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SUMARI 

l.-Preguntes: 
1) R.G.E. núm. 909/85, presentada pel Diputat Sr. Benjamí Carreras Pont, amb la formulació següent: 

«Té el Govern alguna prevÍ<;ió referent a l'adquisició deIs terrenys inclosos a les franges «ecológica» 
i «paisatgística» de l'Albufera des Grao de Maól» 

2) R.G.E. núm. 910/85, presentada peZ Diputat Sr. Antoni Garcias CoIl, amb la formulació següent: 
«Com és que el Govern de la Comunitat Autónoma ha aprovat per Decret de setembre la Denomi
nació Específica «Binissalem" per als vins elaborats a la seva comarca, si aquesta competencia la 
té delegada el Consell Insular de Mallorca?" 

3) R.G.E. núm. 912/85, presentada pel Diputat Sr. Francisco Gómez Sabrido, amb la formulació se
güent: 
«¿Cuándo piensa el Gobierno cubrir las plazas que por jubilación O por excedencia han quedado 
vacantes en las guarderías «Francesc de Borja Moll», de Ciutadella, y «Magdalena Humbert», de 
Mahón?» 
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4) R.G.E. núm. 913/85, presentada pel Diputat Sr. Antoni Costa Costa, amb la formulació següent: 
«Quin número d'apartaments, utilitzats de forma a·legal dins la comercialització turística, han es
tat expedientats i/o tancats amb l'aplicació de la Llei 3/84, de legalització d'apartaments turístics?» 

5) R.G.E. núm. 917/85, presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila Pons, amb la formulació següent: 
cQuines mesures de control té establertes el Govern de la Comunitat Autónoma per evitar que, 
amb les importacions de bestiar es puguin introduir a les llles Balears noves malalties o bé algu
nes que ja s'es tan erradicant?» 

6) R.G.E. núm. 911/85, presentada pel Diputat Sr. Josep Alfonso Villanueva, amb la formulació se
güent: 
cPensa el Govern de la Comunitat Autónoma continuar amb la política de no conte5>tar o fer-ho 
amb total imprecisió a les Preguntes amb res posta escrita o Sol-licituds de documentació formu
lades pels Diputats?» 

7) R.G.E. núm. 918/85, presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila Pons, amb la formulactó següent: 
cQuan pensa la Conselleria d'Ordenació del Territori donar solució als problemes, encara pendents, 
provocats per l'ampliació del sector de carretera entre Alaior i Maó?» 

8) R.C.E. núm. 919/85, presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila Pons, amb la formulactó següent: 
«Quina feina de divulgació de les noves normes de qualitat per a fruites i verdures ha fet la Di
recció General de Consum entre els detallistes?» 

9) R.C.E. núm. 922/85, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, amb la formulació se
güent: 
"Per quina raó la Conselleria del Govern de la Comunitat Autónoma no ha subvencionat la publi
cació del COB «I/Ecologista», de periodicitat trimestral, redactada totalment en ca taZa, de 24 pa
gines d'extensió i amb una tirada de 3.000 exemplars?» 

Il.-Moció: 
1) R.C.E. núm. 935/85, presentada pel Crup Parlamentad Esquerra Nacionalista (PSM), subsegüent a 

la Interpel-lació R.C.E. núm. 642/85, relativa a la Política Esportiva del Covern de la Comunitat 
Autónoma. 

III .-InterpeHació: 
1) R.C.E. núm. 871/85, presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a la 

problemiitica de res idus s,ólids, abocadors, etc. 

IV.-Proposicions No de Llei: 
1) R.C.E. núm. 638/85, presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM). relativa a 

les Associacions de Ve'ins declarades d'utilitat pública i amb dret a esser reconegudes com a in
terlocutores valides davant l'Administració. 

2:) R.C.E. núm. 668/85, presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a l'es
tudí i valoració de l'Arxipelag de Cabrera per part de SECONA. 

3) R.C.E. núm. 877/85, presentada pel Crup Parlamentad Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a la 
campanya de neteja deIs torrents de les llles Balears. 

1.-1) 
EL SR. PRESID'ENT: 

Comen~a la Sessió. El primer punt de l'Ordre del 
Dia és el re1atiu a Preguntes. La primera és la que es 
va 'formular pel Diputat Sr. Benjamí Carreras Pont, va 
ten ir entrada en el Registre General amb el número 909, 
i demana: Té el Govern alguna previsió referent a l'ad
quisició deIs terrenys inclosos a la franja «ecologica» 
«paisatgística» de l'Albufera del Grao, de Maó? 

Té la paraula el SE.' Benjamí Carreras Ponto 

EL SR. CARRERAS PONT: 
Sr. Presídent. Sres. i Srs . Diputats. La importancia 

ecológica de la zona humida de l'Albufera del Grao és 
un tema que ja no admet discussió, p erque crec que 
esta prou reconeguda per tots . És una zona humida 
que té una importancia que es considera igual i en 
certs aspectes superiors a la que pugui tenir l'Albufera 
d'A1cúdia de Mallorca. Catalogada en els diferents in-

ventaris que ha fet 1'lCONA sobre espais naturals de 
les Illes, ha estat catalogada dues vegades. El Pla Ge
neral de Maó també preveu la protecció d'aquesta im· 
portant zona ecológica, i les Normes Subsidiaries, apro
vades pel Govern en sessió de 22 d'agost del 83 van es
tablir, també, una protecció ecológica bastant amplia, 
peró no suficient, d'aquesta zona. 

Al mate ix temps, el Consell de Govern, celebrat a 
Menorca, va anunciar els tramits d'adquisició de l'Al
bufera del Grao, per tant, agrairíem informació sobre 
els tramits aquests. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
En representació del Govern . té la paraula , el Sr. 

Joan Simarro, Conseller d'Agricultura. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President, Sr. Diputat. El Govern té previst que, 
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'dins les seves disponibilitats economiques, quan sigui 
.possible, la primera finca que compri o el primer es
'pai ecologic que compri la Conselleria d'AgricuHura si
gui el Grao, va en funció de les disponi.bilitals eeon&
miques. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. CARRERAS PONT: 
Sí, molLes gracies. Bé, estam satisfets, ja s'havia 

anunciat aquesta actuació. Nosaltres, en primer Iloc, li 
volíem dir que ho estalonam totalment i que compti 
amb la nostra coHaboració, tant del Consell Insular, 
crec que de l'Ajuntament, i cree que és un tema en 
que hauríem d'unir esfon;:os per aconseguir una bona 
gestió per a l'adquisició de l'Albufera. És molt impor
tant, perque a causa de ['estat actual de l'Albufera a 
les explanacions i rnoviments de terra que s'han fet, 
s'han prodlÜt alteracions que són un poc perjudicials 
per a aquest espai natural, especialment per l'erosió 
que pot provocar, a la llarga; representa el perill més 
greu que té l'Albufera, que és la climatació, a causa 
de les aportacions de terra provocades per aquesta ero
sió deIs mateixos moviments de terra. S'ha de dir que 
la franja qLle s'hauria de comprar és basLallt gran, l'Al
bufera o la zona aprovada per les Normes Subsidiaries, 
i la línia ecologica i paisatgística, abra¡;a unes 320 hec· 
tarees, i seria conveni~nt l'adquisició, com a mínim, 
d'unes 200 heclarees. Per tant, en vista de la bona dis
posició del Govem, reiter el nostre oferiment quant a 
gestió d'aquesta adquisició, i esperam que amb els es
forc;:os de les diferents administracions puguem tirar 
endavant a<;o, com és prest millor, Sr. Conseller 

Moltes gracies. 

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

1.-2) 
La pregunta següent és la número 910, la formula 

el Diputat Sr. Antoni Garcias Coll, i fa referencia a com 
és que el Govern de la Comunitat Autónoma ha apro
vat, per Decret de 5 de setembre, la denominació espe
cífica «Binissalem», per als vins elaborats a la seva co
marca, si aquesta competencia la té delegada el ConseIl 
Insular de Mallorca. 

Té la paraula el Diputat Sr. Antoni Garcias Coll. 

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

Aqueixa pregunta ve donada perque l'an,y 82, per De
cret del Consell General Interinsular, després del Con
sell General Interinsular hi va haver una delegació de 
competencies en tema de denominacions d'origen als 
Consells Insulars. En aquests moments, ens hem trobat 
que en el mes de setembre, el Consell de Govern va 
dictar un Decret de denominació específica per als vins 
de Binissalem. Quines han estat les raons per dictar 
aquest Decret, sense tenir en compte el Consell Insu
lar de Mallorca, que era l'organ a que, segons resolució 
de competencies, li pertocava? 

Gracies. 

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

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President, Sr. Diputat. Sí, vertaderament es va 

iniciar aquest expedient a petició del sector, es va fer 
el tramit primmi, que és el de demanar-ho al Ministe
ri d'Agricultura, a !'INDO, concretament, el Ministeri 
va donar la seva conformitat, i es va fer públic aquest 
Decret. En aquells moments ens temérem que aquest 
assumpte estava transferit i, en data, em pareix que 
era una setmana abans de fer-se aquesta pregunta, con
cretament, dia 18 d'octubre, es va posar un ofici al 
ConseIl Insular, passant-li tota la documentació perque 
eH pogués actuar en conseqüencia. Vull dir que tots 
els tramits que s'han fet precedentment, són un avan9 
de tipus, que diguéssim, burocratic, que la cosa im
portant és nomenar el Consell Assessor, ,;aja, com es 
diu, el Comitt~, el Consell Regulador Provisional, que 
aquest no esta nornenat i que ja esta en mans del Con
seU Insular, igual que si ell vol dur end<lvant tata la 
tramitació, esta a les seves mans, perque se li ha pas
sat tot l'expedient en aquesta data que he dit. 

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

EL SR. GARCIAS COLL: 
Sí, gracies, Sr. Conseller. Bé, pens que ha estat un 

error, un error bastant important, perque és una ma
teria coneguda per tothom, que les denominacions d'ori
gen eren materia del Consell, esperem que a partir 
d'ara 'no tomi a 'succeir en aItre cas ni en temes sem
blants, i si bé, pens que si ja ho ha passat al Consell 
Insular, el Consell Insular crec que fara les gestions 
que Ii pertoquen. 

Gracies. 

EL SR. PR'ESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
No farem cap actuació més sobre les denomina

cions d'origen o de qualitat de l'illa de Mallorca, per
que esta transferit, i tot d\ma que me'n vaig temer, 
tot d'una vaig passar els papers cap alla, no hi ha res, 
endemés, en aquests moments que pugui tomar arre
ra o que pugui anar endavant. 

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

1.-3) 
Pregunta 912, que formula el Diputat Sr. Francesc 

Gómez Sabrido, amb la formulació següent: «¿Cuándo 
piensa el Gobierno cubrir las plazas que por jubila
ción o por excedencia han quedado vacantes en las 
guarderías «Francesc de Borja MolI» , de Ciutadella y 
«Magdalena Humbert», de Mahón?" 

Té la paraula el Diputat Francesc Gómez Sabrido. 

EL SR. GOMEZ SABRIDO: 
Gracias, Sr. Presidente. Sres. Diputados. Desde 

hace ya bastantes meses, incluso alguna de ellas des
de el afio pasado, existen vacantes en las guarderías 
sociales de Menorca. Entonces, la pregunta se refiere, 
exactamente, a cuándo el Gobierno piensa cubrir es
tas vacantes y, si es posible, que lo haga lo antes po
sible, evidentemente. 
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EL SR. PRESIDENT: una resposta telefonica, que no és formal, i que s'es. 
Sr. Conseller. pera la conformitat per escrito Ignor que &'hagi fet, 

voste diu que sí, pero no s'ha rebuda, segons la Con-
EL SR. LLOMPART SALVA: selleria de Sanitat. 

Gracies, Sr. President. Voste sap, Sr. Gómez Sa
brido, que aixo es va transferir per l'INAS i després 
es va traspassar al Consell Insular de Menorca, l'any 
82. Aquest problema, ja no és la primera vegada que 
surt, qualque vegada més anteriorment ha sortit, com 
també va fer preguntes el Sr. González. Aixo és un 
problema, que si bé, en principi, quan es va passar al 
Consell Insular de Menorca, va passar també amb les 
des peses de manteniment, i no amb les de personal, 
aIXO, tal vega da, ha vengut a crear un problema, 
voste també n'está assabentat, que esta en vies de so
lució. I aquest problema es resol a través de la Con
selleria de Sanitat i Seguretat Social, en el sentit d'un 
Decret, del qual voste té notícia, mitjan((ant el qual 
també el personal passaria a dependre definitivament, 
fin s i tot, a efectes administratius i els emoluments 
que els corres ponen del Consell Insular de Menorca. 
Dic aixo, perque voste sap i coneix quin és el con1Ín
gut del projecte de Decret, pero hi falta un cas con
cret, que és que voste ha de contestar, o el ConseIl 
Insular de Menorca ha de contestar, d'una manera for
mal, no per telefon, com ha estat fins ara, sinó d'una 
manera formal, la conformitat amb aquest Decret. Des
prés, aixo es passara a Consell de Govern, a través de 
tres Conselleries, de la Conselleria de Sanitat i Segu
retat Social, de la Conselleria d'Hisenda, perque hi in-. 
tervenen els duros, i de la Conselleria d'Tnterior, com 
a responsable de personal. En aquell moment, aixo es 
fara efectiu quan tenguem la conformitat, i passara al 
Consell de Govern aquest decret o projecte de decret 
que existeix avui. 

Moltes gracies, Sr. President 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. GOMEZ SABRIDO: 
Sr. Presidente. Sí, es cierto que existe este proyec

to de Decreto, y que nosotros lo conocemos; pero tam
bién es verdad que esto ha llegado a conocimiento del 
Consell Insular de Menorca y que ha habido respues
ta, respuesta por una Presidencia, incluso, no solamen
te por el Conseller de Sanidad. Y ha habido respuesta, 
y entonces estábamos pendientes, porque se nos ha
bía prometido que antes de que empezase el curso, 
este Decreto estaría publicado, lo cual nos hubiera 
evitado los graves problemas que conlleva la carencia 
de personal y, en esa confianza, y repitiendo una vez 
más que es verdad que existía este proyecto de decre
to y que también es verdad que ha habido conversa
ciones con el Sr. Conseller de Sanidad de la Comuni
dad Autónoma, pero siempre esperábamos que esto se 
hiciese antes de septiembre o, por lo menos, a prime
ros de septiembre, que es cuando se inicia el curso. 
y respuesta sí ha habido por nuestra parte, creo yo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Gracies, Sr. President. Les notícies que tenc, fins i 

tot d'avui, de la Conselleria de Sanitat i Seguretat So
cial, són el que li he manifestat anteLÍorment. Hi ha 

Gracies, Sr. President. 

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

Diputat. 
1.-4) 

La Pregunta següent és la que formula el Sr. An
toni Costa Costa, té el número 913 de Registre i de
mana quin nombre d'apartaments utilitzats de forma 
iHegal dins la comercialització turística han estat ex
pedientats i/o tancats amb l'aplicació de la Llei 3/84 
de Legalització d'Apartaments Turístics. 

Té la paraula el Diputat Sr. Antoni Costa i Costa. 
Té voste la paraula. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. PresidenL Només anunciar que nosal

tres pensavem que a aquesta hora ja hauria arribat el 
Conseller de Turisme, que es troba a Italia, per do
nar resposta a aquesta pregunta i, la veritat és que, 
en aquests moments, no dispos de les dades per do
nar resposta puntual a la pregunta que formula el 
Grup Socialista, i, per tant, demanaria si tenen a bé 
que pugui ser retirada i vista en el proxim PIe d'aques
ta Cambra. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Reglament de la Cambra, a l'article 149 apar

tat 4 preveu precisament que el Govern, a qualsevol 
moment, podra demanar l'ajornament d'una pregunta. 
Crec que no hi ha inconvenient en aquest aspecte. Pas
sa i sera la primera pregunta del proxim PIe. 
1.-5) 

Punt següent. Pregunta que formula el Diputat Sr. 
Ramon Orfila Pons, sobre mesures de control que té 
establertes el Govern de la Comunitat per evitar que 
amb la importació de bestiar es puguin introduir a les 
IHes Balears noves malalties o bé algunes que ja estan 
erradicades. 

Té la paraula el Diputat Sr Orfila Pons. 

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

un fet que amb les campanyes d'erradicació de malal
ties en el bestiar de les Illes s'ha aconseguit, practi
cament, eliminar algunes d'elles, com poden ser la tu
berculosi i la bruceHosi. Després, ens trobam que amb 
les importacions "que es fan de bestiar, tant de fora 
d'Espanya com del mateix Estat, ens arriba bestiar 
amb unes mesures de control que no crec que siguin 
prou estrictes, i a<;o du una problematica concreta en 
el sentit que podem estal- fent unes campanyes que 
costen uns doblers importants a l'Administració i 
amb una coUaboració i un sacrifici, per part deis agri
cuItors, i després veure malmesa aquesta feina, per
que es torni él embrutar, per dir-ho així, la cabanya 
amb aquestes noves malalties. Que pensa fer el Go
vel"n per impedir tot aqo? 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller d'Agricultura, Sr. Joan 

Simarro. 
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EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President. Sr. Diputat. La regulació d'entrada 

d'animals vius a la Comunitat nostra ve regulada per 
una resolució del Ministeli d'Agricultura, concretament, 
de 6 de m aig del 1980, de la lJirecció General de Pro
ducció Agraria, que regula aquestes remeses. 

Afecta, concretament, ammals r eproductors, aní
mals de vida i animals de companyia. 1 estableix que 
els animals que venguin de l'estranger són competen
cia directa de l'Eslal Espanyol, i regula una serie de 
mesures qu 'ha de complir, a les quals .la Comunitat 
no hi pot interven ir, perc¡ ue entre les delegacions que 
es varen fer a la nostra Comw1itat, l'Estat es va reser
var un m enescal per cOD ll'Olar la procedencia de pro
ductes estrangers. Pel que afecta les nos tres competen
cies, que és el mercat, que diguéssim, nacional, es 
varen es tablir, ja, una serie el normatives, a partir del 
81, co ncretamenl, d. 1 majg del 8 l ,uoa pe!" cada casta 
d'animals, una pe /" a ovell es, l'alLra per a bous, J'allra 
pel' a, ' n n, p er él pores, elc" i aquestes s'apl iquen. J 
cre qu aqu e la aplkació és correcta, quan un ani
mol ha de venjr, s'ha de demnmlL- abans permís, 1. les 
les ompanyies navieres tcncn ins Lruccion ' el 00 deixar 
embarcar jn 'l.mb ol'Ígen cap animal, i UIXO ho eslan 
comp linl , i qual1 vén 11 aqucsls anjmaJs han de m
plir aque le ' condlcio lls, i s'cs lableix aquí, pel 1l1~11 s
cal ulUlat· cUn'l:SpuIlCJlL al tIlni Sl; li dlJII '/1 IIvLí j ''' , ul 

període de vigil ~\ncia. cl'una quarant na, que e diu, 
per veure si hi ha alguna malaltia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Gracies, Sr. President. És un fet que a((o s'esta 

complint de forma relativa, i després nosaltres dema
naríem l'aplicació estricta d'aquest Reglament, pel'que 
ens hem trobat casos concrets, que el Conseller co
neix, en que s'ha importat bestial' de fora d'Espanya, 
d'altres palsos, d' Italia en concret, i quan han estat 
a les IIles, ens hem trobat que, a pesar, malgrat que 
tinguessin unes gllie sanitarie complerle!>, que cIerno -
trassin que no fenicn tubel'cu losi i bn.tceHo i, tenien 
aquestes malallies. Dcsp re , a~b \101 d ir que de qual
qu manera e'n ha cnganal i hauríem di.! prenclre me-

ures estl-ictes. L'cxemple de la General ila t de Cala
lunya que, davant un C!\ · així, ha estat capay de prohi
bir, taxativament, la importació de vaques italianes pel 
fet que poguessin iOlroduir la malaltia terrible de la 
leucosi a Catalunya, perquc repetidament se'ls havia 
enganat amb guies sanitaries falsificades, crec que se
ria un moclel él seguir per él aquesta Comunitat Autó
noma si es volgués actuar de forma, jo cree, estricta en 
un tema que té tanta importancia. 

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

EL SR. SIMARRO MARQUt:S : 
Li volié'/ contestar. He dit abans que aquest cas 

concret, que coneixem tots, per desgracia, de la leu
cosi del ramat, de bestial' boví procedent d'ltalia, té 
un origen n unes me ur s intemacionaJs d'uns conve
nis que hi havia entre Italia i • pan a, en el:; qua ls 
s'assenya laven una serie de requis its amb els quals 
s'havia de dUl' aquesl bestiar. Aqueix conveni esta fir
mat i s'havien d'acceptar aquestes condicions, concre-

tament per a la leucosí, el conveni deia que havien de 
complir unes determinacions antigues, que no determi
naven exactament, si estava malalt o no, pero era un 
conveni que hi havia. Puc dir que, després que hi ha 
hagut aquests casos i s'han detectat, aquest conveni, 
primer de tot, el Ministeri d'Agricultura. a nivell na
cional, va aturar les importacions, aquest conveni s'ha 
desfet i, en aqu s1 moment, s'e (an complint unes al tres 
normes que poden impedir aquesla entrada d 'animals. 
Repetesc que aix..o no és competencia nostra, és ompe
tencia de! Minis lcl"i d'Agricultura, pero que bem estat 
seguint amb ells perque aixo no es tomi a repetir. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Puc tornar a intervenir? 

EL SR. PRESIDENT: 
No senyor, gracies. 

1.-6) 
La pregunla segücnt és la que formula el Diputat 

Sr. Josep Alfonso Villanucva, número 911 de Registre 
General en la qual demana si pensa el Govern de la 
Comunitat Aulonoma continuar amb la política de nO 
con testar o fer-ho am b tolal imprecisió les Preguntes 
amb resposta escrita o soHicituds de documentació for
mulades pels Diputats. 

Té la p~ir<'L¡J~¡ el Dipulal Se Joscp :\Jfonso Vilb
nueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. L'article 151' dd Reglament d'a

questa Cambra preveu que les contestacions que hagi 
de fer el Govern a les preguntes formulacles per escrit 
o documentació per part deis Diputats, es faran vint 
dies després de la seva publicació. El Govem, d'una 
forma sistematica, i podrícm posar exemples nombro
sos, no compleix aqueixa normativa i així no contesta 
les preguntes. Tenim aquí, a part de moltes aItres, peti
cions de documentació i preguntes, preguntes del 26 
de setembl-e del 84, sobre organització productiva de 
ramat oví, pregunta de 23 de gener del 86, del 85, per
dó, sobre adquisició en regim cooperatiu de maquina
ria, pregunta de 28 de novembre del 84, sobre suspen
sió per part del Govern d'acords municipals, peticions 
de doctllnentació nombroses, que no han estat contes
tades, a pesar d'haver es tat reiterades. l, a part d'aixo, 
en certs casos, el Govern contesta d'una forma absolu
tament imprecisa, és a dir, no fa cas al que se Ji de
mana i contesta el que el! vol. Nosaltres aquí Ji dema
nam si pensa aquest Govern continuar amb aquesta 
política o pensa fer el possible per tal de complir 
aquest articie 151 elel Reglament que ens varen donar 
a to1s en aquesta Cambra. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Vice-pres ident té la paraula. 

EL SR, HUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. President. Sr. Diputat. Bé, en primer 

lloc, he de dir que em sembla que aquesta pregunta 
és un tant imprecisa i que conté una negació qUE', en 
absolut, podem acceptar. lndiscutiblement, avui, i en 
tota mecanica parlamentaria, sempre hi ha informació 
a preguntes o soHicituds d'informació que es van retar
dant, pero que les causes i els motius els podríem dis
cutir, i són molt discutibles. També dir que l'article 
151 del Reglament Provisional d'aquesta Cambra dóna 

'. 
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20 dies, pero voste sap que un deIs temes que s'ha dis
cutit, i que supos que lmura de resoldre el Reglament 
definitiu és a veure si aquests 20 dies compten en pe
dode parlamentari o no compten en pedode parlamen
tari. Així i tot, sí que li he de dir que aquest Govem, 
en tot moment, ha procurat donar una resposta pun
tual, tant a les Preguntes com a les SoHicituds d'infor
maclO, i crec que les dades canten. Jo li accept que 
n'hi hagi que encara no siguin contestades, pero, com 
li deia abans, les dades canten. 

En aquest moment, el Govern de totes les Pregun
tes que amb so ['¡¡citud que s'han fet, des del 83, en du 
contestades més del 92 %, dada insólita, a cap Parla
ment Regional i molt manco al ParJament Nacional. 
Quant a Sollicituds d'informació, en aquest moment, 
duim remeses a aquesta Cambra més del 75 %, i malta 
informació que s'ha soHicitat s'ha posa! en coneixe
ment d'aquesta Cambra i de tots els Diputats que, 
degut al muntant que suposa fotocopiar autentics 
arxius, com voste sap molt bé, impossibilitaven de re
mctre aquesta documentació, perque ja no es tracta 
tant de sol'licitar una infom1ació concreta i puntual, 
com de demanar les fotocopies d'uns arx;us complets. 
Pero no ens vam tancar a la banda, els seus companys 
li poden manifestar, concretament, i Cl-ec que no hem 
de dir noms aquí, que aques t Govern es va brindar, 
pcrqut crcu que així ha de ser, a tenir les portes ober
tes a tots els Diputats que volguessin soHicitar infor
mació i que podien anar a les ConseIleries, la prova 
d'a<;o és que hi ha hagut, a una ConseIleria concreta 
\lna entesa perfecta entre un Diputat del seu Grup i 
un Conseller d'aquest Govem. Així i tot, admet que hi 
hagi alguna pregunta i alguna soHicitud d'informació 
que encara no s'h<rgi remes, pero no es preocupi que, 
en el seu moment, es remetra tot. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Si em permet, Sr. President. La res!,osta del Sr. 

Vice-pres ident ha estat llarga. Aquí hi ha molta docu
mentació, i si em dóna uns minutets més del que toca. 
Bé, Sr. Vice-president, voste diu que la pregunta és 
imprecisa, és molt precisa. El Govem, les preguntes 
que no li convé, no les contesta, i aixo és així de s en
zill, i li he posat una serie d'exemples. Pero és que el 
Govern, si no pot contestar-les, el Reglament no li tanca 
les portes. Vostc sap que el Reglament diu «podra ajor
nar-se aquesta contestació amb resposa motivada». 
Vostes no han donat respostes motivades No hao ajor
n.at aquesta contestació. 1, li record, que preguntes de 
25 de setembre han passat un, dos, tres períodes de 
sessions, i no s'han contestades. Pero, ha deixat de con
testar·me una pregunta. Jo, aquí, dins la pregunta li 
deia per que les contesten o s i les con~inuaran con
tcstant- imprecises_ 1 jo li posaré un exemple, un tot 
sol, n'hi ha molts d'altres: una pregunta formulada 
per aquest Diputat que li parla, li demana respecte del 
categoria professional, Conselleria a la qual esta ads
crits, procedencia, si és personal transferit a contractat, 
admioistratiu, si és contractat, si és aclministratiu labo
ral, eventual o fix, quina retribució té i data de con
tractaeió. Em pareix que tenen 1.400 funcionaris, supos 
que ho deuen tenir mecanitzat, si ho tenen mecanitzat 
és tocar un botó. La contestació que cm dóna el Sr. 

Vice-president és «com a contestació a l'informe, l'hem 
contestada en el pressupost»; en el pressupost, Sr. 
Vice-president, deien «puesto de trabajo», i és un full, 
«Presidente. Nombre y apellidos: Gabriel Cañellas», és 
un exemple, el primer fUll, no té cap significat, <<Índice 
L, coeficiente L, nivel L. Programador: Javier Cubero, 
índice 6, coeficiente 2'3». És aixo contestar les pregun
tes que li he fet? Aixo no és contestar. 

Nosaltres, els Diputats tenim dret a saber quina 
plantilla té la Cornunitat Autonoma i com s'ha contrac
tada. Vos tes no ens l'han contestada. 1 li dic que dins 
el pressupost hi ha d'anar la plantilla, pero jo li feia 
una altra pregunta, no era la plantilla pressupostaria, 
sinó que era la plantilla de la Comunitat Autónoma, 
1.400 treballadors, és bastant bo de fer, si ho saben, i 
supos que sí. 

1.-7) 
EL SR. PRESIDtENT: 

Passam a la pregunta següent. Que és la que for
mula el Diputat Sr. Ramon Orfila Pons, que demana 
quan pensa la Conselleria cl'Ordenació elel Territori do
nar solució als problemes, encara pendents, provocats 
per l'ampliació del sector de carretera entre Alaior i 
Maó. 

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

quatre o cinc anys es van fer les obres d'ampliaeió de 
la carretera entre Alaior i Maó, a conseqüel1cia de les 
quals es va ter una expropiació de terres, de les terres 
necessaries per fer aquesta ampliqcici, i arribat aquest 
mament encara no s'ban pagat aquestes expropiacions. 
E s van produir una serie de danyoS i perjlldicis pel fet 
que durant "LOt un temps no es van poder emprar les 
tanques, vostes saben que hi ha un sisteffia concret de 
pasturatge a l'illa de Menorca, amb l'evident perjudici 
per als pagesos de la zona, no s'ha fet encara una 1a;"\a
ció, no s'ha elaborat una taxació d'acord amb els afec
tats en aquel! momento Es va fer l'expropiació tempo
ral a la finca d'w1 agricultor de la banda d'Alaior i, 
en aquests moments, a pesar de ser temporal, encara 
continua tenint dins la seva finca, a pesar de les rei
tel-ades peticions que ha fet, a través meu i directa
m ent a aquest Govern, continua tenint les muntanyes 
de pedres i de material ele desfeta que va sobrar de la 
carretera, abocades alla dintre, amb la qual cosa con
tinua sel1se poder emprar aquestes terres per al seu 
cultiu. 1 aquest Diputat que els parla esta cruixit de 
veure com una doneta ele seixanta anys, encamellada 
damunt les roques, ha de pujar a la seva casa, amb 
perill de caure i rompre's una cama, perque no se li 
han fet els escalons que se li van prometre en el seu 
momento Quan pensa el Govenl clonar solució a tot5 
aquests problemes? 

EL SR. PRESlnENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. President. Sr. Diputat Orfila. Bé, em pa

reix que aqllé'sta pregunta té una certa cárrega ele de
magogia, que hauríem de detectar. É.s cert que la cons
trucció d'una carretera té certes incomoditats que 
donen lloc a uns drets, a indemnitzacions i a una repo
sició deIs terrenys ocupats temporalrncnt a l'estat pri
mitiu i a una reposició d'accessos, eIs que hagin estat 
modificats pel nou tmc;:at de la carretera. 
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Bé, aixo és un procés lent, jo li podria dir que, en 
aquests moments, encara hi ha pendents de pagar taxa
cions de l'autopista de Palma Nova, que deu fer devcrs 
set o vuit o nou anys que es varen ocupar, de manera 
que aixo Ji ho puc dir, simplement com a exernple de 
la lentitud que té tota aquesta tramitació. La qüestió 
d'accessos, ~er exemple, crec que practicament s'han 
solucionat tots, incIos e l d'aquesta pobra senyora que 
voste sap que jo canee perfectamen t, que vos Le s'hi 
havia interessat i que tenc idea que ja esla arreglal. 
Havia estat un cas desgraciat que s'havia retardal, pero 
cree que estan tots resolts. 

Quant a les taxacions, bé, es varen fer les ocupa
cions provisionals, una vcgada finalitzada l'obra, i ara 
ja esta finalitzada, es poL definir taxació definitiva, ja 
esta l'ocupació fixada exactal11cnl, i s'esta en conversa
cions amb els propi "laris deis terrenys, el que passa és 
que aixo és un punt molt delicat, perque s'enfronten 
dos interessos, el particular, naturalment, que ha do
nat terres, i l'interes de l'Estat que, a través deIs do
blers públics, no pot pagar més del que en justícia 
correspon. Aixó vol dir que és un procés molt lent, 
de discussions que normalment acaben en els Tribu
nal s i que s'estan teninl constantment reunions. Voste 
ha parlat d'un cas molt especia l, de l' cupació d'una 
finca concreta pec IIn f', ]1 dl" l' S, va. te lf1mbé ap per
fectament que és una siluació mol! específica j molt 
singular, són unes terres que mai no s'havien emprat 
ni per a cultiu ni per a animal s i tampoc no es poden 
continuar. 1 s'esta discutint, també quina possibilitat 
d'indemnització hi ha. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Gracies, Sr. President. Bé, jo crec que no hi havia 

C'lp dl.lTega de demagogia en L me\a pregunta, , 'oste 
5ap molt bé, r. Consell r, que aql.lest problema és real 
i gu si de qualqu forma havia de ervir per a qual
que cosa el can vi, vaja, de sis tema de gest ió a parlir 
el tenlr vostes la competencia d 'aquesl tema, havia 
d'anar pet- ?quí. A part, he de dir que voste el mes de 
juny va venir a Menorca, el mes de maig passat va ve
nir a Menorca, i es va comprometre davant els pro
pietaris en una reunió que jo mateix vaig tenir molt de 
gust d'organilzar, a donar sortida, pr~cticament inme
chata a aquests temes. A l'únic tema al qual practica
ment s'ha donat sortida ha estat el d'aquesta doneta 
que, realment s'ha fet, fa una setmana, que avui fa 
una sctmana precisament, i quasi he de pensar, no 
vul[ sospitar de voste, logicament, ni dels seus ca 1·1 a
borf1dors, pero que s'ha fe:, perqu.e h el,1 pre enlat Ulla 
pregu nta aguL perque va le ap que n el mes de 
maig, me ti ~ juny el · juliol, quan vaig ven ir aquí , ti 
vaiS! dur lIne rot ograrie q IC provaven ['cxistencia , la 
inexis ll.:nci'l ti l'enlracla a aq ue ta casa. Pel' a[tl.'a b o
cia, jo c¡-cc que hi ha una cosa claríssima, i és que si 
cI'una cosa ens ha de servic l'Autonomia o valen com
pmva r els ciutadans de que cns serveix l'autonomia. és 
per atracar l'ac1ministració a l'ac1ministrat i eliminar 
buroccaci es, fer [acil que es puguin solucionar una 
seri e de temes que fins ara havien estat molt compli
cats, molt complexos, pel'que depenien de Madrid .. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr Ramon, moltes gracies. 

Pregunta següent. 
No, si han passat els cinc minuts, no. 
Ah! Té voste la paraula. 

1.-8) 
Pregunta següent. També la formula el mateix Dipu

tat, Sr. Ramon Orfila, i demana quina feina de divul
gació de les noves normes de qualitat per a froites i 
verdures ha fet la Direceió General de Consum entre 
els detallistes. 

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

la posta en practica d'aquestes noves nonnes per a co
mercialitzar els productes hortofroctícoles s'han fet una 
serie de campanyes cl'explicació als agricultors de com 
s'havia de fer la normalització a partir d'un etique
tatge, unes form.es noves d'envasament, que no s'han 
dut a terme, no s'ha fet aquesta campanya per expli
car-ho als detallistes. Essent com és una necessita t 
fon3ffiental que els cletallistes coneguin amb profun
ditat com s'han de fer, com hi han de coHaborar i 
com hi han de participar, perque tenen un grau molt 
elevat de responsabilitat en aquest tema, aquestes nor
mes, demanam a veure que pensa fel' aquest Govem 
per explicar-ho als detallistes. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Conseller de Sa11itat, Sr. Gabriel Oliver Capó 

té la paraub 

EL SR. OLIVER CAPÓ: 
Graeies, Sr. President. Sr. Diputat, a mi m'agra

daria fer, si em permet, una breu síntesi d'aquest pro
cés divulgatiu que hem tcngut. Tan aviat com varem 
coneixer o \ arem tenir coneixement de la posta en 
marxa del desenvolupament legislatiu d'aquesta norma
tiva de qualitat, varen ser remeses notes informatives 
als mitjans de comunicació social i es varen apmfitar 
els canals d'informació a l'abast de l'Administració 
Autonómica de Consum, per tractar de conscienciar 
els diferents sectors. Dia 11 de mare;, 15 de maig i 21 
de maig varem remetre als Ajuntaments de les Illes 
escrits circulars en els quals in formavem sobre la 
competencia de control i vigilancia, l'entrada en vi
gencia de les normes de qualitat i l'oferta formativa, 
etc. A finals de l'any 84, la Conselleria de Sanitat va 
convocar una reunió per tractar aspecte:; de la proxi
ma entrada en vigencia de les normes de qualitat, 
reunió que es va celebrac a la Seu de la Conselleria, 
amb assistencia d'admínistracions públiques, sectors 
implicats idos representants deIs consumidors. De ta
tes formes, la Dicecció General de Consum té encoma
nada una tasca de control i vigilancia, i de cap manera 
és l'única administració pública amb responsabilitats 
d"munt I'area , voldria que ha tengués en compte. 
Igualment, vacem tenir r eunions, sessions de treball 
celcbrades a MERCAPALMA, convocades pel' l'Excm. 
Ajuntament ele Palma. ex·convocades pcr l'Administra
ció Central de l'Estat, reunions sectorials, etc. El maíg 
del 85, va tenir lloc una convocatoria e1'un curs e1'orien
tació tecn ic.} per al control de fruit es i hortalisses nor
malilzac1es. Al Ilarg del temps. també s'han anat rcalit
z;:¡nt tlccions formatives a e1istintes localitats. El mes 
ele setembre passat va ser creada una Comissió ele se
guiment, proposada pe! Gremi, és una Comissió on estan 
repcesentades les Administracions Públiques amb com
petcncies a rarea. els scctors de producció, comeccia-
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lització i conswn, i l'cmpresa privada. Al mateix temps, 
un Comite Tecnic integrat per funcionaris de diferents 
cossos de la inspecció. Esperam que aquesta innova
ció d'aquesta Comissió saiisfaci a tots i permeti la 
creació de Comissió de seguiments a cadascuna de les 
IHes, que és el que pretenem. A part de tot, també te
nim preparada, i esta a la disposició del Sr. Diputat, 
una campanya informativa i divulgativa al conswnidor 
sobre la normalització de fruites i hortalisses. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Bé, gracies, Sr. President. Després d'aquesta exhaus

tiva informació, només em cal dir una cosa, i és que 
no s'ha fet una divulgació directa al detallista, en el 
cas de l'illa de Menorca, li puc assegurar que no s'ha 
fet a cap poble, i ac;o era absolutament necessario No 
val fer fullets, no val simplement fer reunions on ven
guin ¡-epresentants d'interessos o de grups o d 'adminis· 
tracions, sinó que és important anar directament al 
detallista, que és el que ha de participar perque ho 
entengui i es faci possible ac;<'l. Al contrari, sera impos· 
sible que aquest detallista complesqui les Tiormes i sera 
objecte de sanció. Nosaltres pensam que 2.bans de san
cionar, abans d'inspeccionar, s'ha d'inforrnar el consu
midor i el detallista, en aquest cas, Ac;o és fonamental. 

1.-9) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per últim, la dan-era pregunta és la que formula 
el Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, va tenir en
ti-ada amb el número 922 del Registre General, i de
mana per quina raó la Conselleria de Cultura del Go
vern de la Comunitat Autonoma no ha subvencionat la 
publicació del Grup Ornitologic Balear, «L'Ecologis
ta», de periodicitat trimestral, redactada totalment en 
catala, de ,24 pagines d'extensió i amb una tirada de 
3.000 exemplars. 

Té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra Bus
quets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Amb la formulació de la pregunta, aquest Diputat 

ha procurat ser el més CO!1cret possible, i senzillament 
reiterar que aquesta publicació té quatre objectius 
c1ars: primer, la ciencia ecológica, segon, l'educació 
medi ambiental de la població de les Illes Balears, ter
cer, defensa de plantejarnents ecologistcs i en quart 
Iloc, normalització lingüística. Per tant, ens agradaria 
saber per que el Govern ha dit no a la subvenció d'a
questa publicació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sr. Serra, voste ha estat 

tant concret que ha fet clues preguntes sobre el ma
teix tema, la 922 i la 670, ara veim a quüHl es refereix. 
Jo entenc que aixo és una pregunta d'interes, no ge
neral. sinó d'intercs particular, la resposta és elóna per
fectament, a la seva pregunta. es dóna al clocument o 
a l'escrit remes pe! Director General de Cultura al pe
ticionari , concretament. 

= 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Si, senyol'. La cordialitat d'aquest Di(:utat amb el 

Sr. Conseller, en aquest roomenl, no es pot mante
nir. Sr. Conseller, ai"o és una falta de qualsevol cosa, 
és a dir, jo ti be de dir, agafi. les malele<.>, perqu aixo 
110 pot ser: sotstreure una contesta als parlamentaris 
de tols els Grups j als miLjans de comurucació i al pú
blic presenl. He de dir que la meya valoració és 1 més 
pejorativa, perque vostes haguessin pOgul subvencio
nar, si haguessin volgul amb quaJsevol canvi de par
tida presSu.poslaria, d'acord amb els mecanismes de la 
Llei Pressuposlal'Ía; probLeOlcs tecnics, no n'hi ha 
hagut, problem-es polities, molts, i falta d'educa ió 
seva, en aquests moments, també. 

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

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Jo entenc que de cap de les 

mane res hi ha hagut una falta d'educació. senzillament 
li he contestat el que voste ja sabia, perque havia lle-
git l'ofici. Res més, 

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

Diputa!, 
I1.-l) 

El punt scgücnt de l'Ordre del Día és el relatiu a 
Mocions. Tractarem, en primer Iloc, la pre entada amb 
el número 935 del Regis tre General, la formlLl a e l Grup 
Parlamental'i Esquerra acionalista, congruent a la 
Intel"j)eUaci6 642, r elativa a la Política Esportiva del 
GOVC111 de la COtnunitaL Alltoooma. 

Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura de la 
Moció, per favor? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Moció.-EI Parlament de les Illes B:;¡lears acorda 

instar el Goven1 de la Comunitat Autonoma: 
l.-Que clabori programes propis d'esport de base 

i eIs posi en practica, mitjans:ant la contractació de 
tecnics titlllats. 

2,-Que es creln Escoles Esportives Basiques de 
la Comunitat Autonoma i que es doni suport econo
míc a les que ja funcionen com a tals. 

3.-Que es procedeixi al millorament tecnic i dota
ció suficients deIs serveis ele medecina esportiva i se'l 
faci extensiu a les illes menors i a les comarques de 
les Illes. 

4.-Que les subvencions als clubs federats, profes
sionals o serni-professionaIs comport in el compromís 
per part d'aquests de contrapartides satisfactóries 
quant a facilitar als ciutaclans de les IlIes la practica 
de l'esport participatiu. 

5.-Que es cre'i una Comissió Assesora que propo
si , am b el coneixement previ deIs pressuposts que s'hi 
destinin, una distribució de les subveBcions serncstrals 
pcr a activita ts esportives. 

6.-Que, en atenció a la política d'instaHacions es
portives de les Illes Balears, La dotació i el manteni
ment ele les instaHacions ja existents es consielerin 
prioritaris en la creació de noves. 

7.-Que es posi en coneixement deIs Grups Parla-
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mentaris el balan<; anual de la situació i els comptes 
d'ingressos i despeses, així com el pressupost per a 
l'any o la temporada següents de les FeLleracoins Ba
lears, tant prest com aquestes reglamentanament els 
posin en coneixement de la DireccH) General d'Esports 
de la Conselleria d'Educació i Cultura dé la Comuni
tat Autónoma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes g¡-acies, Sra. Secretaria. 
Pel Grup Esquerra Nacionalista, té la paraula el 

Sr. Joan Francesc López Casasnovas. 
Disposa, Sr. Diputa t, el'un temps de deu minuts. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sres. i Srs. Diputats. A la passada sessió parlamen

Ulria, el Conseller de Cultura, d'Educació i Cultura 
d'aquesta Comunitat Autónoma, va dir que el PSM no 
s'havia apres la 11i<;ó i que, d'altra banela. a<;o no era 
estrany, ates que el PSM no havia pres~at atenció al 
tema de l'esport, i els Diputats del PSM no tenien co
neixements sobre aquest tema, i que, per a<;o, érem 
repcti tius. 

No posse'im medalles, a<;o és cIar, no es tam en pos
sessió ele cap recorel important, peró mai no ens hau
rÍem p ensat que el COl1seller d'Educació i Cultura 
hagucs hagul de ~\:ccirrer él la cksCjuali[icdclu pc:r"ullal 
en \loc ele responelre IR nostra Interpe!·:2.ció, donant 
satisfactories respostes a les preocupacions, no tant 
del PSM, sinó el'Esquerra Nacionalista-PSM manifesta
des aquÍ, a aquesta Cambra. Tot plegat, donant una 
mostra de elebilitat i inseguretat, llegint molts folis, i 
alguns que van quedar sense llegir, la gual cosa va 
venir a confirmar la nostra preocupació i, lógicament, 
a més a més, la va venir a créixer. No prE,;tenem donar 
llic;:ons, segural11ent perque ja n'hem esco!tades i n'hem 
assimilaeles per part de persones molt més capacilades 
U::cnicament que els que en aquests mO!1H:nts aquÍ in
tervenim, tot sia elit, Sr. Conseller, amb el major res
pecte. 

Pero una vegada dit a<;:o, creim que les llacunes 
constatacles a la resposta a la InterpeHació que vam 
ventilar dimccres passat, són suficients per proposar 
aquesta batel-iR ele set proposicions, ele !:iet propostes 
que avalen aquesta Moció subsegüenL 

En primer lloc, demanam que s'elaborin progra
mes propis d'esport ele base i que els posi en prac
tica aquest Govern mitjanc;:ant la contractació de tec
nics titulars. Deil11 programes propis, perque hem 
observat, fins ara, que practicament la major part de 
les actuaci0l1s que s'han seguides des de la Conselleria 
d'Eelucació i Cultura en materia d'esports han estat a 
base de donar subvencions, perque altres realitzin de
terminats programes que no entro en aquests moments 
a qualificat-, pero sí que constatam una manca de polí
tica propia en aquest aspecte. 1 parlam d'esports de 
base, parlam deIs necessar is programes de gimnastica 
de mantenimen t, ele gerontogimnastica, de psico-mo
tricitat, ele jocs pre-esportius, que no es veuen en lloc 
dins la planificació de la Conselleria. 1 ho clemanam 
mitjan c;:a nt contractació de lecnics titulats. perque SO I11 
conscients qu e s i hem ele donar resposta a aques t l'e
nom en 30cial de mas ses que és l'esport, }1O hem de fer 
mitjanc;:ant programes seriosos , gestionats i duts a ter
me per persones tecnicament capacitades. 

Demanam que es cre'in Escoles Esportives BasÍ
ques ele la propia Comunitat AutonomR, i no hem de 

recórrer a cap programa experimental, tenim experien
cíes molt proximes. Cree que basta, n'hi ha prou de 
prestar atenció a alIo que tan altres Comunitats Autü
nomes o alló que [an Administracions Locals ben imme
dIales a aquesta Comunitat Autónoma. Es tracta ele 
conjugar cOl'.eixements basics esportius, plurals, diver
sos, que abastin no només els esperts majoritaris, i, a 
més a més, que es conjuguin amb una educació física 
ele base seriosa on la pSlco-motricitat i la neuro-mo
tricitat donin peu a arribar als objectius que tota tasca 
d'ec\ucació física s'ha de proposar: auto-domini, auto
coneixemcnt, auto-acceptació elel propi coso Així, Sr. 
Conseller, l'esport esdevindra un mitja per aconseguir 
alIó que es pretén en eelucació física, és a dir, volem 
que l'esport sigui un mitja, no un fi, no una finalitat 
concreta. 1 en conseqüencia, que els ciutadans de les 
lItes i sobretot els d'edat escolar puguin coneixer rota
tiv3ment tot W1. seguit cl'esports, de mRnera que en 
finalitzar la seva eclucació esportiva, es puguin tenir, 
per una banda, complerts els objectius que abans hem 
csmenlat i, él la vegada, que el ciutacla pugui triar l'es
port que més li agradi i que més estigui en consonan
cia amb les seves aptituds. Resultal s ele tot aquest pro
grama, Sr. Con sellcr: que cls infants arribin més pre
parats precisament a aquest esporl ele competició que 
voste entén c:ue s 'ila de fer eles ele la més petita infan
le.~a. Nu lú csLalll d',~cuJ'J, lusLl:: ckia él l'allleriU¡' jnkl-
venció que ouan a un in[,:nt se'l posa en situació ele 
sortir a córrer, se' l posa R una JíniR de s0rlida, l'infant 
el que vol é<~ gU~ il J'<Ij'. D'acorel. PerQ les <\Ut~rilats es
portives el que no han ele fel- ' mRi és posar l'infant 
en situació de guanyar, en situació ele córTer, en si tua
ció ele competir, sense Rbans haver complert tot un 
programa b8sic. Si no, es fa un mé.1.1 torl, es fa una 
malvestat davRnt el mateix infant i la formació per
sonal. Voste ho hauria ele saber com a Conseller eI'Edu
cació. 

Volem, él més a més, que la medecina esportiva, 
que voste va assenyalar que entraria dins els p ressu
posts, sigui en servei preventiu i, com ata], que es con
templi amb suficiencia dins els pressuposts. Tenim no
tícies que a110 que es pretén fer no sera suficient per 
arribar a tols cls ciutadans de les IIles. 1 el Govern ho 
ha ele fer, hem d'arribar a les comarques, a la Part 
ForRna, i hem el'arribar també a les ille.., menors. No 
basta, no n'hi ha prou que al poliesportiu Prínceps 
d'Espanya funcioni, «a precari", cal recordar-ho, un ga
binet de mec1eeina esportiva. 

Volem ql'e les subvencions als clubs fec\erats com
portin, el'alguna manera, algunes contrapartides sRtis
factories. Jo li vllll recordar, al Sr. Conseller, que la 
Comunitat Autonoma ele MRdrid, per exemple, subven
ciona el'una manera forta el Reial Madrid. i l'AtI :'::t ic d~ 
Madrid, pero, a canvi, no només el Re!al Madrid i 
l'Atleti c Madrid elonen entracIes perque puguin veure 
els e~pectacles csportius, sinó que permet, mitjan~ant 
conveni, que els infants utilitzin les instaHacions, que 
cls ciu taelam puruin acceelir a aquestes instaHRcions 
esportivcs el'amplié! presencia i utilitat. En conseqüen
cia, crec que una política seriosa en materia esportiva, 
en m8teria e!e finan<;:ació, mitjan<:;ant con\'eni, a!:!rLlps 
espol-tius semi·professionals o professionsls ha de ve
nir rel Reionacla Rmb unes contrapartides hen concretes 
a favor deIs ciutadans, d'alla on surten els diners que 
es posen en mans d'aquests clubs. 

Volem, en conseqüeneia, i també, qu::! es cre'in Co
missions Assessorcs. Comissions Assessores que puguin 
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incidir a l'hora de determinar el des tí dels diners que 
la Comunitat Autónoma destma a l'esport de temps de 
lleure, a l'esport de base. Voste mateix ho ciiu a un 
Decret regulador, diu: «Es considera que la concessió 
de subvenclOns per a la promoció de l'esport s'ha de 
dur a lerme amb criteris d'objectivitat i claredal, i que 
els que optiu a les possibles ajudes han de coucixer 
les líuies dircctrius per les quals se u'ha de regir l'adju
dicació». Seuzillament volem a<;:o. És a dir, que es ca
neguiu les líuies directrius i que es regesquin per cri
tens d'objectivitat i de claredat. En con~eqú~ncia, no 
podem acceptar com a suficieut la norrnH tercera que 
parla ele crear una Comissió per a la conccssió de sub
vencions constituida pel Director General d'Esports i 
e1S kcnics responsables de l'area. Ac;.o no és una Co
missió Assessora cl'aP.1plia representativitat ni suficient. 

Crec que, el'acord amb aquesta filosoba esmentacla 
en el preambul elel Decret, vos tes no han de tenir in
convenient per crear Comissions Assessores que estiguin 
en contacte, precisament amb els clubs, amb les cnti
tats, amb els esportistes i amb les administracions 
locals. 

En sise lloc, parlam el'una qüestió qlle també des 
el'una política espol'tiva ens sembla absolutament prio
ritaria. Rendabilitzar les instaUacions espullives ja exis
tents, abans ele comen¡;:ar-ne el'altres, (le I'f'r, SCIlS t? 1c
nir en compte ni la propia normativa ql_lC vostés van 
aprovar, noves insLaHaciolls. Primer, hem d'assegurar 
que les inst2Haciuns existents, a a<;o sí ens hi referim, 
i voldríem que qucdés ben dar, que són instaUacions 
relatives o elependents ele la Comunilat Autónoma o 
mitjan<;ant convenis Comunitat Autónoma i altres orga
nismes locals. Es tracta que abans de crear una piscina 
nova, posem per cas, ens assegurem que l'aigua de la 
piscina, quan els usuaris la utilitzen, no crea otitis ni 
crea problemes de salut; o que creant una gran pista 
esportiva, llila pista d'atletisme, per exemple, no sabem 
després qui 1'ha de gestionar o no s'hagin fet passes 
per assegurar la dotació i el manteniment que és molt 
costós. 

1 en sete lloc, voldríem, també, que es complís 
senzillament la normativa respecte de les competcn
cies que té transferides la Comunitat Autónoma en 
materia ele federacions. Es tracta que els balan<;os 
anuals de situació i comptes d'ingressos i despeses de 
les fcderacions siguin no només coneguts per la Direc
ció General d'Esports, sinó que siguin coneguts pels 
propis Grups Parlamentaris, sense haver de recórrer 
anualment a les consabudes preguntes, (Ir- tant difícil 
resposta, sembla ser, segons hem sentit ara fa uns 
moments. A m i m"~gradaria qu fóss im conscients que 
la on e llc ria eI'Educació i ullll ra l ' una compelen
cía impol' tanr resp ele el la p r-ote~ei6 i el Su.por! a les 
fed racions espor ives territoria l de le. D les Ba lears, 
pet"Ó també és cert que l'arUcle 25 del Reglam nt de 
Regim E onomic i Adminis tl'ati a , diu que és ob ligació 
de I fed racions rassar aq lests balan<;o!' ele comptes, 
i ngressos i eles!, c~. A nosalt l'es ens pre (\I l)a enorme
ment sentir a dir a caps representants de federacions 
que així C0111 Madrid no els exigeix que retin comptes 
deIs seus balan<;:os i de les seves liquidacions, tampoc 
no 110 han fet ni ho fan davant la Comunitat Autono
ma, no sé si és així, ho hem sentit a dir i hi ha cons
tancia. El que no volem, en qualsevol cas, és assaben
tar-nos mitjan<;ant una !lista de la qual després no 
constatam la seva veracitat a través deIs mitjans ele 

comunicació, als quals hem d'agrair, d'altra banda, que 
ho publIquin. 

bn aetmitiva i per acabar, Srs. Diputáts, nosaltres 
voldríem que aquestes qüestions, aquestes set qües
tions, que consiaeram baSlqUeS per enfocar una p1ani
ficaCló de política esportiva, es elesvinculirr de qualsevol 
matisació, de qualsevol conjuntura política i es conside
rin que, sigui una administració d'un color o d'un altre, 
és un abecedari necessari per comen,;;ar él escriure la 
llü;.o que nosallres, potser hem apres, que no volem re
cordar, pero que sí voldríem que tothom la sapigués i 
la posas en practica. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller. 
Pos en coneixement de la Cambra que, segons cer

tifica el Cap de Seceió deIs Serveis Aelministratius, no 
s'ha prcsenlat cap esmena a aquesta Moció. 

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

dentment, per part el'aquest Conseller no hi ha eap 
inconvenien~ a as sumir una serie de punts d'aquesta 
Moció, entenent perfectament que s'esta clonant COITI

pliment a aquests punts el'aquesta Moció. Fa refcr,~n
cía :11 punt priiiiC:L E[Cdivdl11cnl, hl ha una pru1110-
ció i uns ~rogrames cl'esport base propis, eluts a la 
practica mitjan<;ant contractació de tecnics titulats, 
sigui el'una manera o sigui ele l'a1tra, ele la mateixa 
Conselleria o d'al tres tecnies fora de la Conselleria, 
tant pel que fa referencia al programa ele deport es
colar, amb una participació de 23.830 escolal-s i 190 
centres, pel que fa referencia al programa de proves 
populars, amb una assistencia, fin s avui, d'unes 7.000 
persones, al programa balear de deport per a tots, <d'es
port també és pel' a tu», amb una actuació, mitjant;ant 
convenis a111b els Consells Insulars de Menorca i Ei
vissa, Ajuntaments i difercnts associacions esportives, 
al programa de formació ele monitors i ~ll-bits escolars 
i animadors ele temps lliure, on l'any 1985 la partiei
paclO es prop de 110 futurs teenics de nivell basic, i 
quant a l'esport al carrer, que s'esta realitzant actual
ment, a més de 15 barriades. 

Pel que fa referencia a l'apartat segun, no s'entén 
molt bé que és el que es pot donar, valgui la redun
dancia, a entendre per Escales Esportives Basiques. 
NosaItres en tenem que les Escoles Esportives Basi
ques haurien el'estar més bé dins L1na trilogía Ajunta
ment-Escola-Barriada, ara, no hi ha cap inconvenient 
a potenciar nosaltres des de la Comunitat Autonoma 
aquesta actuació, deixant ben dar que el tema de 
l'Educació Física és un tema que, per desgracia, no 
esta transferit a la Comunitat Autonoma i que esta 
dins el camp de l'educació. 

Quant al punt tercer, jo he de lamentar no estar 
d'acorel amb "aste quant 1a precarietat c~e la instal·l;:¡
ció del departament de medecina esportiva en el «Prín
cipes ele España». Hi ha ba.wt una invet'sió forta, no 
només per aquesta Conselleria, sinó fins i tot també 
per la Consclleri::t de Sani~at; eles de l'any 83 estam 
fent feina en aquest tema, clins l'any 85, ja han estat 
cobertes amb caracter permanent, mitjane,:ant contrac
tació de serveis, les places de met¡re i auxiliar en 
aquest centre de medecina eSDortiva. S'han dut a ter
me més de 1.115 revisions, s'esta tenint una atenció 
especial als esportistes de centres d'iniciació i perfec-
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cionarnent tecnic, tant d'atletisme, natació, vela, volei
bol, ciclisme com tenis. També hi ha un control quant 
a l'aspecte medie deIs campaments i albergs dut a ter
roe, organitzat per la Conselleria durant l'estiu, i dins 
el pressupost del 86, com ja li vaig anunciar, hi ha la 
inclusió d'un subprograma especial i específic que pre
veu una assignació economica suficient per anar in
crementant paulatinament tant l'equipament com les 
prestacions. Quant a les illes menors, és in ten ció de 
la Conse11eria, i cree que així ii ho vaig dir, fer exten 
sius aquests servicis, si així se'm manifesta pel Direc
tor General d'Esports, que hi ha hagut un contacte 
amb els Consells Insulars de Menorca i d'Eivissa, a 
fi de detenninar els nivells de servicis que siguin ne
cessaris en aquestes illes, d'acord amb l'activitat es
portiva. Pe!: tant, quant a les comarques, nosaltres 
consideram que, mentre hi hagi en funcionament el 
centre de Palma, fer-ho extensiu a les comarques pot 
tenir una serie de dificultats, i que inicialment hem 
d'anar a cobrir Menorca i Eivissa, i llavors veurem si 
en pressuposts successius ho podem ampliar una mi
queta m és . 

Pel que fa referencia al punt quart, quant que les 
subvencions a clubs federats comportin unes contra
prestacions, la suggerencia és tolalment correcta, i així 
ho feim. A tot5 els convenis hi ha nna Gontrapartida, 
tant per al Mallorca com per al club que sigui o per 
l'associació que sigui, fios j tOL fedel'ació, alla on 
aquestes contrapartides es refereixen a una disposició 
deIs tecnics ·i jugadors per coJ:laborar amb la Conselle
ria a la promoció de l'esport base i l'activitat espor
ti va escolar, i la facilitació de les instaHacions per a 
activitats promogudes per la Conselleria. 

Quant al punt cinque, enlenem que no és ajustat 
el que vos te demana, tenint present, en primer lloc 
que hi ha W1a comissió, efectivament creada pel De
cret ele Subvencions, el 17/84, i el que voste demana 
quant quins són els criteris, els crite ris vénen summa
ment fixats a la disposició o a la norma tercera quant 
que és esport escolar, temps lliure, competició, esport 
universitari i plans especials. 

Pel que fa referencia al punt sise, no hi ha cap 
inconvenient. Ara és que ja s'esta fent, basta veure 
el Decret o l'Acord del Consell de Govem, alla on 
s'aproven les 110l-mes per a construccions del Pla Ter
ritorial d'Equipan1ents Esportius del 85, a la nonna 
3.2, es diu, «s'ha ele dispen 'i2l" una aLcnció especial a 
les soHicituds referieles i instaHacions ja exi sterrts, 
obres elemental s d'acondicionament i remodelació on 
pugui fer possible una utilització millor i un major 
rendiment esportiu». En aixo, naturalment, els pri
mers interess<lts són els ConselIs Insulars, que són els 
que ens fixen les prioritats. 1 quá'nt a la resolució elel 
Conseller p cl que fa a les norm es per a concessió 
d'ajudes cconomiques per a construcció d'instaHacions 
esportives, també el punt 3 apartat 3, «es dispensara 
Wla atenció especial a les soUicitucls referides a ins
taHacions ja cxistents». És a dir que hi ha una cir
cumsUll1cia completament acollida per part de la Con
selleria. 

Pc1 que fa referencia al punt se tc, jo entenc que 
de cap de les m aneres , avui per avui, pero en primer 
lIoc no és possible, les feeleracions territorials encara 
no existeixen eI'una manera plena, hi ha d'haver tot el 
períoele e lectoral, a part el 'aixo, entenc que el Parla
m ent té una funció legislativa i que ens trobaríem, de 
cop en sec, que es tam convertint el Parlament en una 

especie de Tribunal de Comptes que no té res a veu
re, entenc jo, en aques! campo Les federacions ten
dran o tenen ja la seva personalitat jurídica propia, 
són entitats d'ordre purarnent privat, de dret privat i, 
naturalment, hauran de passar una inspecció, per dir
ho aixÍ, de la Conse11eria d'Educació i Cultura, quant 
als pressuposts i al maneig d'aquests pressuposts. Ha 
de tenir en compte voste que hi haura unes assem
blees que seran les primeres que fiscalitzin, realment, 
l'actuació de les Juntes Directives i el maneig del pres
supost en el moment en que es doni. Jo li he de re
cordar que les federacions nacionals han passat els 
seus moments difícils, basta veure l'auditoria que se 
li va fer a la Federació Nacional de Futbo!, i el Sr. 
Porta, aleshores President de la Federació i, cm pa
reix, que el Conse11 Superior o el mateix Govem va 
ten ir, el Govern Central, em referesc, va tenir una 
actuació, la inlenció d'aquest article quant la fiscalit
zació o la presentació de pressupost i balan<;:os i es
tats de situació té aquesta finalitat, per part de la 
Conse11eria, i en el seu moment la Conselleria té les 
facultats necessaries, d'acord amb el dret privat, per 
tenir les actuacions que considera pertinents, si és 
que es donen les circumsUmcies. 

Res més i mol tes gracies. 

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

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Estic, en prinClpl, content 

de veure que compartim aquests punts, d'alguna ma
nera, que presumeixen una votació favorable, pero 
també vull assenyalar la nostra prevenció perque, real
m ent, una cosa és el que s'admet en abstracte damunt 
un paper i una altra són les coses que es realítzen. 
Nosaltres voldríem, en primer 110c, refon;:ar el punt 
primer, quant que programes propis de la Conselleria 
en materia d'esports, creim que realment no n'hi ha. 
Voste ha esmentat les proves populars, la campanya 
de <d'esport també és per a tu», l'esport escolar, l'es
port al can-el'. Totes aquestes actuacions, com voste 
sap, es duen a terme mitjan¡;:ant convenís o mitjanr;:ant 
subvencions, purament i senzillament, a tercers . L'em
pla<;:am, realment, que ens digui quines són les perso
nes contractades per la Conselleria d'Educació en ma
teria d'espo¡-ts, quines són aquestes persones tecnica
ment qualificades, quins són els lJicenciats en Educa
ció Física, per exemple, que realitzen programes pro
pis de la Conselleria. Entenem que si s'admet que se 
n'han de fer de programes propis i a través de con
tractació ele titu13rs, no val que es donin doblers a 
cleterminaeles entitats perque determinats monitors 
duguin a terme actuacions eliverscs. Nosaltres vol
elríem veure un progl'ama complel, un pmgrama sen
cer, que en aquests moments creim que no hi és o 

No cal elir que les Escoles Esportives Basiques 
poelrien ser perfectament una alternativa als centres 
ele perfecciollamcnt, que han resulta t fracassats a al
tres Comunitats Autonomcs i que aquí, encara ens en
caparrotam a dur a terme. 

Quant a les instaHacions en medecina esportiva, 
jo li voldria recordar que les instaHacions elel Príncep 
d'Espanya són bOlles, pero que el se rvei , e l gabinet de 
mcdecina esportiva esta situat a un local. que abans 
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havia de ser guarderia i que, precisament, per exem
pIe, les proves argumetriques no es poden realitz.ar 
per excés de calor, per exemple. Les instaHacions es 
poden millorar moltíssim, i s'ha de fer. 

En quant al punt nÚlnero quatre, estam d'aco-rd, 
compartim la filosofia, ara, la volem veure activa, ac
tuant, volem veure, volem saber quins són els ciuta
dans que es beneficien deIs convenís que ha firmat la 
Comunitat Autónoma amb el Reial Club Esportiu Ma
llorca, amb el «Baleares», amb l'equip de Sa Pobla o 
amb l'Inca, per cert, hauríem d'estendre també els 
convenis amb altres clubs d'altres bandes, no només 
ens hem de centrar en uns concrets. Les distribucions 
económiques, Sr. Conseller, no arriben amb prou agi
litat als Grups Parlamentaris perque puguem assegu
rar que es fan amb aquesta objectivitat i claredat de 
criteris que nosaltres voldríem. 1 dic a<;:o, perque les 
respostes a les preguntes que anualment hem de fer 
i que, dit entre parentesis, seria qüestió que el Go
vern prengués la determinació de passar-lcs, sense ne
cessitat que els Grups Parlamentaris ho demanessin, 
aquestes distribucions, repetesc, ofereixen, si més no, 
dubtes i qüestions bastant estranys. Per que se sub
vencionen deten11inades activitats i no se'n subvencio
nen d'altres de caires molt més populars, molt més 
participatius? 

El punt número sis, respecte de les instaHacions 
esportivcs, s'ha d.'entendre en tota la seva dimensió. 
La Conselleria du a tenne un Pla Territorial d'Instal
lacions Esportives, en el qual nosaltres no hi entram. 
i, efectivan1ent dins la normativa del qua! hi figura la 
dotació i manteniment, hi figura. Pero aquest Pla es 
du a terme amb els Consells lnsulars i amb els Ajun
taments, que són els promotors. Parlam d'altres plans, 
parIam de les ajudes directes als ajuntaments, parlam 
deIs ajuts directes a entitats privades. que també for
ma part de-! programa d'instaHacions esportives. És 

en aquests moments de repartir l'assignació global que 
té la ConseIleria, i que són molts de milions, com vos
te sap, quan es distribueixin més equitativament i es 
pensi molt més en incentivar el Pla Territorial d'lns
taHacions i no tant en aquests consabuts xecs que que
den tant bé davant un determinat tipus d'electorat, 
pero que, d'alguna manera, fan un cert Íls de clienta
lisme, dit sigui amb totes les reserves que es pugui 
dir. 

Finalment, discrep, discrepam Esquerra Naciona
lista, proflJndament respecte del paper que ha de ju
gar el ParIament de les Illes Balears. El Parlament no 
t~ Ilomés funció legislativa, Sr. Conselle!', l'artic1e 19 
de l'Estatut d'Autonomia parla, a més a més, de con
trol d'elecció del Govern i d'exercici de totes aqueIles 
comcetencies que li atribueix l'Estatut. Aleshores, si 
el Govern té competencia plena en materia esportiva, 
és ben logic, és natural que els Grups ParIamentaris 
exercesquin aquesta funció i és en aquest sentit que 
nosaltrcs c1emanaríem tenir coneixement anual, dircc
te, e1'aquestes liqllidacions, que si les fecleracions són 
realment territorials i balears, i vostt~s ja han fet la 
normativa, senzillament demanam que es complesqui 
aquesta normativa. 

Aco és el sentit ele la Moció, observam, per tant, 
que hi ha amplis punts de coincidencia, peró, obvia
ment, ens felicilam que hi hagi tal coincidencia, i ens 
reservam. semrre. la [lJnció controladora que no re
nunci<m1 mai ele fer des de l'oposició. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grácles, Sr. Diputa t. 
Sr. Conseller, té la p araula. 

EL SR. GlLET GlRART: 
Gracies, Sr. Presiden!, Sres. i Srs. Diputats. Jo, 

com a Conseller, pujo a aquesta tribuna i li admet, 
l'admissió representa, és igual a un compromís de 
compliment. 

Lament dir-li que no són el mateix, o no entenem 
el mateix, Escoles Esportives Basiques de Centres de 
Perfeccionament. Les Escales IEsportives Basiques, en
demés tal i com voste ens les presenta, ens les pre
senta en una edat inferior als esportistes que se'n van 
als Centres de Perfeccionament Tecnic, la mateixa pa· 
raula, la titulació ja ho indica, és de perfeccionament 
tecnic. Una vegada que els allots, als nivells inferiors, 
han escollit aquell deport, sigui tenis, sigui voleibol, 
sigui atletisme, que consideren pertinent, ten en obert 
un aspecte de perfeccionament de la seva tecnica es-
portiva_ I I 

Voste ha fet una menció a la problematica de l'es
tiu del departament de medecina esportiva, jo Ji he de 
dir que alIa dins hi ha aire acondicionat i en som ple
nament conscient, perque qualque vegada m'he hagut 
de queixar que estava oben forét e1'h()r~,~ rl'l1tilització, 
per tant, no comprenc exactament quina és la proble
matica que representa aixo. De qualsevol manera, l'es
pai és suficicntment obert i les fines tres són suficient-

. ment grosses, perque es pugui treure, així com es va 
fer en una ocasió el material, la maquineta aquesta 
defora, perque es pugui fer. 

Discrep enormement que el Govern no potenci'i el 
Pla Territorial d'InstaHacions Esportives. Parlant de 
memoria, l'any 83 h.i havia un Pla Territorial de 33 
milions de pessetes, li admet unes diferencies, més o 
manco, del 10 o el 15 %, li es tic parlant de memoria; 
el 84, 39 milions de pessetes, i el 85, 44 milions de pes
setes. Per tant, de cap de les maneres el Govern esta 
minvant el Pla Territorial, com per exemple, esta fent 
el Govern d'Andalusia, que I'ha retirat completament. 

El seguiment que es fa o les concessions que es 
fan quant a plans especials o ajudes directes, sigui a 
associacions, sigui a ajuntaments, se segueixen unes 
Hnies semblants al Pla Territorial, li he Ilegit el De
cret, i, a part d'aixo, hi ha un pla específic que esta 
supeditat aIs cens d'instaHacions o d'equipaments es
portius. 

Pel que fa referencia al punt setc, voste mateix ha 
ha dit. El Parlamcnt té una acció de cOl1trol del Go
vem, pero, de cap de les maneres, no té una acció de 
control clamunt unes institucions, en aquest cas, ]1ri
vacles, així ho inierpret jo, des d'un punt de vista ju
rídic. El que voste podra fer, en el seu mament, és 
exi¡rir que el Govern doni compliment a aquest arti
ele d'aquest Dccret, 17/84, i que exigesqui a les fede
raciolls una actuació d'aportació del pressupost, ba
lan<; i estat ele situació, i si voste, per notícies, les que 
si¡rui, ele premsa, el Que sigui, interpreta que el Go
vern, la ConselJeria d'Educació i Cultura no ha tengut 
una actuació aelequada í ajustada a drct. d'acorrl <lmh 
la informació que surt d'aquest balan¡; o d'aquests es
tats ele si tuació o de l'execució del pressupost. voste 
poelra exigir al Govern, controlant la seva gestió, que 
actu'i el'acord en elret o d'acord amb la normativa que 
es nugui aplicar en aquell momento Per tant, no en
tene, ele cap de les maneres, que es pugui donar pell 
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a aquest punt sete de la seva Moció, d'acord amb els 
seus arguments. 

Res més i moltíssimes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracles, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els altres Grups? 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula la 

Sra. Maria Antonia Munar. 
Disposa, Sra. Diputada, d'un temps de deu minuts. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Re

gionalista, pel que fa a la Moció presen tada per Es
querra Nacionalista, relativa a la política esportiva del 
Govern de la Comunítat Autonoma, direm que estam 
practícament d'acord amb la majoría deIs punts, si bé 
amb unes certes matisacions. 

Pel que fa referencia que el Govern de la Cornu
nitat Autónoma elabori programes propi s d'esport de 
base i els po si en practica mitj a!1(;:ant la contractació 
de tccnics titulats, hi estam totalment d'acord, si bé 
amb una matisació, que cree que seria interessant dir 
que aquests contractats, pel tcmps ele dur el progra
ma enclavant, íos sin narnés contractats per clur aquests 
programes endavant. 

Quant al segon ::tpartat, gue es creln Escoles Es
porlivcs Basiques c\e la CO'11unitat Autonoma i que es 
doni suport economic a !es que ja funcionen, creim 
que aquest punt va molt unit al primer i hi estam, 
també, totalment d'acord. 

PeI que fa referencia a les escoles ja existents, dir 
que seria interessant que es concedissin ajudes, sub
vencions, i una cosa molt important, qu';! es pagassin 
puntualrnent. 

A l'aparta t tres es diu que es procec\eixi al millo
rament tecnic i dotacíó suficient del servei de mede
cina esportiva i se'l faei extensiu a les illes menors i 
a les comarques de les iIles. És interessant, i creim 
que s'hauría de fer extensiu, també, a tots els parti
cipants als jocs escolars. 

Quant a l'apartat quart, que les subvencions als 
clubs federats, professionals o semi-profe~sionals, com
portin el compromís per part d'aquest de contraparti
des sa tisfactories a facilita¡- als eiutadans de les Illes 
la practica ele l'esport participatiu, hi estam totalmenr 
d'acord, el Conseller ha dit que aixó es feia ja, i creim 
que seria interessant fer-ho arribar a més clubs, enca
ra que sigui una mica utopic, perque molts d'ells ne
cessiten les instaHacions per als seus esportistes i, Lal 
vegada, els és difícil élfribar a aguest acord, no obs
tant aixo, creim que és interessant sempre. 

A I'apartat quint, que es ere! una Comissió Asses
sora que proposi, amb el coneixement preví deIs pres
suposts que s'hi destinin, una distribució c\e les sub
vencions semes trals per a activitats esportives, ja no 
hi estam c\'acord. Creim que és el Govcrn de la Camu
nitat Autónoma, a tt'avés de la Direcció General de 
I'EsporL, el que ha de fer la distribució de les seves 
subvencions. 

A l'apartat sise ens eliuen que, en aten ció a la po
lítica cl'instaHacíons csportivcs de les Illes Balears, la 
dotació i el manteniment de les instaHacions ja exis
tents es considera prioritari a la creació ele noves. Es
tam totalment d'acord que primer s'han d'acabar les 
ja iniciades, i després que se'n facin aItres de noves. 
No estam tant d'acord, quan es refereixen al mantcni-

ment, si es refereixen al mantenirnent en general de 
les mstaHacions esportives, supos que es rererelxen al 
rnanten1ll1ent de les mstatlaclOns de la Comumtat. En 
aquest cas, vul! dir que també hi estam totalment 
d'acord. 

A rapartat sete, que es pasi en coneixement deIs 
Grups l:'arlan1.entans el balan.:;: anual ele la situaeió i 
eJs comptes d 'ingressos i despeses, creim que aquest 
aparLat entra Lambé clins la tl1osofia del número 5, i 
no Ji donarcm suport, tampoc, no hi estarn massa 
d 'acord, ales que creim que es la Comunitat la que ha 
de fer aquestes coses, i no el Parlament imposar-li els 
ingrcssos, les despeses i portar-los una Conselleria pa
rauela. 

t'er tot aixo, donarem suport als apartats Ir, 2n, 
31', 4t í 6e, i votarem en contra del 5e i del 7e 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
Pe! GIUp Socialista, té la paraula el Sr. Tirs Pons. 
Disposa, Sr. Diputat, d'w1. temps ele deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (Tirs): 
Gracies. Sr. President, Sres. Diputades i Srs. Di

putats. El Grup Socialista clonara suport a aquests 7 
punts de que consta la Moció subsegücnt a la Inter
peHaclo que en el seu moment va presentar EsquelTa 
Nacionalista-PSM, sobre la política esportiva duta a 
terme pel Govern de la Comunitat Autonoma. I m'agra
daria fer unes malisacions que crec que poden ser 
acla¡-idores per anibar a un aeore! que em se11.1.bla 'ge
neral, o al11.1.anco, pe! que s'ha manifestat pels Srs, Di
putats que m'han precedít en l'ús de la paraula. 

1 volia dir que no són gratuttes aquestes peticions 
que fa Esquerra Nacionalista-PSM, perque, si tenim 
en compte les competencies transferides en el seu mo
ment al Consell General Interinsular, i que tots vostes 
eoncixen, pero que de vegacles no hi és de més tor
nar-les a repetir, n'hi ha unes de caracter general que 
són claríssimes, que és la coordinació ele les Adminis
tracions Locals, Consells i Ajuntaments, en aquest cas, 
en la promoció i difusió de la cultura física i del de
port. Amb el que ja no estic tan d'acord. tal vegada, 
és amb la interpretació gue es dóna a les paraules 
d'aquest pW1t primer, que per a mi estan molt clares: 
que s'elaborin programes propis, d'esport de base i 
es posi en practica, miljanr;:ant la contractació de tcc
nics titulats. I diu que ho fan, perfecte, Sr. Conseller. 

Quant a les Escoles Esportives Basiques, i cree 
haver entes peliectament el Diputat Sr. López Casas
novas, em sembla que parlam de dues coses diferents. 
No són escoles ele perfeccionament tecnic en un de
porl concret, les criatures, els infants, i és cert que 
ar;:o, tal vegada, és una competencia de ['Administra
ció Central, pero la realitat és que a les escoles no es 
donen classes cl'Educació Física i Esport, per part de 
titulats suficients, el que es proposa és, amb una col
labOl-ació que hi pot haver, no soIs amb Comunitats 
Autonomcs, sinó també amb els Consells !nsulars i els 
A juntaments, que les criatures quan estan a EGB fins 
als clolze anys no se'ls imposi l'esport-competició úni
cament, o una especialització precipitada a un esport 
dctenninat. Es tracta que practiquin tota classe d'es
ports , que els coneguin tots, tinclran temps d'escollir, 
en el seu moment, i amb aixo aconsegueixen l'aeció 
que suposen les escoles esportives basiques, i si n'hi 
ha que cxisteixen a certs indrets, a comarques, a ílles 
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o a pobles, no es tracta de fer-ne de noves, sinó d'en
trar til CODlaCIe amo aquestes, hrmar uns convenis, ar
blLrdr WIS dJUlS ecOll'vmlCS, JO crec que es posslble, 
perljue conUl1um i ID nagl una pOlítICa esporuva co
UIund a tOla la Comunna[. 

VuanI a meaecma esportiva, no crec que es pugui 
fer lücdusme, 1 no em servelX que digw, a les iHes me
nurs prUXlllléilllent 110 larem, les comarque:; que esperil1. 
Nu tS un prUOlema, nomes pressuposrari, 1 no es un 
prOOlema nomes pressupostan en aquest punt i en al
trc:s punes, perque em lem que les Ulterents adminis
traCWl1S es VOltn menjar un terreny d'actuació, obli
dane que hi na una cosa fonanlental, i ¿s que és un 
serveI que s'ha de donar als cmtadans. No es tracta de 
tauar CIntes de sortIda, es tracta de donar un servei, 
si els amers que té la Comunitat Autolioma no són 
sufIclenLs, crCHU que en el punt primer, que s'elaborin 
programes propis, si s'entra en una dinamica de con
cenacló amo les diferents administracions, Comunitat 
Autónoma, Consells Insulars i Ajuntaments i, [ins i 
tot, clubs semiprofessionals o professionals o entilats 
privades, en podem treure un rendiment superior, per
que el que es cert és una cosa, si les subvencions als 
clubs federats, professionals o semi-prote:;sionals, voste 
diu que ja ni ha aquest compTomís d'utútzació d'ins
taHaClOns esportives o de convenis perqne els propis 
tecnics d'aquests clubs .tederats, que reben diners pú
blics de la ComLillitat Autónoma, els estan ajudant, alió 
terrible és que no es conegui, el terrible és que l'usua
ri, tant sigui club com individual, no conegui l'existen
cia o la possiblitat d'accedir a la utilització d'instaHa
cions o fins i tot a rebre els ensenyaments d'aquests 
tecnics, d'aquestes federacions o clubs que reben els 
ajuts econórnics per part de la Comunit:;tt Autónoma. 

Al punt cinque, que es crel una Comissió Assessora, 
jo li faria una precisió al Grup d'Esquerra Nacionalista, 
que crec que és prou important per tot ~l que he sen
tit. La Comissió Assessora, aixines com esta redactat, 
suposa únicament i exclusivament que el Sr. Conse
lIer, i que jo consider un senyor molt honest i, ende
més, que sap perfectament el que ha de fer, nomena, 
«motu proprio», aquesta Comissió Assessora. Si s'ha 
de nomenar una Comsisió Assesora, ha de ser una Co
missió Assessora que pugui valer, sigui qui sigui In ma
joria que, a un moment donat, govemi la Comunitat 
Autónoma. Per tant, em sembla que si aquesta Comis
sió Assessora fos regulada pel Parlament, i aquí de
vora li su:ggeriria una mena d'esmena «in voce», si 
aquesta Comissió Assesora o Comissions Assessores 
fossin regulades pel Parlament, podria ser un instru
ment que, per damunt de majories polítiques o majo
ries circumstancials, podria efectivament al'bitrar la 
destinació d'aquestes subvencions. 1, amb aquesta idea, 
el Grup Socialista, també estaria d'caord amb el punt 
cinque. 

Quant al punt sise, després de la precisió que ens 
Ila fet el Sr Lópcz i Casasnovas que no era tant el Pla 
Regional d'InstaHacions Esportives, SIllO d'aquelles 
instaHaciol1s dependents, cn eerta manera, de la Comu
nitat Autónoma, hi estaríem d'acord. Perdó. 

1 el punt sete, cree que és imporL,ntísism. Per a 
nosaltres és importantíssim, perque també ha estat 
transferida a la Comunitat Autonoma la tutela i pro· 
tecció de les assoeiacions esportives, i les federacions 
són associacions esportives, que estan emprant diners 
públics, no es tracta que el Parlament pugui interve
nir directament en la utilització deIs diners, ni en fer 

acusacions, ni que es converteixi en policía, senzilla
ment, i em sembla que el punt esta prou clar i esta 
ben redactat, l'únic és que volem coneíxer transparen
cia de la utilització deIs diners públics, és una condició 
implícita en un sistema democratic saber els diners 
que han pagat els ciutadans que puguin ~er controlats 
pels mateixos ciutadans. 1 un Parlament que conegui 
la destinació que s'ha donat als diners públics, cree 
que és bastant elemental i assumible, perque no és una 
qüestió d'ideologia, sinó d'aeceptació d'unes regles de 
joc, que vulguem o no vulguem, ens condicionen a 
tots. 

En aquest sentit i amb aquestes matisacions, el 
Grup Socialista donara suport als set punts proposats 
a la Moeió d'Esquerra Nacionalista·PSM. 

Moltes graeies per la seva ateneió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes graeies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Gabriel Go

dino. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sr. President, el Grup Popular demanaria a veure 

si es poden fer per votació els punts qUL: integren la 
1\I!oció 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha cap inconvenient en fer votació separada 

per apartats. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Ro accepten? Ro han acceptat? 

EL SR. PRESIDENT: 
Es proposara en el moment oportú. 
De moment, té 'voste deu minuts per fixar la seva 

posició. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
No els empraré tots. Gracies. 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Parla

mentari Popular donara suport als punts Ir, 2n, 3r, 4t 
i 6e de la Moció, perque estan inclosos, de qualque 
manera, en els programes i sub programes que configu' 
ren la política esportiva que du a terme la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esports. 

Referent al einque apartat, no podem votar·lo fa
vorablement, perque l'accés a les subveneions, per una 
part, esta reglamentat i, per l'altra, la responsabilitat 
política en aquest tema, i de tota la política en mate· 
ria esportiva, en general, és del Consellcr, el qual té 
l'obligació de donar les explicacions pertinents a aquest 
ParIament, sempre que l'oposició ho comideri oportú. 

Tampoc no podem donar suport al punt sete per 
les diverses raons que ja han estat exposades aquí 
damunt. 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

EL SR. LÚPEZ CASASNOVAS: 
Per contradiccions i acceptació o no de les propoS

tes que s'han fet. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Té vosté cinc minuts per contradiccions. 

EL SR. LÚPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Comen'farem pel punt nú

mero 7, perque em sembla que hi ha hagut unes difi
cultats d'interpretació importants. Importants perque 
a cap moment el Parlament no tracta d'exercir una inge
rencia damunt cntitats esportives, com pugu.in ser les 
federacions. Pero jo voldria recordar que correspon a 
la Direcció General d'Esports de la Consdleria d'Edu
cació i Cultura concixer els balan<;:os de tinal de tem
porada, i allo que es demana al punt 7e, i que ha inter
pretat perfectament el Grup Socialista, és que aquest 
coneixement que té la Direcció General i Ja Conselleria 
d'Educació i Cultura, es faci cxtensiu als diversos 
Grups Parlamentarís, no tant perque aquí intervinguem 
damunt d'eH, ayo ho podem fer, a més a més, mitjan
cant una pregunta amb sol'licitud de resposta escrita, 
del que cs tractaria sería que no haguessim d'estar any 
darrera any fenl aquest tipus de pregunt2. que, logica
menl, és una informació que podria assumir perfccta
ment el Govern. D'aquesta manera, també, podríem 
coneixer, tots els Grups Parlamentaris, i no només el 
Govern, quina utilització ten en els diners públics que 
:J.rribcn ::t aqucstes enti!2ts, i també C0111 PS distrihuei
xen dins les Illes Balears aquests diners públics, cosa 
que ens agrairan no només les mateixes delegacions fe
deratives, sinó també els clubs, i aixo és molt im
portant. 

Segon punl, respecte de les Escoles Esportives Ba
si que s jo vaig entendre, en el seu moment, que no es 
tractava de fer una explicació, fil per ~anda, de tot 
allo que suposaven les Escales Esportives Basiques, 
pero ja que hí som, vull anunciar que entenem que hi 
ha tres nivells, si més no, d'iniciació a l'esport. Un que 
abastaria deIs 6 als 8 anys, posem per cas, i serien 
joc psicomotrill; deIs 9 <"11 11 anys, serien activi la ts 
de lipus pre-esportiu, no competitives, l'eC l7eauve , lúcli
qucs; i, en tercer lloc, després í, despré si , h i llauria, 
a partir deIs l2 anys, unes aclivilals ja propiamenl 
d'iniciació i perfec ' ionamenl a l'espOrL. És que, abans 
d 1s 12 any I é. una o.bcl:radó pcdagogica especiali lzar 
¡'ínfanL en un esport concrel. En consec¡ü~nc.ia, cree 
que el punt s'accepta per tots els Grups, ara, crec que 
és important que quedi clar quina és la filosofía de les 
Escoles Esportives Basiques. 

I, finalment, dir que, reflexionant sobre la necessi
tat ele correctes assessoraments a la Conselleria en ma
teria de subvencions a esport en temps de lleure, és 
millor, Esquerra Nacionalista entén que és millor reti
rar el punt cinquc eI'aquesta Moció, per presentar pos
teriorment una Proposició no de LIci' on es regulin, més 
concretament, quines seran les funcions i les composi
cions d'aquestes Comissions Assessores, les quals no 
tendran com a objectiu substituir la labor del Govern, 
que ]Jer a<;o ha és i té unes competencies, sinó asscsso
rar i ajudar afer uns dictamens més 8tr8cats amb 
aquests objectius ele c1aredat i de correcta distribució 

de justícia, que demana el preambul de Decret. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de les seves exposlclOns. 
I pass8rem a la votació. Com s'ha desenvolupat el 

debat, entén aquesta Mesa que hem de sotmetre a vo
tació eIs punts 1, 3, 4 i 6, per un costat, queda retirat 

el punt 2, i llavors sotmetrem a votació oo. el 5, i lla
vors sotmetrern a votació el punt 7. 

Per tant, dernan a la Cambra, les Sres. i Srs. Dipu
tats que votin 

(Pausa) 
Es posen a votació els punts 1, 2, 3 i 4 i 6. Per 

tant, les Sres. i Srs. Díputats que votin a favor d'aquests 
punts, es volen posar drets, per favor? 

Queden aprovats per unanimitat. 
El punt 5 queda retirat. 
1 ara passam a la vota ció del punt 7e. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 

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

volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 

n'hi ha. 
Per tant, queden aprovats els punts 1, 2, 3, 4 i 6. I 

queda rebutjat el punt 7 d'aquesta Moció. 
El resullat de la votació ha estat de 23 vots a fa

vor i 27 en contra o 28 en contra. 28 en contra. 
III.-l) 

Punt següent. Que és el relatiu a InterpeHacions. 
Secretaria. vol procedir a la lectura, [el' favor? 

LA SRA. ENSENAT ENSEÑAT: 
Un deIs problemes importants a les 111es Balears i 

especialment a les illes de Menorca, Eivissa, Formen
tera i Part Forana de Mallorca, és el de l'eliminació 
deIs residus solids. Ateses les competencies de que dis
pos~ la Comunitat Autónoma de les Ille~ Balears en 
aquesta materia, el Grup Parlamentari Esquerra Na
cionalista-PSM, interpeHa el Govern de ia Comunitat 
AlItonoma sobre: 

Política que segueix el Govern de la Comunitat 
Autónoma respecte del conjunt de la problematíca d'eli
minació de residus solids, abocadors incontrolats, abo
caclors controlats i d'aItres alternatives. 

EL SR. PR'ESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Pel Grup Esquerra Nacionalista, té la paraula el 

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

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Les interpeHa

cions, en el desenvolupament de la tasca parlamenta
ria" tenen, de vegades, una tasca de control, pero tam
bé, i voldria que fos així, una tasca de ser la Cambra 
puntualment i extensament informada sobre maLcries 
d'interes general. 

Esquerra Nacionalista, com a fon;a r.acionalista i 
progressista s'ha volgut caracteritzar, i neim que ho 
hem aconseguit, per una defensa integral del nostre 
país. Una defensa, que no només es limita a aspectes 
lingüístics, i culturals, entesos d'una manera estreta, 
sinó que aspir3m a defensar tot a110 que ens dóna una 
ídentitat, tol 311Ó que és positiu, tot alJo que és un 
Ilegat, no nGmés histórie, sinó també defensar el nos
tre medi a.mbient. la nostra naturalesa les nostres 
aigi.ies, en definitiva, crear als nos tres ciutaclans un 
marc alla on puguin viure amb plenitud. 

A hores d'ara. el Govem de la Comunitat Autóno
ma entene111 que no ba dut una defensa prou energica 
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en materia de medi ambient, i no sera, certament, per 
manca de competencies. Nosaltres sempre hem estat, 
i ho volem recordar, partidaris de l'assumpció maxima 
de competencies per part d'aquesta Comunitat Auto
noma, i ho hem demostrat, pero també som partidaris 
que les competencies que tenim s'exercesquin d'una 
manera responsable i d'una manera qw~ es posin al 
servei deIs ciutadans. Recordem que l'artic1e 11 apar
tat 5 del nostre Estatut diu que tenim una competen
cia compartida en materia de normes addicionals de 
protecció del mecli ambient, espais naturals protegits 
i ecologia. 

Quan parlam de temes de medi ambíent i ecología, 
moltes vegades, informacions no gaire responsables 
presenten el tema com si aixo fos una inquietud pro
pía de grups marginaIs, extra-parlamentaris, pintorescs, 
quan moltes vegades oblidam que la def<::nsa del me di 
ambicnt no és un materia que afecti únicament petits 
sectors preocupals, sinó que és un imperatiu constitu
cional. Rccordem que l'artic1e 45 de la Constitució és 
prou ciar en aquest sentit. La Constitució, en aquest 
aspecte, és altament positiva. Diu que tolhom té el dret 
de clisposar el'un medi ambient adequat per al desen
volupament de la persona i el deure de conservar-lo. 
Pero aixo no només ho estableix com un eJement in di
viden!, sinó que fixa un m:md::It imper:1tiu cIar i con
tundents als poders públics, sigui el mateix Estat Cen
tral o siguin els poders autonomics o els poders de 
regiDl local. Diu que els poders públics vetllaran per 
la utilització racional de tots els recursos naturals, a 
fi de protegir i millorar la qualitat de la vida i defen
sar i restaUl-ar el medí ambient. I a l'apartat 3r d'a
quest article 45 de la Constitució, estableix una figura, 
també, altament positiva, que és el delictc ecológic. 

Aquesta InterpeHació apunta, i li puc dir al Sr. 
Conseller que esper que em contestara o, diríem, m'in
formara ampliament, que la nostra preocupació és ser 
informats extensament sobre que s'ha fet i que es pen
sa fer en aquesta materia, perque veiDl la situació 
actual. tal vegada tenim només una informació parcial, 
pero ens preocupa i no veim alternatives clares i con
tundents dins un camp alla 011 la degradació va fent el 
seu camÍ. 

VuIl recordar, després d'haver-me refnit a la base 
estatutaria que ens empara i a l'imperatiu constitucio
nal que ens obliga, vull recordar que el tema de l'eli
minació de residus i, en definitiva, l'ex:stencia, alta
ment preocupant, d'abocadors, siguin controlats o in
controlats, és UI1 elernent <lltc:.rnent preoCl:pant dins la 
nostra situació actuaL Hem passat d'una societat pre
industria 1, agraria, comercial i artesanal, :-tlla on aques
ta problematica no existia, ha estat la societat indus
trial, creant productes de difícil reciclatge, de difícil 
eliminació i creant-los en una escala rnassiva, la que 
ha creat una probJcmatica, que no només és problema
tica propia de Mallorca, sinó que és problematica de 
les societats afectades per l'impacte industrial arre u 
del móo. 

En definitiva, s'ha dit que els resultats d'aquestes 
socictats tecnologiques i industrials és la creació d'una 
segona naturalesa que té molt poc a veure amb les 
aigües, amb eIs arbres, amb les terres, sinó que ha 
creat tota una serie de productes, molts d'ells, com 
ja he dit abans, de difícil destrucció una vegada que 
el seu ús ha acabat, i ha abocat a aquesta; societat, 
imposan t-Ios l'existcncia de tota una massa de residus 

que són de difícil eliminació i són una preocupació real
ment coHectiva. 

Mallorca és una illa, pero en aquest cas no ho és, 
nosaltres compartim aquesta problematica, i, tal vega
da, l'existencia el'un alt índex de població combinat 
amb l'existencia d'un turisme massiu que l'incrementa 
de manera espectacular, par~icularment els mesos d'es
tiu, i també amb un alt nivell de vida que permet als 
nostres ciutadans un nivell de consum, gairebé punta 
dins l'Estat Espanyol, fa que la producc;ó de residus 
de difícil eliminació sigui, dins la nostra illa i també 
dins les altres illes, Eivissa en concret, molt preocu
pant, 

Evidentment la qüesotió d'aquesta elinünació de re
sidus no es resol posant-Ios a un munt, dins un clot, 
devora una munlanya o fent un forat pe,- enterrar-los, 
ni es poden eliminar simp!ement a través d'incinera
cions, ni cobrint-los de terra. Es necessíta veure qwnes 
possibilitats ens ofereix aqueixa mateixa societat indus
trial que genera aquests residus, quines possibilitats 
ofereix per eliminar-los o reciclar-los. 

En conseqüencia, entenem, i esperam que el Sr. 
Conseller, d'acord amb l'articlc 45 de la Cons'ÍÍtució, 
ens informara com a representant d'un poder públic, 
d'un Executiu, d'un Govern de les Illes Balears, com 
vetllara per a la uliJització racional d'aC¡l1ests reC\1rsos 
i com defensara i restaurara aguest medi ambient. Per
que, per les informacions que nosaltres lenim, o que 
nosaltres veim amb els nostres propis ulls. el que exis
teix fins ara a les Illes Balears són un seguit d'estudis, 
pero a nivell de realitat hi ha molt poca cosa. Hi ha 
uns abocadors, alla on es depositen aquests residus, alla 
on es cremen, alla. on es tapen de terra o ele roca o es 
deixen, simplement, descoberts, i entorn d'aquests abo
cadors es genera un índex de contaminoció atmosfe
rica, de contaminació d'aigi.ies, de degradaci6 ambien
tal, alla on proliferen rates i tota casta de parasits que 
viuen d'aquests abocadors. 

En defmitiva, el que li demanam és que ens digui 
com veu ell aquest problema, quines alternatives té i 
Ji anunciam que, en tot cas, si la seva reó:posta no fos 
satisfactoria. li presentaríem, pero primer volem sen
tir la seva exposició, la corresponent Moció, derivada 
d'aquesta preocupació que no és fruit només d'un par
tit que estima el seu país, sinó que és un imperatiu 
constitucional, que ens obliga a tots i de manera par
ticular aJs que temon la responsabilitat de governar les 
nos tres illes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per part del Govern té la panlUla el Conseller d'In

dústria i Comerr;, Sr. Gaspar Oliver Mut. 
Disposa, Sr. Conseller, el'un ternps de quinzc mi

l1utS. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sr. President. Sres., Srs. Diputats. Sr. Pons, el Go

vern, Ji pllC dil', que també esta molt preocupat per tot 
el que és el mecli ambient. Voste m'ha dit que el que 
voldria és que li donas una informació, tan amplia com 
pugui, ha intentaré, pero, en quinzc minuts, tal vegada, 
hallré de ser molt breu, amb aquests papers que tenc 
i fer el resum. 

La política del Govern referent a l'climinació de 
residus solids, es fonamcnta basicunent en l'execució 
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del Pla Director per a la gestió de res idus solids de 
les nos tres illes. Si bé la responsabilitat d'eliminar o 
del cas de transformar els residus salid') urbans cor
respon als ajuntaments, i així es despren de la Llei 42 
del 75. El Govern ha establert unes aj ud es economi
ques per a aquestes enritats locals, que vénen reglades 
dins el Decn~t 23 del 85, i així mateix també la Direc
ció General d'Indústria, a través de la Secció d'Ener
gia i del Medi Ambient, assessora i coHabora amb les 
corporacions locals, per tal que la gestió d'aquests re
sidus salids es faci segons el que disposa la Llei del 
75, la Uei 42. 

Vegem, per tant, quina és la situació actual i qui
nes gestions ha realitzat la Conselleria de Comen; i In
dústria en reIació a aquest assumpte. Des de l'aprova
ció del Pla Director de residus salids s'ha passat d'un 
total de qU3ranta abocadors, tots ells c!<:tl1destints, a 
un total, en aquests moments de 27 que existeixen. 
D'aquests n'hi ha vint-i-un a Mallorca, quatre a Me
norca, un a Eivissa i un a Formentera A Mallorca, 
d'aquests vint·i-un abocadors existents, he de dir que 
només '3c'n pot considerar un que sigui toralment legal, 
que és l'abocador de Ses Barraques, din~ el terme de 
Cahria; i n'hi ha d'altres, tres o quatre, com per exem
pIe el de Son Reus, de Palma, on el funcionamen t s'es
tima, en general, bo, pero no disposa de llicencia mu
llicipCll. I Lut::; ds édLrcs podcm clir que són illegJ.ls i 
funcionen el'una manera incorrecta. 

Aquí he de recalcar que l'ajuntament és el titular 
deIs residus ~ülids que genera dins la se\'a jurisdicció 
i que la gestió d'aquests i el funcionament dcls aboca
dors és competencia municipal. No ob'itant aixa, el 
Govern actua quan l'ajuntament no fa cas de les cle
núncies que se li formulen. A Mallorca, el Pla Director 
assenyala un abocador a Calvia, l'ampliac:ó de la plan
ta incineradora a Son Reus i una planta de composts 
a la Part Forana, amb quatre estacions de transfercrl
cia. Dur a terme una planta de composts i quatre es
tacions de transferencia al mateix temps pareix quasi 
quasi impossible, i és per aixo que hem establert dues 
etapes . La primera, eonsisteix a construir qu.atre abo
cadors, cada un d'ell dins aquestes zones on es preveu 
l'estació de transferencia. 1 una segona, una vegada 
solucionat el problema d'eliminació, que és el que real
ment preocupa, consisteix a transformar o aprofitar 
aquests residus solids, mitjanc;ant una planta de com
post o altres aprofitaments. 1, amb aquesta cosa, 
aqllests abocaclors podrien servir d'estació de transfe
rencia, també el'abocadors de rebot o, si no, abocadors 
sanitariament cOl1trolats que també en el mateix cas, 
servirien en caS el'avaria dins la planta de compost. 

He de oir que amb l'Ajuntament de Palma el de
sembre del 83, es va arribar a. l'acord ele no instaHar 
el segon forn incinerador a Son Reus i se'l va substi
tuir per un abocador controlat el'alta densitat, amb el 
compromís del batle que s'encarregaria el'eliminar els 
residus salids generats clins els municipis de Bunvola, 
Esportes i Valldemossa. 

Vegcm quines gestions ha rcalitzat [a Conscllcria 
per dur a terme aquest Pla Director, que crec que a 
finals del 86 es podra dur a terme. A la zona nord, 
que són els pobles ele Pollenc;a, Sa Pobla, Muro, Al
cúdia i Santa Margalida, amb una generació ele 13.000 
tones que corres pon al 7'16 % del total de] que s'in
cinera a l'jlla ele Mallorca, dia 27 de juny elel 84, 
l'A iuntament de Pollensa va escriure a la Conselleria 
d'Inelústria indicant que volia resolelr~ l'eliminació 

deIs seus residus mitjan~ant un abocador controlat, i 
ens dela també, que Olsposava d'una fmca i que volia 
aquest suport tecnic i economic. Dia l~ de Juliol es 
va ter una reumó a Pollensa, amb aquests cmc ajun
taments, alli on es va fer una proposta per cercar una 
sOlució conjunta, i varem acordar que la Conselleria 
faria un estucli economic i un estudi de viabilitat, i 
aquest estudi el varem entregar día Ir d'agost del 84. 
Dla 29 d'agost del 84, es va remetre a aquests ajunta
ments una modificació puntual a aquest estudi, i se'l 
va enviar, també, el document damunt la gestió con
junta. Día 5 de setembre, es va tornar fer una altra 
reunió a Pollen~a, alla on es va analitzar aquest do
cument de gestió conjunta i es va assolir l'acord per 
la resta d'Ajuntaments que es fes així. També el ma
teix dia, es va visitar ja una finca que hi havia apa
mulada. Dia 11 de setembre la Direcció d'Jndústria va 
remetre model deIs acords que havien de sotmetre 
cada un deIs Ajuntamenls al seu Plenario El 16 d'oc
tubre, cns assabentam per un escrit que surt a la 
premsa, concretament en « El Día», de dia 16 d'octu
bre, l'Ajuntament de Sa Pobla va aprovar la seva par
ticipació díns aquest projecte conjunt. A 30 de novem
bre del mateix any, l'Ajuntament de Muro va escriure 
a la Conselleria, i ens diu que acorden no participar, 
de moment, dins la gestió conjunta, perque té concer
tat el scryci dur~u1t cinc Ztnys. 1 di~ 10 de dcsc;nbre 
el DirectO!- General d'Inclústria escriu al batle de Muro, 
dient-li que no veu cap objecció a la seva decisió, sem
pre i quan l'diminació s'ajusti al que disposa la Llei 
del 75. Així mateix, se li va soHicitar que indicas la 
situació ele l'a-bocador i justificas la llicencia munici
pal, i a aquestes coses no ha respost. 

Dia 9 d'octubre del 85, per la premsa també, pel 
«Diario de Mallorca», ens assabentam que Pollenr;:a 
elimina el seu fems dins l'abocador comarcal que és 
ubicat a Muro, i abandona el de Son Marc. 1 dia 16 
el'octubre del 85, el tema, hem de dir, en aquests mOe 
ments, dia 16 no, que el tema esta en punt mort, ja 
que l'Ajuntament de Pollenc;a ha desistit d'ubicar l'abo
cador en el seu terme municipal. Per una altra part, 
s'ha de dir que hi ha contactes verbaIs, alIa on Po
llen<;:a, ha manifestat el Director General d'Indústria, 
esta estudiant una solució individual per resoldre el 
seu problema. 

A la zona del Reiguer, ¡'abril del 83, la Conselleria 
cl'Indústria va elaborar un es tu di per a]a recollida i 
tractament conjunt de residus solids. El 13 de gener 
del 84, un escrit de la Mancomunitat al Conseller que 
Ji parla soHicitant·li un informe juríelic sobre la possi
bilitat d'utilitzar una finca ele Binissalem. Dia 25 de 
gener, la Direcció General sollicita a neME, l'infor
me sobre la idoneitat deis terrenys d'aquesta finca, 
propietat del Sr. Arrom. El 26 de gener del mateix 
any, la Direcció General sol'licita assessoria jurídica a 
¡'informe que ens clemanava aquest ajuntament. Dia 5 
de man;: elel 84, la Direcció GeneL-al reme! al President 
de la Mancomunitat ¡'informe jurídic alla on indica la 
incompatibilitat de ¡'abocador amb aquestes mateixes. 
El novembre del 84, nCME ens envia un informe so
bre la ubicació de ['abocador de resielus soliels d'aques
ta finca, i aquest informe consielera idania aquesta fin
ca de Binissalem. ja que no hi ha contarnillació cl'aiQi_ies 
i, per tant, és iclania sota el punt de vista de nCME. 

Dia 30 ele novembre la Direcció General va reme
tre informe de l'ICME al President ele la Mancoffiuni
tat indicant que quedavem a la seva disposició per es-
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ludiar el tema i que també li brindavem suport eco
nUffilC i tecnlC ae.s c1e la Lomunllat }\.uwnOHld. 1, en 
aquests moments, nem de c11r que la lVlancomurutat no 
ha conreSLat aquesl escnt, no ObSlant alXO, també hi 
ha llagut comacles verbalS entre el Director General 
c1'Inuus.ria i el ~r. GUlllem VICial, .l:'resldt:n[ ue la lVlan
COnlUl1ltaI, i la lJlreccló General está a respera a'una 
iniCiativa de la Mancomunitat per resoldre el tema deIs 
pro blemes del Kelgucr. 

Inca, posat a part, ta uns pocs mesos, com saben, 
elimmava els seus residus solic1s a l'abocador de Ca'l 
Jutge, que era del seu terme municipal, 1 actualment 
l'ha lret de dins el seu terme mWIIClpal i el (tu a l'abo
caclor de Son Morey, de Muro. 

Amb motiu d'unes denúncíes que hi ha hagut da
vant l'ajuntament, a la Conselleria d'Interior s'nan fet 
les denuncies a causa de la mala gestió, la Direcció 
General d'Indústria ha proposat l'adopcié, una adop
ció de mesures urgents per corregir la situació. Aques
tes mesures fan referencia a lancamenls, a recolJida 
d'aigües fluvials, recollida ele ... , etc. Aixi mateix, tam
bé, s'ha manifestal la conveniencia de realítzar un, elic, 
per part ele la Conselleria, se li ha manifestal la con
vcniéncia de reaEtzar un abocador controlr,t ele la Man
comunitat del Rciguer que inclogui el munícípi d'Inca, 
mitjan;:ant un escrit d'aquest Conseller al Conseller 
d'InLel'ior. 

A la comarca de Sóller, que suposa un 1'5 % del 
total del fems que es genera, 2.700 tones, día 25 de fe
brer del 85, a peLíció d'uns senyors cs Vil visitar una 
finca per veure la possibilítat d'ubicar l'abocador en
aquests terrenys. Día 4 de marc;, la Dírecció General 
va retre compte al batle de Sóller de la gestió realit
zaela, al mateix temps que Ji oferíem el nostre assesso
rament. El 15 de juliol, el batle de Sóller remet al 
Conseller de Comen;: i 1ndústria una acta de la sessió 
plenaria de dia 4 del 7 del 85, soHicitant ajuda econo
mica, emparant-se en el Decret 23 del 85 i conse1l orien
tatiu sobre la solució més idonia. Dia 30 de juliol, la 
Direcció General d'lndústria contesta al batle, adjun
tan t-li un informe tecnic, indicant-li les alternatives 
que ofereix el Pla Director i que la solució s'ha de 
contemplar conjunta amb els municipis confrontants, 
com són Deia i Fornalutx. El 12 de juliol, el batle ens 
contesta i ens soHicita una subvenció ele 2 milions de 
pessetes per trasIladar 5.000 tones de residus solids a 
un abocador, mentrestant es trobi una soiució. Contes
tam nosaltres al batle, dient-li que, ele moment, no po
dem donar nosaltres aquesta subvenció, mentre no 
s'hagi trobat aquesta solució més idonia, i en aquests 
moments hem de dir que s'ha fet un informe, s'ha sol
licitat un informe a nCME, aIla on es mira la idonei
tat d'aquesta finca, que he dit abans que s'havia vi
sitada. que és, em pens, del Se Quart o del Sr. More1J, 
no record exactament de quin deis dos. 

A la zona elel Llevant, que genera 19.000 tones i cor
respon a Arta, Capdepera, Manacor, Sant Llorenc;: i 
Son Servera, hem ele dir que dia 7 de maig I'Ajunta
ment de Manacor va escriure al Conseller i li sol'lici
tava ajuda, dient-Ji que tenia l'abocador saturat i que 
elisposava, en principi, d'uns terrenys que ja tenia 110-
¡lats. A partir d'aquest moment, hem de dir que a la 
Conselleria varem prendre la iniciativa de proposar 
un~ gestió conjunta a aquests cinc ajuntaments, i des
prés de moltíssimes reunions es va propiciar l'apro
vació per dia 28 de desembre del 84 pp.l Consell de 
Govern el'un abocador sanitariament controlat a So'n 

Ribot-Son Barba o, alternativament, a Son Duai, de 
Manacor, un, i dins el terme de Sant Lloren~, l'altre. 
Així com també subscriure un conveni de cOHaboració 
entre els Ajuntaments i la Consellería de Come~ i 1n
dústria, alla on preveia un 50 % d'aportació damunt 
el toral de l'obra. El 25 de febrer elel 85, es va cons
tituir la Comissió Gestora, i els estatuts es varen sub s
criure a Arta. Després d'una seríe de circumstancíes 
emorn a la selecció de la finca, el 25 de setembre del 
85 es va acordar aprovar el text del conveni de coHa
boració, tata vcgada que es va elegir la tinca de So'n 
Ribot, i aquesta finca, en aquests moments, esta llo
gada per l'Ajuntament de Manacor i, endemés, aquest 
Ajuntament ja ha encarregat l'elaboració del projecte, 
que es Iliurara aquesta setmana que ve, potser dimars, 
potser dimecres. 

Dia 8 d'octubre es varen iniciar les gestions per a 
la constitució d'una mancomunítat d'aquests cinc mu
nicipis, a iniciativa, també, ele la Direcció General el'In
dústría, i, en aquests moments, bé, el que puc dir és 
que dema, í no és casualitat, dema va a aprovació del 
ConselI de Govern aquest conveni, i una vegada apro
vat, pensam que dílluns es podría firmar ja aquest con
veni, una vegaela lliurat el projecte, que seria dimars 
o dimecres, ja es podria enviar a la Conselleria d'Obres 
Públiques, perque ha el'informar, perque és de caire so
ci:11, i t:lmbé a la Comissió Interinsular ds Sanejamcnt, 
al mateix temps que ja es podria posar a informacíó 
pública. Pensam que amb tot aixo, aquest abocador es
taria acabat, com a maxim, a [inals de m2Í'g del 86. 

Del sud_ de Mallorca, que engloba Campos, Fela
nitx, Porreres, Santanyí i Ses Salines, dia 21 de setem
bre ... 

EL SR. PRESIDE NT: 
Vagi acabant, Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Acab. Día 21 de setembre varem convocar aquests 

cinc ajuntaments, i dia 28 de setembre es va arribar 
a l'acord de l'eliminació conjunta. En aquests moments, 
s'ha ele dir que aquests cinc Ajuntaments estan ja ela
borant la mancomunitat, i una vegada que tenguin la 
mancomunitat, també se'ls ajudara. 

Dins el Pla de Mallorca, fins a la data, aquesta 
mancomunitat ha resolt el seu problema amb la reco
llida conjunta, no obstant aixo, s'ha de dir que aquest 
abocador no reuneix les condicions. 

El cas de Menorca, aquí sí que hi ha una amplís
sima actuació, no tenc temps, si d'acas li ho explicaré 
després. S'ha de dir que ens varem posar en contacte, 
ja dia 17 de juliol, només li esmentaré les dates: 27 
de setembre" 5 d'octubre, 17 d'octubre, 21 d'octubre, 
10 de novembre, 6 de desembre, 13 de desembre, 4 de 
desembre, 30 ele desembre, 1 de marc;, 14 de juny, 12 
de desembre, 22 ele gener, 8 de maig, 21 de maig, 12 
de juny, 13 de juny i 17 de juny. En aqut:sts moments 
sabcm, estam esperant el projecte de redacció deis es
tatuts elel consorci, no sabcm com est:! en aquests 
moments i esperarem que ens facin la soHicitud. 

A Eivissa, els cinc municipis -tot el'una acab, Sr. 
President, dos minuts-, a Eivissa, els cinc municipis 
eliminen els seus residus dins un abocador conjunt, 
que és el de Santa Eulalia que té un funcionament ir
regular, a part de ser clandestí, perque no té ll icencia 
municipal, pero, se¡!ons el Pla Director de Resiclu Sa
lids no hi ha períll de conlaminació deIs aqüífers i 
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e1s terrenys són idonis. Hi ha disposició per millorar 
aquesta gestacló en el que fa reterencia a cercament 
i recollida d'aIgLies fluvlalS, i és anú que dia J, i tam
poc no és casualitat, anam a Eivissa per parlar d'aquest 
terna, entre d'altres coses. 

El de Formentera, també fa temps, des del mar;: 
del 85 que anam darrera aquest terna, i ja ha entral a 
la Conselleria un avantprojecte damunt un forn inci
nerador, pero, segons m'na comunicat avui el Sr. Ferrer, 
pareix que tenen una altra opció, i esperarem aquesta 
altra opció. 

r, ~r. Pons, jo he intentat, el que he pogut, resu
mir aixo és molt difícil, tal vegada entrar dins la filo
sofia, després, en els cinc minuts que em queden, pro
curaré entrar-hi més. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRRSIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Consel1er. 
Sr. Pons, vol replicar? 
Disposa, Sr. DiputaL, d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Hem sentit 

una 118rga exposició, pero jo diria que amb molta fu
llaca informativa, si em permet la matisació. És dir, 
quan nosaltrcs plantcj~rn un tcm3. de po!íttca gencr:lt¡ 
d'acord amb el que ens ob]i.ga l'article 142 del Regla
ment en mat'eria d'interpeUacions, voldríem sentir una 
exposició, certament limitada peIs quinze minuts de 
qu.~ disposa el Sr. Conse!ler, pero que anas a la filo
sofia essencial, a la política general que clu la Conse
lleria en aquesta materia i que, per favor, no ens lle
gesqui registres d'entrades de la seva Conselleria en 
materia d'abocadors, totes aquestes cartes i telefona
des i totes aquestes anades i vengudes i viatges per 
illes menors i majors, ens sembla que aixo no és una 
exposició seriosa, disposada a donar cornpliment, com 
he dit abans, en el que preveu l'article 45 de la Cons
titució per una banda, i demostra, per una part, molt 
poca disposició per complir o per desenvolupar les 
possibilitats que e1s ofereix l'article 11 apartat 5, aIla 
on tenen una possibilitat de legislació compartida 3mb 
l'Estat, en aquesta mateda. 

Curiosament, m'ha cridat l'atenció, perque aixo és 
un «ritorneHo» que es proclueix en aquesta Cambra 
cada vegada que el Govern no vol resoldre un proble
ma, i és fer reconeixements d'autonomia municipal. 
Els municipis són bons per enviar-los subvencions qua n 
s'ha de consolidar una determinada majoría política, 
un nucli municipal, pero quan hi ha un tema conflic
tiu, un tema que el Govern no esta disposat a afron
tar ens diuen, ni més ni pus, com ha dit vos te, si no 
record malamenl que els Ajuntaments són titulars deIs 
residus: solids. Jo cree que els Ajuntaments són titu
lars d'unes detcrminaeles competcncies, pero titulars 
ele residus, em sembla una mica difícil, i em sembla 
una excusa per no afrontar responsabilitats. Jo li vuU 
dir, anuncianl una Moció absolutament positiva, i que 
crec que li costara una mica de pena votar nega1iva
ment, que a nosaltres ens preocupen dues coses en 
aquesta materia. Primera, que els ciutadans siguin 
conscients de la importimcia del problema, i, en con
seqüencia, els pmposarem que els facin conscients 
d'aixo, a través d'una campan ya de responsabilitats. Ja 
esta bé d'escampar bmtor per aquí i per alla i de con
siderar que aixo no és UC1 deure de solic1arita t col'lec-

tiva, expressió que empra l'article 45 de la Constitució. 
Pero també, li vull recordar, que els proposarem un 
determinat pla, evidentment amb unes líllles molt su
maries, pero bastant resolutives, per afrontar aquest 
problema, no podem esperar que els Ajuntaments es 
dediquin a resoldre individualment els seus problemes, 
perque no tenen recursos, encara que volguessin, no 
poden. No podem esperar que es posin d'acord, per
que tenim una responsabilitat coHectiva damunt totes 
les illes, no podem esperar, en definitiva, que cadas
cú faci la guerra pel seu compte i únicament procurí 
trasIladar, com esta passant ara, i ho sé, perque som 
regidor d'un petit poble, alla on aquesta problematica 
s'ha produi"t, ¡'única cosa que preocupa als municipis 
és que els fems, els residus solids, els fums, les rates, 
la contaminació es desplacin el més lluny possible 
d'aquest nucli municipal propio Aixo és molt raonable, 
pcr part ele cada poble, pel'u és profundament ínsoli
dari, i el Govern que té responsabílitat col'lectiva da
munt totes les i!les és el que té responsabilitat i, fins 
i tot, possibilitat de legislar en aquesta mat,eria i d'im
posar un criteri conjunt, un criteri global, que si bé 
és molt difícil que resolgui aquest problema, pot co
mcn~ar a donar passes pl"Ogressives, fennes i constants 
perque, sigui el 86, el 87 o l'any que sigui possible, es
perem que sigui en un tem1ini curt, aquesta proble
TI1::t ticJ en tri en yies d e sot~lciú. La se"3 exposició ¡ e\'i
dentment, no apuntava a ai:-::o. Aquest cúmul de peti
tes accions deno tpn "',a cosa: s'han fet passes, per8 
no s'ha fet una política. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té 13. paraula. 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Pons, jo ja 

sabia que em diria aixú, pero li he volgut recitar to
tes aquestes actuacions, que no és el registre el'entra
da, aixo són reunions que hem fet, visites, acords, pro
jectes que hem redactat, estudis que hem fet. 1 li he 
volgut elir tot aixo perque vegi la dificultat que hi ha. 
Voste mateix ho ha dit, l'ajuntament el que vol és dur
se 'n el seu fems el més enfora possible. És molt difí
cil per part nostra poder aconseguir aixO. Jo li repe
tesc, Sr. Pons, que quí. a més de titular. és responsa
ble d'eliminar el fems que genera el municipi és el 
propi municipio La Comunitat Autonoma, la Conselle
ria d'Indústria no té competencia. 1 només actuam 
aCluÍ damunt quan hi ha una denúncia, casos concrets, 
n'hi puc posar elos: el cas d'Inca, en aquests moments, 
i el cas de Menorca. Aquí és alla on nosaltres actuam, 
pero solament quan hi ha una denúncia. 

Les possibilitats ele reciclatge que voste cm diu, jo 
ele qualque manera li he explicat un poc, molt breu
ment, ouina era la política que Ilosaltres pensam. Pri
mera fase: eliminar el fems d'una manera controlada, 
perque és el que més preocupa en aauests moments, 
i SCQona fase: poder anar a un aprofitament, a un re
ciclatgc o a una transfonnació d'aquest fems, COlll pot 
ser compost, com pot ser la recuperació d'enerO'ia, re
cupcració deIs gasos, també fer pastilles per cremar, 
en definitiva, hi ha moltes altematives, com també re
cuperar els nlastics, no només dins la planta de com
post5, sinó instaBant unes cintes per recuperar eIs pI as-
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tícs, com hi ha una empresa, que va venir a veure'm, 
i es varen traslladar a l'Ajuntament de Calvia i de Pal
ma, precisament, per fer aquesta recuperació de plas
tics i instaHar aquí una fabrica de ... de plastics. 

Que voste em diu que no ha estat suficientment 
energica la defensa que feim nosaltn:os del medi am
bient. Jo pens que sí, Sr. Pons, que nOo,alires estam 
actuant d'una manera ferma, almenys, pel que respec
ta a la Conselleria en aquest tema de l'eliminació de 
residus solids. A Menorca, concretament, una vegada 
esperam nosaltres, no és culpa nostra, fa dos o tres 
anys que dura el problema de l'abocador de Menorca, 
estam esperant el projecte del Consorci, és a dir, per
dó, el projecte i els estatuts del Consorcio Una vegada 
que ens ho envún, ho enviarem a l'informe del Consell 
d'Estat i es podrá duro Li he de recordar que l'Ajun
tament de Menorca, el 83 o principis del 84, ja em 
demanava 75 milions repartits entre el 84 i el 85, és a 
dir, en aquests moments tenim encara la sobrassada 
pcnjada, no és culpa mcva. No és culpa meya que en
cara no s'hagin posat d'acord. 

La situació tampoc no és tan dramática. A Eivissa, 
li he dit que l'abocador que hi ha, hi ha voluntat, hi 
ha voluntat ele posar-lo segons la Llei del 75, la Llei 
42 del 75 de fems. Els terrenys són bons, l'únic que 
fa falta és el tancament, segons eliu la Llei, fer la re
cüilicia el'aigücs fluvials i la deIs ... 

En el cas de Formenlera també estam esperant 
que ens eluguin el projecte, tot está en fase d'acabar, 
vull elir que dins el 86, pot estar acabat, pot estar re
solt el problema de l'eliminació elel fems. En el cas de 
Mallorca, li he de elir que ele les 192 tones que es ge
neren dins Mallorca, el 66 i busques per cent s'elimi
na d'una manera controlaela, que és a Calvia i a Palma, 
només que Palma no té !licencia municipal. Jo no puc 
anal' a l'Ajuntall1ellt de Palma i elir-li que tregui la lli
d~ncia municipal, és una qüestió seva, aquí som incoll1-
petents. 

La política que hem dut, també ha estat atacar, 
fer més feina a les zones alla on es generava més fems, 
i prova d'aixo és en el cas de la zona norel, que li he 
dit que és AlcúdiQ, Muro, Sa Pobla, Pollen¡;a, Santa 
Margalida, que generen el 7'15 % amb 13.000 tones, 
en aquests moments esta aturat pe! mateix que voste 
ha clit: que ningú no vol el fems dins ca seva. 

A la zona de Ilevant, que és el cas ele Manacor, i 
que en el mar¡; ele I 86 estara resoIt el problema, és el 
10 % de tota la generació que es fa a Mallorca, amb 
19.000 tones. 

I en el terme del suel, que és Campos, Felanitx, 
Pon-eres, Santanyí i Ses Salines, el 5'25, amb 10.000 
tones, i aixo, jo quasi quasi diria que si tot el'una que 
ens envün els projectes i els estatuts de la mancomu
nitat, a principis del 85, aixo poelria estar resolt. 

Ens resta clesprés Sóller, que són 2.000 tones, que 
també esta previst, ja es fa I'informe per poder com
prar o llagar aquesta finca per fer l'eliminació, i elcs
prés hi ha 23 municipis, que en total vénen a suposar 
unes 20.000 tones, com és el Reiguer, el Pla ele Ma
llorca amb 23 municipis, 8.000 al Reiguer i 4.000 al 
Pla, més 6.500 a Inca. És ver. Pero com yeu també es 
fan actuacions aquí clamunt, pero anam a la prior-itat. 
Primer, eliminar el fems, que és el que realment ens 
preocupa, i en una segona fase, anar a I'aprofitament. 
Aixu és la idea que tenim nosaItres. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Valen, fIxar la seva posició els altres Grups Polí

tics? 
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. J oan Fran

cesc Triay Uopis. 
Per fixar la posició, Sr. Diputat, cinc minuts. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. El temps és curt, i cree 

que no val la pena o no hi ha temps per fer-ho, per 
passar novament sobre la negra realitat del tractament, 
ele la manca de tractament elels resielus solids a les 
Illes Balears, perque ja, el Conseller i el Diputat Por
taveu del Grup Esquerra Nacionalista, cree que ho han 
fet suficientment. 

És ciar que a Mallorca hi ha més ele 50.000 to
nes/any sense tractament i sense control, i que a Ics 
aItres illes tampoc no hi ha cap tipus ele tractament 
garantit sanitariament. 1, davant aquestQ realitat, quina 
ha estat la labor del Govern? El Govern ha estat molt 
preocupat, ens ha dit el Sr. Conseller, el Govern ha 
fet moltes cartes, reunions i gestions, el Govern va po
sar una partiela de 50 milions en el P¡-essupost, que 
encara no ha estrenat i ha fe! un Decret ele subvcn
cions. 

Nos~ltres yolen1 fi:~3r ~quí 13 nostrJ. posició en rc
lació a aquest tema i, com és reglamentari, sense pos
sibilitats de pol{~mica posterior, elenunciant la nuBa 
incidencia de tota aquesta actuació del Govera dins 
tot l'any 1985, que estam a punt quasi el'acabar, ini
ciat i aval1(;at el tercer trimestre. En primer lloc, s'ha 
ele fer observar que el Govern no té uns objectius clars 
en materiCl de residus solids. Ho vaig veure amb ni
tidesa, quan a una pregunta sobre el Pla de Resielus 
Soliels, elemanant quin era el Pla ele Resielus Solids 
que el Govern considerava seu, si el que havia fet el 
Consell General Interinsular o algLill altre que hagués 
desenvolupat posteriorment, se 'm va contestar que era 
aquel!, pero amb les següents moelificacions, on és la 
documentació modificada? quin coneixement poelem te
nir ele quin és, avui per avui, la docull1cntació que el 
Govern considera vigent en aquest tema, quan simul
taniament en el seu Decret de Subvencions exigeix que 
els projectes s'adaptin al Pla Director de Residus SÓ
lids. Manca total ele clarificació sobre quins són els 
objectius que el Govern persegueix en aguest tema. 

Coordinació amb els Consells Insulars, nuHa, I s'ha 
de tenir en compte que, el'acord amb la lIei de Bases 
de Regim Local, els Ajuntaments, efectivament, de 
manco ele 5.000 habitants han ele recollir els fems, i 
de més de 5.000 habitants els han de recollir i els han 
de tractar, pero cls Consel!s Insulars, com a Diputa
cions que són, tenen l'obligació ele garantir aquests 
serveis mínims. CoHaboració que hi ha hagut amb els 
Consells Insulars i espedficament amb el Consell ele 
Mallorca, cap, fins a l'extrem ele la situació, quasi di
ria que penosa de la res posta el'un Conseller, elel Con
seller d'Indústria, dient que les anteriors moclifica
cions que citava a aquesta resposta ja publicada ha
vien estat, mereixien el Vist-i-Plau del Consell de Ma
Horca, i ell mateix haver-se ele elesdir a un escrit pos
terior, que jo li agraesc per la seva sinceritat, aquí on 
deia que les expressions que el Consel! de Mallorca té 
el Vist-i-Plau, consta aquesta modificació amb el Vist
i-Plau del Consell de Mallorca, s'ha de suprimir. J a nO 
hi pot haver major descoordinació amb l'organisme 
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que realment té una obligació, certament legal, que ja 
tenia amb anterioritat, de substituir la iniciativa mu
nicipal, quan aquesta no sigui capa~, pel tarnany deIs 
mumcipis, per l'ambit dels proDiemes per uur-ia pér 
si mateix. 

Greu desconeixement del Govern de quines són les 
realitats, i si no, i si no, Sr. Conseller, greu despreci 
del Govern al Parlament. Perque pregunta formulada 
per jo mateix, que per favor, que em donassin la re
lació d'abocadors municipals de residus solids en si
tuació administrativa irregular i funcionament defi
cient, resposta: «No se hace mención acerca del co
rrecto o deficiente hmcionamiento de los vertederos 
de resíduos sólidos, puesto que es respollSabilidad di
recta de los respectivos ayuntamientos donde están 
ubicados». Per tant, el Govern, COm que és competen
cia deIs ajwltaments, ni tan soIs sap quins funcionen 
bé i quins no hi fwlcionen. 1 si ho sap, ho calla, per 
tant, o desconeixement o despreci al Parlament, trú. 

Incapacitat de programació i d'inversió. Menció 
feta ja a una partida que, a final d'any, encara no esta 
estrenada i que, per tant, dira la culpa és deIs Ajun
taments. No senyors, la culpa és del Govern que va 
programar unes accions municipals d'una determinada 
manera, quan no comptava en absolut que aquestes 
formes fossin viables per dur-se endavant. Si aquestes 
fórmules de coHaboració municipal no eren les ade
quaJes n'llavia d'haver plantejades unes <lltres. 

Organització administrativa deficient, en funcions 
disperses e.ntre la Conselleria d'lndústrÍ::\ i la Conse
lleria d'Obres Públiques amb la Direcció General de 
Medi Ambient. Expedients que s'eternitzen, les notícíes 
són que l'Ajuntament de Palma ja fa quasi un any que 
té elemanaela la legalització del seu abocador controlat 
de Son Reus, i no rep contestació. 

Absencia el'una política d'Ordenació del Territori 
que establesqui quines són les arees, les zones de cada 
iIla més adequades per si tuar aquests abocaelors en 
funció deIs seus problemes geologics, hidrologics, etc. 
Si aixa existís, permetria una actuació directa de l'Ad
ministració pel- via d'expropiació forx;osa o d'altre ti
pus, sense haver de comptar amb totes aquestes mo
dificacions, qllasi diaries deIs Ajlln1aments que, logi
cament, com ja han insistit els que han pres l'ús ele 
la paraula amb anterioritat, cap d'ells volen tenil- el 
problema elins el seu terme municipal, nero que, en 
conjunt, no es troba cap solució al problema. 

1, per acabar, i moJt lamentable, el sectarisme 
amb que el Govern esta actuant en aquest tema. S'ha 
de recordar la campanya contra l'abocaclor d'Es Mila, 
a Menorca, propiciada des del mateix Govern. Aques
ta campanya, contra un abocador certament irregular, 
i sembla que el Conseller ha dif que la situació no és 
tan clramatica. Un abocador, certament irregular, i que 
es va posar en marxa en unes conclicion~ i amb una 
urgencia molt especial, pero tan irregular com tots 
els alU"es, tan irregular com el de Muro, com el de Ma
nacor, com el el'Inca, com el ele Binissalem, com tots 
els abocadors que hi ha a I'i!la de Mallorca, de Me
norca, d'Eivissa i de Formentera. 

Res més, aquesta és la posició elel nostre Grup 
Parlamentario Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Joan Verger. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de r:inc minuts. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo pensava fer 

una intervenció molt curta, perque creia que en aques
ta Cambra s'escoltava i en aquesta Cambra eren cons
cients que quan un Conseller informava de les gestions 
que s'havien fetes clavant un ajuntament i de la difi
cultat que imposava i que imposa per molts de De
crets i per moltes lleis que es facin aquí, el problema 
deIs abocadors sera exactament el mateix. 1 sera el 
mateix, perque vulguem o no vulguem, si no hi ha vo
luntat per part d'Ajuntaments de mancomunar els ser
vicis, de dur endavant aixa, i deIs Consells lnsulars 
no hi ha res afer. 1 m'ha agradat molt el principi de 
l'exposició del Conseller, Sr. Pons, qua n ens ha dit, i 
mes clava el progressisme amb els abocadors, perque 
en aquest cas el Grup més progressista som nosaltres, 
perqul:: dia 28 d'octubre del 83, varem presentar una 
Moció, l'única Moció que hem presentat al Cansell de 
Mallorca, que es va aprovar, per cert, per unanimitat, 
alla on demanavem que es posassin en contacte Ajun
tamen ts, Comunitat Autonoma i Consells Insulars per 
resoldre aquest problema. Per consegüent:, nosaltres sí 
que veim una política de Govern. 

Ens ha dit que hi ha unes modificacions damunt 
el Pla de Residus Sülids que consisteix, en principi, a 
intentar fe 1- qualre abocaclors controlats . i ens pareix 
bona política, i que damunt un d'aquests abocadors 
contmlals al11b posterioritat es podra fer, si es creu 
oportú, si es creu rendable i si es creu necessari, una 
planta de compost, i aixo és política, el que passa és 
que pareix que no interessa a l'oposició que es faci 
política i es confonen les coses. Si es fa un abocador 
dins la zona de Manacor, ens pareix molt positiu, i sa
bem, i som conscients tots que ni amb un any ni amb 
elos ho resolelrem totalment i completament. Ens han 
assegurat aquí que el Conseller i el Govern estan es
perant el projecte del Consorci de Menorca, doncs que 
el elugui el'una vega da, si no, senyores i senyors, estal11 
emprant aquesta Cambra per perdre el ~emps. El Go
vern té subvencions, té tecnics, pot fer projectes, as
sessora i informa, si no volem seguir aquesta Hnia, po
dem fer totes les pmposicions i totes les mocions que 
es vulgui en aquesta Cambra i perdrem el temps. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Aquesta Presidencia decreta un descans de quinze 

minuts. 

IV.-l) 
EL SR. PRESIDENT: 

El punt segi.icnt és el relatiu a Pmposicions no de 
LIei. Tractarcl11, en primer lloc, la p¡'esentada amb el 
número 638 del Registre General, que fornlUla el Grup 
Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa a 
les Associacions cle Vci'ns declaracles d'Ll~ilitat pública 
i amb dret a ser- rcconegucles com a inlerlocutores va
lieles clavant ]'Aclministració. 

Sra. Secretaria, vol fer lectura, per favor, de la 
Proposició no de LIei. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Exposició ele Motius.- L'establiment d'una socie

tat clemocratica avanr;ada que postula en el seu Prcam
bul la Constitució fa de la participació p8lítica un es
glaó basic i una de les claus de la democracia, la qual 
cosa implica el reconeixement del dl-et de reunió, asso-
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ciació i participació (artieles 21, 22 i 23), que han de 
trobar la seva plasmació concreta en la legislació i 
normatives emanades de la Constitució. Segons l'arti
ele 72 de la Llei de Bases de Regim Local, les Corpo
racions Locals afavoreixen el desenvolupament de les 
Associacions p~r a la defensa dels interessos generals 
o sectorials deIs veJ:ns, els faciliten la informació més 
amplia sobre les seves activitats i dins llurs possibi
litats l'ús deIs mitjans públics i l'accés 8ls ajuts eco
nómics per a la realització de les seves activitats, i 
impulsen la seva participació en els tennes del núm. 
2 de l'artiele 69. A aquests efectes, poden ser declara
des d'utilitat pública. 

El gran paper jugat pe! moviment ve1nal en ¡'ad
veniment de la democracia i la necessitat d'enfortir-la, 
per tal que pugui continuar exercint-lo ara i en el fu
tur, fa desitjable el rcconeixement institucional 
d'aquestes enlitats, com a interlocutores valides i re
prescntatives davant l'Aclministració. 

Per tant, presenten la següent Proposició no de 
LIei: 

l.-Instar el Govern de les Illes Balears a dirigir
se al Ministeri de' l'Interior del Govern Espanyol, tot 
demanant que les associacions de VelI1S siguin decla
rades d'utilitat pública i amb dret de ser reconegudes 
com a interlocutores valides clavant l'Administració. i 
rebre ajuts d'aquesta per al desenvolupament de llurs 
acti vltats. 

2.-Amb coherencia, instar el Govern de les IIles 
Balears que acordi introduir adequada repr.~sentació 
del moviment vcInal de les Illes als org:mismes parti
cipatius, consultius o assessors que el Govern tengui 
consiÍtults o hagi de constituir en el futur, per a una 
major descentralització i una millor participació en la 
gestió deIs interessos deis ciutadans de les Illes Ba
lears . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Pel Grup proposant, té la paraula el Sr. Joan Fran

cese López Casasnovas. 
Disposa, Sr. Diputat, d 'un temps de deu minuts. 
Sr. Diputat, té coneixement que s'ha presentat una 

esmena? 
Llavors ja la llegirem. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sres. i Srs. Diputats. Si els ciutadans de les Illes 

sapiguessin "olIó que succeeix en aquest Parlament en
torn a l'atenció que generen les propostes no de Llei, 
les propostes de lIei, les interpeHacions, probablement 
el contingut el'aquesta proposició no de lki no s'hauria 
d'haver presenta t . Jo, gairebé, sent vergonya, en aquests 
moments, de presentar una proposició no el.e !lei que es 
pega, realm ent , de bl1fetades amb allo que succeeix aquí 
defora. 

1 dic a<;:o molt conscient de la situaCió que viu el 
Parlament ele les IlIes B a lears i la nostra Comunitat 
Autonoma .Esquerra Nacionalista és molt conscient que 
una cosa és la democracia parlamentaria, una cosa és 
la democracia rcp¡-esentativ3 í una altra ~osa és la de
mocracia real. la democrac ia participativa la democra
cia avan<;:ada que la Constitució diu que hem de tenir 
i aue, realment, crec que esta m a anys llum de tenir-Ia. 
Ma1grat a-:;o, i com que som un Grup PaJ"!amentari que 
no ens mou p.n coniunturalismes, sinó qu e l1ensam que 
el f-utur de h Comunitat Autonoma de les Illes Balears 

s'ha de bastir amb una activitat parlamentaria seriosa 
creim també que és el moment, avui de parlar d'aques~ 
procés de democratització que consisteix, no tant en 
el transit d'aquesta democracia representativa a una 
democracia directa, no és a<;:o el que aquí presentam 
amb aquesta Proposició no de Llei, sinó en el pas d'una 
democracia política, en sentit estricte, a una democra
cia social, o bé amb una ascensió del peder social al 
camp de la societat civil, de les seves diverses articu
lacions, que anirien des de l'escola a la fabrica, des 
d'aquest Consell de Treball que el Parlament de les 
Illes va rebutjar a aquest Consell Económico-Social 
Assessor, que sí, que aquest Parlament va entendre que 
s'havia d'admetre. Es a dir, parlam d'un~ democracia 
que fonamenti solidament les seves arrels damunt 
aquesta societat civil que a les Illes, tanmateix i a pesar 
de molts, existeix, hi éso 

Democracies clectorals, per tant, de banda, jo vol
dria comen<;ar aquesta intervenció [ent una referen
cia a a!ló que diu un conegut articulista, un conegut 
personatge de la política teórica Naberto Bobbin, re
ferint-se a una frase de Jean-Jacques Rousseau. Rous
seau deia, i llegesc textualment, «el pobL.: angl€~s creu 
ser lliure, pero s'equivoca de meitat a meitat, ho és 
només durant l'elecció deIs membres al Parlament, peró 
una vegada elegits, aql1e~ts tornen él ser esclaus, j:.l no 
són res». És una frase de Rousseau citaclr, per Bobbin, 
que ve molt bé per plan tejar les aspiracions d'aquests 
moviments que van possibilitar clins l'Estat Espanyol 
la democracia, i que, en aquests moments, crec que 
estan molt greument preterits des de le" institucions 
públiques representatives. 

Així, el mes de mare;: d'enguany mateix, la Perma
nent de les Federacions de Velns d'Espanya van deci
dir, a petició de la Federació cle Barcelona, presentar 
de forma simuWmia la declaració d'utilitat pública 
d'aquestes entitats respecte de les respectives Comuni
tats Autonomes. 1 fonamentaven la seva 3spiració. legí
tima, entre <litres coses, en un esborrany del Projecte 
de Llei de Bases de Regim Local, que tot afavorint 
l'associacionisme declarava, evidentment, les associa
cions de Base, les associacions de ve"ins, concretament, 
com a entitats d't~tilitat pública. Aquest reconeixement 
institucional afavoria el moviment de base com a inter
locutor davant les "dministracions, els pennetia ser pre
sents a les instancies assessores participatives i, tam
bé, els feia objecte de possibles suports, estalons 
institucionals, també economics, per poder clesenvolu
par la seva actuació. Aquesta aspiració encara cs tra
ba sense resposta, i des d'administracions locals i des 
d'instancies parlamentaries, creim que és oportú, Es
querra Nacionalista crcu que és imprescindible que es 
promoguin instancies al Govern de l'Est"t perque eH 
que té, realment, capacitat per fer aquestes declara
cion s, cxerccsqui aquesta capacitút. 

Sabem que el Govern de les IlIes Balears té com
petencies en materia cl'associacions locals, pero no 
prou per fer declaracíons cl'utí1ítat pública. Sí que po
dem, per tant, instar des del Govern de les Illes él de
manar al Ministeri de 1'Interior que demani, que sol·lí
citi que les Associacions de Velns siguin declaracles 
d'utilitat pública amb clret de ser reconegudes com a 
interlocutores valides clavant 1'Administració. 

e.s cert també, i no ho llem el'ohlidar, que hi ha 
una Lle i cl'Associacions encara en vi¡!Oc la de l'any 
1964, 1 es realment preocupant observar que aquesta 
Llei, que retalla llibertats públiques, associatives, en-
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cara continua en vigor. Dic a~o, perque alguns diran 
que promoure declaracions d'utilitat pública per Asso
ciacions de Veins, s'hauria de fer una per una, i a'~ó 

seria realment un problema administratiu greu. No es 
tracta, per tant, que el Govern de les Ilks Balears ins
ti el de l'Estat que faci aquesta labor atomitzadora, 
al contrari, es tractaria que, tenint en compte la ca
pacitat federativa que tenen aquestes entitats, es re
conegués, juntament amb la declaració d'utilitat pú
blica, la necessitat de derogar una llei obsoleta. 

Volem recordar, des d'aquesta tribuna, la lluita 
que han vingut duent a terme dins les Illes Balears 
les AssociaclÜns de Veins. Avui, que encara continua 
en perill la protecció d'espais ecologics importants, 
com ara l'Albufew des Grao, cal recordar que fa deu 
anys, l'Associació de Veins de Maó, juntament amb 
molts d'altres grups i entitats, estaven fent una defen
sa de l'espai ecologic en un moment en que les Iliber
tats democratiques no existien. Doncs bé, la democra
cia formal ha arribat, pero encara conlinuen essent 
valides les veus de les Associacions de VeÚ1S per a la 
defensa ecologica. Aquí, a Palma, tenim també actua
cions dignes de queda¡- recollides dins la historia de 
la democracia, la Huita que han dut a terme les Asso
ciacions d e Velns de Son Rafal, per exemple, per acon
seguir espais públics i una qualitat de vida i de vi
venda digna, crec que també, des d'aques ta Cambra, 
s'han de tenir molt presenLs. 

Com que la Moció és senzilla, i es tracta, senzi
llament, que es consideri, per una banda, la necessitat 
de considerar-les d'utilitat pública, i per l'altra, de con
siderar-les des de l'Administració, i a¡;o no cal dema
nar-ho a Madrid, sinó tenir la voluntat política de fer
ho, crec que el Govern de les rlles Balears podria in
corporar en els seus organs assessors i participatius 
aquestes veus autoritzades, aquestes yeus dignifieades 
en un procés de conquesta democratica. Si no ha feim 
així, lamentablement, una vegada més'- el poble es pot 
girar d'esquena a les institucions, és un perill, no die 
que hagi de ser així for~osament, pero cree també que 
és un moment oportú, és un moment bo per dir que 
els diferents grups polítics no contemplen només la 
vida democdltica en funció d'unes majü¡ies i d'uns 
vots, sinó que estan disposats a arribar al dialeg par
ticipatiu amb els ciutadans organitzadament. 

En conseqüencia, per tant, jo, en nom d'Esquerra 
Nacionalista, vull anunciar que mantendrem íntegra
ment el punt primer d'aquesta Proposició no de Llei, 
aceeptaríem, a<;:o sí, com a es mena addidonal, com a 
es mena d'addició la que proposa el Grup Socialista, 
que fa referencia a eixamplar I'a.mbit de la instancia 
al Govern de l'Estat, a altres entitats d'utilitat públi
ca, també, pels serveis que ofereixen. Pero, no accep
taríem la substitució, per una raó molt senzilla. aques
ta Proposieió no de Llei va dirigida, únicament i ex
clusivament, al moviment velnal. Sabem que, amb goig 
hem. vist com el Grun Ornitologic de Balears ha estat 
declarat d'utilitat pública, i esperam que moltes altres 
entitats ho puguin ser en funció de la seva feina. Pero, 
aquesta Moció és així i no d'altra manera. 

Quant al punt segon de I'esmena de substitució, 
estaríem d'acord a assumir-la, perque és més ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Diputat, Sr. Diputat, llavors li donaré jo deu 
minuts per acceptar o rehutjar l'esmena. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
IJ'acord. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabi de fer l'exposieió. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
L'exposlclÓ, Sr. .t'resHlent, gracies per l'observació, 

l'exposlclO es suficlemment explIcada, i esperam 
d'aquesLa Cambra una eonsideració a la democracia 
paruClpativa. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gnlcies, Sr. Diputat. 
Segons s'acredita pel Cap de Serveis Administra

tius, hl 11a una esmena presentada pel Gl'up Parlamen
tari Socialis tao 

Secretaria, vol procedir a la lectura de I'esmena 
núm. 945, que va tenil' entrada a les 10.40 hores, en 
temps i forma. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Esmena de Substitució als punts 1) i 2).- Subs

tituir el punt 1) pel següent: 
l.-Ins tar el Govern de la Nació perque proeedei

xi, a l'empara del que pn~veu l'article 72 de la Llei 
7/1985, ele 2 el'abril, reguladora de les Bases de Re
gim Loca l, a dictar la normativa precisa que promo
gui i agilitzi la declaració d'utilitat pública de les As
sociacions per: a la defe¡lsa deIs interessos general s i 
sectorials deIs velns. 

2.-Instar el Govern de les Illes Baleurs que acor
di adequar la representaeió de les AssoClacions per a 
la defensa deIs interessos generals o sectorials deIs 
veins als organismes participatius, consultius o asses
sors que el Govern tengui constitults o hagi de cons
tituir en el futur, per a una majar descentralització i 
una millor participació en la gestió deIs interessos deIs 
ciutadans de les IlIes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sra. Secretaria. 
Per defensar l'esmena, té la paraula el Sr. Joan 

March Noguera. 
Sí, digui, ... 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, una qüestió d'ordre. 
~s per retirar un error mecanografic que s'ha pro

dult. Diu «substituir el punt 1) pel següent», que se
ria contradictori amb l'expressió «de substitució als 
punts 1) i 2)>> . 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, com que l'apartat 1 r ja ho diu, ho destaca molt 

b é, s'ha compres que és un error material, s'ha cor
regít automaticament. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Hem de dir, 

en principio que nosaItres estam d'acord amb el fons 
d'aquesta Proposició no de Llei, perque creim que la 
democracia, puque s'aprofunditzi, perque es pugui 
mantenir, és necessari, de qualque forma complemen
tar el cos social amb, sigui amb les associacions que 
en aquest moment han estat a través de la democra-
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cia, inkialment, els sinclicats i partits polítics, són 
unes bases fonamentals de la democracia, pero les as
sociacions de tot tlpuS són, també, unes bases fona
memals perque la democracia s'aprofundeixi. Per tant, 
en el fons hi estam d'acord. 

Ara bé, nosaltres creÍm que la forma en que s'ha 
presentat, de quaique forma és inadequada i no s'ha 
tengut en comple la legislació que ja ve desenvolu
pant el Govern SOCIalista. En primer 110c, hem de dir 
que el Govern Socialista, ja hi ha una :.erie de Beis, 
com podríen ser la Llei de Dc1'ensa del Cosumidor, i 
ha tengut en compte la necessitat de fomentar les as
sociacions i, en aquest sentit, les associacions de con
sumidurs esLan molt clara01enL definid es a la L1ei de 
Defensa del Cosumidor. No tan soIs aixó. sinó que la 
mateixa L1ei de Sanitat, que s'está tramitant en aquest s 
moments a les Corts, contempla la participació deIs 
usuaris als distints estamcnts sanitaris. 1 tot aixo, pCI'
que tenim en compte que la mateixa Constitució, al 
seu article 23, de forma gencrica, a l'article lOS, d'una 
forma més express a, assenyala que s'ha de fomentar 
la particip:1Ció dels ciutadans a tots els nivells admi
nistratius, per poder controlar totes les actuacions que 
l'Administració pugui ten ir i que, de qualque forma, 
les afecti. 

La Llei de Regim. Local fa refel~cncia, i endemés 
nosaltres creim que no, és una cosa genérica, qua n a 
I'artide 72 fa referencia a la n ecessitat ele crear, d'afa
vorir el desenvolupamcnt de les associacions per a la 
defensa dcls intercssos genel-als o secLorials deIs velns, 
creim que aix:o afecta, amb caracter obligatori, les dis
tintes entitats de regim local, que: per tant, no es 
tracta d'una cosa que es pugui tenir en compte o no 
tenir en compte, sinó que els distints ajuntaments, les 
clistintes corporacions locals l'han de tenir en compte 
d'una forma obligatoria i, per tant, aixo queda molt 
clar. 

Quan s'ha fet referencia que ('ouinua vigent J 
Llei de 1964 i complementaries, efectivament aixo és 
així, aquesta Llei existeix, i la 110stra esmena de subs
titució , nosaltres creim que aixo es ta dins el perill de 
la nost1'a esm.ena, ele forma molt clara, que quan nos
aItres deim que es tracta de dictar la normativa pre
cisa que promogui i agilitzi la declaració d'utilitat pú
blica de les associacions per a la defensa deIs interes
sos generals i sectorials deIs veins, aixo suposa, pri
merament, que s'ha de derogar la Llei d'Associacions 
del 64 i les complementaries, per tant, aixo estaria 
dins l'esperit de la nostra Proposició de L1ei d'una for
ma clara, i sense aixo no té objecte que es vagi a pro
moure l'agilització i declara ció d'utilitat pública de 
les di s tintes associacions. Per tant, valdria que aixo 
quedas molt clar, encara que es podria dubtar si la nos
tra intenció era que creguéssim o no que el Govern 
havia de fer aquesta actuació, 

Per tant, el que nosaltres defensa¡-Íem, presentant 
la Proposició no ele Llei és que admetessin les esme
nes de substilució, tant la primera com la segona, la 
segona ja s'ha dit que s'accepta, que la nostra tenni
nologia és més adequada a la legislació vigent, pero 
nosaltres, si no accepten l'esmena ele substitució, no 
podrem votar favorablement la seva Proposició, per
que creim que no s'ajusta als procediments que s'hau
rien de seguir per clur a terme el que creim que en el 
fons estam d'acord uns i altres. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDE NT: 
lVloltes grácies, Sr. Diputat. 
Per acceptar o rebutjar l 'csmena, té la p araula el 

Sr Joan López Casasnovas, el Sr. Joan Francesc. 
EL SR. LO./:'EZ CASAS NO VAS: 

Gracies, Sr. Presiden t . 

EL SR. PRESIDENT: 
Disp osa de deu minuts . 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
D'alguna manera ja hem anunciat la nostra posi

ció al respecte, nosaltres entenem que la proposta feta 
pel Grup Socialista és cOlTecte, pero també entenem 
que el Parlament pot, perfectamen t, instar el Govern 
Central, el Govern de l'Esta t, en exercici de les seves 
competencies, a arbitrar una declaració, i si previa
ment ha de derogar una Llei obsoleta, doncs que ho 
faci com més pres t millor. En aquest sentit, donaríem 
supor! a la Moció reta pel PSOE, pero sempre feta 
com a addicional, mai C0111 a substitut6l'ia. 

L'altra sí, l'altra, efectivament s í, el ~egon punt. 

EL SR. rvIARCH NOGUERA: 
La nostra esmena és ele substitució, per tant, no 

podem acceptar ¡'esmena com a complementaria. 

EL SR. PRESIDENT: 
En conseqüencia, entén aquesta Presidencia que 

la Pl'Oposició no de Llei queda del scgüent tenor: 
quant a l'apartat 1), el que proposa el Grup Esquerra 
Nacionalista, quant a l'apartai 2), pareix que ha ad
mes ¡'esmena de substitució de l'apartat 2). 

Així les coses, deman als altres Grups si volen in
tervenir, per favor? 

Grup Regionalista, el Sr. Antoni Roses Rovira té 
la paraula. 

Com a Govel~n, em permet, em permet? Qüestió in
cidental. 

Govern, té la paraula. 
No té limitació de temps . 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Estam davant 

d'una Proposició no de Llei que he de reconeixer que 
és interessant, a la vegada que també és complex clins 
aquest món, com és replantejar quins niveBs de par
ticipació i representació deIs ciutadans han de tenir 
més enlla deis mecanismes nonnals en tola democra
cia, 

Cree, en aquests moments, Sres. i Srs. Diputats, 
que és inevitable, i que el tema ho requereix així, fer 
un plantejament, més o manco seriós, sobre aquest 
tema, per donar suport a la intenció el'aquesta Pl'OpO
sició no de Llei, i per justificar, a conlinuació, la nos
tra oposició. Probablement, després d'haver dit a<;o, 
deuen haver pensat vos tes que a<;o és una conducta 
paradogica, pero si meditam un poc en el tema i ho 
feim d'una manera més o manco rigorosa, sobre la 
problemaiica participativa, veurem que a<;o que acab 
de dir no té res d'incoherencia, sinó que és sensat i, 
a la vcgada, també, és una manera racional de plante
jar el tema. 

f.s cert que en el moment actual hi ha tot un 
munlant d'un sistema juríclic que contempla el fet de
mocratic, i que constitueix, de qualque manera, un 
avan<; cap a altres fonnes de participació, que no si-
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guin propiament les habituals de representació parla
mentaria o deIs partits polítics, constitucionalitzats, i 
aixó ho hem de remarcar, per la nostra Carta Magna. 
Hi ha raons que expliquen el problema per donar en
trada a moviments partlcipatms, diguem-ne atípics, 
des d'un punt de mira constitucional en l'estat de 
dret, i per un altre, la participació que es propugna, 
a punt d'introduir-se justament dins els ambits de 
l'Administració. Una pretensió que, com és logic, pot 
aixecar certes reserves i ha d'aixecar, també, precau
cions. Ja que un deIs grans exits, no l'únic probable
ment, pero sí el més decisiu del modern Estat de dret 
és la consecució d'una Administració neutral, adminis
tració neutral, apolítica, permanent i enfora de l'anar 
i venir que els Partits Polítics, en aquest moment, ine
vitablement, la presencia política que pot canviar a 
un moment determinat; ac;:o explica que uns puguin 
exhibir que una administració sigui, en aquest cas, 
apolítica, ho poden exhibir com una acusació, i d'altres 
ho poden exhibir com una virtut. Pero la participació 
és un tema que avui no esta resolt, i és un tema que 
qualsevol estat de cIret, qualsevol país democratic té 
molt difícil de rcsoldre aquest tema. La posada en 
marxa d'una dinamica participativa diferefit deIs mares 
democratics habituals corre un perill, i és el de tren
cal' els esquemes ['ofmals tan importcmt~ com és ~;¡
rantir la democracia o la democratització i la lliber
tat, en aquest caso 

En aguest sentit, convé recordar que els grans me
canismes de participació a una democracia són els 
Partits; Polítics. 1 no tan sois són els Partits Polítics 
com a tals, perque ells, els Partits Polítics són moltes 
coses més. 1 ac;:o ens ho demostra qualsevol llibre de 
sociologia contemporania que avui agafem en les nos
tres manso El partit polític és també poder social, és 
un gmp ele pressió, i ayO també és important, és un 
centre d'agregació, d'inspiracions coHectives, així i tot, 
s'ha de rcconeixer que hi hauria i hi ha altres formes 
de participació o participatives que omplin el concep
te de elemocracia. ero el problema, no obstant aixo, no 
és la ideologia de la participació en la qual hi esta
rem més o manco tots el'acorel, sinó com es concreta 
aquesta partiCipació. Ac;o és el punt que s'ha de trac
tar. Perque, fins i tot, teorics i entusiastes ele formes 
participatives reconeixen els problemes de fer-ne una 
formulació practica, i ayo és degut que hi falta un mo
del elaborat damunt quin ha ele ser el grau ele parti
cipació, i com s'ha ele donar aquest. 

Sí que és ver que la Constitució reconeix a l'article 
21, 22 i 23, pero no com a associacions, sinó com a 
ciutadans, que tots tenen el dret de participar en l'Ael
ministració. La Constitució t<lmbé estableix quins meca
nismes ele participació, que, en" aquest cas, regula i csta
bleix que es fara a tr<lvés deIs partits polítics. La Cons
titució, també, obre les portes cap a uns altres camins 
de participació, el que passa és que hi ha una legislació 
que en aquests moments és caeluca i que s'hauria de 
rectificar, amb la qual cosa hi podríem estar d'acord, 
pero el que sí és ben cert és que, en aquests moments, 
els canals de participació coHectiva es fa a través deIs 
partits polítics. Sí que és cert que la Llei de Rcgim 
Local té l'article 72 on diu textualment: «Las Corpora
ciones Locales favorecen el desarrollo de las Asocia
ciones para la defensa de los intereses geflerales o sec
toriales ele los vecinos)) Aco no vol elir que siQUin 
«asociaciones ele vecinos)), afavoreixen les assoclacions 
que defcnsen uns interessos ele ve"ins, «y les facililan 

la más aIllplia información sobre sus actividades», etc., 
etc., i es remet després a l'article 69.2, on precisament, 
on precisament diu que sera després la propia Corpo
ració Local que, per treure un exemple, 2~Ó ho ha fet 
aquí l'Ajuntament de Palma amb el seu Reglament 
Intern de Funcionament, on es regula com podran par
ticipar les associacions ciutadanes de la Ciutat de Pal
ma, pero per a~o, no fa falta tampoc fer la declaració 
pública de les associacions de ve"ins, així, en general, 
perque en principi hi ha un dubte jurídic, a veure si 
es poden declarar d'utilitat pública totes les associa
cions de ve"ins, en general, o únicament aquelles asso
ciacions ele vei"ns amb noms, i Jlinatges, concretes, per
que no em val, aquí, en aquest moment, l'exemple de 
la declaració d'utilitat pública que va tenir el GOB. 
El GOB va ser declarat d'utilitat pública en aquestes 
illes per una funció molt concreta, i, en aquest cas, 
s'hauría d'especificar guines associacions s'han de de
clarar el'utilitat pública, i quines funcions han de tenir 
aq ues tes associacions de ve"ins. 

Pero, en aquest cas, sorgeixen aItres problemes. 
Un problema que és ele legitimació, que no vull posar 
en elubte, aquí damunt, que totes les associacions de 
vc"ins són legítimes, i un altre problema és un proble
ma de límits. El primer que s'ha de garantir, perque 
una institució, en aguest C:1S una associació pugui ser 
declaraela el'utilitat pública, segons els informes reco
llits avui matí mateix des elel mateix Ministeri, és que 
la rcprescntació d'aquesta associació sigui autentica
ment democratica, la democratització interna ele les 
associacions, no ho pos en club te, ho elic com a exem
pIes, pero tot ac;:o no es pot declarar d'utilitat pública, 
en tant no hi hagi una normativa anterior que c1ero
gui les associacions que hi havia i que Paci forc;:a da
munt aquests temes. 

Pero si totes aquestes observacions de legitimitat, 
que dic que no pos en dubte, repetesc, perque no se'm 
rebati en aquest punt no pos en elubte la legitimitat, 
sí que s'ha d'establir, per via legal, quina és la legi
timita t de les associacions que poden ser eleclaraeles 
d'utilitat pública. La dificultat més grossa, empero, ve 
donada pels límits. Que els límits de elecbració d'utili
tat pública, cree que en aquests moments, i ho elic amb 
tot respecte, ha agafat un tema bastant sectari només 
en treure aquí i aquí damunt les associacions ele vei"ns 
com a úniques associacions que defensin uns interes
sos socials, nobles, de tots els ciutadans, pero com si 
només hi fossin aquestes i que ho hagin fet des de fa 
més de deu anys, que l'exemple que voste posa en la 
defensa de l'Albufera de Menorca. em convey, el conec 
i és ben cert, pero tambe és ben cert que fa més ele 
deu anys que hi ha altres tipus d'associacions que estan 
funcionant i que també podrien se¡- eleclaraeles eI'utili
tat pública, perque complcixen funcions tan nobles com 
puguin complir les associacions de veins. 

Per t:111 t, aquesta qücstió de lírnÍts fa que, en 
aquests moments, ens trohem davant un tema que no 
es pot sol-licitar, i més elesrrés de no haver acccptat 
l'esmena presentada pel Grup Socialista en el primer 
punt, no es pot acceptar dcmanar el'utilitat pública les 
associacions de ve'ins en termes generals. S'hauria d'ha
ver concretat molt més, i, en aquests moments, em 
cre¡!uin Sres. i Sr;; Diputats, que els canal s ele partici
pació de qualsevol tipus d'associacionismc poden venir 
donats, encara que no siguin declarades d'utilitat pú
blica, poden venir elonats, i d'a<;:o el Govern Balear 
n'ha fet prova, mitjan¡;:ant decrets, mitjanc;anl decrets 
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on es reconeixen quins tipus d'associacions poden tenir 
o poden accedir, tal com voste diu a la Proposició no 
de LIei, a ajudes economiques. 1 també les associa
cions que participen, a un moment determinat, a l'hora 
de prendre, fins i tot, quasi m'atrevesc a dir, decisions 
abans de ser executades. 

Per tant, nosaltres entenem que en aquest moment 
és precipitada aquesta Proposició no de LIei, no la 
compartim i, per tant, solJicitaria d'Esquerra Naciona
lista que tingués a bé de retirar la Proposició no de 
LIei i si no, demanar a aquesta Cambra el seu vot en 
contra per tots eIs arguments que acab de dir. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller, Sr. Vice-president del 

Govern. 
El Sr. J oan Francesc té la paraula. 
Per que em demana la paraula? 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Per qües tió accidental, ha fet referencia a afirma

cions que jo he fel ... 

EL SR. PRESIDENT: 
És el proposant de la Proposició no de LIei que 

te la parauJa clurant cinc mmu ts. 
Sr. López Casasnovas, disposa de cinc minuts 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. Pl'esident. Sres. i Srs . Diputats, no em 

sorpren aquesta presa de postura del Govern, un go
vern que s'ha negat a crear Comissions que assessorin, 
a crear Consells de Treball que puguin seguir la polí
tica laboral, que donin sole de participació aIs sindi
cats, etc., etc. Pero també volem sortir al pas de de
terminades afirmacions gue s'han fet aquí dins. Es
querra NacionalisTa, qua n presenta aquesta Proposició 
no de LIei, respecte a les Associacions de Velns, obvia
ment ha fa per les Associacions de Velns i no ho fa 
per altres entitats que, legítimament, també podrien ser 
promogudes quanr a utilitat pública. 

Tenim un exempIe prou cIar i iHustratiu: les jo
ventuts musicals d'Espanya estan constituides mitjan
<;:ant entitats locals, reunides en federacions i, després, 
a nivell de tot l'Estat Espanyol, Joventuts Musicals 
d'Espanya és una entitat d'utilitat pública, a Espanya, 
i, en conseqücncia, la de Ciutadella de Menorca o la 
de Palma de Mallorca, ~ambé són d'utilitat pública. 1. 
p er tant, no hem de confondre les coses, els regla
ments de participació ciutadana que tenen els ajunta
ments, que e l tenen, els ajuntaments que el tenen, po
den donar i donen soles, canal s de participació, pero 
el tema de la utilitat pública no es limita, només, que 
hi tenguin presencia a aquestes instancies participati
ves , es tracta que des de l'Administració Autonomica 
també, per tl':;o ho demanam a la Proposició no de 
LIei, siguin considerats interlocutors valids, interlocu
tOi'S leg:timats per manifesta r opinions que després po
den tenir-se o no ten ir-se en compte, pero, en qualse
vol cas, opinion5 serioses, fonamentades. 

J a sé que després he fet anques enrera i he dit 
que no volia entrar en el tema de la representativitat 
democratica ele les Asociacions de Vei'ns, pero, en qual
sevol cas, no és una política corporativista la que ens 
fuci perdre, a Esquerra Nacionalista. la consideració 
de com l'estructura, la xarxa de la societat civil, que 

avui en dia esta tant de moda i tant se'n parla. l?s a 
dir, hem entes que, per una banda hi havia un sí pero 
no i un no pero sí del representant del Govern, jo de
manaria que es concretés l'activitat d'aquest Govern i, 
si per una banda no vol instar el Govern Central a de
clarar d'utilltat pública aquest moviment ve'inal, sí al
manco que doni proves fefaents que s'esta actuant amb 
aquesta filosofia, si més no, amb aquesta filosofia. 

Voldríem anunciar, també, la possibilitat, si el 
Grup Parlamentari Socialista i tots els Grups de la 
Cambra hi vénen d'acord, d'oferir una fórmula trans
accional que pet-metí, per una banda as sumir el rigor 
normatiu que té la part de substitució que proposa el 
Partit Socialista Obrer Espanyol, pero, a la vegada, 
mantenir també inalterat el concepte per al qual va 
dirigida la Proposició no de LIei, que són les Associa
cions de Ve'ins. I, en conseqüencia, Esquerra Naciona
lista estaria disposat a votar a favor de ¡'esmena de 
substitució, amb una coma transaccional que digués: 
Instar el Govern de l'Estat perque procedeixi, a l'em
para elel que preveu l'article 72 de la LIei 7 del 85 de 
2 d'abril, reguladora de les Bases de Rcgim Local, a 
dictar la normativa precisa que promogui i agilitzi la 
decIaració d'utilitat pública de les Associacions de 
Ve'ins per a la defensa deis in teressos ger;erals i secto
rials deis ciutadans. 

En aquest sentit, que és una pura redacció dife
rent, pero que, sense ferü- cap dcls csperits aquí ma
nifestats, almanco pugui mantenir íntegrarnent les Asso
ciacions de Vei:ns incolumes. 

Sres. i Srs. Diputats, esper que, amb aquesta ma
tisació, ni el Govern hauria d'estar empegue'it de donar 
suport a aquesta Proposició no de LIei. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de la seva intervenció. 
Té la paraula, ... 
Sí, voste dira. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sí, havia demanat abans la paraula, perque esta

vem en el debat de les esmenes presentades a la Pro
posició no de LIei, per tant s'bavia produit una qües
tió incidental, pero és que, a més, ara, hi ha hagut una 
proposta per part del Grup que ba presentat la Pro
posició no ele LIei, a la qual creim que terum dret a 
intervenir. Tant per 1ma raó com per l'aItra . Pcrque 
no era el moment en que s'havia presentat la Proposi
ció no de LIei, sinó que era el moment en que s'estava 
debatent, i pareix que ba estat aixo que ha donat lloc 
a la intervenció del Govern, guan s'havia presentat la 
nostra esmena. 

' . 

EL SR. PRESIDENT: 
No ho entén així aquesta Presidencia. Aquesta Pre

sidencia entén que dins el debat s'ha posat a defensa 
la proposta, la Proposició no de LIci, s'han tractat a 
continuacio les esmenes, s'ban donat totes les normes 
de procediment d'aquestes esmenes, s'ha arribat a unes 
COncI!lSions élccep1 ::mt la segona esmena i no acceptant 
la primcra esmena elel Grup Socialista i, en conseqüen
cia, pareixia que quant a les esmenes, havíem acabat el 
debat. En aquest moment, ha demanat la paraula per 
qüest ió incidental el Govern, la pot dcmanar en qual
sevol moment, i les qüestions incidentals són davant 
el proposant de la Proposició no de LIei i el Govern. 
Pcr tant, en aquest moment, ten dria la paraula el Go-
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vern, si me la demanas, si n o me la demana tendran 
la paraula els Grups que no hagin presentat esmenes, 
si la volen u sar. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sí, pero supos que ens donara lloc a dir si accep

tam l'esmena transaccional. 

EL SR. PRESIDENT: 
De transacció, abans de les votaciollS, perque ja 

sap voste que, per l'article 119 paragraf darrer, per 
acceptar una esmena de transacció ha de ser accepta
da per tots els Gl-UpS Polítics. 

Per tant, Grups que no hagin prescl1tat esmenes. 
El Sr. Antoni Roses :Kovira té la paraula. 

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

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Una qüestió d'ordre, Sr. President. El Diputat que 

vol intervenir és Roses Juaneda, si n'hi ha un altre 
que és Roses Rovira, no som jo. 

EL SR. PRESIDENT: 
M'he equivocat. Perdó, rectifico 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Sr. Prcs1,1c:nl, Sres. i Srs. Diputats. PUCZl cosa s'ha 

d'afegir a les argumentacions argumentac1es pel Vice
president del Govern i proponent, referent a aquesta 
Proposició no de LIei. 

Efectivament, l'article 72 de la LIei Basica de Ré
gim Local, és prol! dar en el sentit que les Associa
cions per a defensa deIs interessos generals o secto
rials ele vei"l1s estan o seran afavoricles pér les Corpo
racions Locals, qmmt a poder-se desenvolupar. 1 diu 
també que poclran ser reconegudes o dedarades d'uti
litat pública. Manifestació estrictament cliscrecciona! 
que requerira un t ramit especial a instancia del Minis
teri de l'Interior, quan aquest tengui a b:! declarar-ho 
així. 

Nosaltres entenem que el Govern no té per que 
prenelre o acceptal' aquesta Proposició no ele Llei, no 
té per que prendF~ aquesta iniciativa, la Uei de Base~ 
de Regim Local estableix, és prau clara, estableix la 
discreccionalitat de la declaració, així com el seu re
coneixement i eficacia en lél parlicipació ciutadana, que 
estableix l'article 4t, no és nccessari recordar, una 
altra vegacb. ¡'existencia d'aquesla facultat discrec
cional. 

La segona part de la seva Proposició no de Llei 
trobam que és inadequada, malgrat l'exposició que ha 
fet al principi sobre la democracia avan~ada , participa
tiva, etc., jr. que les Associacions de Ve'ins, el movi· 
ments ve"inals es tan, si haguessin d'estar representats 
directament, tal com proposa la Proposició. en el organs 
participatius, consultius o assessors que el Govern ha 
de constituir o té constitlúts, valgui l'expressió, seria 
una especie el'ingerencia o intromissió. 

Nosaltres creim que acccptar aquesta Proposició 
no de Llci seria més crear confusió que no ajudar a 
desenvolupar aquestes associacions, malgrat, insistesc 
o repetesc, J 'exposició brillant que ha ret el Sr. López 
Casasnovas sobre la democracia avanGada, participati
va, etc., etc. Jo crec que les associacions ttnen un dret, 
que s'han de contemplar, que s'han d'afavorir, que 
s'han d'a iudzr, per exemple, 1 'apartat 3r, artide 70 deJ 
l'article 4t, capítol 4t, vull elir, de la Llei Basica de 

Regim Local. quant que tenen dret a coneixer tots eIs 
acords de les corporaclOns, copies de les ?ctes, etc. etc. 
Pero, en aquest tema, nosallres creim que els resi
dents, la gem, les associacions de vei.ns tepen unes vies 
pertectament establertes, legals, d'elegir lliurement 
aqueUs que han de defensar els seus imeressos a les 
CorporaclOns Municipals, Consells, Cambres Regionals, 
Congrés de Diputats, etc., etc. 

El Grup Regionalista no donara suport a aquesta 
Proposició no de LIei. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies ele la seva infervenció. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Cosme 

Vielal. 
Disposa d'un temps de deu mínuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gdlcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Molt 

breument, perqu:':! naturalment no repetirem els argu
menls que ha dona.t el representant del Govern. Amb 
la seva postura, com és lógic, coincidim. Pero així ma
te ix volem aclarir que no és allo del sí pero no, sinó 
darament no, pcrque aquest Grup ParLamen tari diu 
les coses claramenl. 1 per uns problemes molt dars, 
C0i11 ha cxpr~ssat (,1 rcprcs~ntanL del Co"crn, que són 
el ele legitimació i el deIs límits. 

A més, saben moll bé els proponents d'aquesta 
Proposició no de Llei, valgui la redundi.mcia, que fins 
i tot el Consell de Menorca, cró'c que es va dirigir a 
l'Administració Central amb la mateixa proposta, i no 
sabem quina ha estat la contestacíó, pero sí es poden 
fer apostes, quasi jo Ji diria que també els diran 
que no. 

Jo som un admirador de les dots oratories del Sr. 
López Casasnovas i de la seva coher·encía, que a mi 
m'agrada dir-ho tot clarament també. Pero, fins i tot, 
de les seves cites, també, sempre encertades. Avui ha 
citat Rousseau, i Rousseau pot dir o pot haver dit, per 
dir-ho més exaclament, el que sigui, pero segurament 
Montesquieu, si també ho pogués dir ara. avui coinci
diría amb mi, per dir-lí que cadascú al seu lloc. 

Res més. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Secretaria, vol donar lectura, per favor, al para

graf tercer de l'articlc 119? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Anide 119, apartat 3r.-Durant el debat, la Presi

dencia podra admetre esmenes que tenguin per finali
tat d'esmenar errors o incorreccions tecniques, termi· 
nologiqucs o gramaticals. Només podran almetre's a 
trzuni t esmenes ele transacció entre les ja presentades 
i el text elel Dictamen quan cap Grup Parlamentari no 
s'oposi a l'admissió, i aquesta comportí la retirada de 
les csmenes respec le de les quals es transigeix. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per tant, havent una esmena de transacció, que 

afegeix la paraula, després d'«Associacions» «de Veins», 
al punt Ir do l'esmena ele substitució presentada pel 
Gnlp Socialista, dernan a la Cambra si. o als Porta
vem deIs Grups Polítics si admeten aquesta esmena de 
tran sacció. 
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Si no es diu que no, s'admet aquesta esmena. 
En consequenCla, queda ac1Inesa aquesta es mena 

de transaccIó 1 passam a la votació. 
No queda aamesa a tramito Vui és qui s'hi oposa? 
No admeten vos tes ... 
El que no s'admet és l'afegiment de l'expressió «de 

verns» a l'apartat Ir de l'esmena del GrclP Socialista. 
1 passam a la votació de la Proposició no de LIei, 

que la farem en dos apartats. 
Per tant, sotmet a votació la Proposició no de LIei, 

quant a l'apartat Ir, del formulat pel Grup Esquerra 
Nacionalista 1 deman a la Cambra, les Sres. i Srs. 
Diputats que admetin aquest apartat, es valen posar 
drets, per favor? 

Quatre. Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres i Srs. Diputats que no admetir: aquest apar

tat de la Proposició no de LIei, es valen posar drets, 
per favor? 

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

Poden seure, moltes gracies. 
Resultat: queda rebu1jat aquest primer apartat que 

ha tengut 4 vots a favor i 21 en contra, havent-hi 24 
abstencions. 

Quanl a raparlat 2 el sotmelem ara a votació, i 
demanam a la Cambra, les Sres. i SI-S. Diputats que 
'<,:otln l'Clp~rtat 2 tZll COlll 110. qued~t rcd:Jctat d'acord 
amb l'esmena del Grup Socialista, que ha estat accep
tada pel Sr. López Casasnovas, es volen posar drets, 
per favor? 

Moltes gracies, poden seure. 
Les Sres i Srs. Diputats que votin en contra, es 

volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Les Srs. Srs. Diputats que s'abstenen? No 

n'hi ha. 
Queda rebutjat aquest apartat que ha tengut 22 

vots a favor i 27 en contra. 
1 passam al punt següent de l'Ordre del Dia. 

IV.-2) 
Per part del Grup Esquerra Nacionalista se'm de

mana l'ajornament del punt següent, 663, atesa l'hora 
que és, hi ha certs Diputats que ten en passatge d'avió. 

1 passaríem al darrer punt de l'Ordre del Dia. 
Aleshores, ... 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sr. President .. la petició d'Esquerra Nacionalista

PSM, com a Grup Parlamentari, és que el PIe acabi en 
aquesls moments, ates que . .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Són les dues Proposicions No de LIei . 

EL SR. SERRA BUSQUETS : 
Si, senyor. 

EL SR. PRESIDENT: 
Se m'havia dit una. 
Aleshores, per part d'aquesta 
Hi ha qualque Grup que es manifcsti en contra 

que aquest PIe acabi en aquest moment? 
Hi ha cap Gnlp que se 'm manifesti en contra que 

aquest PIe acabi en aquest moment? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Quan continuaria el PIe ?Quan continuadl.? 

EL SR. PRESIDENT: 

L'altra setmana. Dia 6. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 

El nostre Grup no hi esta d'acord. 

EL SR. PRESIDENT: 

No esta d'acord. -En conseqüencia, Secretaria, vol 
proceciir a la lectura? 

663. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Exposició de Motius.-L'Arxipelag de Cabrera cons

titueix un deIs paratges de més interes ecológic de 
les Illes BaIears, ja que havia esdevingut protegit de 
possibles especuIacions i urbanitzacions, gracies a una 
situació juridica especial que la deixa en mans de 
I'exercit espanyol, després de la Segona Guerra Mun
dial. Pero, avui la protecció de la flora i la fauna de 
Cabrera no queda gens garantida en mans de l'exercit, 
dona! que alla s'hi realilzen una serie ele maniobres 
miIilars ele gran impacte damunt l'ecosistema en qües
tió. Recordem, sinó, les dan-el-es maniobres realitzaeles, 
anomenades «Annibal 1985 ». Aquestes provocaren una 
situació el'inquietud dins la població de les Illes Ba
le"r, j1i~tificada, él b 'legada, pel desconeixement pú
blic de les qüestions de l'exereit. El desconeixement 
de l'impacte real que tenen les maniobres damunt la 
flora i la fauna ele l'Arxipelag de Cabrera, Conillera, 
illots adjacents i la mar que els enrevol 1a, de tan ne
cessaria protecció fan necessari un estudi i valoració 
de les conseqüencies que se'n deriven. Donat també 
que el passat dia Ir d'agost, el Consell Insular de Ma
llorca, en sessió plenaria, va aprovar una Moció amb 
els següents termes: 

«Que el CIM interessi del Ministeri de Defensa que 
a l'Arxipelag de Cabrera s'hi celebrin només les ma
niobres militars que no provoquin la clegradació de 
l'ecosistema, tant a les Illes com a les aigües terri
torials». 

És per aixo que el Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM presenta la següent Proposició No 
de Llei: 

l.-El Parlament de les Illes Balears insta el Go
vern de la Comunitat Autonoma perque encarregui a 
SECONA, organització especialit2'ada en est udis de cai
re ecológic, un estudi amb l'adequada valoració de 
l'impacte que tenen damunt l'Arxipelag de Cabrera i 
les seves aigües territorials, les maniobres militars amb 
foc real que alla s'hi han realitzat. 

2.-Que aquest estudi, amb l'adequada valoració es 
faci arribar al Ministeri de Defensa, al Parlament de 
les Illes BaIears" al Delegat del Govem a les Illes i 
al Consell Insular de Mallorca. 

3.-Que aquest estucli es faci públic, un cop sigui 
entregat al Govern de la Comunitat Autónoma. 

EL SR. PRESTDENT: 
Molles gracies, Sra. Secretaria. 
Per defensar la Proposició no de LIei, té la paraula 

el Sr. Sebastia Serra Busque1s. 
Tenc coneixement que aixó té una esmena, té una 

es mena de substitució, també, llavors ja en parlarem, 
farem els tramits; ara, de moment, és la defensa de la 
Proposició no de LIei. 

Disposa de deu minuts. 
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EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. És 

d'imporUmcia sabuda que en aquestes illes, segons les 
darreres enquestes que tots els Grups Parlamentaris 
coneixem, i supos que gran part de l'opinió pública, la 
sensibilitat popular expressada sobre temes coHectius 
importants és sobre la lluita en defensa de la natura, 
del medi ambient. 

L'Arxipeiag de Cabrera, i com definim al preambul 
de la Proposició no de Llei, concebim com a ArxipClag 
tot el que geograficament i des d'un punL de vista na
tural hi forma part, esta prou definit a l'Exposició de 
Motius el que entenem per Cabrera, per Arxipelag de 
Cabrera, esta protegit, fins ara, en teoria, a causa d'una 
serie de pactes de tipus internacionals, él partir de la 
Segona Guerra Mundial. Hem de dir que hem d'estar 
satisfets per aquesta protecció davant l' especulació, da
vant projectes de la propietat anterior i d'altres grups 
als quals hagués agradat molt que aixo no fos així. 
hem d 'estar satisfets d'aquesta protecció damunt tot 
l'ArxipClag de Cabrera, de ti pus teDric, pel fet militar 
derivat ele la Segona Guerra Mundial. 

PerD també hem de dir que el problema de Cabre
ra no ve, en aques ts moments, el'una propietat, no ve , 
en aquests moments, d'uns projectes especulatius ele 
futuro sinó que el problema ele Cabrera ve, molt con
cretament i sobretot, per les maniobres militars que 
s'hi fan, amb foc real i amb altre tipus de foc, no real, 
i que hi ha sobre aquest tema una autentica confusió 
pública. 

En el Consell General Interinsular, en el Consell 
Insular de Mallorca, a l'Ajuntament de Palma repe
tides vegades s'hi ha tractal aquest tema, a proposta 
elel nostre Grup, sempre, amb un sentit molt cIar: que 
les institucions públiques el'aquesta illa, de Mallorca 
i d'aquestes illes es dirigissin al Govern Central, al Mi
nisteri ele Defensa, perque atengués la petició que l'eco
sistema de Cabrera i deis illots i aigües territorials de 
l'Arxipelag fos cuidat, fos preservat, ja que les manio
bres militars, segons nosaltres, ho deterioraven molt. 

Hem ele dir que, amb molta satisfacció, el Consell 
Insular de Mallorca va prendre un acord per unaními
tat al respecte, i, de fet, el Consell es va dirigir al Mi
nisteri de Defensa, al Govern Central, en definitiva, 
pero a través de cleclaracions, a través c1'escrits, etc., 
creim que continua havent una confusió respecte de 
veure quin efectc tcnen ~otcs les m:\lli cb¡-.:~s militars a 
Cabrera i als illots que l'enrevolten. Sabt.m que hi ha 
hagut declaracions públiques d'importants autoritats 
militars i polítiques de l'Estat Espanyol i no ens ha 
satisfet maí e l tipus d'explicació que donen, el tipus 
de reacció que tenen quan hi ha aquesta petició que 
I'ecosistema sigui preservat, "de fet, encara no fa molts 
de mesos, c1esprés de les maniobres «Annibal 85», als 
mitjans ele comunicació social de les I1les Balears, va
ren comparcixer declaracions en el sentit de dir que 
no s'havia destrossat r es i que no hi havia cap pro
blema per a l'ecos istema. 

Esquerra Nacionalista-PSM no ho entén el'aquesta 
manera, sinó que nosaltrcs cntenem que s í que hi ha 
hagut problemes a l'ecosistema, que sí que hi ha 11a
gut dcstrossa ele fauna i de flora, i que es fa, no no
més 3mb les maniobres amb foc real, sin6 amb altre 
tipus de maniobres. Pero, molt conscients d'aquesta 
problemJ.tica, nos2.ltrcs no hem volgut elur a aquest Ple
nari elel Par lamcn t, una proposta absolutament clara, 
definida, respecte a aquest problema, a aquest tema 

de l'ecosistema, i hem cregut oportú que el Parlament, 
demanar que. el Parlament als Grups t'arlamentaris, al 
Govem, a tots, acordem demanar, solücitar un estudi 
i valoració del problema que plantejam avui a debat 
i que, ja dic, que el Consell Insular de Mallorca se'n 
va fer resso i anteriorment l'Ajuntament de Palma i 
el ConseB General Interinsular. 

Esperam que aquest estudi i valora ció siguin c1ars, 
espcram que a aquest estucli i valoració el puguem co
neixer tols els Grups Parlamentaris i l'opinió pública, 
esperam que aquest estueli i valoració pugui ser de
batut i esperam que aquest estudi i valoració sigui 
conc1oent i pugui servir, d'una vegaela per totes, per 
delimitar quina és la problematica respecte de l'eco
sistema de Cabrera i els iBots i aigües territorials ad
jacen ts. Per aixD, hem cregut oportú en aquesta Pro
posició no de Llei presentar-los, Sres. i Srs. Diputats, 
una serie de qüestions que pensam que són molt con
cretes, una és la elelimitació de Cabrera, una aItra és 
que c reim que el Govern té un organisme, disposa 
d'un organismc que, per cerL, no li coslara cap do
bler que es faci aquest estudi deIs Pressuposts ordina
ris de la Comunitat Autónoma, perque el SECONA, an
terior lCONA, esta transferit i, en definitiva, pot fer
ho quan es cregui oportú per part el'aquest Parlament 
i per part elel Govern i, per altra banela, :ambé. la ne
cessaria publiaitat i deba;t de tota aquesta qüestiá 
perque creirn que aquests temes no han de ser luai, 
no h3n el'estar mai subjectes, a ser possible, a espe
culació, sinó que s'ha ele partir d'una concreció que 
és un estudi, científicament ben elaborat, un estudi co
negut políticament per tots els Grups i, tn definitiva, 
que doni Hum definitiu a un tema que pensam que 
massa temps ha estat dins un confusionisme i que, si 
bé hi ha hagut una protecció global ele Cabrera, es
tam 11101t preocupats, després de les darreres manio
bres militars i després d'altres situacions que estan 
deteriorant I'ecosistema. 

Pcr aixD. Esquerra Nacionalista-PSM és molt cons
cient que aquest tema ja s'ha aprovat, per unanimi
tat, la preocupació, en el Consell Insular de Mallorca, 
amb una Moció que dins la nostra Exposició de Mo
tius quedo reflccticla, pero creim que en aquests mo
ments, encarregar aquest es111eli i preveure les resolu
cions respecte d 'aquest estudi, el debat respecte 
d'aquesl estudi i fer-Io arribar a totes les institucions 
responsables cl'aquest tema , creim que és un objectiu 
que tots els Grups Parlamentaris i el Govern estaran 
satisfe ts que pugui ser aprovat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. DipuLat. 
A aquesta Proposició no de Llei s'hi ha presentat 

una Esmena , segons s'acredita pe! Cap deIs Serveis 
Admini st ratius ele! Parlament, per part el el Grup Par
lamentari Socialista . 

Secretari, en vol procedir a la lectura? 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
El Grup Parla mentari Socialista, d'acord amb el 

que disposa l'article 155 del Reglament Provisional del 
Parlament de les IlIes Balears, presenta a la Proposi
ció no de Llei presentada pel Grup Parlamentari Es
querra Nacionalista-PSM, R.G .E. 668/85, relativa a l'es
tudi i valoració de l'ArxipeIag de Cabrera per SECONA, 
la següent Esmena de substitució deIs punts 1) i 2). 



1442 DIARI DE SESSIONS / Núm. 46 / 30 d 'octubre 1985 

El Parlament de les IHes Balears acorda: 
l.-Que el Govern de la Comunitat Autónoma cla

bori un estudi de l'impacte ambienta! que tenen sobre 
l'Arxipelag de Cabrera i el seu entorn marítim les ma
niobres militar s que alla s'hi realitzen, així com la seva 
intensa utilització per embarcacions esportives i re
creatives. 

2.-Aquest estudi sera remes al Parlament, mitjan
<;ant una comunicació del Govern per a la seva trami
tació, d'acord amb l'artide 157 i següents del Regla
ment Provisional de la Cambra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Secretario 
Per defensar l'Esmena, en nom del Grup Socialis

ta, té la paraula el Sr. Joan Francesc Triay Llopis. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un tcmps de deu minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

En primer lloc, elir que nasal tres compartim I'esperit 
de la Proposició No ele Llei, si bé creim que millora
ria amb algunes matisacions a la seva redacció i en 
el procediment que es proposa. 

En primer !loc, voldria fer observar també que hi 
118. un error a lJenc~p<;::llament de l'CSn1en8. 1 perque en 
realitat és una esmena de substitució a la totalitat, per 
tant, es tracta de substituir els punts 1), 2) i 3), el 
que passa és que el 3) ja no el proposa com a tal, 
sinó que convertiria la Proposició en dos punts. 

En relació al primer punt, la diferenciació entre 
l'esmcna nostra i la proposta del Grup d'Esquerra Na
cionalist.a-PSM, és valorar quines són les causes de 
possible degradació o de contaminació de l'ecosistema. 
Creim que les maniobres militars amb foc real, efec
tivament, poden ser una causa, les maniobres militars 
sense foc real, també, són una altra causa i, per tant, 
I'expressió "foc real» limita les possibles causes de 
degradaeió dins aquest estudi, i que també hi ha una 
altra causa de possible degradació, que suposam que, 
elesprés ele la intensa campanya de la Conselleria 
d'Obres Públiques, possiblement ja sigui nuHa en els 
efectes sobre l'ecosistema, que són la intensa utili tza
ció, que saben els aficcionats, entre els quals jo no 
em compt, de la nautica i d'aquests para!ges, que em
bruten i, realment, contaminen greument les aigües a 
les zones poc pro[undes, Per tant, crec que com que 
J'estudi o la Proposició té per objecte la protecció de 
Cabrera i no té per objecte cap oposició o enfronta
ment amb un estament com és b defensa nacional, 
sínó trélctar de "cure quíns són els elements que irici
deixen damunt Cabrera, crec que no es pot despreciar 
aquesta aItra parto 

En relació a que s'ha de fer élmb aguest estudi, 
nosaltrcs creim que si el Parlamcnt acorc!a que el Go
vern faci un estudi, a nosaltres ens és indiferent o 
creim que no és necessari dir que l'ha de fer SECO NA, 
no creim que el Govern tengui molts departaments 
espeeilitzats en fer estudis de tipus ecologics, i si en 
té varis, el problema és el del Govern, pero que no 
és necessari, si bé tampoc no en farÍem una qüestió, 
dir que, precisament, ha de ser el Departament i el 
Servici, que es diu Servici de Conservació de la Natu
ralesa. ,El Parlament crec que és suficient que cligui 
que el Govern félci aquest estudio I, en relació a aquest 
estudi, una vega da elaborat, io cree que si el Parla
ment acorda que es faci, el Parlament ]'ha de rebre, 

és el primer que ha de rebre aquest estudi, i l'ha de 
discutir i valorar. El Sr. Serra plantejava que no va. 
lía ja plantejar aquí una solució ~ una resposta polí
tica a! que eH creu que són les conseqüencies damunt 
l'ecosistema, sinó que considerava més constructiva la 
posició que es faei un estudi que, amb la maxima ob
jectivitat i professionalitat plantegi aquestes conse
qüencies que hi pugui haver. Ara bé, nosaltres creim, 
idó, que amb aquesta línia, aquest estudi ha de venir 
aquí, ha de venir aquí acompanyat d'una introducció 
del Govern on faci la valoració política o les propos
tes polítiques sobre el que aquest estudi suposa, qui
nes actuaeions s'han de fer, i que aquí es faci un de
bat parlamentari com a conseqüencia del qual s'envu 
al Ministeri de Defensa, a l'Ajuntament de Palma, al 
Delegat del Govern o a qui es vulgui o a tots els velns 
de la nostra Comunitat Autonoma, peró 2~6 ja són re
solucions del Parl<:ment, a la vista del debat i de les 
conclusions d'aquest estudi. 

Per altra part, vull expressar també la tranquilli
tat en que aquest estudi es faei, em consta que el Con
seU de Mallorca, perque el President del Consell de 
Mallorca n'ha relut compte oficialment 8 la seva Ca
missió de Govern, ha rebut la contestació del Minis
tre de Defensa a aquesta Moció del PSM, que va ser 
aprovo.clJ. per unanimitat, i 011 5E'mbla que dóna trim
quiHitat en relació al que esta passant, dient que, re
captats els oportuns informes, els exercicis que es duen 
a terme són de poca entitat i de comptats dies, i que 
es prenen una serie de preeaucions, que fan que l'eco
sistema estigui en bones condicions, etc .... 

Nosaltres estam absolutament d'acord en aquest 
sentit, i creim que les nos tres propostes no desvirtuen, 
en absolut, ni tergiversen l'esperit del Grup proposant, 
sinó que fan més operativa la Proposieió. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grac ies , Srs Diputats. 
Per acceptar o rebu tjar l'esmena, té la paraula el 

Sr. Sebastia Serra . 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minu ts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. El nostre Grup ha es

coltat amb molta d'atenció les suggerencies, les esme
nes del Grup ParIamentari Socialista, i és un tema 
que, quan hem parlam, ates que no és la primera ve
gada, Consell Insular i abans altres companys nostres 
al Consell General Interinsular, Ajuntament de Palma, 
etc., és un tema prou conegut. Pero, Esquerra Nacio
nalista-PSM no vol, en aquests moments, no vol caure 
en una temptació, que és la temptació facil ele veure 
que aquí el Grup Parlamentari Socialista planteja unes 
millores de tipus tecnic a un deba! pJ.rbmentari, i ens 
remet a un debat parlamentario Bé. a nosaltrcs aquest 
aspecte ens pareix bé, cns pareix important, i, per 
tanto elel que ba dit el GnJp Parlamentari Sociali.~ta 
hi ha certs aspecles que el nostre Grup sí admet. 

Pero, no volem c\ir-li ele cap de les maneres dos 
prcblemes que 11i ha elamunt aquesta qüestió ele Ca
brera i ele tot l'Arxipclag. 1 aixo ho sap perfectament 
el President del Consel! Insular de Mallorca, per, no 
només I'escrit al Ministeri de la Defensa, sinó també 
per altfes converses que ens va dir al plenari e1el Con
sel! Insular, que eH havia mantingucles amb certes a11-
toritats responsables en aquest tema. Per tant, aU~s 
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que nosaltres no volem dir-Ji 1 problema ni les ambi
gtietats de ¡'Exercil, velem que hi hagi un estudi dar 
i que puguem tenir un s postures ClareE; al respecte, 
ni tampoc, i sobrelol, no volem que quedi diluida la 
responsabilitat del Govern de l'Estat, de l'Administra
ció Central, per aixó creim que hem de fer una pro
posta, en aquests moments, de transacciÓ. Una propos
ta de transacció entre les esmenes del Grup Socialis
ta i la nostra Proposició no de Llei, i l'a¡-ticularíem, a 
aquesta proposta de transacció, de la següent mane
ra, que pensam que recoUiria l'acord del Consell Insu
lar de Mallorca i l'esperit expressat aquí pels dos 
Grups Parlamentaris que fins ara han parlat. La tran
sacció seria la següent: El primer punt podria quedar: 
<"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de 
la Comunitat Autónoma perque encarregui a SECONA, 
organització especialitzada en estudis de caire ecoló
gic, un estudi amb l'adequada valoració de l'impacte 
que tenen damunt l'Arxipcbg de Cabrera j les seves 
aigües lerrilorials les maniobres 111ilitars que alla s'hi 
han realitzat, així com la se va intensa utilització per 
embarcacions esportives i recreatives». Es a dir, obrim 
el vental! deIs aspectes del punt primer, recollint as
pectes del Grup Socialista, i manlenim el tema de SE
CONA perqu~ en realitat sabem que són proressionals 
experimentats i sabem que és una garantía, i al Go
vern pensrtrn que no hi és de mL:s suggenr-li el lcma 
de SECONA. 

El segun punt quedaria de la següent manera: 
«Aquest estudi sera remes al Parlament, mitjan~ant 

urra comunicació del Govern per a la se"a tramitació, 
d'acord amb l'article 157 i següents del Rcglament 
Provisional de la Cambra», és a dir, d'acord amb I'es
mena del Grup Socialista. 

El tercer punt quedaria: «L'estudi i resolucions 
parlamentaries que resultin elel debat de la comunica· 
ció de! punt anterior seran remesos al Ministeri de De
fensa, al Delegat del Govern de l'Eslat, al Consell In
sular de Mallorca i a l'Ajunlament de Palma. 

I el quart punt, un afegitó perque així quedarien 
completes les dues qüestions que debatem: «Així ma
teix, el Parlament ele les Illes Balears publicara l'es
tudi, juntament amb les resolucions aprovades». 

EL SR. PRESIDENT: 
Els Grups que no han presentat esmenes, vol en 

intervenir? 
Pel Grup Regionalista de les Illes, el Sr. Miquel 

CIar. 
Pe! Grup Popular, el Sr. Tur Sena. 
El Sr. Miquel Ciar té la paraula. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. CLAR LLADú: 
Gracies, Sr. President. Sr. President, Sres. i Srs. 

Diputats. El Grup Regionalista volara a favor d'aques
ta Proposició no de Llei, per diverses raons. En pri
mer lloc, nosaltres creim que Cabrera s'ha de conver
tir en un parc natural marítimo-terrestre. Al mateix 
temps, cal reconeixer amb molt d'cmfasi que el fet 
que Cabrera és propietat del Ministeri ele Defensa ha 
estat elecisori per tal d'evitar que fos urbanítzada, i 
que, prccisament, és per aixo, que encara queda ober
ta la possibilíta t ele fer-ne un parc natural. 

Pero no es pot dir, de cap manera, que la utilit
zaclO per a maniobres militars sigui in{)cua, per tant, 
repetesc, el Partit Regionalista votara a favor el'aques-

ta Proposició no ele Lleí, amb l'esmena recollida, tran
saccional del Partit Socialista. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Tur Sena, \'01 utilitzar la paraula? 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Perdó, és una qüestió d'ordre, Sr. President. És 

saber sí s'ha acceptat, en fi, com que és transaccional, 
perque si .. . 

EL SR. PRESIDENT: 
.. . aquesta esmena, perque llavors ho he de sot

metre al Grup, lll1a vegada que hagi intervengut el 
senyor no esmenant. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Amb tal respecte, Sr. President, és que la inlel-

venció sera una o una alLra, segolls s'aclnleti o no 
aquesta, vaja, el que creím 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Pcr una (!uesLió d·urdrc. Si pUL servir }Jcr a qualque 

Grup, el Grup Socialista accepta la transacció que pro
pasa el Grup d'Esquerra Nacionalista. 

EL SR. PRESIDENT: 
Accepta. Bé, els altres Grups ... , s'ha de sotmetre 

a tots els Grups. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Pero pot intervenir 

EL SR. TUR SERRA: 
Sres. i Srs. Diputats, comen<{a l'Exposíció de Mo

tius, dient que Cabrera constitueix un deis paratges 
de més interes ecalógic de les Balears. Bé, creim que 
s'exagera, i per alguna raó, es tracta de magnificar 
¡'interes ecologíc d'aquest Arxipelag, perque és evident 
que no és una iUa rica en especies clíverses, ni en en
demismes, ni en diversitat genetica, ni en zones hu
mides, ni en especies salvatges, en definitiva, didem 
que el seu interes ecologic esta molt per davall de les 
altres i!les de BaJears. ,En tot cas, i al mal·ge de va
loracions ecologiques, el cert és que l'ecosistcma de 
Cabrera queda, en certa manera, alllat del món exte
rior, gracies a l'absencia, com s'ha dit abans, d'urba
nitzacions i especulaeions, motivat pel predomini tac
tic i exclusiu que en aquestes illes exerceix l'Exercit. 

Continua dient I'Exposieió que la flora i fauna de 
Cabrera no queden protegides per les maniobres que 
alla. s'hi realitzen, siguem sensats, Sr. Serra, amb 
aquestes maniobres no es tallen arbres ni s'originen 
incendi s , ni es fa ús de pesticides, ni de gasos toxics 
ni, per suposal, s 'usen armes radio-actives. Les ma
niobres consisteixen, essencialment, en exercicis ele tir, 
amb marter o artillería, des de I'illa de Cabrera. Con
crctamen t, i de mocle principal, sobre l'illot de Coni
llera i els illots adjacents, que, com se sap, estan po
blats de matorral o rastrell i en cap caso els exercicis 
de tir es fan sobre l'ilJa de Cabrera, la naturalesa de 
la qual no és afectada per aquestes man;obres. I vos
te sap, Sr. Serra, que l'Exercit va posar a disposició 
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de distints observadors un helicópter des del qual es 
va comprovar no haver-se realitzat cap procés destruc
tiu, ecologicament parlant, en les zones alla on d'una 
manera directa van rebre els impactes deIs exercicis 
de tir. 

Dir, doncs, que Cabrera no queda protegida en 
mans de l'Exercit és una contradicció, o almanco, un 
desconeixement de la realítat d'aquest Arxipelag. 

Diu voste que les últimes maniobres, anomenades 
«Annibal 85» provocaren una situació d'inquietud dins 
de la població de les Illes Balears. No siguem sensa
cionalistes, Sr. Serra, m'atreYesc a dir que ni a aques
la Calubra ni al poble en general les maniobres en 
qüeslió li provocaren la més mínima inquietud. Les 
maniobres «Annibal 85» consisteixen, com voste bé 
sap, en uns suposits tactics a l'illa de Cabrera, d'un 
enemic que pot venir de la mar i es tracta de defen
drc i no cedir cap part d'aquest Arxipelag. Aquesta de
fensa, com és logic, pot ser extrapolada a qualsevol de 
les nostres iHes de Balears. Es realitzen amb mm-ter i 
artilleria de elistints calibres, i són publicacles aques
tes maniobres, anticipadament, a la premsa, él través 
ele Comandancia ele Marina i l'Exercit de l'Aire , per 
coneixement d'embarcacions i avions, i es rastt-eja la 
ZOlla amb helicopters, abans el'iniciar les operacions 
ele tir. propiament elites. i ele clistints observatoris que 
dominen la zona, ~~e segueixen les operacions de tir. En 
fi, que el poble coneix la maDca i l'abast d'aquestes 
maniobres i, per tant, el'inquietud res de res. 

Pero, centrant·nos· a la Proposició no de Llei, es 
eliu que SECONA estudi'¡ l'impacte que les maniobres 
militars ten en sobre Cabrera i els seus i11ots. Nosaltres 
en tenem que aquesta Pl'oposició no de Llei va més 
alta del simple estudi de l'impacte que les maniobres 
militars tenen sobre Cabrera, el que p~reix que es 
tracta és de qüestionar i col'locar en una situació pre
caria les maniobres que realitza en aquesta zona l' Exer
cir i que, probablement, formen part del pla estrategic 
conjunt, basat, com se sap, en possibles amenaces bel
liques per a Espanya. Davant aquest Pla, que per cert 
és d'un alt secret militar, es garanteix el domini de 
l'«eje Baleares-Estrecho Canarias», i aquesta Cambra 
recordara que, precisament aquest PI a, designat amb 
les sigles PEC, va ser precisament aprovat recentment 
pel nostre Govem Central. 

És per aixo que les maniobres que alla es realit
zen contribueixen a potenciar aquest pla de defensa 
nacional, i nosaltres tenim el deure de no interferir en 
les maniobres de defensa que en aquesta zona realit
zen les Forces Annades. 

Per aquesta yegada, i sense que serveixi de prece
dent, anam a coincidir, en aquest aspec.te. amb la po
lítica del Govem Central. Per tant, nosaltres, a la Pro
posició de Llei, tal com queda, la VQtarem afinnatíva
ment. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sr. Diputat. 

Sotmetem, seguidament, a la consideració de la 
Cambra, les normes següents: En primer lloc, se li de
manara si admet a tramit les esmenes de transacció. 
En segon lloc, si el Grup Socialista retira les esme
nes de substitució; a continuació, si s'admetessin, se 
sotmetra 3. votació el text transaccionat, i, si no, es 

votaria el text tal com estava presenta!, Acabarem 
amb la lectura, que s'ha fet ara arribar 3. la Mesa, de 
la proposta. 

Suplic dos minuts de descanso 
Sres. i Srs. Diputars, d'acord amb el que preveu 

el Reglament, que abans hem 11egit l'article pertinent, 
admeten vostes, els Grups Polítics em contestin, a tra
mit aquestes esmenes de transaccíó? 

Sí, s'admeten. 
Senyors del Grup Socialista, retiren vostes les es

menes de substitució? 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sí, ja ho havíem anunciat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, les retiren. Moltes gracles. 
Sr. Secretari, vol proceelir a la lectura de la Pro

posició no de L1ei transaccionada, tal com queda, per
que pugui ser solmesa a votació? Paragn::.f primer. 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Primee-El Parlament de les Illes Balears insta el 

Govern de la Comunítat Autonoma pel'qt:e cncarregui 
a SECONA, organització especialitzacla, un estudi de 
cairc ecologic amb l'aclequáda valoració ele I'impacte 
que rellt~ll, sobre I'Arxipelag de Cabrera i les seves 
aigües territorials, les maniobres militars que alla s'hi 
han realilzat, així com la seva intensa utilització per 
embarcacions esportives i recreatives. 

2.-Aquest estudi sera remes al Parlament, mitjan
~ant una comunicació del Govern per a 1n. seva trami
tació, el'acord amb l'article 157 i següents del Regla
ment Provisional de la Cambra. 

3.-L'estucli i les resolucions parlamentaries que re
sultin del debat de la comunicació elel punt anterior, 
seran remeses al Minisleri de Defensa, al Delegat del 
Govern, al Consell Insular de Mallorca i a l'Ajunta· 
ment de Palma. 

4.-AixÍ; mateix, el Parlament ele les Illes Balears 
publicara l'estudi, juntament amb les resolucions apro
vades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pcr tant, aquesta Presidencia sotmet a l'aprovació 

d'aquesta Cambra, a votació, perdó, la Proposició de 
Llei tal i com ha quedat lJegida, perque crec que es 
pot aprovar en la totalitat. 

Per tant, les Sres. i Srs. Diputats, que aprovin 
aquesta Proposició no de Llei, es volen posar drets, 
per favor? 

Queda aproyada per unanimitat. 
IV.-3) 

Passam al darrer punt de I'Ordre del Dia. 
tS la Proposició no de Llei 877, prcsentada pel 

Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM. 
Secretaria, vol procedir-ne a la lectura? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Ateses les competencies que té la Comunitat Au

tónoma de les Illes Balcars i la problematica existent, 
presentam la següent Proposició no de Llei: 

Que el Govem de la Comunitat Autónoma de les 
IlIes Balears, en coordinació amb els ConselIs Insulars 
i amb els ajuntaments afectats, realitzi una campanya 
de neteja deIs torrents de les Illes Balears. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
No s'ha presentat cap esmena a aquesta Proposi

ció no de LIei. 
Té la paraula. el Sr. Ramon Orfila Pons, per de

tensar la Proposició no de LIei. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Intentaré ser 

breu, no sigui que la torrentada de les presses que 
tots tenim ens endugui abans d'hora. 

D'un temps ene;:a és cada vega da més freqüent que 
molts de sectors de ciutadans i de professionals, en 
general, s'ocupin de certs elements de la natura ame
nae;:ats de destrucció. 1 haurem de convenir que aquest 
fenomen no és gratult. No és producte d'una moda 
que ara tracti de la preservació del medi ambient, 
com ho podria fer de temes astrológics o de qualse
vol altre. La situació és, efectivament, tan greu, que 
justifica plenament l'interes que desperta i el to alar
mista que s'adopta en tractar-la. 

L'acció de l'home damunt el medi no sois ha pro
vocat l'extinció de cents d'especies, animals i vegetals, 
sinó que ha arribat a deteriorar la mateixa possibili
tat ele continuar extreient mitjans de sub~istencia d'un 
entorn que es torna hostil com més se l'exprem, que 
cunverteix en erma la terra més fertil, a fore;:a d'ex
plotar-la inadequadament, que no dubta en fer rever
sible un procés de degradació, sois per no saber o no 
voler mesurar l'esfore;: extractiu que s'aplica sobre el 
medio 

Els torrents són un deis exemples de com un sis
tema natural es pot convertir en una via per facilitar 
l'acció negativa de l'home damunt el medio L'erosió, 
provocada per formes de cultiu imprudent a zones de 
grans pendents, i per l'acció sistematica en contra de 
vegetacions consielerades prou productives, s'ha vist, 
en ocasions, augmentada per les torrentades que, en
demés d'arrassar zones de cultius, han provocat arros
segaments de Lerres massa importants per no ser tin
guts en compte. L'acumulació d'aquestes terres, unida 
a una certa tendencia a considerar els torrents com a 
femers, on poder abocar deixalles i tota classe de re
sidus sólids, ha provocat els embossaments, causants 
de les torrentades tan temudes pels pagesos que so
freixen d'aquests mals. És nccc~sa r:, 1)c:~2' t<"mt, actuar 
sobre els torrents per netejar-los previsoriament en 
lIoc d'espcrar que un possible augment de les pluges 
pugui produir aquestes torrentades que així podem 
evitar, com ara mate ix acaba de passar a Sant Llorene;:. 
Pero, alerta!, netejar no vol dir arrassar. Massa vega
eles ens han acostumat, algunes administracions, a en
tendre que netejar un toucnt era sinonim d'anivellar 
i fumigar el seu !lit i acahar amh la vt'getació deIs 
seus marges. Massa vegades s'ha entes que actuar so
bre els torrents, per evitar innundacions per torrenta
eles era una feina de maquines pesades, que amb un 
total despreci de la importancia ecologica que poden 
tenir els torrents per l'acumulació deIs elernents vius 
que contenen, transforma una zona rica i viva en un 
desert. 

Aquesta Proposició no de Llei que :::vui presenta 
Esquerra Nacionalista pretén que el Govrrn de la Co
munitat Autónoma actui sobre aquest tema, fent-se 
ressó de les demandes deIs agricultors i d'altres ciu
tadans, i en el doble sentit que hem intentat exposar: 

dur a terrne una neteja racional que eviti el mal de 
les torrentades i, al mateix temps, no provoqui les des
trosses a les quals ens tenen acostumats algunes de 
les accions que sobre els torrents s'han dut a terme. 

Entenem que el Govern de la Comunitat Autóno
ma compta amb prou mitjans propis per ter-ho i amb 
la possibilitat de gestionar que l'Administració Central 
li pot aportar, si així li ho demana, procurant també, 
una desitjable coordinació entre les diferents Adminis
tracions que poden incidir sobre el tema, i especial
ment els Ajuntaments. 

El poble que ha de viure sobre els recursos 10ca1s, 
forx;:osament els ha de respectar, diu el prestigiós ecó
leg, professor Margalef'. Si fossim capa<;os d'actuar aixÍ, 
aplicant remeis, pero evitant aquells que són pitjors 
que la malaltia que pretenim curar, hauríem demos
trat una desitjable majoria d'edat i un2.. sensibilitat 
inusual, provant que és possible actuar sobre el medi, 
sense deteriorar-lo de forma irreversible. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per part del Govern, té la paraula el Conseller el'Or

denació del Territori, Sr. J eroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En nom 

elel Govern, jo voldria, en primer lluc, manifestar la 
nostra conformitai amb aquesta Proposició no de Llei, 
que entenem que és molt adequada i que pl-etén resol
dre una problemaíica real que tenen les nostres terres. 

De fet, un estudi d'aquestes caracteristiques es va 
comen<;:ar a rel de les innundacions que es varen pro
duir a finals de l'cstudi ele l'any 83, a través del Servi
ci Hidraulic, en aquell temps, no transferit encara, per
tanyent, per tant, a l'Administració Central. Aquests 
estudis no varen arribar a terme, varen quedar a no
res, no obsLmt aixo, l'any 84, a través ele l'INEM ja es 
varen gastar, en un conveni de coHaboració entre el 
Ministeri i INEM, aproximadament 8 milions de pes
seLes en neteja ele torrents, 8 milions que enguany s'han 
convertit o es convertiran, a final d'any, en, aproxima
dament, 21 o 22 milions de pessetes. Aixó no es con
tradiu amb la necessitat de fer aquest estudi, més pro
fund i més complet que demana el Sr. Diputat, i que 
a nosaltres, com he dit abans, ens pareix perfectament 
adeqüat. 

Ara bé, nosaltres voldriem proposar, si és que és 
possible, una esmena d'addició, proposada de veu, en 
aquests rnoments, en el sentit que, ja que l'Estat Cen
tral s'ha reserva t les funcions en materia d'ordenació, 
legislació dds recursos hidraulics, dins aquests ter
mes tan amples cbnsidera inclosos els llits deIs tor
rents, i com a tal es reserva la guarda fluvial, es reserva 
J'atorgament de concessions per obres clins cIs torrents, 
etc., entenem que dins l'esperit de coordinació entre 
les Admínistracions, que du inclosa la proposta, s'hau
ría d'afep:ir I'Administració Central. Per tant, nosaltres 
proposaríem que s'afegís «en coordinació amb el Mi
nisteri el'Obres Públiques, els Consells Insulars i els 
Ajuntamellts» . Cree que aixo ho completé'ria i c10naria 
la possibilitat que aquesta coordinació fos autentica 
entre totes les Administracions interessades. 

Mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
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Vol intervenir? 
Dins qüestió incidental, disposa de cinc minuts. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Gracies, Sr. President. Per dir que acceptaríem 

aquesta esmena que ha propo. at el Govern i agrair el 
suport que don aria a la nostra Proposició no de Llei. 
En tot cas, insistir que és üuportant que no s'actUi a 
aigua passada, i mai tan ben dit, en un tema com 
aquest, quan ja s'hagin prodUit torrentades, sinó que 
s'actUi a partir d'ara ja. Després, tomar a insistir en 
el tema que és fonamental entendre que els torrents 
són un sistema fragil, que té una importancia ecológi
ca, jo cree que fonamental, important, seriosa, i que 
no s'actu'¡ de forma precipitada i agressiva contra 
aquest me di tan fragil. 

EL SR, PRlESIDENT: 
Gracies, 
Volen intervenir els altres Grups? 
Sr. Miquel CIar, del Grup Regionalista. 

EL SR. CLAR LLADú: 
Sí, Sr. President. Només' una petita intervenció per 

fixar el vot. NosaItres, el Grup Regionalista, votara a 
favor d'aquesta Proposició no de Llei, i ti diríem com 
a suggereneia, al Sr. Conseller d'Obres Públiques, que 
nosaltres consideram que, endemés de la reteja, també 
és necessari la prevenció de l'embrutament deIs tor
rents, 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Hi ha qualque Grup que s'oposi que s'addicioni a 

aquesta Proposició no de Llei la proposta del Conseller 
d'Ordenació del Territori? 

No. 
Aleshores, la sotmetem a votació, tal eom ha que

dat amb aquesta addició. 
Les Sres. i Srs, Diputats que votin a favor, es vo

len posar drets, per favor? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Moltes graCÍes, anuncii a la Cambra que la próxi

ma Sessió Plenaria tendra !loc dia 6. 
Bon vespre i moltes gracies a tots. 

-. 
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