant, sinó que seré molt breu, perque des
prés de l'exposició del Diputat Ramon Orfila, queden 
quasi poques coses a dir. 

Només voldria remarcar que nosaltres donarem 
suport a aqueixa Proposició No de Llei presentada pel 
Grup Esquerra Nacionalista, perque creim que és una 
Proposició No de Llei constructiva, és una Proposició 
No de Llei que, a més, va en línia amb una prequnta que 
nosaItres varem fer en el 84, sobre aquest mateix tema, 
que era sobre ¡'ús de plaguicides i productes tóxico
sanitaris al camp, que sembla que, des d'aquella pre
gunta que era ele principis del 84, poques coses s'han 
fet més, i l'únic que s'ha estat fent ha estat, des d'a
queixa Comunitat Aut6noma, no desenvolupar cap, di
ríem, política o cap ele les mesures que li permet el 
mate ix Estatut el'Autonomia. Com sabem, la Comunitat 
Autónoma té eompetencies en materia de sanitat ve
getal pel Reial Decret 3.540 e1el 81, de 29 de desembre, 
i aquest diu que és funció de la Comunitat Autónoma 
vigilar i, en el seu cas, proposar, d'acord amb les auto
ritats sanltaries competents, les normes per a salva
guardar la salut de les persones que han de manipu
lar productes fito-sanitaris, i aixÍ com els consumidors 
de productes naturals o transformats, tractats directa
ment o provinents de vegetals, tractats amb d'altres 
productes, fito-sanitaris. És a dir, aqueixa normativa 
que té la Comunitat Autónoma i que aqueixa Comu
nitat Autónoma, diríem, té i pot desenvolupar una nor
mativa, s'ha deixat dur per la inercia de tots aquests 
anys i no ha estat, diríem, intentant canviar el que 
abans anomenava ja el Diputat Ramon Orfila, és a dir, 
que tota la normativa deixa que sigui el mateix pagés 
el que faci aquesta autodefensa, i a aguest rnaleix 
pages, de vegades, li falta informació i el ptimer per
judicat és el! mateix, i també és aquesta autodefensa 
que el mateix pages, moltes vegades, no se sap imposar, 
és necessari que, com diu a les Proposicions d'aqueixa, 
a cada plmt concret, que hi hagi més informació de 
cara a aquests agricultors, és molt important, encara 
que hi hagi un servici que sigui el Servid d'Extensió 

Agraria, l' divulga i '), d'cxLcnsió agrana o que ara 
es diu capac ita ió d'Extt:nsi6 Agr. da, que aquest ser
úci és e l que, l.eO i amen !. informa, ¿s molL importanl 
el segon punl, : a elir, que exi. l sqLli un gabinel cl'as
scssoramcnt, un gabinet d'assessorament i, moltes H:

gades, a aques!s mateixos agenls el'extensió agraria, 
perquc mol tes vegacIes es troben que també e!s falta 
a ells mateixos informació. Per aixo erec que aquesl 
punt és important; el primer punt, el control de la 
venda de is productes, jo cree que \'3 en Unia que b 
Conselleria faci qualquc cosa més, o el Govern d'a
qllE.'sta COITIllnit3t faci qualqlle cosa més que seguir la 
dinámica que hcm \'Íst bns ara, és dir, que sigui el 
mateix pages que s'autocontroli. 

Per aix6, creim que aquests punts són punts cons
tructius, són punts c!'atenció d'una problemillica que té 
aquesta Comunitat i que molt més si com es veu, Va 
creixent tot el sector agrícola i, cara a la Comunitat 
Economica Europea pareix que ha el'anar creixent, les 
clificultats que ens podem trobar en l'ús de tots 
aquests productes filo-sanitaris al campo Per aixó crec 
que és una passa important, i que seria necessari que 
aqueixa Proposició No ele Llei fos aprovada. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Sr. Fernando Saura, del Grup Popular, té la 

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

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 
Sr. Presidente. Sras. y 1" . Dipu adoso Mucho, mu-

ho con Lrol me parec para un lema que e tá contro· 
lado 'a y, obre L clo, qu r r controlar unas ventas, 
me parece bien contro ta r: lo feclo de los herbicidas, 
m par ce bien controlar ómo lo aplican Id c n u
midor s, cómo eSlán rabricados, la fabricación, t da 
e 'a serie de lema. p r onlrolar la ve1lta, es una cosa 
que no puedo comprender. Hay una normativa legal al 
respecto, O sea, todo, los cualr O cinc , me parece, 
cin o puntos o cinco pr gunlas que 11ay en ta Pro
p ic.ión No de ey están regulado perfectamente por 
toda una serie de On.lcnc Ministeriales o le Re olu· 
ciones, por los cuales no nticndo por qué, por qué, 
en estos momento, tiene que llegar esta Proposición 

o de ey, no obstante vaya referirme a algunos de 
ellos. 

Concretam nle, en la primera pregunta, es sobre 
1 contro l d · venta el produclos, sobre la flora, fauna, 

agricultore y consumidore ; sobre la flora. hay una 
Orden MiJli Leria1 de 8 de octubre, que regula el ro
pIeo ele esto herbi idas; obre fauna, pues h ay como 
tres, una Orden el I Ministerio de Agricultura de 31 de 
enero del 73, sobre clasificación de produ,ctos fito-sa
nitarjos, sobre la peligrosidad 11 la fauna; Re olución 
de la Direc ión Genexal de la Producción Agraria, de 
9 de marzo el 1 73, bueno, y así, no voy a enumerarlos 
todos y mucho meno leer las Ord nes Ministeriales y 
Resoluciones, se haría eterno. 

Sobre agrlcult<:>res 'Y consumidores, hay un Real 
Decreto, el 3.349 del 83, que habla sobre el Reglamento 
Técnico-Sanitario para la fabricación, comercialización 
y utilización de plagukidas. Hay otra Orden del Mi
nisterio de AgriculLura, del 20 de febrero del 79, sobre 
el control de residuos de productos fito-sanitarios; Re' 
solución de Ja Dirección General de la Producción Agra-
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ria normalizando el libro oficial de movimiento de 
pr~ductos fito·sanitarios peligrosos. 

No entendemos qué otro control se puede hacer, 
y mucho menos sobre ven~a~ hal;>iendo tantísima Re
solución Y tanta Orden MInIstenal, no obstante, su
pongo que en la réplica nos lo podrán explicar adecua
damente. 

En cuanto al segundo punto, que se imcle una 
campaña de información, explicando la toxicidad de 
cada producto y sus posibles efectos nocivos, el mismo 
Reglamento Técnico Sanitario establece, a partir del 24 
de julio del 8S, me va a decir que no ha llegado toda
vía, pero va a llegar, que las etiquetas de los enva
ses de los productos fito-sanitarios deberán llevar las 
siguientes indicaciones, y las voy a leer todas: nombre 
comercial, contenido neto, número de inscripción en el 
Registro Oficial, titular de la inscripción en e! Registro 
Oficial, identificación del lote de fabricación, los nom
bres de los ingredientes activos, el nombre de todas 
las sustancias muy tóxicas, tóxicas, nocivas y corrosi
vas contenidas en la formulación que no sean ingre
dientes activos y sobrepasen una determinada concen
tración; los símbolos e indicaciones de peligro siguien
tes con la indicación gráfica, explosivo, fácilmente 
inflamable, muy tóxico, tóxico, nocivo, corrosivo, irri
tante, para qué decir más adjetivos. Las menciones 
relativas a la naturaleza de los riesgos particulares que 
supone la utilización de! plaguicida, las menciones tipo 
de los consejos de prudencia para e! empleo del pla
guicida, el antídoto y las recomendaciones al médico 
para casos de intoxicación o accidente, modo de em
pleo incluyendo el plazo de seguridad y demás instruc
ciones precisas para su correcta utilización, la fecha 
de caducidad. Para los plaguicidas clasificados toxico
lógicamente, como muy tóxicos, tóxicos y nocivos, la 
indicación de que el envase no puede volver a ser uti
lizado, excepto en los envases destinados específica
mente a su ventilación, recarga o rellenado para el fa
bricante o distribuidor, con las instrucciones precisas 
para su destrucción o devolución. Los plaguicidas para 
uso doméstico deberán incluir, además, la leyenda 
«autorizado para usos domésticos». 

Bueno, hasta ahí van quince informaciones, en la 
pregunta segunda solicitada que se inicie una campaña 
de información, bueno, yo no sé, mayor información 
que la que pueda haber en una etiqueta, y que el payés 
sabe leer, y que, además, como decía muy bien el Dipu
tado Sr. Garcias, existe un servicio de Extensión Agra
ria que sí lo utiliza el payés, y nos consta, además, no 
creo que haga falta mayor información. A lo mejor lo 
que pretende el Sr. Diputado es que se hagan «cursets» 
de información a los payeses, pero creo que están sufi
cientemente informados y, si no se informan más, es 
porque no quieren, no podemos llevarles de la mano, 
Son personas adultas, son personas mayores que real
mente saben los productos que tocan, si no los aplican 
correctamente, creo que de ellos es la responsabilidad, 
como la responsabilidad es del fabricante de poner los 
productos que correspondan y las etiquetas que co
rrespondan. 

En cuanto al tercer punto, que la Conselleria de 
Agricultura del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
organice un gabinete de asesoramiento, perdón, bueno, 
la Conselleria de Agricultura y Pesca dispone de un 
servicio especializado de protección de vegetales que 
pueden resolver cualquier tipo de consulta, tanto refe
rente a la toxicidad de los herbicidas como del resto 

de productos fito-sanitarios, además, como decía antes, 
existen las agencias de Extensión Agraria. 

En cuanto a la cuarta pregunta, que se tomen las 
medidas adecuadas de vigilancia para defensa de los 
consumidores, bueno, dentro del grupo de los produc
tos fito-sanitarios, los herbicidas son los que menos 
problemas presentan, ya que en general se clasifican 
como productos de baja peligrosidad o nocivos, siendo 
muy pocos los clasificados como tóxicos o muy tóxicos. 
La Conselleria de Agricultura y Pesca, para la defensa 
de los consumidores de productos tratados, lo que 
hace, únicamente, es aplicar la Normativa General vi
gente, no establecida por este Gobierno de la Comu
nidad, sino ya por el Gobierno Central. ¿Cuáles, cuáles 
son estas normativas?, ¿qué es lo que hace la Conselle
ria? Pues llevar un registro de vendedores y aplica
dores de material y productos fito-sanitarios y, al mis
mo tiempo, sabemos que los vendedores de productos 
tóxicos y muy tóxicos llevan un libro oficial de movi
miento de productos para cada tipo de estos produc
tos, haciéndose responsable el comprador del correcto 
uso y firmando en el libro correspondiente, el que com
pra es el payés. Los productos clasificados como muy 
tóxicos sólo pueden venderlos, venderse, perdón, a em
presas especialmen te autorizadas, de todos modos, el 
control directo de los resíduos corresponde al Ministe
rio de Sanidad y a los Ayuntamientos. 

En la quinta pregunta, que la Administración Auto
nómica utilice, cuando utilice herbicidas estudie pre
viamente los efectos sobre el ecosistema y los posibles 
efectos sobre la población y, al mismo tiempo informa, 
la población afectada; bueno, la Conselleria de Agricul
tura y Pesca no ha realizado tratamientos masivos, la 
única campaña realizada con herbicidas han sido en 
cereales, en dulla» i en ... , y éstas, sabernos, que las 
han hecho los propios agricultores, sí asesorados, aseso
rados por Extensión Agraria, y el que ha querido, por 
la propia Conselleria. Antes de elegir un producto fito
sanitario, sea herbicida u otro tipo de producto, se 
conocen los condicionantes y efectos que pueden te
nes, tanto sobre el ecosistema corno sobre la pobla
ción, ya que estos efectos están estudiados antes de 
que el Registro Oficial autorice el uso de cualquier pla
guicida. En las campañas que realiza directamente la 
Conselleria, corno en la del pino, precisamente, de pro
cesionaria, previamente se avisa a los Ayuntamientos, 
indicándoles las zonas a tratar, asimismo, los Ayunta
mientos tienen conocimiento del resto de las cam
pañas. 

Bien, por todo lo anterior, el Grupo Popular en
tiende que va a votar negativamente esta Proposición 
No de Ley. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sí. Disposa de cinc minuts. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Sr. Saura 

ens ha xafat amb tota una relació de Normes, Lleis i 
Decrets escrits que coneixíem, que ha estat molt in
teressant, pero no ha respost el que aquí es proposava. 
Dir que existeix legislació sobre un tema no vol dir 
que aquesta s'apliqui correctament, de cap manera, 
implica que s'hagi informat suficientment els afectats, 
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i aquesta és la cosa de la qual nosaltres parlavem aquÍ 
i demanavem que es fes. 

Per altra banela, que ningú no es retgiri, no pro
posam, de cap manen), mesures drastiques ni ningú 
no pretén que es penalitzi ningú. Per altra banda, m'es
tranya l'avaluació que es fa, tan optimista de dir que 
tot esta tan controlat, i té gracia. Tots som conscients 
que ens queda molt de camÍ a recórrer per posar-nos 
a nivell d'Europa, ido bé, la Comunitat Economica 
Europea, cap a la qual hcm ele preparar, logicament, la 
nostra agricultura, té, en aquests moments, una espe
cial preocupació pels temes deis re~tjcides. En un Con
grés celebrat recentment a Dublín, CarIes Geis, Co
missari Eul' peu enearr gal del mercat ~nterior i de 
protecció del mcdi ambienl, va assenyahir la urgent 
nec ssitaL de millorar la informació i formació profes-
ional deIs pagesos, deis agricultors i distribuldors elcls 

proeluctes químics, i va aconsellar la creació de locals, 
de centres locals i regionals destinats a assessorar els 
agricultors i a remeiar els problemes que ells reco
neixencom a molt seriosos, que vénen de .l'ús abusiu 
de proel-ilcles químics al campo Si a Holanda i als Pa'i
sos Nordi"cs' consideren necessari' millorar la informa
ció al pages, voleu dir que aquí ens podem conformar 
amb el nivell actual? Que les etiquetes diguin tot alIó 
que es vulgui no hi té res a veure, també ho posen els 
prospectes ele les meelecines, i tots som conscients que 
s'ha d'anar al metge, i, fins i tot, s'ha de promocionar 
la medecina preventiva i la informació al pacient, a 
l'usuari. 

Per aItra banda, s'ha parlat que ja existia prou in
formació, existia ja un servei d'informació, Extensió 
Agraria, un servei de plagues, perú jo pens sincera
ment que no n'hi ha proU. Jo cree que mai no es nega 
la informació a un pages que la va a demanar al ser
vei d'Extensió Agraria, el servei de plagues, alla on 
sigui, pero tampoc no basta amb ac;ú. Davant temes 
d'interes públic evident, com és aquest de l'ús deIs 
insecticides i herbicides. l'Aclministració hauria ele pas
sar a l'ofensiva, i ser ella la que anas a cercar el pages 
per millorar els seus coneixements, demostrant-li que 
hi guanyara a tots els nivells. 

I, per suposat que esta ben clar que hi ha coses a 
fer. No s'ha pensat, per exemple, dotar Menorca, 
que té ja prau entitat agrícola, amb una estació el'avi
sos?, per exemple, per a la Iluita contra plagues? No 
es podria millorar la divulgació que ara es fa a partir 
deIs fulls d'informació fito-sanÍtaria que surten de for
ma irregular i amb una distribució no massa massiva? 
L'aforisme que es va fer fa un any i mig amb la pos
sible creaeió d'atries no va arribar a fructificar amb 
prou fon;a. Ja sé que se'm dira que és culpa que de 
Madrid no van enviar prou doblers i que les promeses 
de les ajudes van ser molt més reduldes del que es 
pensava i, per tant, també vau disminuir els avantat
ges, peró és que si la Comunitat Autónoma ho consi
dera interessant i important, i pens que ho és, podria 
haver complementat aquestes ajudes i aeonseguir que, 
realment, es muntassin. 

No fa massa un dH¡Jeg del SECONA declarava a 
}In diari de les .lll~ que els OUS de gavi,na d'Eivissa 
estau el doble de contamiuats que els del Marroc. EIs 
distint nivells que poden danyar els e~brions, i a<;(o 
possiblement per l'existencia d'ínsecticides que actuen 
amb caracter acumulatiu. A zones base oses, i aquí s'ha 
parlat del Dimilíu,. s'ha detec::tat una alannant dismi-

nució elel nombre d'abelles que, enelcmés, han dismi
nult a niveJ]s generaIs per 1'ús d'insecticides i, amb 
elles, el bencfici evielent ele la polinització. 

S'ha parlat que la Comunitat Autónoma, J'Aclminis
lració Autonómica no l . '~lInrrul 'es m.$sivc ,j he 
parlal <I 'una, he parlar ue l Dimilin, jo t ne aquí una 
'arta lel lab r:llori d\;ntumologia ceologica ele l'lns
rÍlue d Química i \"gü llinl del ngrés uperior d'In
vesLigaeions Ciel1lífiques, d I3arcelona, 00 parla del 
Dimitín i que 1110lt ~U$to Ul1lcnt f. ré uITibar a la Con. 
selleria d'Agricultura, i on parla dient, ho llegiré en 
c:1stcIl~, esta així «se h", comprubauo que es tóxico para 
cangrejos y camarones; desde un punto de vista apí
cola, parece ser que no debería emplearse en charcas 
y terrenos pantanosos que sirven de abrevader pruCl 
las abeja, ja qu entonces podría actuar s br la 
larvas de las mismas, cuando 1 s dan la papilla ama· 
sada con e a agua qu les sumini trru1 para comer». 

e subminjstra de forma massiva, a les riles, es fu
miga amb ... , a grans zoncs, s'han divic.\il le Ille en 
gran sec ors j es fumiga, i no es té en compte si hi 
ha cursos d'aiglla O no n'hi ha. Que jo tengui notícia 
no s'ha comprovat després com afectaven aquestes 
fUl11igacions, aquests tractaments amb Dimilín a altres 
jn celes, a aqllc tes aranyes , de les quals he parlat 
aban, a aqucsts altres in eCles que són beneficiosos 
per a ¡'ecosistema, són beneficioso per a l bose i, de 
rebot, ha són per a I'home; i a les abelles, en conerel, 
que aque les sabem que lenen una importancia de
finitiva. 

Acab, Sr. President, només dient una darrera cosa. 
A Estats Units, després d'estudiar per part d'una Co
missió, la Comissió EPA, el Dimilín, van trobar tan
tes irregularitats que van dona!' un temps per demos· 
trar al fabricant que no ra danyós, que no danyava 
allre animals, com que aquest fabricant no ho va po· 
d r demostrar, de forma r fa -nL, de forma que qued,s 
b cn ciar, 'ha restringiL nomé per a certs usos, que el 
p den aplicar personal e pecialitzal, s'lla prohibit la 
eva utilitzaci6 en un radio menor ele cinc kilómclres a 

la raciona a CUlO os d'aigua es tancada, llacs o rius, pero, 
és que, ndemés, hall j)1'ohibiL les aplicacions a ríes. 
Jo cree que tOL aixó en ha hem de plantejar de forma 
molt. seriosa, perquc e lam Lractant UD lema que poc 
condicional" el futuL 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Diputats, de les seves inter

vencions. 
No havent-hi més intervencions, passam a la vo

tació. 
Per tant, les Sres. í Srs. Díputats que votin a favor 

d'aquesta Proposicíó No de Lleí, es valen posar drets, 
per favor? 

Secretaria, pot procedír al recompte. 
Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'a

questa Proposició No de Llei es volen posar drets, per 
favor? 

Poden seure, moltes gracÍes. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Per favor, valen seure? 
Silencio 

-,;q 
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Les Sres. ¡Srs. Di putats que s'abslenen? No 

n'hi M. 
Queda rebutjada aques ta Proposició No de L1ei per 

20 VolS a favor i 28 en contra. 

V.-2) 
(POSlpOsada prox im Pie). 

' . 

Aquesta Presidencia pOSa en concixemcnl deis Srs. 
Diputals que el p roxim PIe lendrñ !loc, si Déu ho vol, 
dia 17 a les 17 hores. 

Bones la rdes i molles gracics de les scves inter
vendons. 
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