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l.-Preguntes: 

Any 1985 

1) R.G.E. núm. 1.068/85, presentada pel Diputat Sr. Guillem Seguí Coll, amb la formulació següent: 
"Pensa el Govern de la Comunitat Autónoma conjuntament amb la PIME i altres organismes, for
mar o nombrar un patJ'01'lat peZ seguiment del Centre de l'INESCOOP a Menorca?» 

2) R.e.E. núm. 1.069/8.5, presentada pel Diputat Sr. Bartomt'u Ferrer Marí, amb la formulació següent: 
«Pensa la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, dotar d'una pIafa de menescal a l'!lla de For
mentera?" 

3) R.e.E. núm. 1.071/8.5, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc López Casasnovas, amb la formu
la ció següent: i 

«A quina fi¡wlitat política res pon la Íl1clusió¡, dins un sondeig d'opinió promogut i finaHfat pel Go
vern de les Illes Balears d'una pregunta en que es demana si hom esta o no d'acord que el Con
sell Insular de Menorca hagi facilitat «/listes negres» d'empreses menorquines nls JlJspectors de 
Tr~ball?» 
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1I.-InterpeHacions: 
1) R.G.E. núm. 934/85, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la política d'adquisició 

de patrimoni immobiliari. 
2) R.G.E. núm. 951/85, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la política general agrí

cola, ramadera, forestal i pesquera del Govern de la Comunitat Autónoma. 
3) R.G.E. núm. 971/85, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa al cessament i nou nomc

nament del Conseller d'Obres Públiques. 

IlI.-Proposicions No de Llei: 
1) R.e.E. núm. 1.048/85, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa a l'ad

hesió al Il Congrés Internacional de Llengua Catalana. 
2) R.G.E. núm. 1.051/85, presentada peZ Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa al Pla 

d'activitats de política juvenil. 

1.-1) 
EL SR. PRESIDENT: 

.. . de l'Ordre del Dia d'avui és, el relatiu a Pre
guntes. Tractarem, en. primer lloc, la que formula el 
Diputat Sr. GuilIem SeguÍ i Coll, que demana, «pensa 
el Govern de la Comunitat Autonoma, conjuntament 
amb la PIMEM i altres organismes formar o nomenar 
un Patronat per al seguiment del Centre de l'INES
COOP a Menorca?» 

Té la paraula el Diputat Sr. Guillem Seguí i Coll. 

EL SR. SEGUÍ COLL: 
Sr. President, senyors del Goven:J, Sr. Conseller 

d'Indústria o Sr. Vice-president del Govern, ja que 
tots dos han esmentat, sobre el tema de l'INESCOOP, 
p er part d'un sel!yor, ha dit que unes ql~antitats bas
tant més importants que d'un altre sen:vor, voldríem 
saber a veur~ si aquest Govern p ensa fer una Comissió 
de Seguiment. com diu, com ja hem esm.entat en aques
ta Pregunta, damunt del Cal<;at, INESCOOP, aquí a 
Menorca, la Comissió de Seguiment, a veure quins or
ganismes reran que la formaran. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Con:-:elIer d'Indústria ComeJ\:. 

EL SR. OUVER MUT: 
Sr. Diputat, li he de dir que no. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Dipul ato 

EL SR. SEGUr COLL: 
M'estranya, p crque ac;o, la veritat no em pensava 

aquesta contesta, precisament es lliurem uns doblers a 
una associació del cal~at o PIME, diguem-li així com 
li vulguem dn, pero són uns doblers que es donen així, 
a tot arreu. sense saber que és que es fara amb aqllests 
doblers, quina activitat desenvoluparan aquesta gent, 
senyors del Govem. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Cons~ller. 

EL SR. OLIVER MUT~ 
Dones, miri, Sr. Di)"Jutat, voste m'ha parlat al prin

cípi d'un senyor, cJ'un altre senyor, de no sap si PIME, 

en n, jo no l'entenc, Sr. SeguÍ, lí he de dir la veritat, 
jo no he parlat mai de seguir i de fer un Patronat de 
Seguiment. A més, que no sapiguem com s"han gastat 
aquests doblers i que és que ha de fer a Ciutadella 
aquesta associació, la PIME, crec que n'hem parlat 
moltes vega(;es. Aquí el que s'ha d'ubiear és un labo
ratori, per fer aquesta homologació deIs produetes, i 
aixo és la idea, jo pens que no hem de fer aquí cap 
patronat per fer un seguiment de com es gasten els 
doblers, ha podríem fer també a Inca. Cn::c que aques
ta no és la finalitat del Govern, muntar un patronat 
aHa on ha donat una subvenció, crec qúe aquesta no 
és la funció. 

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

1.-2) 
La pregunta segiient és la que formula el Diputat 

Sr. Bartomeu Ferrer i Marí. que demana, «pensa la 
Conselleria de Sanitat i Segllretat Social dotar d'una 
playa de menescal a l'illa de Formentera?1l 

Té la paraula el Diputat Sr. Bartomeu Ferrer i 
Marí. 

EL SR. FERRER MARÍ: 
Sr. President, senyors del Govern. Com vos tes sa

ben, l'illa de Formentera no té un menescal. La tem
porada d'estiu, de voltes, un menescal d'Eivissa es des
pla<;:a a I'ilb una volta o dues. Creim que, d'aqueixa 
forma, no solucionen els problemes de ]'illa de For
mentera, i per aixo li feim la pregunta, pensen crear 
una pla-c;a de menescal per a 1'i11a de Formentera? 

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

EL SR. MAR! CALBET (Antoni): 
r. Diputat, la Ornun:rat Autónoma com pla amb 

-1 5 mil.jan. oue Ji varen se¡" transferits per I"EstaJ ¡, 
de graciadamem, aquesls mitjans él Balear ren moIt 
escassos, Olés. escass s eren, ele (Jraciadamcnl, a E ivi -
sa í Formenlcra. Pel que Fa a Fonnentera, amb ) ReíaJ 
Decret 2.567/1980, de día 7 de novembre. consta que 
es transfería una plac;a de menescal del p~rtit d'Eivissa 
i Formenter3. Aleshores, la Conselleria és conscient 
que s'havia de millorar aquesta dotació, que era maSsa 
escassa i dins els Pressuposts del 85 hi llavia la dota
ció per a una p12.<;a de m enescal per al Centre Insular 
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·de Salut d'Eivissa i Forrnentera. Per a aquesta pla<;;:a, 
es va convocar el concurs de merits, i es va cobrir, el 
menescal, el que la va treure. va ser _Pablo García Van
reH, i va comen(,:ar a prestar els seus servicis dia 1 
d'octubre del 1985 i, dins els seus principals fins, hi ha 
reforx;ar l'ac- uació del menescal del partít d' E'ivíssa 
Formentera. Aquesta és la situació actua]ment. 

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

EL SR. FERRER MARt: 
Bé, nosaltres creim, de totes maneres, que fins que 

no es crel UIJa pla¡;a en exclusiva, per a l'illa de For
mentera, i aquest menescal no estigui a Formentera, 
no es resoldra el greu problema que tenim a l'illa. De 
totes formes. agraesc que s'hagin fet algunes gestions, 
pero cree que s'havia d'intentar, almanco si no es pot 
[er la creacio de la pla¡;a, fer una especie d'acord entre 
Ajuntament-Comunitat Autónoma i soluc!onar aquest 
problema, perque crec que. tal vegada, vostes no són 
a l'illa de Formentera i no coneixen el tema amb exac
titud, peró qui és a l'iU<\ de Formentera, per als locals 
que hi ha durant l'estiu, tots els establiments hotelers, 
la veritat és que és un greu problema no tenir un 
menes cal. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Marí. 

EL SR. MARI CALBET (Antoni): 
Sí, jo el que voldria dir-li, és que som conscients 

del que vos te diu, i que, des del moment que .comptam 
amb aquesta plac;:a, que és una plac;a nova i que depen 
elel Centre Ir:sular de Salut d'Eivissa i Formentera, és 
a dir, que no estara sota les ordres direc(es de l'Ajun
tament d'E;vissa, jo pens que disposarem de temps 
necessari perque les inspeecions que s'hagin de fer 
a Formentera es puguin fer, i també li diria que tenc 
notÍCíes que la Conselleria esta fent un cstudi per tal 
de reorganitzar tots aquests servicis de menescals, que 
segurament can vi ara una mica o en general quasi tota 
l'estructura actual i que, si així es du a terme, pensam 
que els servicis deIs menescals seran molt més efica
<;:os que actualment. 

Gracies 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes ¡!"racies. Sr. Conseller. Moltes gracies, Sr. 

Diputat. 
1.-3) 

Passam a la darrera pregunta. que formula el Dip'J · 
tat Sr. Joan Francesc López i Casasnovas. en relació a 
una enquesta que s'ha fet demanant opinió sobre unes 
Jlistes ncgres a empreses menorquines als inspectors 
de treball, facilitades aIs inspectors de treball. 

Té la paraula el Diputat Sr. Joan Francesc López 
Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. A finals d'estiu ( ... deficien

cies de micrOfon ... ) Va motivar que el ConseIl de Tre
ball donés, en exercici de l'obligació legal que té, una 
rclació de totes les empreses radicades a l'illa de Me
norca, amb les respectives adreces. A principis del mes 

de novembre d'enguany, hem observat que unes senyo
res feien unes enquestes a l'illa de Menorca, entre les 
preglrntes de les quals hi figurava concretament una 
que deia si el cintada esta o no d'acord que el Consell 
Insular de Menorca hagi facilitat als Inspectors de 
Treball llistes negres, textualment, d'empreses menor
quines. NoscJtres demanam a quina finalitat política 
pot respondre una pregunta d'aquesta mena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Vice-president del Govern, Sr. Joan Huguet. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Contestar dient que no respon a cap l'inalitat polí

tica, perque aquest Govern no va encarregar cap son
deig on figuré s concretament aquesta pregunta, i jo 
estic a disposició de brindar al Sr. Diputat la relació 
de preguntes del sondeig d'enquesta que va demanar 
aquest Govern a una empresa concreta, com fan tots 
els Governs Autónoms. Estic a la seva disposició per 
dir-li les preguntes i si vol, després les hi puc donar 
totes. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sr. Vice-president, es tic content que declari que el 

Govern no té res a veure amb aquesta qüestió, sen
zillament perque aquesta enquesta, per pura casualitat, 
es va fer a un Diputat, que és qui li parla i, efectiva
ment hi figurava aquesta qüestió. En cOllseqüencia, o 
bé hi ha mentida, cosa que jo no puc dubtar que n'hi 
hagí, o bé s'insinuen, pitjor encara, s'afirmen que les 
Uistes negres afecten totes les empreses menorquines, 
o bé que totes les empreses menorquines tenen iHega
litats, cosa 'que evidentment no és així, i, per tant, jo 
només dubt, em deman si semblaria bé als membres 
del Govern que una enquesta financ;:ada, segons parau
les de l'enquestadora, pel Govern de la Comunitat Autó
noma, presenti una qüestió com aquesta, que els sem
blaria a vostes que el Govern de les Illes Balears sub
vencioni Directors Generals de les propies Conselleries 
o familiars nroxims, que els semblaria si estan d'acord 
o no que el Govem de les Illes Balears adjudiqui obres 
a empreses vinculades a persones d'alta rellevancia en 
el Govern, o estan d'acord o no que un ConseIler, aca
bat de di mi tir, per raons professionals. ressuciti al 
carrec al cingue día? Senyors del Govern, hi ha molts 
dubtes que una empresa, propiciado. i pagada per la 
Comunitat Autonoma, inc10gui Ílems, com el que té 
aquesta enquesta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Vice-president. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Jo lamel~t molt que el talant d'aquest Diputat que 

acaba de parlar, que normalment sol donar proves de 
bon parlamentari, hagi tingut momentaniament una 
descarrega desaforada d'adrenalina, perquc una pre
g-unta concreta que vostc m'ha fet, l'ba cODvertida, sem
bla ser, en an interes subjectiu o inconscient del que 
li hauria agn,dat que aquesta enqucsta em digués, jo li 
he dit clarament que nosaltres no wlm pJantejar aques
ta pregunta, que no S0111 respons"l]les de si aixo s'ha 
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indós o no, voste coneix els mecanismes de fer en
questes i sondejos a diferents empreses, i li be dit 
encara més, t:stic '1 disposidó, en el' moment que voste 
vulgui, oral o escrit, a donar-Ji tota la relació de pre
guntes que nosaltres vam demanar, qUe van des de 
l'opinió del Govern fins a cada un deIs organismes de 
la Comunitat Autónoma, indós el del ConselL 

Gracies. 

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

Sr. Diputat. 
n.-l) 

Passam al punt següent, que és el relatiu a Inter
peHacions, per debatre, en primer lloc, la que formu
la el Grup Parlamentari Socialista, sobre la política 
d'adquisició de patrimoni immobiliari. 

Sra. Secretaria, per favor, vol fer lectura de la In
terpeHació? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
"El Govern de la Comunitat Autónoma ha acordat, 

dins !'any 1935, l':ldquisició d'edificis diversos per a la 
ubicació de serveis administratius de la Comunitat 
Autonoma, a=lquisicions que gairebé s'han fet de mane
ra que ende:' ten q futur a la nos tra Comuni ta t, i que 
pareix que no tenen ni coherencia ni planificació, do
nat que no t:s té en compte el futur desenvolupament 
de l'Estatut (l'Autonomia, en el sentit de les possibles 
transferen:::ie<: a Consells Insulars . 

. Per tot é,ixo, el Grup Parlamentari Socialista in ter
pel'la el Govern de la Comunitat Autonoma sobre: 

La política d'adquisició de béns immobles per part 
del Govern de la Comunitat Autonoma, tant en el seu 
aspecte financer com físic». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Per defensar la InterpeHació, té la paraula el Dipu

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

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

Quan el Grup Parlamentari Socialista presenta aquesta 
InterpeHació és perque té saiosos cubtes sobre la cohe
rencia de la política del Govern en materia d'adquisi
ció de Patrimoni Immobiliari, i, fins i tot, no només 
sobre la coherenc:a amb uns criteris prefixats previa
ment, sinó fins i tot amb la mateixa existencia d'aques
ta política. Per posar uns exemples, el Govern, amb els 
anys que du governant, ha fet moltes adquisicions de 
patrimoni ilT'.mobiliari, i 1103altres pensam que, almenys, 
en principi, s'hauria de dir que no estan en absolut 
justificades, a]menys en principi. S'ha C1Clquirit, per 
exemple, Les Minyones per 70 milions de pessetes, a 
més deIs 70 milions ele pessetes que han costat Les 
Minyones s'han fet obres a Les Minyones per valor de 
76 milions de pes se tes o, almanco, aquest era el valor 
ele les obres, quan va compareixer el Vice-president del 
Govern, el Sr Huguet, davant de la Comissió el'Econo
mia i Hisenc1a, potser que se n'bagin fet més, També 
s'ha adquirir el Palau MoreH, pensam qcle ha costat, 
pensam, dic, que ha costat al vo]t,mt de 40 milions de 
pessetes, a més de 700 i busques de mil de pessetes que 
s'han fet en obres. S'ha adquirit l'edifici de la Renault, 
que nosaltre<; calculam que ha costat sobre uns 120 

milions de pessetes, no sabem quin es obres s'hi deuen 
haver fet, pero ~ambé se n'hi deuen haver fet, L'edifici 
d'Indústria, que pareix que ha costat UDS 18 milions, 
també s'han fet, segons sembla, sobre 3, en obres. 1 
podríem con1inuar amb una llista, com s'ha comprat 
Ca'n Fabregas, podríem allargar la llista amb totes, no 
hi ha edifici<; tant, de tipus monumental, per dir-ho 
d'alguna forma, com edíficis de menys valor, cases de 
pobles, per a ter:;era edat, a molts de pobles de Ma
llorca i, fins i tot, no ja en edificis, sinó en altres béns 
immobles, C0m pugui ser, per exemple, l'Albufera d'AI
cúdia, que, segons, almanco les notícies, fes notícies 
aparegudes él. la premsa, va suposar 288 milions de 
pessetes. 

Aixo no tendría, tal vegada, res de particular, si hi 
hagués hagut transferencia, si hi hagues hagut infor
mació puntual al Parlament, si el Govern hagués por
tat a aquest Parl.lment, cosa a la qual pareix que és 
bastant aHergic, si hagués portat al Parlament un Pla 
explicant quines possibilitats hi havia, quines necessi
tats hi havia i, per tant, quins edificis, naturalment no 
feía falta, tal vegada, especificar quins edificis en con
crel, pero sí que feia falta un edifici per a aquesta Con
selleria o un. altre per a aques ta altra, possiblement 
aquesta situ<lció no es donaria ara. Pero, no només aixo 
no s'ha prodLÜt, sinó que s'ha prodult una especie de 
secretisme, i així en la compareixen<;:a dd Sr. Huguet 
davant la CGmissió d'Economia i Hisenda, no es va 
voler contestar, jo he ds manifestar que crec que no es 
va voler contestar, perque realment que un membre 
del Govem, com és el Vice-president no sapiga donar 
contestació al que ha costat l'edifici de Les Minyones 
o al que ha costat I'edifici, bé, a Les Minyones va donar 
contestació, va ser deIs altres que no va donar con
testació, pero de Ca'n Morell, o de la Renault o de 
l'edifici d'Indústria, no puc creUl-e que edificis tan sin
gulars, el Sr. Vice-president del Govem no sapigués, 
en aquel! moment, el preu, i no sapigués, per exem
pIe, en quants anys s'havia contret la des pesa plu
rianual. 

En realitat, a la Comissió d'Economi.a i Hisenda 
no es va voler informar a que es destinarien determi
nat5 edificis i, per exemple, es va dir que les perso
nes més adequades per contestar a determinades pre
guntes eren el Conseller d'Indústria, el Conseller d'Eco
nomia, segoGs els casos. En definitiva, no es va voler 
tampoc infCImar, com dic, deIs preus totals ni en 
quants anys s'havia contret la despesa. 

Avui matí, el ConseIler de Cultura ens deia, són 
paraules seves, ens ho deia a la Comissió de Cultura 
que, quan s'amaguen coses, és normal que h.i hagi so -
pite, si, qua!) 'amag ue n ose es norma l que l1i hag i 
sospi tes, que i no 'amaguen cose , eviden lmenl, no bi 
ha moliu per haver-n'hi. Realment, qunn a la Comí -
s i6 d'Econ mia i Hiscnda, el Govern no ·"01 clonar da
des sobre coses que hanria de tenir bastant ama, és 
evident que els grups ele l'oposició, el primer que han 
de fer és sospitar, i s'ha de sospitar, perque endemés, 
com hcm dit abans, no hi ha transparencia, és a dir, 
e l ParJamcnt no sap quin ordrc ele prioritats té esta
blert el Govern, no sap quins edificis pcnsa comprar, 
no sap a que cls pensa destinar, no sap quines parti
des té previstes concretament per a cada cosa, desglo
sacles, s'ent~n, en definüiva. no 5np tampoc quins 
proccclíments de compra seguiran , com es triaran le 
persones a qui s'ha de comprar, ja no cm referesc a 
edificis com el Palau Morell o com la Rf'l1a111l, em r -
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feresc a coses bastant m és senzilles i que poden ter 
p ensar' que en alguns casos s'ha donat favoritisme o 
amiguisme. Per exemple, a Inca, el fet que es compri 
una casa , un local com a Casa del Poble per 17 milions 
de pesse tes, per fer una Casa del Poble de la Tercera 
Edat, un locai que té 300 m Z• al voltant, de 300 m Z., més 
o manco, i, amé", comprat aquest local, segons sem
bIa, a una persona qUéO anava a la lIísta de la can
didatura de Coalició Popular a l'Ajuntament, pot fer 
pensar, voldria no pensar-ha, p ero pOI fer pen sal" que 
aquí s'ha pwdu'it un cas d'amiguisme, J cree qu , lal 
vega da aqueues sospites es poden d iHuir, perque rce 
que realmen~, si el Govern no ha informal d'algune5 
coses, no és perque hagi volgut amagar coses, sinó per
que hi ha coses que no les sap, És a dir, el Govcrn, 
concretament, no té cap planifica ció ni cap previsió 
económica. en m:tteria de política d'adquisició de pa
trimoni immubiliari, i aixó ho demostra e l fet que l'en
deutamenl s'hagi superaL sobradament i, sobretot, amb 
el compromis de clespesa IJlurianual, pcnsem que l'any 
1985 hi havia 170 milions de pessetes , previstos per a 
inversió, que s'ha passat a 290 milions de pesse tes, i 
que, a més. la despesa plurianual su posa un enckuta
m ent de 700 milians de p essetes ap roximadament. 

Pero no només no hi ha previs ions cconomiques, 
no hi ha planificació economica, t:tmpoc no hi ha pla
nificació administrativa, i aquesta, tal vegada, sigui 
la part més important que \'olíem tocar en aquesta 
InterpeHació, i es deia a I'Exposició de Motius de la In
terpeHació, 

En aquests momen ts, encara no esta estructurada 
la Comunitat Autlmoma ni hi 113. la més lleugera idea 
de com s'arribará a es tructurar rtquesta ComunitaL La 
Llei de Consells encara és: bastant verda, la Llei que 
ha d'elaborar la Comissió n~cnica Interinsular també , 
per tant, les competencies que finalment arribaran a 
tenir els Comclls és una coSZt que está totalment a l'aire, 
i, resulta molt delicat que, en aquests moments, quan 
encara no se sap quines competencies han d'anar a 
parar als Consells , segons sembb e l Grup que estalona 
el Govern. ;11manco a nivel! de declaracions, c\íu que 
moltes competenCles, o almanco sempre ho ha dit, ara 
sembla que ha anat afluixant una mica, pero sempre 
ha dit que valía que moltes competencies anassin a 
passar als Consells, resulta una mic:l cstrany, com a 
mínim, que 5i prc~enen que tan tes competencies vagin 
a parar als Conse]ls, per Ulla altra banda es dediquin a 
adquirir patrimoni immobiliari, practicament només 
a I'illa de Mallorca. Jo voldria posar un exemple, més 
que un exemple és un cas que crec que no s'hauria de 
r epetir, quan hi havia l'antiga Diputació Provincial i 
es va haver j'extingir aque:;ta Dipulació Provincial amb 
la crea ció deIs COl1sells Im;ulars. es va;en crear unes 
Comissions per es1udiar tot el traspbs de tots e ls mem
bres d~ Ja Diputació als Consells Tnsulars, en aquell 
moment, es "aren haver de fer autentics equilibris, un 
munt de cá;culs per arribar a una solufió qu e satis
fes per igual tots els Consells Tnsulars, per que? evi
dentment perque no s'havia seguir una política equili
l)l'ada a I'hora ele notar deis mateixos béns patrimonials 
tates les IlIes, En agucll m oment es va arribar a un 
acord. es varen crear 1.'ns fans patrimonials, i a cada 
Consell Insll!8r se Ji \'3 don,,]" una quantitat x, Que cor
respon¡a. rrecisaTnent. cliríem que anava destin;c¡da a 
sunlir aques 1, desequilibri ex istent amb e ls altres Con
sells In su lar" 1 ai:-:o va sel- positiu, pero. naturfllment. 
del que es tractava era qu e c1esprés. cap altre Govern, 

ni el Consell General Interinsular ni cap Govern Auto
nom tornas 2. produir una política de desequilibris que 
tornas a generar la mateixa situadó. ,El que esta pas
sant ara és que amb la política que esta duent el Go
vern actual, una vegada que s'acabi tot aquest procés 
d'estructuració de la Comunitat Autonoma i se s'api· 
guen quines competencies s'han d'exercir a cada Con
sell, possiblement ens trobarem en el mateix caso Hau
rem de tornar a fer el mateix comp1e de la vella, tornar 
a seure una altra vegada e1s representants deIs tres 
Consells Insulars amb el Govern Autonom i tornar a 
intentar corregir aquesta política, precisament perque, 
senyors del Govern, vostes han dut una política que, 
com a paraüla suau vull dir que, almanco, ha estat 
desequilibrada. 

Jo ja sé que els Pressuposts de la ComwlÍtat Auto
noma de les riles no són, precisament, molt importants 
i, per tant, no es pot dir que els ha tocat una travessa, 
evidentment. pero, evidentment, el resultat ve a ser el 
mateix que si els hagués tocat una travessa, es troben 
amb un pressupost i just sembla que no saben que 
rer-ne, I es dediquen a comprar edificis que moltes 
vegacles, i aixo moltes \'egades s 'ha dit a Comissions, 
no només a Comissió c\'Economia i Hisenda, s'ha dit 
a altres Comiss ions, aques t edifici s'ha comprat i ara 
mateix no se sap per que es destinara, es destinara per 
a una cosa o per ,1 l'a11ra, pero, en situacions concretes 
s'ha dit que nO se sabia on es des tinaria, 

Bé, aixó és baslant greu, senyol-s del Govern , i, en 
aquest cas, no podem dir aquella dita, que jo crec que 
és 'coneguda a totes les Illes Balears, de «amb la teya 
pell faras cordons», perque, en aquest caso la pell i el 
pressupost és el pressupost de les I!les i de tots els 
ciutadans. 

Moltes gracies, Sr. P resident . 

EL SR, PRESIDENT: 

Moltes grácies, Sr. Enric Ribas Marí. 
Per part del Govern, té la parauIa el Více-president, 

Sr. Joan HUBuet Rotger. 
Disposa, Sr, Vice-president, el'un temps de quinze 

minuts, 

EL SR. HUC;UET ROTGER: 

Gracies, Sr. President. 
Sr. President, Sres, i Srs. Diputats . Potser que si

gui la primera vcgada que hagi sortit aquest Diputat 
a aquesta tribuna i amb I'expressió del seu parlament 
c\eixava enlrt"veur~, o així a lmanco m'ho semblava, que 
no estava m.,1t convenyut del que deia i que, fins i tot, 
clubtava de certes afirmacions que Peia , Jo només li 
vufl dir que moltes el'aquestes preguntes o interro
gants que vüste s'ha plantcjat h an estat interrogants, 
ccm és la infonn~ció c\ e les c\esp~ses plurianuals . que 
s'ha donat detallada inJormació a la Comissió d'Eco
nomia i H;senc\a, deIs quals informa el Conseller 
c\'Economia i Hisenda, 

Voste diu, per altra banda també , faré una con
testació de les qüestions que ha plantejat aquí. c\e pIa 
de necess itat ~, pla de necess itats, com c\esprés tt-actaré 
de demostr8i-li, n'hi ha hagut p er part del Govern de 
la Comunitat Autónoma, Que aqllest Vi ce-nresident no 
informas de tots els costs que. e'n aquell ~oment tenia 
contrets quafit a adquisicions c\'ediPicis. aya no és cert, 
vaig informar de 10ts els cos10s, no vaig poc\er donar 
la informacic; puntual de si 10ts tenien les mateixes 
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despeses plurianuals o no, i els vaig dir que els ho 
donaria, a¡;:ó és el que, en aquests moments, faré. 

Pero anem al ions de la qüestió del que és la 1n
terpeHació. La InterpeHació demana la política d'adqui
sició de bén~ immobles, jo cree que, en aquest ma
ment, hauríem d'analitzar d'on arranca i a quin 
moment arranca el procés de la nostra autonomia, i 
ens temerem que el que veste deia, en una part tenia 
raó, que tot a-;:o ve a rel de la desaparició de la Dipu
tació, i que, p er tant, a partir d'aquí es va formar el 
Consell General Interinsular i es varen compensar les 
illes menors, perquc poguessin fer la seva infraestruc
tura, p er tenir a cada una de les illes menors el que 
havien de ser els Consells 1nsulars, pero també vos te 
sap que tOt5 els serveis que vam tenir després, la pre
autonomia, del qual aquí hi ha bastants de represen
tants, en aquel! moment, les competencies transferides 
eren mínimes i quasi tots els serveis es 1robaven ubi
cats al que és el Consolat de Mar. A partir d'aquí neix 
l'autonomia i comene;:a a posar-se en marxa aquest Go
vern i , en aquest moment, es produeix tot eI tema de 
les transfercncies. A mesura que es produeixen les 
transferencie" al Govern de la Comunitat Autónoma, 
aquestes havien de venir acompan:vades deIs seus edi
ficis corresponents i, en cas que no poguessin venir 
2.companyades deIs seus edificis corresponents, s'havia 
d'anar a un,1 negociació quant a un percentatgc de 
metres quadl'ats, cosa que du i demostren els Decrets 
de Transt'er2:ncies. Pero, el que sí li puc. dir és que 
aquesta Comunitat Autonoma va lluitar o concrelament 
el Gove1'n va lluitar fins al moment que vam veure que 
no hi havia sortida que pogués venir transferit aquí, 
a la nostra Comwlitat Autónoma l'edifici que estava 
construint el Ministeri d'Obres Públiques, que estava a 
la carretera ce Palma-Aeroport, on l'Administració (.en
tral hi ha rosat tots els seus serveis periferics que 
tenen, encara, establerts aquí, a la nostr2 Comunitat. 
Segurament, si ens haguessin transferit aquest edifici 
a nosaltres, tal vegada certes adquisicíons que s'han 
hagut de fer no haguessin estat neCeSS3.fles. Pero, així 
i tot, amb tot aquest procés de transferencies, a me
sura que la Comunitat Autonoma es va omplint de 
transferencies, i hi ha uns serveis centrals que han 
de mes ter ubicació, es comene;:a a posar en marxa la 
política d'adouisició i habilitació de locals per tal de 
posar-hi aquests serveis. 

Quina ha estat la conseqüencia del que acab d'ex
plicar o tractar d'explicar ara? Aquesta política esta 
basada en tres punts: primer, una polítiC8 de proximi
tat de nous edificis a edificis ja existents a la Comu
nitat Autonoma, com era el Consolat de la Mar i, per 
a aquest cas, tractar de tenir els serveis a un control 
no gairebé dispers per tal de t'acilitar, fins i tot al 
ciutada que pogués dirigir-se d'un organisme a l'altre 
de la mateixa Administracíó Autonomica. A part d';:¡quest 
principi , V3nl tractar de conjuntar amh un segon punt, 
i era poder 8dquirir o r estaurar edificis :mlics, que es 
consiclcressin cOl1venients ele mantenir, i crec que en 
aquest cas, ningú no pot posar en dubte, podem estar 
d'acord en ~i havíem d'haver aclqui!"it aquest o un 
altre, és púb!ica i notoria la informació, es va fer mit
je\ll-:;ant un decret, no 11: va haver cap tipus de recurs, 
s'ha fet amb tota b normalitat, com es fa amb les 
aclquisicior.s cl'aques ts eclific is i aquests !mmobles, és 
públic i n01ori, cc,m deia, que les ac1auisicions varen 
ser Ses M:nyones, Can Morell i Can Fabregas Per una 
altt-a banda, el tercer principi era, corn deia aban s, que 

estassin situats, a ser possible, el més proxlm a la 
zona antiga de la cíutat, en el moment que es trobava 
el Consolat de la Mar al Passeig Maritim 1 que, per 
tant, pogués entrar dins aquest entorn de la ciutat an
tiga que a<;o avui per avui, es ben nota que hi ha edi
ficis administratius, no pel transit de cotxes, sinó pel 
transit de persones que tenen ubicats tot3 aquests ser
veis de la Comunirat Au1ónoma bastant proxims. 

Per tan1, aquests han estat els principis i no d'al
tres. Del qu~ són els serveis o del que són eis edificis 
que ha anat adquirint la Comunitat Autonoma, el Go
vern de les Jlles per instaBar tots aquests serveis que 
van venir transferits. A qur~ s'han destinat? A que es 
destinen? Segon punt o sega n aspecte que sE.mbla que 
a vostc li iEteressa, i amb molt de gust ji ho donaré. 
Ses Minyones a la Conselkria eI'Interior i Serveis de 
Presidencia, Conselleria d'Interior i Serveis de Presi
dencia, i aquí s'ubicaran informalica, estadística, pa
t1'imol1i i contracta ció. Can Morell, a la Conselleria 
d'Indústl-ia i Comere;:, per que aquesta necessitat? 
Doncs, molt senzillamen1, voste sap que ¡<J. Conselleria 
ele Comere;: i Indús tria esta ubicada a un edifici que, en 
aquest cas, pertanyia al Consell Insular de Mallorca 
i que, amb tot dret, el Consell Insular de Mallorca ha 
necessita1 i, per 1ant, la Conselleria, en aquest moment, 
es troba ele ilogater a un altre inclret, p ero pensa pas
sal' clefinitivamen~ a Can Morel!. A Can Fabregas, s'ins
tal·laran serveis de la Conselleria cI'Educació i Cultura. 
Edifici cle les Avingucles, edifici Rel1ault, úquí s'hi ubi
caran els se¡·veis c;enlTais de la Conselleria él'Obres PÚ
bliques, ben normal, al costat hi ha el Servei ele Car
reteres, que més normal que estigui ubicat aquí també 
la Conselleria o el Servci Central de la Conselleria 
d'Obres Públiques! 

Passem ara a aquests famosos, sembla ser, desequi
libris existents en 1re les illes menors. No s 'es1ranyi, té 
tota la raó, pero la culpa no és e1'aquesta Comunitat 
Autonoma o d'aquest Govern que du dos anys i mig 
de funcionament, no es przocupi, Sr. Alfnllso, que no 
diré que la culpa sigui del Partit Socialista, la culpa 
és de fa més de cent anys que les iHes menors estaven 
relegades i '[ue ell aquest cas l'Administració Central, 
centenaria, passant per totes les que vos tes vulguin, 
l'actual també hi entraria, tal \legada amb manco res
ponsabilitat, no tenia uns serveis periferics a les illes 
menors, per tant, no es fan servir aquest!': serveis pe
rife¡-ics i, cli1 ae;:ó encara, 1<1 manco afortunada, perquc 
ho han de reconeixer era Eivissa, totalment d'acord, 
Eivissa, encara dins totes les Illes, era la manco afor
tunada. Ara, el que no admet és que voste em digui 
que aguest Govern no fa res per aclarir aquests des
equilibris, jo crec que sí que fa, i bastant, exemples en 
té, i voste S::lp que en té, cent.res sanitaris a cada una 
de les poblacions que n'han volgut, cosa que no existia 
abans; per part de la Conselleria de Cultura l'adquisi
ció d'uns terrenys per establir un campament, que vos
te sap que t~mpoc no existia abans. Política de trans
fercncies qUé' voste ha tret, no se'ns imputi a nosaJtres , 
nosallres vaill procurar crear la Comissió Tccnica In
terinsular i 'la sc: '- atur;:¡da, i no em tregui , per favor, 
aquí da11lunl la Ll ei el e Consells Insulars, la Llei de 
Consclls Insulars, en el moment que el Parbment, per 
unanimita~. exigei~ crcar una ponencia parlamentaria 
per elaborar el projecte de lIei , el Govern, en aques t 

moment, no lenia cap responsabilitat, i el que va de
mostrar qllC el Govern. hi estaran o no l1i estaran 
cj'acord vos tes, Hmb a~o, sí que tenia un projccte O un 
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avantprojecte o un esborrany, el. que li vulguin dir, 
de Llei de Consells Insulars que ha estat el document 
inicial d'aqu~sta Ponencia, i que avui estam esperant 
un estudi o un treball de l'Administració Central, per 
tant, és al Parlament i a aquesta Ponencia, amb par
ticipació de tots els Grups Polítics, perque així ho va 
voler aqueste, Cambra i així va ser el compromís que 
va adquirir el Govern, és la que ha de fer la Llei de 
Consells Insulars. Per tant, tot a¡;,:o encara, afegint, afe
gint que aqt:.esta Comunitat Autonoma que manco ha 
gastat en adquisició d'edificis per instaHar els seus 
serveis, a<;,:o voste ho ha de saber. En total, amb l'ad
quisició, llevant les remodelacions, 248 milions de pes
setes. 

Jo no sé si tendré temps per donar-li un altre deIs 
aspectes que voste em demanava, indiscutiblement 
amb el qualiiicatiu o desqualificatiu d'amiguisme no 
hi entraré, perque a<;,:o és més bé patrimoni de vostes 
que no nostre. Per tant, no hi entraré. 

Quant él. les despeses plurianuals, Ses Minyones, 
preu total, 70 milions de pessetes, firma d'escriptura, 
25 del 9 elel 84, 20 milions ele pessetes, abans elel 12 
del 6 del 85, 15 milions, interessos, 2 milions, abans 
elel 12 del 6 del 86, 20 milions, interessos, lAOO.OOD, 
abans del J 2 del 6 del 87, 15 milions, inleressos, 
600.000 Pts. 

Can Morell, preu total, 35 milions ele pessetes. Si 
vol, Ji puc donar les despeses plurianuals que van fins 
al 87, fins a 15 del 5 del 87. Li puc ressenyar després. 

Edifici Renault, total, 126.800.000 Pts .. acaba el 88, 
dia 1 del 4 del 88. 

Can Fabregas, preu total, 17 milions de pessetes, 
en clues am:.alitats. 

Crec que, amb aquesta informac;ió, potser que ha
gim. .ampliat la informació ele la meva cClmpareixenc;a 
davant la Comissió, el que sí és dar és que el preu 
de cadascuo d'aquests edificis jo el vaig donar, en 
aquell moment no vaig poder donar les despeses plu
rianuals, i voste sap que és bcn ccrt, que ho vaig de
manar al Secretari Generéll Tecnic de Presidencia, que 
era aquí, que no havien duit les despeses plurianuals, 
i que per damunt per damunt Ji vélig dir, n'hi ha que 
són en dos anys, n'hi ha que són en tres, pero aquesta 
informació no hi ha cap inconvenient a donar-los-la, 
aquí la tenen. 

Sr. President, mol tes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gr¿lcies, Sr. Vice-president. 
Sr. Diputat. 
Disposa el'un temps de cinc minuts. 

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

Jo, en primer lloc, vull a;:o;rair la informació que ens 
acaba de ck;nar el Sr. Vice-president del Govern, Sr. 
I-Iuguet, pcrque, efectivament, ha ampliat, cns ha do
nélt dades que no va donar a la Comissió d'Economía 
i Hiscndél, i aquí sí que he de dir que no és cert que 
allí, a la Comissió d'Economia i Hisenda. s'haguessin 
donat els preus de cada edifici, perque no és cert. Jo 
tenc la transcripció de la cinta de la compareixent;a 
del Vice-pre:;ident davant ele la Comissió d'Economia 
i Hisenda, i consta exactament el que va dir el Sr. Vi
ce-presidenl. 1 diu. concretament, la des pesa anual de 
I'anv en el qual va compareixer, el que no diu és el 
preu total que, a nlés, es va negar a donar estalonant-

se, també, en l'actuació que aquest no és el tema aquí 
a discutir, pero que evidentment es nota a través de 
la transcripció, vaja, com si fos el Diari de Sessions 
de la Comissió, de la intervenció del President de la 
Comissió que, en tot moment es va oposar que es de
manas sin dades al Sr. Ruguet, emparant-se en el fet 
que eren coses que havien de contestar altres Con se
llers. 

Pero bé, aquest no és el caso De totes formes, la 
informació sempre és ben rcbuda, vengL!i a un mo
ment o a un altre, aixo és cert i es pot llegir si el Sr. 
Vice-president té interes, el que passa és que és molt 
llarg i tenc cinc minuts, per tant, he d'escurr;:ar. Pero, 
bé, agraesc que se'ns hagin donat una serie el'informa
cíons, no només sobre les quantitats, sinó també sobre 
els criteris, ara, en aixo deIs criteris hi hauria molt a 
dir, perque aixo que, Presidencia ens ha dit que esta 
al Palau, est,ua a Ses Minyones, no hi esta, hi estara, 
Interior i Serv<.:is de Presidencia, ens ha dit, a Hisen
da, a l'antic Credit, Obres Públiques a la Casa Rerrault, 
Trélnsport a l'Estació -sí-, Indústria al Palau Morell, 
Interior a Ses Mir.yones. Cultura a San Felio, Agricul
tura a «Los Gel'áneos», Sanitat a «Cecilio Melelo», real
ment, no és un exemple del que ens ha clit el Vice-pre
sident que estiguin proxims uns edificis uls aItres, tal 
vegac!a, és oue va per llélr~ aquesta política ele con
centració d'edificis a la matcixa zona. 

Pepo bé, el que no ens ha contestat, i és al que 
nosaltres anam, primer punt, aixo obeeix a unes neces
sita ts real s ele cada Conselleria? Fa féd la per a la Con
selleria cl'O~'denac¡ó del Territori adquirir un edifici 
amb el que s'ha adquirit? Fara falta, realment quan 
s'hagin transferi t les competencies que s'han ele trans
ferir als Consells Insulars? Vostes ja saben, senyors 
elel Govern, quines competencies volen que tenguin els 
ConseIls Insdars? No fara falta als Coosells Insulars 
que hi hagi res, bastara que tot estigui él Palma, que 
hi hagi un gran edifici él Palma? Jo, aixo és el que no 
veig clar, a mi m'agradaria que aquí els senyors elel 
Govern ens cliguessin anualment, o no anualment, per
que la política d'Rdquisició de patrimoni immobiliari, 
moltes vegades, es fa per molts anys, pero, almanco 
que hi hagués un pla, que es presentas al Parlamcnt i 
que es d~gués, aquestes Conselleries tenen aquestes ne
cessitats. haurem d'élc!quirir aquests edificis, natural
ment no fa falta concretar, pero almélnco un eelifici per 
a aquesta ConseIleria o per a aquesta altra. i que. des
prés, el Pres~upost arras desglossat en bé'.se a aquestes 
necessitats. Realment, aixÍ sabríem que hi ha una po
lítica del Govern, quina és, i poelrÍem discutir si hi es
tam d'acord o no, tal vega da hi estaríem el'acorcl, pero, 
cvidentment aixo és el que no s'ha prodult. 

1 bé. en el cas de les IHes, jo, no sé si parlo un 
altre idioma, no sé si l'eivissenc és mal d'entendre 
élqUÍ, crec que I'eivissenr. i el menorquí és bastant sem
blant. pero, jo no he criticat el procés o el retard que 
pU2:ui dur la Llei ele ConselIs o la Llei qL!e hagi el'ela
borar la Comissió Tecnicél Interinsular, ni res cl'aixo, 
he fet una simple menció que aquestes lleis encara 
van per llarg. ens agradi o no ens a,2:radi. no es trac
to. ara de dir per culpa ele qui, pero és cert que van 
per !larg, i sense saber com quedara estructurada la 
nostra COlllunitnt Autonoma, em Pélreix molt arriscat 
que, en aquests lllolllents. es gastin tants ele lllilions 
de pessetes en una política determinada que. al que 
tcndeix és él concentrar gran s eclificis a Ciutnt de Mél
llorca, quan, tal vegacla . en faran falta a les eliFerents 
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illes i també, naturalment, se n'hauran de transferir al 
Consell de MaHorca, si és que realment s'han de trans
ferir competencies al Consell de Mallorca, perque, evi
dentment, el Consell de Mallorca no sera l'ovella negra. 

Crec que, en definitiva, no se m'ha cCilltestat, hem 
parlat dos idiomes diferents, se m'ha contestat par
cialment, se m'han donat uns criteris, amb els quals 
hi puc es tar d'acord o no, se m'han donat unes quan
titats que no s'havien donat a la Comissió d'Economia 
i Hisenda, perú, realment, quant a la distribució entre 
les IIles, cree que la contestació del Sr. Vice-president 
ha estat bastant pobra. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Vice-president, té voste la paraula. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. President. Sense cap dubte, és una 

llastima que tenint un idioma comú, sembli que par
lem idiomes eliferents, jo crec que no, jo l'he entes 
perfectament, vosle m'ha entes perfectament, i jo no 
crec que tenguem dos idiomes diferents, podem em
prar que tenim dos criteris diferents, i que ens ente
nem sota aquest aspecte. 

La política de la Comunitat Autonoma en l'aelqui
si ció d'eclitici s ha estat una política rigorosa, feta amb 
sC:! ny ¡, a af' momenl, tirar,ll I s campanes al vol, pel'
que ,nosultr' si que entenem que e l. onseUs 1nsu
lars han de podel- tenit" i han de Cenil' les se ves como 
peten 'ics, i la prava d'a~.o' que 110 ens h · m embar· 
Ca n reac! n5 de g¡-ans edificis faraóni . que ab en 
perfectament que no tenen una política que no va en
caminada a donar competcncies a les Diputacions. 
Aquest sisterna no és el nostre, aquest plantejament 
polític no és el nostre, i, a posta, per aixo, jo l'únic 
que li deman a voste és que em eligui quina Comuni
tat Autonorna s'ba gastat tants pocs doblers en l'ad
quisició d'edificis, en aquest cas, per ab nostres ser
vej, al' oDlunilaL Autónoma no se n'ha gastat tants 
pocs. 1, encara més, i si me'n traba qualcuna. faci vos
le Ul1 repas a tots els decrets ele tran ferencies i veu
ra \laste les alLres Comunitats Aulonome quills serveÍs 
d'Administració Central que tenia ubicat" a l'Aelminis
tració Perifhica de les Comunitats Autonomes els van 
ser transferil s, amb quina quantitat i amb quina quan
ti ta t ens van ser transferits a nosaltres i li clonara el 
perccntatge de necessitats, de per que havÍel11 el'aelqui
rir nous eelificis. No li tornaré a fer aquesta relació, 
sí que és la verital que aquesta COl11uni~at Autonoma 
ha passat d'un Consell General Interins'..llar, amb un 
prcssupost bastant més baix que el Pressupost del Con
sel! Insular ele Mallorca, a un pressupost actual ele 
més de 13.000 milions de pessetes. Sí qne ha passat 
el'un cos de funcionariat de gairebé 200 funcionaris a 
un cos ele 1.600 que també és mínim per a tots 
aquests scrveis. El que sí li puc assegurár a voste és 
que, en el moment, precisament, i voste té companys 
en aquesta banda i en els seus escons que un deIs te
mes que ens han tractat és que , en el moment que 
s'hagin de, procluir transferencies o elclegacions als Con
sells Insu lars, el greu, el que realment és preocupant 
per solucionar de manera legal és el tema de trasIlat 
de funcionaris i el tema el'infraestructura fins i tot 
que s'hauran d'aplicar uns conceptes de cOl11pensació 
no interten-itorial. sinó interinsular. 1 aquest és el 

tema, ara no se'ns pot tatxar que nosaltres hagim dut 
una política de devessall quant a adquisicions d'edifi
cís, aixo, esta a la vista que no és aiJÓ, Per tant, voste 
no es preocupi, és ben cert que la Llei de Consells In
sulars 5embla ser que va a poc a poe, pero no és pels 
nostres criteris, no és culpa ele ningú, efectivament, 
hi ha una Ponencia encarregada, i vostc sap, i si no 
els seus companys, també li poden dir, que, tal vegada, 
nosaltres haguéssim fo~at un poc més la maquina, 
pero varo arribar a una entesa entre tots els que for
mam aquesta Ponencia, que havíem d'anar d'una ma
nera paulatina i que es feien necessaries una serie de 
passes i processos, i, a posta per aixo, la Ponencia no 
s'ha tornat a reunir quan avui, que ens havia mani
festat que ja faria més ele quinze dies, que tendríem 
aquest treball de la Llei de ConselIs 1nsulars, pero no 
és aquest tema, ac,:o és un altre tema, el que sí és ben 
cert és que aquesta política que ha dut la Comunilat 
Autonoma, jo li he explicat quins c¡-iteris, voste no cls 
m'ha rcbatuts, l'únic que hagués pogut dir és que no 
estava el'acorel i dir-me'n uns altres , amb la qual cosa 
aquí sí que s'hagués pogut establir a veure quins crí
teris són més valids que els altres, pero, a cap mo
ment, no es pot latxar que aquests c1'iteris que en 
aquest moment du el Govern de la COl11unitat Autbno
ma per adquirit- aquest patrimoni i per fer aquest cost 
mínil11 i necessari siguin uns criteris que atemptin COI1-

tra tot un procés de transferencies o contra una Llei 
de Consells Insulars o contra possibles models de com 
han de quedar els Consells 1nsulars una volta hi hagi 
aquesta Llei o hi hagi la Comissió Tecnica Interinsu-
lar. ' 

Moltes Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr, Vice-president. 
Valen fixar la seva posició els altres Grups Polí

tics? 
Per Esquerra Nacionalista-PSM, té la paraula el 

Sr. Damia Pons i Pons. 

EL SR. PONS PONS (Damia.): 
Sr. President, Sres, i Srs. Diputats. Cada vegada 

que es demana a aquest Govern, via InterpeHació, cada 
vega da que se li demana 'que concreti quines són unes 
detel-minacles línies de política general, unes línies pro
gramatiques, malgrat le~ intervencions el'aques t Govern, 
o millor dit, a través de les intervencions d'aquest Go
vern, constatam que no hi ha política, no hi ha pro
grames. 

El tema ele I'adquisició d'immobles és una prova 
flagrant d'aivo, aquest tema, jo entene, que va néixer, 
precisament, d'una serie ele reflexions que es Val-en 
fer dins la Ponencia deIs Consells Il1sula1's, es va cons
tatar que el complim nI de !''Estatl lt, de les amplíssi
mes previsions que te l/E talo t en 111 a tcria ele transfe
rencies als Consell Insular. que la Lle; ele Consells 
Insulars no ha de fe r al! ra cosa qu donar-li forma i 
fer-lo viahle, aixo requereix una infraestructura buro
cratica i un~. infraestnlctura d'immobles per acollir 
aq uesta burocracia, no precisament a Palma de Ma-
110rca, sinó <' les illes menors. Aguest tema, des del 
primer dia que s'han fet adquisicions d'immobles ha
via d'haver esrat present dins les pl"Cocupacions del 
Govern de la Comllnita~ Autonoma. I ele la interven ció 
elel Sr. Vice-president, jo entenc que no existeix, aquí 
s'han comprat eelificis, s'han ubicat aquí o alla, amb 
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un criteri encertat o desencertat, pero sense, en abso
lut, tenir en compte el futur, i aixó és el que la Inter
pedaclO demanava. La InterpeHació no els demanava 
que ens diguessin si han gastat 248 milions o 2.480 
milíons, gastar poc no és sIgne de bona política, ni 
gastar molt és signe de doienta. E.s gastar d'acord 
amb W1es previsions de futur, i sabcm perfecta
ment que les illes menors, avui, no estan en condi
cions 1, en un futur immediat no li veim sortida, a 
aquest tema, d'acollir el desenvolupament de la Llei 
de COl1sells Insulars, si dema entras en vigor amb 
totes les scves previsions de transferencies, que vol 
dir personal i vol dir immobles per descentralitzar 
aquesta Comunitat Aut.onoma. 1 aixo era, entenc jo, el 
scntíl ele la InterpeHació. 1 aixo, precisament, ha estat 
moll coriós 'lue la inleJ'venci.6 del Sr. Vice-presid ' al 
no ha volgu ~ entrar en el tema de la L/ei de Conse·lIs 
In uJ.ars, quan és la base de l oL aixo. On po ar~m eJs 
l'ul1tionaris, on posarem c1s ervci? T : McnoTea in
fraes tructura p r aL'oJ per complir la fulura Ll.ei ele 
Consells Insulars? Voste em Jira, d'acord, no sabem 
quina és, pero hi ha un Estalut, 11i ha unes amplíssi
mes competencies, i aquestes competencies, la Llei .de 
ConseIls Insulars ['únic que ha de [el' és clonar-los for
ma, elesenvolupar-Ies, d esenvolupar unes previsiol1s le
gals perque comenci a entrar en l'ul1ciunamenl una 
nova etapa autonomica via Llei de onsell Insulars. 1 
la política d'adquisició el'eclificis _ 'ha d';nlcgrar dins 
aquest marco i com que no hi ha progl':lJna, no bi ha 
previsions, i l'únic que han [et ha est~t tapal' quatre 
pegats i fer adquisicions, precisament al lloc alla on 
en el futur seran més necessaries, que són situad es a 
Palma de Mallorca. En cOllseqüéncia, jo crec que no 
hi ha, en absolut, un programa, sinó que hi ha hagut 
una actuació, profundarnent, crec, irresponsable, des
provcida de visió de futur i esperem que les futures 
actuacions de l Govern tenguin present aquesta rnter
peHació, tenguin present aquest problema, que els ven
dra damunt i, en conseqüencia, comencin a elaborar, 
i l'oposició els ajudara a complir tota una serie de pre
visions en aquesta materia, un pla de restructuració ele 
la Comunitat Autonoma, dins el qual, a través de la 
Llei ele Consells Insulars, hem d'establir un nou marc 
institucional i alla on aquestes compres d'edificis, 
aquesta nOV::l infraestructura ha de tenir lIoc. 

Moltes [;racies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Regionalista, té la paraula el Sr. Albertí 

Picornell. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quasi com ahir, 

jo pens que les InterpeHacions d'aqueste; Cambra es
tan agafant un camí que no és més que el Govern 
contesta elient el que hem fet es ta ben fet, perquc no 
hem pagat m és doblers que els que han costat els edi
Picis que hem comprat. Jo repetiré i llegiré aquí, 110-

més, e l qUe demana el Grup Socialista en aquesta 
In teroeHació demana la política d'aelquis ició ele béns 
immobIes, p er part del Govern ele la Comunitat Auto
noma, tant en el seu aspecte financcr com físi co J jo 
no he sentit cap política el'adquisició de béns immo
bIes. És a dir, si aquí haguéssim clit, com s'ha dit al 
final, ens b.lten 700 metres quadrats, ens en falten 
1.000, i feim un concurs ]Jer adquirir aqucsts 1.000 me-

tres quadrats o aquests 500, hi hauria un criteriJ o el 
criten és la proximltat geogral'iea, a fi que els senyors 
que han d'anar a fer una gestió a distintes Consel1elies 
les tenguin el més a prop possible, o el criteri és com
prar-les el més enfora possible. 

J o el que crec que no es contesta és quina políti
ca hi ha hagut per adquirir immobles. Tan cIar com 
aix.Q. Per que s'han comprat Ses Minyones i no s'ha 
comprat una altra cosa~ O per que s'ha comprat Ca'u 
Morell i no s'ha comprat una altra cosa, Ca'n Oleo? 
Aix.o és el que crec jo que esperaria la gent que ens 
contestassin, dient s'ha fet aquest criteri, s'ha seguit i 
s'ha arribat a aquests resultats. A vostes no els agrada? 
Molt bé, pero ho hem fet perque els eríteris del Go
vern eren tenir les Conselleries agrupades o tenir-les 
separades o pellsam en la Llei de Consells Iusulars o 
que és el que pensam. Aquí, en definitiva, el que es 
contesta és, s'han comprat Scs Minyones en tres ter
minis i s'ha pagar el que es va concertar, s'ha com
prat Ca 'n Morell per tants de milions i s'han pagat. Bé, 
bé, pcro cree que aixo no contesta la InterpeHació, 
cum ahír tampoc no va contestar e l Sr. Conseller d'In
clústria la InterpeHació quc hi havia sobre política 
d'indústria, i no si feie n tires o no [eicn fires. 

Pero jo no pensava sortir, i no he sortit per aixo, 
he sortit perque per quarta vegada em toca sortir a 
aquesta tribuna a dir que ja esta bé que comparem 
tot d'una que gastam menys que els altres. Jo crec que 
les nostres necessitats són les noslres necessitats, i 
l'Autonomia passa per ¡'Autonomia, i el que hem ele 
gastar és el que necessitam gastar, i no si gastam man
co que els altres o si els altres, q uc tot c1 'una eompa
ram les altres Comunit¡,ts Autonomes amb la nostra, 
el que és, i ho he de denunciar, una fa l ta de critel'i 
auton.omic total, nosaltres hem de fer el que hem de 
fer, i els altres han ele fér el que han ele fer, i, per 
exemple, si hem d'anar amb aqucixes C'omparacions, 
podríem comparar també amb altres Comunitats Au
tonomes que no anomenaré a quin nivel! estam amb 
moltes de competencies que tenim, i ens trobaríem 
que estam molt enrera, pero quan hem de justificar 
aquí el que hem fet, tot d'una deim, i pensin vostes 
que la Comunitat Autonoma que manco gasta és aques
ta. Molt bé. És que tampoc no és la més gran, Balears 
no és la més gran d'E'spanya de Comunitat Autonoma, 
aleshores comencem a posar-nos alla on bem d'estar, 
com que cada vegada que es compara, jo surt, avui, 
no volia sort:r i també he sortit. Deixem de comparar 
el que fan els altres, facem, i aixo és Autonomia, el 
que creim que és bo per a nosaltres . 

Bé, i aquí hi ha un altre tema, que també m'ha 
fet sonir, i és la Llci de Consell" Insulars famosa, amb 
una cosa i amb I'al tra. Jo vull acabar díent que es va 
fer una Ponencia. senyors del Govcrn, perque el seu 
pmjecte, per a la maj oría, no era ar1mj ~s íble de Cél]J 
casta. 

Mol tes gdlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes Eracies, Sr. Albertí. 
Pel Grur Poptdar, té la paraula el Sr. Gabriel Co

dino Busqucts. 

EL SR. CODINa BUSQUETS: 
Sí. Sr. President. El Grup Parlamentari Popular 

considera que els criteris exposats pel Vice-president , 
Sr. HUgLlet, han estat suPicientment clZlrs perque a 
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aquesta Cambra hagi pogut entendre quina ha estat la 
política que ha dut a terme el Govern, mentre adqui
ria edificis. Evidentment, aquest procés que encara no 
ha acabat, pero sí que la Comunitat Autónoma va as
sumir una serie de transferencies, i en va assumint i en
cara n'assumira més, necessitava ubicar llilS serveis 
que també havien de donar uns serveis, a aquests rna
teixos serveis a la Comunitat Autónoma, a la poblacÍó, i, 
per tant, varem tenir la necessitat d'adquirir uns edi
ficis. 

Després hi ha un altre, segon, criteri: la necessitat 
quan assulllÍen les transfercncies. Pero després n'hi ha 
un altre, que és la proximitat, perque aquests serveis 
tenguessin una repercussió de proximitat al ciutada, i 
aix:ó ha estat el segon punt del criteri que ha exposat 
el Vice-president. Peró t::ncara n'hi ha un altre, que és 
que aquests edificis teniell un caracter, crec, jo, im
portant per a 10t5 nosaltres, i, per tant, també dona
ven peu a una certa restauració. 

J o no vull acabar, també, com el Sr. Albertí, sen
se fer una referencia a la Llei deIs Consells. Confor
me, hi es tic d'acord, que la Llei deIs Consells vendra, 
no sabem quan, vendra, potser d.'aquí dos mesos, d'aqui 
un any o d'aquí dos, esperam que sigui com més aviat 
millor, pero la ComunÍ(at Autónoma i el Govern han 
de prestar uns serveis a aquesta població, i necessita 
uns edificis físics i ha de complir la seva responsabili
tal ele governar, i no ho poL [el' al caner o, COlll en 
el temps elel Consell General Interinsular, on hi havia 
encara una cosa difuminada, ara tenim un Govern, te
nim una Comunitat Autonoma, i necessitam uns edifi
cis, i una responsabilitat, que el dia de dema ens ho 
denlanaran els votants a nosaltres, i nosaltres volem 
complir aquesta responsabilitat, a pesar que aquesta 
Cambra no hi estigui d'acord. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Srs. Diputats de les seves intervencions. 

II.-2) 
I passam al punt següent, que és la InterpeHació 

sobre política agrícola, ramadera, forestal i pesquera 
de la Comunitat Autónoma. 

Secretaria, vol procedir a la lectura d'aquesta In
terpeHació, per favor? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Donat que la compareixenc;:a del Conseller el'Agri

cultura i Pesca, clavant la Comissió d'Ordenació del 
Territori va posar de manifest que el Govern de la Ca
munitat Autónoma és incapa¡;: eI'executar les partides 
elestinades a Agricultura del Fans de Compensació In
terterritorial, i tan soIs du enelavant tasques a'illaeles i 
merament burocratiques, sense cap línia política cl'ac
tuació, per afrontar els greus problemcs que pateix el 
110stre sector primari i que tampoc defineix quines són 
lcs prioritats que té establertes el Govern ele la Comu
nitat Autónoma per clur enclavant la seva política, el 
Grup Parlamentari Socialista interpeHa el Govern so
bre; 

La política agrícola, ramadera, forestal i pesquera 
clel Govern de la Comunitat Autonoma, així com sobre 
els objcctius a curt i mig termini que s'han marcat 
per corregir els problemes que té plantejats el sector 
primari». 

EL SR. PRESIDENT; 
Moltesl gnicies, Sra. Secretaria. 
Té la parauIa, pel Grup Parlamentari Socialista, el 

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

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

passat compareixia el Conseller el'Agricultura i Pesca 
davant la Comissió d'Ordenació del Territori per do
nar compte de l'execució del seu pressupost, és a dir, 
donar compte deIs diners que havia gastat fins al mo
ment de la Comissió. En primer lloc, es va repassar 
la partida del Fons de Compensació Interterritorial, 
tant la pertinent a l'any 1984 com la de l'any 1985. El 
primer que hem de fer notar a aqueixa Cambra és la 
partiela de 109 milions de pessetes, eles tinada, elel Fons 
de Compensació Interterritorial, practicament va que
dar ben cIar que, gairebé, no s'havia gastat res, i per 
aixo basta posar un parell d'exemples, el primer són 
els 50 milions de pessetes que s'havien destinats a una 
cosa que nosaltres creiem molt important i molt ne
cessaria i endemés que estalonavem totalment, que era 
destinar 50 milions per posar aigües elepuracles al ser
vei deIs pagesos, aquests 50 milions no s'havien sabut 
gastar i havien hagut d'anar a aquest sac o aquest cul 
que lenen totes les Conselleries, que és la Conselleria 
el'Obres Públiques per invertir-ho en carreteres, enCal-a 
que clesprés, aquests 50 milions, no sé amb quina ca
briola han tornat, .segellls va dir el Conseller, per a la 
compra cle S'Albufera, enC3ra que no pareix, tampoc, 
que sigui talment així, pero bé, 50 milions van anar 
per a la compra de S'Albufera, encara que no fossin 
d'aquest fons, encara que fossin uns aItres 50 milions 
que s'havien trets d'aquesta mateixa Conselleria. Pri
mer punt, 50 milions, un punt molt important, una 
ob¡-a molt important i mo11 necessaria, que era tot el 
tema de les aigües resicluals, va quedar sense execució 
i tan soIs sense practicament ni comenc;ar res. 

Un altre exemple és el famós tema, que ja l'hem 
tractat en Comissió, i el varem tractar en el 84 i en 
el 85 en aquest PIe elel Parlament, que és el tema de 
la inc!ústria de l'albercoc seco J a li varem dir nosaltres, 
Sr. Conseller, que així com ho estava p1antejant era 
molt difícil que es dugués a terme, perque voste no 
estava c!uent una política adequaela en aquest tema, no 
estava intentant reunir tots els sectors, tates les coo
pera ti ves que pogu.essin dur aquest tema, i aixo peri
!lava que no es fes. En el moment que ens va clonar 
la informació a la Comissió eI'Orelenació elel TerritorÍ 
tampoc no havia gastat aquests 20 milions o aquests 15 
milions que hi havia per a la indústria ele l'albercoc 
seco I 1110ltS eI'altres exemples li posaria, 'com 11.150.000 
Pts .. que eren per granges agrícoles, que tampoc enca
ra no havien anat a concurs, etc., etc., és a elir, que 
clels seus 9 milions. partida important per a les neces
sitats que té aquest scctOl- primari i que podrien do
nar, pentura, resposta a molts de problemes o, en prin
cipi. a al¡zuns deIs problemes que té, no es varen gas
tar. Per aixo, elins la InterpeHació, (kim clarament. i 
encara que siguin unes paraules bastant dures, que 
ban estat incapac:;os ele gastar cls cloblers elel Fons de 
Com Den sació In lerterri toria!. 

Ja el ]98~. sí que pentura han ¡:rastat els cloblers del 
fons ele Cornpensé1ció TnterterritOlial, pero li elirÍa per 
que han gastat aquests c1oblers; perque no varen an3r a 
inversions clares, no a inversions dares, perdoni l'ex-
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pressió, SIllO que no varen anar a inversions amb una. 
finalitat concreta, sinó que varen anar a uns programes 
de gestió que ja estaven rent, és a dir, varen anar a 
SECONA, que el SECO NA estava, el varen acabar de 
transferir i lenia unes obres a fer, de do mini públic, 
dins zones de muntanya, i practicament, moltes d'aques
tes inversioEs varen anar tlins aquestes zones de mun
tanya. Positu, pero també hem de fer referencia que 
tenien 109 milions, i varen passar a uns 40 o 50 milions. 
Creim que. ja donat que vostes mateixos, aquest Go
vern, vista la incapacitat per gastar els 109 milions de 
l'any' passat, de l'any del 84, ja no varen atrevir-se afer 
cap programa ni a dur cap línia política, com era molt 
loable, li ho he dit ab:ms, posar les aigües residuals al 
servei deIs pagesos. 

Una aItra cosa ha estat el que ha passat amb els 
pressuposts ordim:ris. En els pressuposts ordinaris hi 
ha hagut par! ides que s 'han gastat, les partides del SE
CONA tenen un compliment bastant bo, ho han anal 
gastant, i co~a que, el que és seu li ho he de donar, pero 
n'hi ha d'allres que tant sois ni s'han comen<;ades. 1, 
en refen::~ncia a aixo, el que més sorpren és que parti
des que pareixen que no han de tenir cap complica
ció de cap casta, com pot ser comprar vehicles per 
al Servei d'Exten3ió Agl-aria, en el m es de novembre 
no han adquirit aquests vehicles, vehicle'; que són ne
cessaris i que el Servei d'Extensió Agraria no es pot 
desplac;:ar pel s pobles. 

Perdoni. Ido, com deia abans, aquest servici ha 
estat, duran! tot l'ally tenint una partida pressupos
taria ele 3 milions de pessctes per adquisició ele cotxcs, 
per a aelquisició de vchicles, que vostes no l'han usada. 
AixD és una anecelota, pero denota que tan sois no són 
capac;:os que cJs proj ectcs o els programes d'inversió 
es duguin ~ terme, sinó que la simple gestió de la pro
pia Conselleria no són capac;os de dur-la a terme. Per 
aixo, és mol! preocupant que temes com aquest, que 
no són temes ja de grans línies polítiques i de gl:ans 
programes, la seva Conselleria no els sapiga dur a 
terme. 

1 relacionat amb aixD, elins la reunió, dins aqueixa 
mateixa reunió, també el que varem notar, un tema 
que durant dos anys i mig i, tant les organitzacions 
pageses com practicament tots els pagesos han es tat 
denunc iant, el tema d'una manca d'informació o elel 
que vos tes també c:eien que volien fer, que era un atre
cament de l'Administració als administrats. Aixo ho no
tam perque dins aquest any, el 85, s'han estat perdent, 
com voste maleix ya dir, expedients, que s'han hagut 
ele tornar a refer, que després el'haver-se refets s 'han 
to-rnat a trobar, i, fins i tot, els ser·veis d'informació de 
la rnateixa Conselleria i el'ajudes, tothom el coneix eom 
el servci de desinformació, ningú no és capac; cI'anar 
alla a demanar res per a informar-se, perqu~' S<lp que 
sortira desinformL1.l. Ai xo sí que és un tema greu, que 
és atrecar l'Administració a l'administrat i de cada ve
gada pareix que l'estan a Ilunyant més, i cree que, amb 
aixo, totes les expressions que l1a clit el Sr. Conseller, 
hi posa molta voluntat pero a l'hora d'haver de res
tructurar aquests serveis no es veu capa~ o no els vol 
restructurar, i ereu que així va bé, pero jo li puc dir, 
com pol anal' bé un tema en el qual es perden expe
dients, es retarden els pagaments a programes en con
ereí, s i aixo creu que és que va bé, jo li alab el gust. 

Despr~s, un altre, dios aquest tema de la informa
ció i de l'atrccament deIs pagesos o ele l'Administraeió 
als pagesos, voste va crear un "ehicle, un vehicle de-

manat per les organitzacions, que podia ser molt valid, 
el vehicle era el Consell Agrari. Aquest Consell Agrari, 
jo pensava que era un element molt valid, podia donar 
uns resultats positius, pero, en aquest moment, cree 
que el Conselle·r, o intencionadament o sense cap in
teneió, no I'ha estat utilitzant per a la finalitat per a 
la qual l'havia creat. Aquest Consell Agrari s'ha reunit 
tres vegades, avui matí ha estat la darrera, no sé si ha 
estat per la InterpeHació o per les pressions, pero 
avui matí ha estat la darrera vegada que s'ha reunit 
aquest Consell Agrari i, praetieament, els que perta
nyen a aquest Consell Agrari, tots els membres es la
menen que servesqui ele molt poc, perque els temes 
s'hi duen molt poe preparats p er part de la mateixa 
Conselleria i moltes vegades falta malta documentació 
a aquella gent que assisteix alla i, endemts a cap Con
sell Agrari es demana la coHaboració en programes en 
coneret, perque els membres d'aquest Consell Agrari 
puguin trasl1adar coses e n concret als pagesos. Sera, 
perque no les tenen o no sé per que sera, pero la reali
tat és aqueixa. 

Bé, eom deiem abans, tota aqueixa Liesorganització, 
tota aqueixa manca de compliment ele gestió, de eOlll
pliment de pressupost orclina¡-i inconcreL, crea un pro
blema que é~ la desinf'ormació. [ aixu provoca i arriba 
a crear el que li he dit ar.ans, aqueixa Conselleria o 
aqueix Govern creu que l'organitzaeió interna que té 
la mateixa Conselleria és l'aclequada, o creu que la po
clra i que l'llaura de restructura r? 

Una a.ltr:! preocupació d'aquest Diputal, i u·cc que 
és una preocupació ele tal el sector, fin s i tot, és una 
preoeupació de qualsevol Govern, és la joventut i els 
jovcs agricuUors. Dins el pressupost de ~a Comunitat 
Autonoma hi havia una partiela de 50 mi!ions cle pes
setes per a les Escoles d~ CJpaeitaeió Agra ria, una par
tida amb que creiem que es podien fer molles coses, 
creiem que podia donar uns bons resultats, pero, a 
finals· d'any, hem ele elir que aquests 50 milions, prac
ticament, no sabel1"l com s'han gastat, no han donat 
cap resultal, ni un, i les Escoles Agríeoles tenen pro
blemes, mol1s de problemes, eom sap el Conscller, tc
llen personal que [a sis mesos que no ha pagar, cenCn 
un clima dins la matcixa escol a de divisió interna, i 
el Cons .. eller o la Conselleria no fa res en aquest tema. 
1, a més, sorlint un poe del tema ele les Escoles ele Ca
pacitació Agraria, també el que preocupa és la forma
ció deis joves agricultors. Formació deis jo\'es agricul
tors que no es veLl, a part de l'Esco la dt' Capacitació 
Agraria pe¡' cap 1Ioc, no hi ha cap prog"Dll1a, la Con
selleria no té cap programa ele dinamitzar, de crear uns 
programes i unes alLernatives amb aquests joves agri
cultors i treballar amb aquests jovcs agricultors, sim
plement, l'únie que creu o l'únic que está fent, fins a 
aquests moments, és ¡',Escola de Capacitació Agraria 
que, com li he dit abans, fLUlciona molt malament, per 
!lastima, i té molts ele problemes. Per aixD, li demana
ria a veure si e l Conseller ha pensat claborm- qualque 
programa de formació per als joves agricu ltors, a part 
del el e l'Escola de CapaciLlció Agra¡'ia. 

Sorlint un poe elel que estavem parlant, clels Prcs
suposts, m'interessa, m'interessaria, i com que la In
terpeHació és una via amplia, plantejar-li (~iverses qües
tions que estan preocupant i que també s 'ban xerrat a 
diferents Comissions. En ;lql.lests momel~ts, la Consc
lIeria ¡a té o va rebre les compet0ncies sobre I'IRYDA, 
organismc principal inversor, coneguda la manca de 
política d'inversions elel Fon, I L ~ompensació Inter-
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territorial, em preocupa que aquest desenvolupi, és a 
dir, l'IRYDA, o el nom que li han donat.. una política 
d'anar a complir l'expedient, a través de despeses que 
no puguin ser rendables per a la mateixa agricultura, 
per tant, li demanaríem, quina política de reforma d'es
tructures té dissenyada la Conselleria? Quines són les 
prioritats? l una pregunta, bastant concreta, que d'al
tres vegades ho hem xerrat, pero sempre m'ha quedat 
molt a l'aire, el Pla de Sa Marineta, quantes hectarees 
pensen posar en reguiu? Aquest és un problema del 
qual n'hem xerrat moltes vegades, perque el problema 
de l'aigua és un deIs principals problemes d'aquesta 
Comunitat. 

Un altre tema, amb dos anys i mig de gestió seva, 
al qual no han sabut donar resposta ni han volgut, cree, 
a un moment determinat posar-Ji el que es diría qual
que pegat, perdoni l'expressió, es el tema de la sani
tat animal. El tema de la restructuració deIs serveis ve
terinaris. En aquests moments continua essent un greu 
problema per als pagesos la manca el'un servei ele ser
veis velerinaris, els menescals continuen sense viure GIs 
lIocs on tenen la seva pla¡;a, i els ramaelers, qua n tenen 
qualque cas clínic o qua n han de demanat- l'assistencia 
el'un menescal, no saben 011 han d'anar. Nosaltres, en 
els pressuposts passats li vare m plantejar una esmena, 
almanco per pal'liar aquest problema, que creassin un 
servei d'urgencia, pero la nostra finalitat no és que 
quedas, perque creas un servei d'urgencia perque vos
tes deien que pressupostaxiament no podlen restructu
rar aquests serveis perque els costava molts de diners, 
pero, en aquests moments, ja un servei el'urgencia, 
cree que, segons veim, que són capa¡;os de gastar 150 
milions en el xec escolar, poden restructurar aquests 
serveis. Per aixo, també li demanaria, pensa el Govern 
de la COl11unitat Autonoma continuar mantenint l'actual 
estructura de serveis veterinaris? 

Dins tot el sector agrari, tates les dades economi
ques, durant aquests anys -sí, Sr. President,--, s'ha 
demostrat que el cens rama del' ha anat davallant, ens 
preocupa veure quines tasques ha dut la Conselleria 
per intentar que aquest cens ramader torni a anal' 
per a munt i, principalment, amb el tema oví i porquí 
si s'aconsegueix la millora que s'esta intentant del sane
jament de la pesta porcin:! africana. 

Sortint del tema del sector agrícola i ramader, li ' 
faré una petita referencia al sector pesquero El sector 
pesquer, si bé en el pressuposts s'han anat gastant unes 
partides, n'hi ha d'altres que no s'han gastades, com 
és el programa d'arts menors, 4 milions i busques de 
pesseles, no els han gastats, pero el caire que més 
preocupa dins aqucst sector, per part nostra, és la pro
blematica deIs recursos i ordenació de l'explotació, con
servació de recursos i·.ordenació de l'explotació pes
quera. És a dir, el problema en concret és el proble
ma de talles mínimes, és conegut -perdoni, Sr. Pre
sident, ara acab-, és conegut per toth0111 que les nos
tres pesqueres estan sobrccxplotades, que de cada ve
gada els nos tres professionals troben 111enys peix dins 
el Mecliterrani i que de cada vega da aquest peix és més 
car per als matei:xos consumidors. Per aixó, tot Govern 
dissenya unes polítiqucs ele talles minimes, de xarxes, 
de talla de les xarxes, i, amb aqueixa política, durant 
bastants d'anys, el Govern Central ha anat dictant unes 
normes ... 

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

EL SR. GARCIAS COLL: 
Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Maltes gracies. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Si em 'permet un ... 

EL SR. PRESIDENT: 
la no li permet, li he donat dos mir.uts més. 
Per part del Govern, té la parau12. el Conseller 

d'Agricultura, Sr. Joan Simarro i Marques. 
Disposa, Sr. ConselIer, d'un temps de quinze mi

nuts. 

EL SR. SIMJ\RRO MARQUES: 
Sr. Presldent, Sres. i Srs. Diputats. Pentura, estic 

un poc entr:, l'espasa i la paret, pergue la InterpeHa
ció escrita, concretamen t tracta sobre política general, 
i el Sr. Albertí, concretament, ha criticat si contesta
vem o no l'enunciat concret de política general, i, en 
canvi, se'm fan pl'eguntes concretes sobre uns temes. 
Cree que es poden contestar les dues coses, pero crec 
que el primer que hem. d~ fer és anar contestant di
rectamcnt 1:.1 InterpeUació oral que ha fet el Sr. 
Diputat. 

La base de la InterpeHació, la introducció, es rc
fereix a un grau¡ d'incompJiment el'una serie de pro
grames, que varcm anunciar a la reunió ele la Comissió 
corresponenl. Jo li vaig dir, honradament, com esta
vem en aqudl mament i li vaig dir, endemés, com es 
trobaven cls expedients, i aquests expeelients, Ji vaig 
dir, que es [arien enguany, perque s'havien de comple
tar enguany si no es perdien els diners. l, concreta
ment, un que 'ens preocupava eren eIs 50 milions de pes
~etes per a regaelius amb aigües depuraies. 

Li ho vaig dir i ho hé dit moltes vegacles, i· després 
xerrarem de la política, en xerrar de l'IRYDA, de la 
política de rr.::gadius, que els volia adjuelicar únicament 
i exclusivament a ajudes d'aigües depurades, pero per
que es poguessin [el' eh regadius, feien falta les aigiles 
depumdes, i concretament, dins la interior, o sigui, la 
Intervenció Nacional de l'IRYDA només tenia dos po
bIes, que eren InCe i Felanitx, que, en aguell moment, 
i encara estmn el'aquesta forma, s'estava tramitant pel 
grup d'usuaris la concessió administrativa de l'aigua, i 
mentre no es c1isposas de la concessió administrativa, 
no es podia actuar ni es podia fer la transformació de 
regadiu. Com qu~ veiem que aixo s'estava allargant 
massa, varem llevar aql1ests 50 milions del Fons de 
Compensació per a aquestes obres concretes, i els va
rem destinar a un aItre, fent un procediment del qual 
n'hem xerrat alguna vegada, varem anal' per la compra 
de S'Albufer~, que va ser una oportunitat que va sortir 
en aquell moment i que n<1 estava prevista. Aixo no 
vol dir que no s'ajudi els regaclius d'aigües depurades, 
en absolut, continuara, i continuaran a través de l'lRY
DA, concrclament, que durem aquesta política per a la 
transformació de les aiglies depurades interiors, vaja, 
de les que no aetnen dins zones d'interes nacional i 
procurarem aprofitar totes aquestes aigües per al re
gadiu. 

El tema ele l'albercoc sec, també cree que li vaig 
explicar en detall, perql1E: encara no s'l-;avia fet, en 
aquest momént ja s'esta coment;:ant, era només la com
pra el'unes maquines que es poden fer i les dificultats 
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eren, precisament, pel que ell ha criticat: no posar 
d'acord tots els sectors que utilitzaven l'albercoc seco 
Aquests contactes s'han mantenguts i s'ha decidit fer 
la inversió, Ct Felanitx concretament, pero per a ús de 
totes les cooperatives que treballen amb l'albercoc seco 
Vol dir que aixo sí que es complimentara tot el del 
Fons de l'an.y 84. 

Respecte del 85, crec qUE' arriba a v.na conclusió 
no molt encertada, segons el meu mode de veure, que 
diu que les inversions se n'han anat a programes con
crets, ciar, l'any anterior havien anat a uns i enguany 
han anat a UDS altres han anat a un altre que és la 
continuació del programa d'ECUIBAL j una serie de 
programes del SECONA, que en el 83 no s'hi varen po
der dedicar, perque encara í'.O estava transferit i havíem 
d'anar cumplelnentant unes coses amb les aitres. 

Respecte del pressupost ordinari, jo no sé el que 
he de dir, perque, sense cap dubte, engnany, I'esgota
rem totalment, algunes partides ja estan acabades, i si 
em diu que, l'aspecte de la qi.iestió de vehicles, és un 
procediment de tipus administratiu que ha cstat més 
llarg del que ens peusavem, pero s'bauran ele comprar, 
i es compraran enguany, i que si no hem dedicat afer 
inversions, ':-s perque no gastava pressupost, és una 
conseqüenci;~ que qua n Ji dic que s'hi ha gaslal tot, 
no li vcig :1ques1 argument que esta c1ient. De totes 
formes, li vull dir, i avui matí hem tengut b reunió 
concreta sobre aquest tema, teníem una partida de 30 
milions ele ressetes per a ajud.:s a normalització a 
cooperatives. que aquestes ajudes estan _conc1icionadcs, 
logicament, que hi hagi peticions, i que avui matí ma
teix, a pesar que el termini, em pareix que acaba dema 
o passat c\emá, dio 30 odia 31, que hem estat revisant, 
em van anur,ciar a moltes cooperatives per con'cu que 
l'enviaven, pero, en aquest moment, em pareix que en 
teníem 3 ó 4, encara, per tant, si no hi ha les peticions, 
logicament, no podem fer aquesta inversió. Esper, la 
setmana que ve, tenir-les totes, estudiar-les i fer les 
concessions immediatamcnt, és I'única partida que te
nÍem pendent, totes les aItres estan gastades o es gas
taran abans de final d'any. 

Sí que és ver, que he insistit molles vegades en 
l'acostament de l'Administració a l'administrat, crec 
que és un tema fonamental i hi he dedicat molt de 
temps i molles hores. Una de les bases que tenim, fo
namental, per a aquesta aproximació és el Servei cl'Ex
tensió Agraria. EIs Se¡'veis d'Extensió Agraria crec que 
s'esta utilitz<:nt al maxim, estan tenint la mar de con
ferencies o reunions amb ells, .io les tenc personal
ment, pero caela mes o cada dos mesos, solem tenir 
una reunió amb tots eoncentrats, per veure la seva 
actuació, donant-los tota la normativa de tipus general 
que hagi arribat, lot els tipus d'ajudes, tot els tipus 
d'informació, perquc ells continuin aquesté1 divulgació, 

El Consell Ag¡-ari, que no s'utilitza. Jo cree que sí, 
si hi ha hagut un espai ele temps entre reunions ha 
estat dUr¿1l1t l'estiu, i jo no comprenc molt el que eliu, 
qu e no se li clemana coHaboració. Potser que la seva 
demanda ele collaboració és que els assignem tasques 
concretes de gestió pagades. No, en aquest sentit, no 
és la nostnl polí1 ica fer aquestes coses. crec que la 
Conselleria el'Agricultura té suficient personal per dur 
endavant aquestes tasques, si que li encomanam ser
veis de di\'u~gació, sí que els deim que si hi ha qualque 
cosa que no fUllcioni que ens ho diguin, que li donam 
tota la infonnació que tenim ele tipus d'a}udes, del Pla 
de Sanejamcn1, elc., etc., perque la clivulguin i ha cli-

guin als seus associats, ja que vénen en representació 
de sindicats i de cooperatives, de totes les organitza
cions agraries, i creim que aquests representants el que 
han de fer, i com que vénen en representació d'un 
coHectiu, és tenir intormat tot aquest eoHectiu. Cree 
que aixo és el vehicle, el Consell Agrari, de connexió 
entre l'Administració i l'administrat, per via d'una 
serie de representants per teuir aquest dialeg que sem
pre ha estat obert, que no he taneat mai a ningú res
pecte de cap punt que es volgués tractar, i que, enele
més, jo, tots eis que he tengut a un moment determi
nat els he exposats. 

Em demana a veure si hem de fer una nova rees
tructuració de la Conselleria, ja m'ho han demanat un 
parell de vegades. Jo sempre he dit que esperava tenir 
totes les transferencies, ara les tenim totes, la de l'IRY
DA que era darrerament, i sí que l'estam estudiant, 
estam estudiant a veure si és eonvenient manten ir l'es
tructura o canviar-la. 

Respecte de les Escoles ele Capacitació, jo tampoc 
no estic satisfet de com funcionen, ho reconesc públi
cament, i estam elisposats a canviar o a estudiar, vaja, 
estudiar, ja esta estudiat a fons el sistema per canviar 
aquest sistema. Realment, en aquest moment, fan capa
cita ció agra~-ia, pero acollir-se a un pJa de formació 
professional, aques t pla de formació professional té una 
serie de prcblemes, i hem tengut bastants de contactes 
amb el Minisleri J'Eelucació i Ciencia i tenim bastantes 
dificultats per dur-ho endavant. Estam reconsiderant 
seriosament a veure si eanviam aquest sistema de for
mació profe.ssional per un sistema de f'crmació agdt
ria directament. S'está estudiant seriosament i, en 
haver de prendre una determinació, quan ho tenguem 
acabat, estuúiat, pensam consultar-ho directament, 
també, amb el Consell Agr::tri. 

Em xerra. sobre l'IRYDA, si tenim una política de 
reforma, d'estrucwr'es, quines són les probabilitats i, 
endemés, damunt Sa Mal-ineta, quantes hectarees de 
regadiu. Li "ull ser ben cIar, ben cIar, ben clar. Crec 
que l'actuació de l'IR YDA, en part de transformacions 
de regadius, ha d'anar fonamentalment cap a aigües 
depurades, únicament i exclusivament, i mentre sigui 
possible, aq'_lestes aigües depurades han d'anar damunt 
regadius exislents, no a crear nous regaclius, no a Ma
llorca, aquÍ, c'amunt consideracions de tipus tecnic, crec 
que no és el ca s, pero ~s poden discutir i en la con tes
tació, si tenc tcmps, ho farem, ara, independent d'aixo, 
ens trobávcm amb dos plans d'aigu3 do.i<;a, concreta
ment, el de Sa Marineta, que la zona declarada d'intc
res nacional, corresponia a dues parts: una que era 
entre Petra i Ariany, de 700 hectárees, i una altra que 
abr8c;:ava 2.000 hectarees que era la banela de Maria, 

., Llubí, etc. Qll~m ens varem fer dUTCC de la Conselleria, 
varem estar repassant amb el Ministeri d'Agri cu ltura, 
concretament amb l'IRYDA. la "iabilitat c'aqlle<;ts dos 
plans. Ates qL!e la inversió que es duia feta ja era forta, 
d'uns 200 mil ions de pesse tes, varem decidir només fer 
el de Petra i Ariany, de 700 hectarees i rtbandonar to
talment l'altre. P¡::r que varem decidir aixo? Per un 
parell ele motius: primer ele tot, ens intcressava con
cretament tenir una superfície un poc important, inde
pendent de <:Í .ia s'havien fet unes despeses, que és el 
que ens va cbligar a continuar, tenir l.lns regadius mo
clers, pentur~' dels millors que hi haura ~n aquells mo
ments tecniCé'ment, 10ts, amb circuIt tancat, xarxa per 
degoteix, etc., etc., amb ordinador, perque el'aquesta 
forma fos un exemple el'altres zoncs de n~gadiu que es 
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poguessin mirar í millorar les seves tecniques de re
guiu, amb el valor corresponent d'aigua. 1 varem .seguir 
en aquesta Hnia, i aquesta esta subhastada i es fan les 
obres. He dit que n'hi havia una altra, que era la zona 
de Son Mesquida, pero aixo era una qüestió d'ordena
ció, d'explot<1cions, vaja, de concentració parceHaria 
que hi duia un pla de regadiu, em pareix que són de 
80 hectarees que es feia també amb el mateix sistema, 
i aqueixes són les dues úniques obres que ja estaven 
comen<;ades i tenien una inversió forta de regadius amb 
aigua subterrania. Per la nostra part, no pensam en 
absolut, i ho he dit públicament moltes vegades, con
tinuar amb aquesta política de regadius. Crec que esta 
concretada ¡'actuació de l'IR YDA. 

No vull oblidar, també que endemés d'aquesta 
actuació sohre regadius, concretament, tenim una zona 
declarada d':Jrdenució d'explotacions, que és la zona de 
Menorca, que ens varem trobar ja en una primera fase 
d'obres, que era ele carreteres, de caIuins, vaja, con
cretament acondicionament de camins rurals, que s'esta 
fent, s'ha comen¡;:ada ja, i que hem de fer immediata
ment, i ha estat iniciat, l'estudi de la segona fase, que 
no volem que concreti més en camins, creim que hi ha 
uns aItres problemes d'estructura i d'equipament que 
són molt més ímportants, entre aquestes, es poden con
siderar l'electríficació rural, la xarxa d'aigLies depura
des i les cODlunicacions telefoniques, en Hnies general s 
li vull dir quina ha estat la política de l'IRYDA en 
aquest sentit 

Sanitat animal, aixo també és un assumpte que 
hem discutít nosaltres dos moltíssimes vegades. Primer 
de tot, li vull dir, qUaIl m'ha plantejat, i li torn repe
tir Wla altra vegada, les necessitats del menescal, quan 
hi ha un malalt. Són dues coses distintes. Una cosa és la 
sanítat pública o de massa, que és de la que té la com
petencia l'AJministració, de detectar unes plagues a ni
vell d'una sanitat global, i l'altra és la sanitat clínica, 
que diguem, concretament a un menescal, a un animal 
malalt que té la necessitat d'un menescal. Aixo és una 
cosa completament distinta, en aquests moments, com 
esta organitzat, i de moment no ho pensam canviar, en 
aquests mO!r.ents, i ja li he explicat els motius per 
que era, és que els menescals, quan tenguin una missió 
específica de curar un animal o atenclre unes explota
cions, és un servei de professió liberal i s'han cl'orga
nitzar entre ells. Aixo no vol dir que no es faci alguna 
cosa, pero sota la responsabilitat deIs agricultors, o deIs 
ramaclcrs, en aquest cas, estam fomentant les agalpa
cions de defensa sanitaria, que obligatoriament, i tenen 
ajudes per él aixo, han de tenir un menescal propi per 
atendre aquestes coses. 

Sobre el cens de ramaderia, si ha disminui"t, sí ha 
disminult i cree que tots sabem per que, vaja, fona
mentalment, inelependentment de la cosa metereolügi
ca, de la manca ele pluja i ele la manca d'alimentació 
per un aspecte de preus, aixo és evident que ha dismi
l1u"it. Nosaltres duim un programa ben clar, i des
prés en un moment diré les quatre líni~s ele política 
agraria, si é~ que tenc temps de dir-Ies, ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Cow'l:'llcr, no tenclra temps. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Ho sen1: moHo pero nosaltres dins b política ra

madera ana,r:. fonnmentalment, a un<1 ramaderia d'alta 

qualitat geaetica i, endemés, d'una sanitat compro
vada. 

Pesca. Els 4 i míg milions d'arts menors, ja estan 
adjudicats a .continuar l'estudi que s'havia programat 
i que tenia la seva parto 

El de talles mínimes, o sigui, la conservació de re
cursos, és e,-ident, vaja, jo crec que, pentura, som de 
les primere!o: Comunitats, i ja fa estona que estam tre
ballant en aguest assumpte. Li he dit moltes vcgades 
que tota la política, tota la Liei, totes les ordres que 
s'hagin de donar, si no hi ha un sistema de vigilancia i 
compliment il0 selveixcn per a res. Hem intentat mUI1-
tar un servei de vigilancia, s'han fet les oposicions 
aquests dies, tenim ja els inspectors, es tara el reci
cIatge, i imn~edia~ament es posara en marxa, indepen
dentment d'aixo hem demanat la coHaboració a tots 
e1s servicis d'inslwcció de mercat, tant de l'Ajuntament 
de Palma, que, he de dir aquí, per la seva preocupació, 
que ha dut a terme, com als altres se¡-vicis de la Co
munitat. 

Moltes g,-acies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grácies, Sr. Conseller. 
Sr. Diputat, vol replicar? 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Gracíes, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La ve

ritat és que voldria comen¡;ar pel que no he acabat 
abans, perql:e li. estava xerrant de la preocupació de 
les talles minimes, i sí que li voldria deix3r clar, i eles
prés in tentar contestar-Ji el tema. 

El que em preocupa en concret, en aquest tema, és 
que hi ha una normativa estatal i amb dues o tres 
normcs que ba dictat la Conselleria pare ix que perillen 
aqueixes talles mínimes, vos tes varen dictar una nor
mativa ele la pesca del gerret a menys de 35 metres, 
aqueixa normativa crec, i per aixo 1i voldria demanar, 
quins estudis tencn fets, crec que pot ser perjudicial 
per a altres especies, i per aixo li voldrÍ:-t demanar si 
pensen conLnuar prorrogant aqueixa normativa cada 
any, deis 35 metres, després quins estuclis ha elaborat 
per a l'any 1985, per saber si el permÍs [lue ha elonat 
durant aquests aItres anys per pesca de gerret a fons 
inferíors de 35 metres no ha estat fent malbé a d'altres 
especies, i c'esprés, quines garanties té que aqueixa 
pesca a menys de 35 metres pugui ser perjudicial, pugui 
servir per augmentar la pesca de torts, esparralls, es
carpores, i cl'altres peixos de premer, de preu elevat 
en el mercat en e1s seus llocs de cria i en detriment 
ele l'establiment de la seva pesca. 

Bé, voliz:. aban,; el'entrar en la seva contestació, que 
m'intentas contestar aqueixes preguntes i també la 
preocupació que tenc o que existeix de la talla mínima 
de l'adracoc, del "boqucrón», que pareix que han exis
tit unes peticions que es davallas la talla que esta en 
9 centímctres, a 5 i a 7, que em contestas el ConseIler 
que pensa sobre aquest tema. 

Pcr contestar-Ji 81 que ha dit bé, mir:, Sr. Con se
!ler, els números, pentura no els miram igual, perrJ si 
en el Fons de ComDensació Interterritorial que vost(~S 
hi destinen ]09 milions de pessetes, praclicament diu, 
en aquesls moments, cosa que segons les dacles que 
tenilll no és així, .ia tenen gastat el 100 %, que tan els 
50 J1lilions c¡ue varen tornar a la Conselleria d'Obres 
Púb!iques, i que fan d'altres partides que estan obertes 
i no s'han gastaP Aixo és així, i així voste ens ho va 



DIARI DE SE'SSIONS / Núm. SO , / 29 de novembre del 1985 1543 

donar, no estan gastats, no digui que ho esta complint 
aquest tema. 

Després el tema que esta complint els pressuposts, 
bé, jo li diria, amb un exemple que ens ha posat, vos
tes varen destinar, i amb el nostre vist-i-plau, 30 mi
Hons per a l'ajuda de la normalització de productes 
agraris, l'estrany d'aquest cas és que els primers 7 mi
lións que han bestret d'aquesta partida, han estat 7 
milions que no han anat per inversió a aixo, sinó que 
han anat per subvencions a I'exportació de.la patata 
a ... o a paisos africans, 7 milions que eren per a 
inversions els han bestret i els han posat a subvencio
nar l'exportació de la patata, si d'aqueixa manera com
pleixen el pressupost, clar, si d'aqueixa manera totes 
les partides intenten fer el mateix, jo crec que sí, que 
a final d'any hauran gastat, pero és que el pressupost 
de poc els haura servit. 

Després, el tema de I'IRYDA, d'acord, ho hem dis
cutit moltes vegades, o d'altres vegadcs ho hem discu
tit i, en aixo sí que e:>taríem d'acord, pero, de totes 
fom1es, en aixo esta donanL pass es de cego, perque 
que digui que vol posar les aigües residuals a disposi
ció el'aquestes zones que ja són de regadiu, pero tret 
del Pla de Campos, que és un Pla que no esta dins les 
sevcs competencies, quins altres plans esta estudiant 
la Conselleri2. per fer aqucixes, perque aqueixes aigües 
residuals no se'n vagin a la mar o no hi destincm uns 
doblcrs i després se 'n tornin anar, que esta fent la 
Conselleria per aixo? 

El tema també de la inversió en pesca, bé, sí, el 
tema deIs doblers del Fons de Compensació Interterri
torial, 15 milions a ECUIBAL, sí, en aquests moments 
ECUIBAL esta ben dotada, pero a ECUIBAL, segons 
sembla, li falta una direcció política que ha de fer en 
aquests mO!llcnts. Que ha de fer en aquests moments? 
En aquests moments, la Consdleria i la nostra Comu
nitat ha presentat cap programa can'. al Mercat 
Comú per acollir-se als famosos 40.000 milions de pes
setes o 30.000, la quantitat exacta no la sé, per pro
grames en concret? Ha dissenyat cap programa, tant 
en Agricultura com en Pesca per poder-se acollir al 
fons del Mercat Comú? 

És dir, totes aquestes qüestions, i no entrant en 
política general, perquc entrar en política general és 
predicar el que vaste sempre ha predicat, pero les pe
tites coses, que és el seguiment de la -gestió que voste 
fa cada dia, estan a I'aire, perque fa elos anys i mig 
que xerram ele sanitat animal, fa dos anys i mig que 
xcrram deIs serveis deIs menescals , ab2.ns, un Conse
ller ha dit que estam estudiant reformar-ho, en aquest 
moment, vos te diu que no. El Govern es posara d'acord, 
pero, aquestLl és la realitat, voste diu que no, un Con
seller abans ha di1 que l'estaven estudiant, i totes les 
altres qüestions que ha anat exposant que l'informació 
no arriba i tal, en aquests llloments diu ara sí, ara 
estic plante,iant reestmcturar [a Conselleria, fa dos anys 
i mig que s 'esUl plantejant la reestructuració de la Con
selleria. Jo, el que li dic és que política general, pro
grames, no en tenen vostes, i la gestió que fan cada 
dia és una gestió que mereix molt de ser més o man
co, qualificada de regular, 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes ¡;'Tacies, Sr. Diputa t . 
Vol con1rarep1icar, Sr. ConselIer? 
Disposa de cinc minuts. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Moltes gracies, Sr. President. Vull comen<;:ar pe! 

final de tot el que m'ha dit, per les gestions de cada 
dia. Les gestions de cada dia responen a una serie de 
programes que es diuen d'una actuació política, d'unes 
idees ben cIares que les hem discutides mol tes vega
des i que aquí, haver-li de contestar concretament 
la seva InterpeHació oral, no he pogut contestar la 
global, que era la interessant, de totes fo!'mes, l'he ex
posada ja, públicament, i hem tengut una serie de de
bats concrets sobre política general. Vol dir que- sí, 
que les gestions aquestes corrcsponen a aquestes Bnies. 

1 tornem anar al principi, vol dir a continuar la 
InterpeHació anterior. En que em bas quan feim qual
que decret sobre la norma de l'aladroc i sobre el ger
rel en fons ele d'aixo. Sempre, sempre, quan tenc qual
que problem8, d'aquests lipus, conseqüenc:a e1'unes pe
tieions ele les confraries de pescaelors o deIs distints 
scctors de pesca, que formen part de les confraries, el 
que faig, immediatament, és demanar els informes cor
responents a l'Institut Espanyol el'Oceanografia, que és 
l'Inst itut Tecnic carresponent el'Jnvcstigació i d'Orcle
nació n~cnica de la Mar. I, endemés, tenim un con ve
ni firmat, qL,e també se li dóna, i csla en el Pressu
posl, una s0rie d'ajudes, perque pugui atendre totes 
aquestes consultes. Vol dir que si s'ha autoritzat la 
pesca del gerret a fons de 35 me tres a uns moments 
determinats, ha estat perque hi havia uns informes de 
l'Institut el'Oceanografia que permetien [el' aixo, i igual
ment el de l'aladroc. Sobre aixo ,-uJ] entrar, nomé.s un 
momentet, perque no queda més lemps, a explicar un 
poc la problematica del sector ele SERGO, sabem tot 
com és, és, pentura, el sector més poc preparat tecni
calJlent, més debil economicament i que endemés, la 
seva flota pesquera, eb vaixells no rcuneixen condi
cions. S'ha el'afrontar una reforma total c.el sector ele 
SERGO. No esta, en aquests moments, 2, les nostres 
maris, pero són unes inversions molt fortes que h an ele 
renovar tota la flota, amb plans, a llarg termini i que 
s'esla negociant amb la Sub-Secretaria de Pesca. Per 
tant, hi ha un moment que tates aquestes famílies es 
troben que no tenen menjar, vaja, no poden sortir a 
pescar i se'ls pot tenil' una consideració, i aquesta con
sieleració mentre no afecti els recursos, mentre no va
gin a unes especies, com és l'aladroc, que és un peix 
blau, migratori, etc., i que no hi ha probJemcs, en 
aquests moments de conservació, perque n'hi ha sufi
cient es poI" utilitzar aixo a 1l10ments detenninats, 
igualment el elel gerret. Precis"mcnt avui, concreta
ment, hi ha una taula raciona sobre el proble ma del 
gerret, el gerl'et és un pe ix que té unes cpoques, una 
epoca és femella i eH mateix després es converteix en 
mascJe, i S'h:-1 d'estudiar el moment oportú per no afec
tar la reproducció, avui mateix s'esta discutint aixo, 
les J ornades, que són unes reunions entre tccnics i eIs 
mateixos pescadors, ens clonaran unes recomanacions 
que haurem d'acceptar. 

Hi ha una qüestió q'ue sí que la vull dir aquí, per
que l'he dit" públicament i avui mati també se m'ha 
demanat, sobre els 30 milions, si hem dedicat 7 mi
lions ele pessetes él una a!tra actiYitLlt que no era la 
110rmalització, encara que pugui, el concepte, que cons
ti, el concepte pressupostari ho aelmel, perquc ¡;ón 
transferencies, no estava especificat, era una obligació, 
un poc moral, meva, que jo havia dit que anava dedi
cat " Llixo, J, cOllcretament, 1i h e dit, i contjnu mau
tenint la paraula, que, si h i ha peli ,'i ons ~uficients per 
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aplicar les subvencions a les indústries, per arribar als 
3U milions de pessetes, aquests 30 milions de pessetes 
hi seran, farem Wl traspas d'una partida a 1'a11ra, que 
ara no s'ha fet, perque aquesta partida era adequada a 
aixo. Vol dil que aixo, que consti que va en aquest 
sentit. 

Respecte de l'IRYDA, d'aigües depurades, que no
més ana ven a nou regadius, vaja a regadius existents 
í no a nous. Bé, jo ho he dit, eoncretament, per les 
obres que hem de fer, grans obres de tipus de Plans 
Nacionals, he dit fonamentalment, aixo no vol dir que 
hi hagi petits regadius nous, que s'hagin de fer a un 
poble qualsevol que tengui una depuradora, Inca i tot 
aixo, que no hi hagi a prop cap regadiu existent i p e] 
volum d'aigua que es depura no sigui economic ni ren
dable dur-la a grans distancies per anar a un regadiu 
existent, a mi em pareixia, en principi, un poc absurd, 
ho die, en principi, dur l'aigua, per exemple, que es 
depura a Inca, que sera poca, dur-la a Sa Pobla o a 
Muro, crec que és millor, encara que no hi ha cap re
gacliu regar aquestes coses de prop, a uns terrenys de 
prop. 

Em diu del p~-ograma d'ACUIBAL. Aquest progra
ma d'ACUIBAL sí que és una cosa que esta perfecta
ment estudiada, esta presentada a Madrid, no vul! aquí 
ara introduir si h2. estat ben acceptat o no, voste sapo 
que sí, i que, sense cap dubte, s'ha proposat, com 
a programa al Mercat Comú. Esta proposat, que s'apli
qlli o no, ja no depen de mi, perque pareix, en aquests 
moments, segons les manifestacions que he sentit, no
més per televisió, que només anava a una part deter
minada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de les seves intervencions 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

ció? 
,BIs aItres Gnlps Polítics, volen fixar la seva posi-

Esquerra Nacionalü'ta-PSM té la paraula. 
El Sr. Ramon Orfila i Pons. 
Disposa de cinc minuts. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs, Diputats. El Grup d'Es

querra Nacionalista-PSM ha mantingut sempre, coinci
dint amb els companys del Grup Socialista, que el Con
seller, Sr. Simarro, era un bon funcionari, eficient, co
neixedor deIs temes del seu sector, en línia directa 
amb la majoria d'Alts Carrecs del Ministeri, i jo afe
giria que amb una actitud summament respectuosa 
amb el paper que han de jugar els Consells Insulars a 
la nostra Autonomia. Pero, aquest fet que seria posi
tiu en el cas d'un alt funcionari, posem pel cas, té, 
connotacions c1arament nega tives quan la feina que 
s'ha d'afron tar no és aquella que la gent coneix com 
l'anar fent del funcionari, sinó la necessitat de donar 
sortides als problemes evidents en que es troba el 
sector primz'.ri, la solució deIs quals no radica amb 
l'aplieació més o manco correcta del que diu un but
lletí oficial, no és ja un problema ele saber o no arra
bassar de l'Administració Central subvencions més o 
manco sucoses per després repartir-les amb desigual 
fortuna, justícia, objectivitat, es tracta, logicament, 

el'encarar-se als problemes, ser capa~ de ter un diag
nostic científic, tred, de la situació i amb uns objec
tius a mig i llarg termini clarament establerts assen
tal' les base~ d'unes actuacions correctores en alguns 
ternes i de refor-; a uns altres. 

És el que no ha sabut o no ha pogut fer la Con
selleria d'Agricultura, l'activitat de la qual és avui ob
jecte d'aquesta InterpeHació. Aquest és el vertader pro
blema de la Consclleria. I, p ermeteu-me valorar, breu
ment, alguns ternes de la política general, crec que és 
aquesta la important, que pretén impulsar la Conselle
ria d'Agricultura i que pensam que és equivocada. 

1 comen<;am per la política forestal. No n'hi ha 
prou, Srs. i Sres. Diputats, de dur una política sub
vencionadora de les propietats en riquesa forestal, ten
dent a millorar o, fins i tot a controlar, i s'ha fet poc, 
les activitats abstractives . No hem vist per cap banda 
una analisi serios a de la situació forestal de les Illes, 
malgrat la bona volwltat del SECONA i la bona feina 
que fa. Una analisi que definís objectivament com 
combatre la progressiva eliminació de les zones bos
coses, víctiTIleS d'uns incendis massa vegades provo
calS, combatuts amb mitjans precal-is, pobres, i amb 
una absoluta mancan~a de mesures precaut6rie5 que 
han dut que els nostrcs boscs siguin avui UI1S llocs 
intransi tabIes per l'acwTIulació ele cleixalles, branca tge 
sec, gracies al manteniment irresponsable d'unes nor
mes, pel que fa a tales que permeten despullar l'ar
bre dins el COSC, i convertir així, aquest en un polvori 
de resines acumulades i branques seques que cremen 
com a estopa, a la més petita rispa. 

La política, o hauríem ele rallar de manca de po
lítica que esta permetent que s'eliminin absurdament 
vegetacions 2rbustives i forestals autoctones sen se cap 
mesura precautoria, que es permet considerar l'ullas
tre, especie autoctona, fortament integrada dins el pai
satge de Menorca, com una especie sense interes fo
restal i, per tant, sense cap classe de protecció davant 
les tales. Pero no deixem que els arbres ens impedei
xin veure el bosc ele problemes d'aquest sector prima
ri que, curiosament, tots qualificam com el més des
afavorit i més negativament afectat per la propera en
trada al Mercat Comú. 

Temps t~ndrem de parlar-ne, quan discutiguem la 
Proposició no ele Llei que derna presentara el Grup 
el'Esquerra Nacionalista, demanant la necessitat de la
borar una Llei de Boscs per a les Illes. 

El sector pesquer és un deis que més poca aten
ció ha rebut a les Illes. Hem sostingut sempre que la 
problematica pesquera de les Illes no era prou greu 
com per fer impossible una actuació decidida de l'Ad
ministració amb objectius ordenadors, hem defensat i 
proposat davant la Conselleria de Pesca, d'aquesta Co
munitat, la urgencia en l'elaboració d'un pla el'ordena
ció pesquera. Un pla que racionalitzés l'esfor~ abstrae
tiu i dosifiqués en mesures de control estrictes aquest 
esfore;: en raó deIs límits que ens marquen uns recur
sos for<;osament limitat ::; i sabuts, amb l'explotació deIs 
quals ens pot dur, perfectament, a una situació d'es
gotament irreversible que produiria unes conseqüen
cies ecologiques i també socials, que ara podríem evi
tar. I no volem dubtar de la dificultat que entranya 
una actuació d'aquesta envergadura, és per ac;o i ho 
hem dit en una frase, potser era un mos massa gros 
per les barres d'aquest Govem, que hem proposat tam
bé l'aplicació d'experiencies pilot, que limitessin l'abast 
d'aquesta ordenació a una ina concreta, hem proposat 
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l'ina de Menorca, amb manco esfon;: abstractiu i amb 
l'experiencia obtinguda, estendre-ho a la resta. No hem 
vist la voluntat d'afrontar aquest tema. 

Hem constatat, amb motiu del debat sobre l'entra
da en el Mercat Comú, com es considerava el sector 
lleter com el més negativament afectat per aquest in
grés a una Comunitat d'Estats fortament excedentaris 
d'aquest producte, se'ns ha dit que l'índex de greix de 
la Het que aquí s'obté, esta molt per davan de la mit
jana europea, s'ha firmat que la promoció de la llet 
pasteuritzada era una possible solució a la forta com
petencia que ens arribara, que s'ha de millorar la qua
litat genetica, morfológica del nostre bestiar, que s'ha 
d'augmentar la producció litres vaca/any, sanejar con
venientment una ramaderia que, per una vegada en la 
vida, pot aprofitar, a favor seu, el fet insular que tan
tes vegades li ha estat un greu obstacle. Que s'ha fet 
de tot a'c;:6? Jo pens que ni tan sois s'ha informat de 
forma suficicnt els nostres pagesos, que ara es troben 
davan! del fet que el preu de la llet té molt a veure 
amb l'índex de greix i protei"na, sense que ningú de 
l'Administració Aut6nomica no els hagi informat con
venientment com aplicar mesures correctores, ja siguin 
alimenticies, saniUlries o ele millorament de raca. El 
ja famós milió ele promoció de la llet pasteuritz;da no 
deixa de ser una inversió ele 65 centims per vaca re
productora de les 15.000 que tenim a Menorca, en apli
car-ho a les Illes més que d'insuficient, m'atrevesc a 
qualificar-ho de rialles. 1 veim com no s'afronta el sa
nejament d'una manera prou decid~da, - malgrat la vo
luntat cooperadora deIs ramaders, que ban demostrat 
que si se'ls explica convenientment, saben reaccionar 
de forma positiva, sanejar vol dir fer net, i per acon
seguir-ho necessitam eliminar el degotís que ens ve de 
fora i que ernbruta novarnent, a.llo que acabam de sa
nejar. Vol dir decisió, inversió i capacitat de convenci
ment a aquells que ens han d'ajudar, que han de col
laborar amb nosaltres. 1 vol dir entendre que jugam 
contra rellotge. 1 consti que és un deIs temes en els 
quals és ver que ha actuat millor la Conselleria. 

Malament enfrontarem, Sres. i Srs. Diputats, -i 
acab, Sr. President- la modemització del camp si l'Ad
ministració que dedica cents de milions, 900, en con
cret, molt ben gastats, per aItra banda, a sanejament 
del litoral, és incapac;: de dedicar-ne, no més de 40, a 
l'electrificació rural, i una vertadera miseria destinada 
a millorar la vivenda rural amb curioses utilitzacions, 
endemés, que ens ha dut a poder comtemplar fenO
mens tan ins.o1its com aquell d'un home muntat da
munt un bany. 

,El mandat constitucional d'atendre especialment la 
modernització i desenvolupament de l'aaricultura ra
maderia i pesca passa, entre altres coses~ Sr. Sim~rro, 
per efectuar un esforc;: inversor per part de les Admi
nistracions Públiques, en aquest sentit, voldríem veure 
una actitud "!TIolt més decidida de la Conselleria que 
no s'ha tingut fins ara. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. 

EL SR. ORFILA PONS: 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Pel Grup Popular, 

Passam al punt següent, que és la darrera Inter
peHaclO ... 

.t'erdó. 
bl ::'r. Andreu Mesquida, del Grup Popular té la 

paraula. 
Ulsposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. ME~',QUIDA GALMES: 
Sr. PreslGent, Sres. i Srs. Diputats. Pel que fa re

ferencia a la Imerpeaació del Grup Parlamentan So
ciausta, sobre la polÍtlca agrícola, ramadera, forestal i 
pesquera del Govern de la Comunitat Autónoma, el 
Grup Popular vol fixar la seva posieió donant suport 
a allÓ mamfestat pel ConseHer d'Agricultura del Go
venl de la Comunitat Autónoma. L'atlrmació que es t'a 
en la Interpel-lació que el Govern de la Comunitat Au
t6noma no té cap lmía política quant a la Conselleria 
el'Agncultura. jo crec que, almanco, és gratuita i de
magogica, perque basta fer Ulla anaJisi un poc exhaus
tiva, un poc él ions deis ~eus programes per veure quina 
és, ben clarament, la seva lima política. Programes 
que tal vegada, el representant del Grup Socialista ha 
dit aquí, que tal vegada no estaven desenvolupats, real
ment és ver que no hi esLan tots, pero estan comen
c;:ats i, si no estan acabats, al final hi estaran tots. Bas
ta fer una analisi el'aquests programes per veure quina 
és la seva política, la seva línia política impulsora 
de la formació deis joves agricultors, experimentació 
de noves tccniques, instaHació de nous regadius amb 
aigües subterranies i depuracles, el programa ACUIBAL 
com a experimentació de l'alta cultura marina. 

Es pot dir que e1s objectius de la seva linia polí
tica, pel que fa a l'agricultura, objectius que, logica
ment, han derivat en uns programes concrets, ha es
·tat ben clarament incrementada la rendabilitat de les 
explotacions, introduint noves tecniques, potenciant la 
producció agrícola i l'ús de les noves varietats tccni
que s de cultiu i tractaments, camps d'experimentació 
de farratgeres leguminoses, etc., i lluita contra les pla
gues amb nous productes fito-sani taris herbicides amb 
lluita contra la processionaria a base de fito-hormones, 
i tot aix6 amb un pressupost superior als 35 milions 
de pessetes. 

Pel que fa a la ramaderia, la línia política ha ten
gut un objectiu ben cIar, un objectiu d'aconseguir una 
ramaderia d'una cabanya d'alta qualitat genetica. Per 
aix6, s'han submir,istrat més de 14.000 dosis seminals, 
per a la miaora genetica de la cabanya ramadera, el 
que ha fet que avui aquesta cabanya ramadera estigui 
a l'altura de qualsevol nació europea quant a produc
ció de llet i quant a producció de cam, 

També ha tengut com a base fonamental eliminar 
., una serie de malalties que afecten la nostra cabanya, 

com és la tuberculosi i com és la bruceHosi, s'ha pro
cedit, amb els seus programes, a la vacunació contra 
la bruceUosl, també a l'erradicació d'aquesta malaltia 
i a l'erradicació de la tuberculosi, per aixo slha11 
sanejat tots aquests animals i s'han detectat positius 
a tuberculosi i a bruceHosi, s'han sacrificats i s'han 
subvencionat adequadament. S'han potenciat també 
productes per a la lluila contra els parasits, tant in
terns com externs, s'ha potenciat la rac;:a aut6ctona de 
l'ovella mallorquina, mitjan<;:ant subvencions, mitjan
<;:ant la compra de distintes anyelles a fi de poder-les 
millorar i poder-les introduir als ramaders, els que vul
guin incrementar la ra<;:a mallorquina a base d'aques
ta ovella nostra, mallorquina, que tantes qualitats té. 
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S'han fomentat també les associacions agraries per 
a la comercialització en comú, així com l'adequació de 
les instaHacions per a la normalització de productes. 
Ens ha dit ben dar el Conseller que aixo és en marxa, 
aquesta normalització de productes, aquestes subven
cions van a les. cooperatives, és una línia que esta ober
ta i esperam que al final aquestes cooperatives hagin 
soHicitat els credits suficients i les subvencions sufi
cients per poder establir els seus locals adequats per 
complir la nova norma de normalització de fruites i 
hortalisses. 

Pel que fa a la política forestal, la seva línia po
lítica ha estat ben clara de cara a la potenciació deIs 
boscs, especies animals i la repoblació forestal, incloent 
la compra de S'Albufera. S'ha fomentat també l'aprofi
tament d'aigües subterranies amb una superfície supe
rior a unes 700 hectarees, així com també l'aprofita
ment d'aigües residual s a Mallorca, concretament a 
Sant Jordi, amb un pressupost superior als 7 milions 
de pessetes. 

Pel que fa a la capacitació i divulgació, la línia po
lítica seguidr, ha estat clarament de dotar l'agricultor 
d'un assessorament tecnic permanent, divulgar noves 
tecniques ele cultiu, divulgar resultats el'experiml'!ntació 
i capacitar 13 joventut rural en els Centres de Capaci
tació Agraria i Agencies d 'Extensió Agraria. 

1, finalmcnt, pel que fa a la política pesquera, la 
línia polítiC3 ha anat dirigida a l'orelenació pesquera, 
vigilancia, cultius marins i foment d'activitats indus
trials, amb lIns pressuposts superiors al 11 milions de 
pessetes. S'han fet jornades ele pesca, ajudes a confra
ries de pescadors, millora de l'estació de Cultura i 
ajuda a la construcció d'una depuradora de musclos. 

Si després d'aquesta exposició i el'aq L1esta analisi, 
a fons, deIs programes que ha dut a terme o que esta 
eluent a terme, en aq.uests moments, la Cons~lleria 
d'Agricultura del Govern Autonom, senyors Socialistes, 
vostes contiruen client que el Govern no té cap línia 
política, ja em diran vosses merces que és una línia 
política. 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

II.-3) 
Passam él la óarrera lnterpeHació del dia d'avui, 

que és la relativa al cessament i nou non,enament elel 
Conseller d'Obres Públiques. 

Sra. Secretüria, vol procedir a la lectura de la ln
terpeHació? 

LA SRA. ,ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Sobre E'l cessament i nou nomenament del Conse

Iler el'Obres Públiques.-
EIs mitjans ele comunic:lció de les Illes Balears a 

les scves eelicions i programes deIs dies 11 i 12 de no
vembre han infomlat de la dimissió presentad:l pel 
Conseller el'Obres Públiques i acceptada pel President 
de la Comunitat, succei:des dies abans. Han informat 
també que, resolts pel Sr. Saiz Gomila uns assumpfes 
privats, incompatibles amb la seva condició de membre 
elel Govern, aquest se¡-ia immediatament tornat a no
menar Conseller d'Obres públiques. Aquestes darreres 
informacions han estat amb posterioritat avalades pel 
Servei de Premsa de la Presidencia del Govern i pel 
mateix President Cañellas, que ha manifestat haver-hi 
raons humanitaries que justifiquen la seva decisió. 

Les actuacions esmentades, ocultades pel President 
a l'opinió publica i al Parlament de les Illes Balears, 
constitueixen a més d'un greu incompliment de la Llei, 
un indiscutible dcscredit de les institucions democra
tiques de la nostra Comunitat. Una vegada més, l'exer
cici de les funcions presidencials ha estat condicionat 
pels interessos personals deIs propis membres del Go
vern, que han primat sobre els deures públics volwlta
riament assumits. 

El President ha abusat, en defensa d'interessos ine
quívocamen;- privats, de les facultats que l'Estatut i la 
llei li assignt:n, ha jugat premeditadament amb les se
ves més alteó: funcions, tornant a posar de manifest el 
seu incorregible sentit patrimonial del poder polític, 
que només el Parlament i el poble li han conferit. Un 
poble que assisteix atonit a les maniobres i cabrioles 
que, en exclusiu benefici propi, tealitzen uns gover
nants incapa<;:os de posar-se els més elerr.entals límits 
etics en l'exercici ele les seves funcions públiques. 

Bs per aixo que el Grop Parlamentari Socialista 
interpeHa el President de la Comunitat Autónoma, per 
tal ele deba/re les decisions adoptades en relació al 
cessament i liOU nomenament del Conseller eI'Obres PÚ
bliques». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes ~racies, Sra. Secretaria. 
Té la paraula, pe! Grup interpeHant, el Portaveu del 

Grup Socialista, el Sr. Joan Francesc Triay Llopis. 
Disposa,. Sr." Diputat, eI'un temps de quinze minuts. 

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

Pensavem. e:opcravem que després deIs intensos debats 
de I'any pasast i de comen<;3ment d'enguany, sobre sub
vencions agdcoles, comercials, inc!ustrials, investigació 
de les vinculacions elel President amb les famoses cons
tructores, subvcncions olivareres, etc., el Govern, el Pre
sielent, cncara que mai no hagin reconegut el més petit 
error, n'haurien tret les c\egudes conseqüencies i que, 
per fi, podríem dedicar el 100o/G de la nostra actuació 
a exposar i a debatre les diferencies, pro fundes dife
rencies que separen la política del seu Govem, d'Alian
<;:a Popular, de Coalició Popular, de la que e1s socialis
tes propugnam. Deixant definitivament darrera els de
bats sobre corrupcions, sobre nepotismes i amiguis
mes, amb l'aplicació deIs for<;:osament limitats recursos 
públics. Fets i actuacions que tan mal fan a les insti
tucions, a totes, pero molt especialment a les joves 
institucions de la nostra Autonomia, tan escassament 
arrclada encara cn el nostre poble. 

L::l.lnentablcment, el Parlament ele les Illes Balears 
cs veu obligat, altra vegada, aVut. a debatre actuacions 
que no tenen un caire ideológic, que no responen a 
visions discrepants pro!1ies elel pluralisme polític con
sagra! pe¡" la Constitució. sinó a discutir sobre fets que 
posen en entreelit el con-ecte ús elel poder, I'indi scuti
ble primacia dcls intercssos gencrals sobre els interes
sos particubrs j privats, la bonJ. fe i la moral pública, 
com a direc/rius de l'exercici de les funcions institu
cionaIs. 

Els ConsclIcrs, per 1 'article 32 ele la Llci ele Re
gim Jurítlic de les Illes Balears, són incompatibles amb 
I'excrcici de la FUJlció Pública. No entraré aquí a \'0.10" 

rar si el Conseller d'Obres Públiques, en ús de la seva 
titulació c1'Engillyer ele Camins, Canal s i Ports, podia o 
no particip:-tr en el concurs de mcrits per cobrir la 
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pla<;a d'Enginyer de l'Ajuntament de Calvia, si aquesta 
per disipació estava inclosa o no dins la incompatibili
tat que la Llei estableix per a l'exercici professional. 
A<;o ja ho diran, ja ho diHucidaran, perda, els Tribu
nals, si qualt]ue interessat recorre la decisió municipal. 

El que motiva aquesta InterpeHació !;ón les actua
cions de duE'S institucions de la Comunitat Autónoma: 
el President i el titular de la Conselleria d'Obres PÚ
bliques, en relació al cessament i nou nomenament 
d'aquest darrer. En primer lloc, el caractE'I d'assumpte 
privat que s'ha pretes donar al cessament i nou nome
nament del Conseller, separant els efectes deIs Decrets 
corresponen!.s de les seves dates de pubFcació, a més 
de denotar un incorregible sentit privatista, patrimo
nial del podér polític, emanat d'aquest Parlament i del 
Parla1l1ent de la Nació, constitueix una clara infracció 
legal. L'article 41 de la Llei de Regil11 Juridic, en plena 
coherencia amb la Legislació Estatal, ha estab1eix taxa
tivament: els Decrets no produiran ef'ectt~, jurídics de 
caracter general fin s a la seva publicació i entrada en 
vigor. En cor:seqücncia, el Decret ele cessament elel Con
seller no ha pogut proeluir cap efecte jurídic abans de 
la seva publicació, i ja que la publicació del nou no
menal11ent i del cessament varen coincidir en el But
lIetí Oficial ele la Comunitat Autonoma ele 20 de no
vembre, m ai el Se Saiz no ha deixat de ser Conseller 
d'Obres Púb1iques del Govem de la Comunitat Autono
ma de les Illes Balears i, per tant, mai no ha c\eixat ele 
ser incompatible amb l'exercici i amb !'accés de la 
funció pública. Tampoc mai no ha pOgUi, el Sr. Con
seller el'Economia, fer-se carrec de la Conselleria 
el'Obres Públiques, perque la simultaneltat elel cessa
ment i nou nomenament no ho han fet possible, i qual
sevol decisirJ que hagi pogut prenelre o aeloptar esta 
mancada de validesa. 

Pero, Sr. Presielent, encara que s'haguessin com
plert les formalit2.ts, que com hem vist no s'ha fet, 
s'hagués publicat a tel11ps el cessament del Sr. Saiz, 
hagués el Sr. Saiz pres nova possessió el dia ele la pu
blicació o posterior elel seu nomenameot, en una pa
raula, s'haguessin complert els més escrupolosos for
mulismes, avui ens trobaríem igualment aquÍ, interpeI
lant el Presiden t de la Comunitat Autonoma, sobre les 
motivacions d'un exerClCl tan peculiar, tan anor
mal" tan arbitrari de les funcions presidencials, 
com ha estat el cessament del Conseller d'Obres 
Públiques per motius personals i el nou nomeoa
ment de la mateixa persona per al mateix canec, 
pocs dies més tardo Perque totes aquestes actua
cions, Sr. President, han estat contraries a dret; cessar 
un Conseller perque desapareixi la causa d'incompati
bilitat per accedir a la funció pública i, una vega da 
presa la possessió de la pla~a de funcionari, tornar-lo 
a anomenar membre del Govern, constitueix un con
junt el'actes rea litzats en fral! de lleÍ. Aguest frau de 
llei, aquest abús de dret resulta evident si tenim en 
compte el tractament ele I'assumpte pel President i pel 
mateix Conseller d'Obres ?úbliques, con si es tracias 
d'una qüestiú personal, basta recordar les motivac:.~ns: 
raons humanitaries, la necessitat el'assegurar-se un fu
tUl', etc. La predctenninació del nou nomenament, des 
del mateix mament del cessament, «el Presidente ha 
compreneljelo y volverá a ::frecermc el puesto», la di
missió i la seva acceptació no es produiren, per tant, 
per raons lJolítiques o cJ'inte¡-es general, sinó simple
ment per es~u ivar els insalvables esculls legals ]Jer a 
l'accés a la FUllció pública Local elel ConselIer. 1 el 

President va apadrinar, es va prestar, amb totes, les se
ves actuacions, a aquestes maniobres i cabrioles. La 
inusual previsió que el Decret de cessament produÍs 
efecte des del mateix dia de l'acceptació de la dimis
sió, previsió absolutament inútil, com hem exposat 
amb anterioritat, perque els efectes depenien de la seva 
publicació, així es pretenia passar silenciosament so
bre uos fets deIs quals el President tenia poc interes 
a donar difusió. 

El títol preliminar elel Codi Civil, que informa tot 
l'orclenament jurídic, en el seu article 6.4 esLableix, 
<dos actos n::alizados al amparo del texto de una nor
ma que persigan un resultado prohibido por el orde
namiento jurídico o contrario a él, se considerarán 
ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida 
aplicación de la norma que se hubiere tratado de alu
elir, de eludir» -perdó-. 1 el seu article 7 estableix, 
«los derechos deberán ejercitarse conforme a las exi
gencias de la buena fe, la ley no ampara el abuso de 
derecho o el ejercicio antisocial del mismo». La doctri
na jurídica, en relació al fr::lu de llei, és clara, «acLes, 
que a l'ampara ele preceptes legals tenen pel- objecte 
evitar la finalitat practica ele la llei". El vertader sen· 
tit del frau <degis», diu el Tribunal Suprem, és salvar 
la lIetra de la llei esquivanL el seu sentit. A lol aixo 
dit, hem d'cJegir el vici de desviació de poder, apli
cable als actes de cessament i nou nomenament del 
Conseller el'Obres Públiques, per haver-s l.': produit en 
funció d'inlercssos personals i no de I'in [eres general. 
La Llei reguladora de la Jurisdicció Contencioso-Admi
nistrativa cor.figura la elesviació de poJer com «el ejer
cicio de pokstades administrativas para fines distintos 
de los fijados en el ordenamiento jurídico», La doctri
na del Tribunal Suprem ha caracteritzal la desviació 
del poder com un acte ajustat a la legalitat, pero en 
vid ele nuHilaL, per no respondre a la sc\'a motivació 
interna el sentit tdeologic de l'acEvitat aclministrativa, 
orientada a la promoció de l'interes públic i subjecte 
a inaHudibles impera tius de moralitat. «La desviación 
de poder significa una desviación finalista del propó
sito inspirador de la norma, una discordancia entre el 
ordenamiento jurídico y la actividad administrativa, en 
cuanto ésta persigue fines distintos de lo :; objetivos de 
aquél inspirjndose en la satisfacción de intereses extra
üos al bien común, que es el que debe constituir la 
meta de la élctivic;ad administrativa». 

Pcr tant. hem de conclnure, com hem exposat a la 
justificació de motius ele la InterpeHació, que l'exer
cici ele les ~uncioJ\S presielencials ha estat condicionat 
pe!s interessos pel'sonals d'un membre del Govern, que 
el President ha abusat de les facultats qlle l'Estatut i 
la llei li ass!gncn, que ha jugat pn:,meclitadament amb 
les seves mes altes funcions, presUmt-se i apadrinant, 
amb un nebst scntit palrimonial del poder polític, dc
lcgélt del Pallament i del poble, rnanio])1'(;s clarament 
iHega ls, en excIusiu benefici el'un membre del Govern, 
demostrant. una vegacla més, la ,;eva manca ele sen
sibilitat, b seva incapacitat per enquaelrar les scves 
actuacions dins els elementals Iímits juríelics, elics i 
polítics. 

Aquests Ó.ón c1s fets, Sres. ¡Srs. Dipllta ts, i la nos
tra valoració, i dem<lnam al Presiclcnt del Govern les 
raons i jusl:ficacions de la seva actuació. 

Moltes grácies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Maltes graci e:;, Sr. Diputat. 
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Té la paraula el President de la Comunitat, e l Sr. 
Gabriel Cañellas i Fons. 

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

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sres. i Srs. DipuLats. Sr. President. És ben cert 

aquell aforisme que diu que no hi hauria cap plet que 
no tengui, almanco, dos missers, un que el defensi i un 
que l'ataqui, i és cert que ambdós tenen sempre argu
ments a bastament per defensar les postures més opor
tunes i les més convenients a cada una de ies seves 
parts. 

I jo voldria comen«ar per deixar ben clara la lega
litat d'una serie d'actuacions, les del cessáment, volun
tari, i el posterior nomenament, una vegada transcor
reguts uns quants dies, d'un Conseller, del d'Ordenació 
del Territori, que vos tes consideren i pretenen que ana
va contra la Hei. Mirem-ho, ido, des del punt de vista 
purament jurídico Competencia, no hi ha cap elubte, 
voste ho ha reconegut, que era una competencia del 
President i que és l 't'uuc q ue pO l, a un moment deter
minat, acceptar una dimi ssjó O cessar i, al mateix 
temps, tornar a nonlcnar nOmenar un Conseller, és 
una de les prerrogatives d\! l'arti le 14.1 de la LIei de 
5 del 1984, de 24 d'octubre, que avui aquí haurcm de 
treUl'e a Hum en mol tes ocasions. 

El nomenament o el cessament no és una norma 
jurídica, aixo ho sap vos te molt bé, ni !ampoc no és 
una disposic:ó de caracter general, ja que no compleix 
eJs requ isi ts es encials d lots aquests casos, req uisits 
que e resumeixcn que <<integre o .in nove e l ordena
miemo j urídico». Per ta n t, inés u na norma judd"ica 
ni lampoe una disposició de caracLel' general. h ID el 
conv ni1" q ue é un aCle adm inistra"Liu, <1mb tOla la im
portanc ia, amb lo ta la rell. vancia política que se ti 
vulgui donar, pel un acte admini traiill. 1 l'arUde 41 
eL'aques ta L1e i 5 de 1984, que és la q ue regu la el Regim 
Juric1ic de l'Admin i traci AulOnoma de la Comunila l 
Autonoma, diu que perque produeixin efectes jurídics 
de caracter general, eis decrets i d'altres disposicions 
s'haw'an de p u blicar en J BOCAIB. Efectivamenl. P e!." 
aix signirica q ue tO les le re olucioJ1s, c\ecr'ls i d is
po ' ic ion s admini.s lralives, 1 erque tengu in valiclesa i 
p erque lenguin ficacia ha uran o deuran ele publicar-se 
al BOCAIB ? 1 ti he de contestar, i vosle ho sa l , que 
absolutament no. Perque sera necessari per a aquelIes 
que tenguin caracter de norma jurídica o disposicions 
generals, pero no en absolut, per a les disposicions 
que tenen un contingul material d'acte administratíu 
singular. 

És dar que també només les normes jurícliques 
estan sotmeses a entrada en vigor, ho diu l'article 2n 
apartat Ir del Coelí Civil. pero els actes administratius 
llomés estan sotm"sos a notificació o a publicació, com 
a condició d'eficacia, pero no tenint transcendencia en 
absolut respecte de la seva validesa. Establerta aquesta 
realitat, que estam c1avant un acte administratiu sin
gular, hem el'examinar. ido, la seva valides a i la seva 
eficacia, i no ens queda més rcmei, per a aixo, que 
acuelir a la Llei. ele Procediment Aclministratiu, que és 
l'aplicable a la Comunitat. 

L'article 45.1r de la Llei de Procediment Adminis
tratiu diu que ,dos actos de la Administración serán 
válidos y producirán efeclo eles de la fecha en que se 
dicte. salvo E'n aquellos que se disponga otra cosa», i 
el segon parigraf afegc ix, que "la eficacia quedará ele-

morada cuando así lo exija, o bien el contenido del 
acto o esté supeditado a su notificación, publicación 
o aprobación superior». El cessament i el nomena
ment és valid des que es va dictar, i produeix, per 
iant, efecte des que es va dictar, i ens queda només 
demanar-nos si la seva eficacia va quedar demorada 
bé pel seu propi contingut o bé per la necessitat de 
pu blicació o notificació. 

Per endavant, que un nomenament requereix, quan 
és d'w], carree públie, per tenir efeete, una presa de 
possessió, tant si és d'un canec públie com SI és d'un 
funcionari, pero aquesta es va produir elia 13 de no
vembre, després de comunicar-li a l'inieressat el seu 
nomenamenL Era neeessaria la seva publicació? Estava 
demorada la seva eficacia fins a la publicació? L'arti
ele 46 ele la Llei ele Proceeliment Administratiu diu qUe 
"los actos de la Administración se publicarán en los 
casos y con las modalidades establecidas en las normas 
que le sean aplicacles». 1 ja hem dit que no era una 
norma jurídica ni una disposició de caracter general. 
1 també deim que tampoc no li poctem aplicar l'artide 
36 de l'Estatut, que només fa referencia a normes, di s
posicions i actes, que ho requereixin, pero sí que tenim 
un procediment, marcat a la mateixa Llei 5 de 1984, 
que és una !lei !lastra, fcta a aqtiest Parlament, que 
regula que els actes polítics, en el seu contingut d'actes 
aclministratius singulars, com el que examinam, i que 
exigeix, efectivament una comunicació, pero una comu
nicació al Parlament, C0111 a condició el'eficacia. L'arti
ele 16.1 ele la ~lei 5, diu que el Presiden t cuida elel 
manteniment de les relacions amb els altres 6rgans ele 
1G\ Comunitat Autonoma i, a tal efecte, li correspon: 
l.-Comunicar el nomenament i cessament del Conse
ller al Parlament. 1 aquesLa corpunicació és publicitat 
suFicient perque no se n'exígélx absolutament d 'altra, 
el nomenament i el cessament varen ser comunicats 
al Parlamento Havien de menester notificació i n'hi va 
haver. Havkm de menester presa de possessió, i l1'hi 
va haver. 1 havíem ele menester la publicitat que ens 
exigeix la nostra Llei de Funcionament de l'Administra
ció, comunicant-ho al Parlament segons l'arLide 16.1 
de la LIei, i tot s'ha complert. 1, endemés, i, endemés, 
perque tengués un abast general a tots els altres efec
tes que la [unció pública atribUIda al canec d'un Con
seller du, es va publicar, endemés en el primer BOCAIB 
que va r pos ib l(;, en e l primer <]u va sortir, un cop 
produida la omunicació al Par lamento 

La leg:'l l ilal v~ garantida, ido, pe r l'eficacia, per la 
validcsa, per l'efidlcin i pelo la publicilat. I no em val 
que acudeixi en absolut a cercar el recurs de dir que 
es produeix frau i abús de llei, perque mai, a cap mo
ment, COIn pens aquí demostrar, no s'ha tractat de 
cercar perjuc1icis de drets generals pero beneficiar-se no
més de parliculars, ni estam fent cap acte antisocial, 
per temt, no cree, en absolut, que li pugui 3.plicar aquest 
al'ticle 6 del Codi Civil que voste pretén. 

Pero, la InterpcHació que, per una vegada, s'ha 
ajustat bastant a l'escrita i en uns termes, almanco, un 
poc més adequats, si bé al final, el Portaycu del Grup 
Socialista encara lea utilitzat paraules, que jo crec que 
no s'han d'ntilitzar en un GIS com aques!, la Interpcl
lació, els dela, es basava en trcs punts principals, al 
Illeu veure: un, l'incompliment de la llei, i ja veim 
que, al noslre veure, en absolut s'ha incomplert la llei, 
que. en tot cas, si voste manté un::t opinió contraria, 
11i hallria tribunal:; que podran clir quin elels elos, de 
le~ ducs teorics jurídigues pot esta¡- més encertada, 
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o menys encertada, pero que, de totes maneres, no 
cree que ni voste ni jo ha puguem diHucidar d'una 
forma definitiva; pero acusava i es basava en un altre 
tema, que sí em preocupa. 

Deia que hi havia ocultisme respecte de l'opinió pú
blica i respecte del Parlament. 1 és clar que cap de 
les dues coses s'ha donat, ni respecte del Parlament, 
perque les notificacions se li han fet, en el moment 
oportú, quan es produ'ia 1'acte, es produla la notifi
cació. 1, molt manco, respecte de l'opinió pública. Sen
se anar més enfora, de premsa mateix tenc dos retalls, 
un del 28 de maig del 85, aquí on ja figurava la notÍ
cia d'aquesta possibilitat i d'aquesta presentació del 
Conseller a unes oposicions, i a un altre: d'll d'octu
bre del 85 es donava fins i tot el procediment complet 
que aquest tema seguiria perque aixo fos viable. Si 
aixo és ocullar els temes al Parlament, i aixo és ocul
tar cls temes a l'opinió pública, aviat no ~é si haurem 
de recórrer d vel! sis tema de fer-ne crides com en cls 
pobles. 

Pero em preocupa que \Toste ens amenaci o ens 
acusi de :::le,credit a les institucions. Procuram ser to
talment respectuosos amb elles, perque nosaltres con
sicleram que desacredita les institucions qui les ofen 
constantment amb malintencionades expressions, que 
tenen com a finalitat puralllent i exclusivament interes
sos partidisté"s, pero que, elesgraciadament, hem de tat
xar d'interessos oportul1istes j de mala qualitat, corti
nes de fums de qui, durant tant de temps, no han 
tengut capacitat per aportar aItres idees ni projectes 
alternatius, cosa que ara veim, amb satisfacció, que 
sí estan disposats afer, i vénen amb bateria, al cap ele 
tres anys, interpeHacions per debatre en quinze mi
nuts, sobre autentiques actuacions polítiques. Creim 
que desacredita, sí, les inslitucions qui les utilitza en 
bencfici, o qui u tili tza beneficis propis el seu carrec 
per obtenir avantatgcs personals, pero és que aquest no 
és, en absolut, el GIS. El carrec no era un avantatge a 
cap 111011lOnt, sino nonlés un inconvenient, un Conseller, 
a les clares, capa¡; t~cnicament i políticament de dur a 
terme una magnífica labor, des del seu canec que, per 
cert, se li ha vengut reconeixent públicament en tot 
moment, es veu obligat a triar, en una situació extrema, 
entre al futur i el pre5enl, presenta el seu cessament i 
el justifica amb unes raons, i el President l'aecepta, 
accepta, perqUf~ accepta les raons que té per dimitir, 
pero també te obligació de tenir en compte aItres inte
ressos, no només el. de l'oportunitat, no només el de 
l'efeetivitat, sinó els interessos de la Comunitat, per da
munt d'oportunismes, perquc no som cap de nosaltres, 
ni ho pretenem ser, polítics professionals i perque el fu
tUl' de cadascuna de les persones s'ha de garantir dia a 
dia. Empero, cessar en aquel! moment únicament i ex
clusivament el Consel!er, ho consideravem un perjudici 
per a la Comunitat, qur~ percha un gran tccnic i que 
el perdia a un l110ment en que era difícil tornar-lo a 
recuperar o recuperar-nc un altre de simil,,_r valua a es
cassament un any el'acabar el mandat parlamentario 1, 
per aixo, varem tornar a nomenar-lo, i per aixo ha 
tornarem afer amb tol a rapidesa, perque no pogues
sin dir, a cap moment, que hi havia un perjudici per 
a qualcú, ni tan soIs la labor de la Conselleria es veia 
mÍnimament afectüc\a per una sltuació transitoria. Pero, 
hem ele tenir en comple que estam davant un concurs 
de merits. Que el seu can-ec no era, en absolut, un 
merit, sinó UI1 desmcrit, un problema, una dificultat, 
i que molts clevien ser els I11crits d'aquest senyor quan, 

a aquest concurs de merits, havent-hi tan bons candi
dats, queda indiscutiblement el primer. 1 més encara 
si se sap, com saben vostes mateixos, com no s'ha 
expressat públicament, perque aquestes coses no es po
den fer oficialment així que pel mateix Ajuntament, 
per cert, d'obli,gació Socialista es creia millor assegu
rar-se e1s serveis d'un bon tecnic, com al que ens estam 
referint, malgrat se sacrificas, durant un temps no mas
sa llarg, la seva presencia física a l'Ajuntament. 1, en
demés, tot aixo estava basat que hi havia posibilitats 
jurídiques ::lares, possibilitats que no afectaven els 
drets d'aItres persones, ni perjudicaven la seva labor 
a la Conselleria, ni afectaven, en absolut, cap altra per
sona que pogués, a qualque moment, sentir-se perju
dicada. 

Senyors socialistes, quina ctica s'ha conculcat? A 
qui s'ha perjudicat el 111'':S mínim? Quins interessos 
coHectius han quedat postergats a un interes personal? 
Ni tan soIs, com els dic, la rapidesa de les accions, ha 
permes que hi hagués Wla Conselleria que per quedar 
aturada per falta de qualcú responsable, lJogués veure's 
algú perjudicat amb les seves aetuacions. Quin mal s'ha 
fet a ningú? Pens que l'únic mal, els únics pel-judicats 
realment són vos tes que, C0111 a Crup Polítie de 1 'opo
sició, continuaran tenint ' davant ele la Conselleria 
d'Obres Púb!iques i Ordenació del Territori, un home 
valuós, capa<;: i feiner, que ha comes el pitjor deIs pe
cats, que es poden eometre avui: ser inteHigent, pre
parat tecnicament, coneixeelor ele les seves competen
cies i, endemés, políticamen t un fmt pilar de la filosofia 
liberal-conservadora. 

Em creguin si els dic que desacrediten les institu
cions aquello, que forcen i obliguen a for¡;ar les in[er
pretacions del Reglament el'aquesta Cambra, trescant 
i treseant a la recerca d'objecLius demagogicament po
líties, C0111 pot ser que aixo s'hagi de veure avui i que 
s'hagin hagut de deixar alire funcions per esser aquí, 
avui, aquést Presielent. Em ereguin que .desacrediten les 
institucions aquells que utilitzen, en els seus escrits i 
no ho volen reconeixer, llenguatges impropis d'un par
lamentari, improcedents amb la línia de respecte a les 
persones, perque jo passaré per alt el contingm del 
darrer paragraf de la seva InterpeHació, perque crec, 
sincerament, que desaCl"editen les institucions aquells 
que cerquen benef'icis politics partidistes fent afirma
cions incompletes o ofensives. Pero aquest és un tema 
en que jo no hi '.Tul! entrar. Pens que els he donat a vos-\ 
tes les explicacions per,inents, i vostes no han pogut 
donar-me ni lill sol motiu de qualcú que hagi queelat 
perjudicat per aquests greuges que hem comes amb 
aquest cessament i aquest nonlenament. 

El tema ele! darrer i elel llenguatge utilltzat el deixa
ré per a una alira ocasió més propíeia, perque és propi 
de qüestions d'educació básica i no de Par' amen t. AqUÍ, 
senyurs, amb altres ueasiulls a les quals voste s'ha re
ferit, quan un altre era el Portaveu Socialista es deba
teren amb t,)ta intensitat temes de tot tipus, amb tata 
la fon;a política i amb tota la fon;:a precisa que va ser 
necessaria. Una vegada més s'ha proc\ui"t el «cambio», 
i, C0111 en tot també per mal. Llastima. 

Gracies, senyor. 

EL SR. PRESIDENT: 
Cracies, Sr. President. 
Pot repl:car el Portaveu del Grup Socialista. 
Disposa c\'un temps de cinc minuts. 
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EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. J a suposavem que els me

rits personal~: del Sr. Saiz serien coartada o ho preten
drien ser, per a una actuació tan injustificable. 

Els anys que el Sr. Saiz hagi dut a l'Administra
ció Local i h seva experiencia professional no és objec
te d'aquest debat. Els merits polítics que se'ls puguin 
reconeixer, nosaltres els posam en qüestió, tindrern 
ocasió de debatre'ls, som discrepants profunds de la 
major part de les seves polítiques, pero tampoc no és 
objecte d'aquest debat d'avui, que sembh. que el Pre· 
sident de la Comunitat el vol dur a qualsevol tema 
menys a les justificacions de política general que el 
Parlament mereix, sobre per que ha acceptat una di
missió que estava prcfixada per ser objecte de ser un 
nou nomenament cinc dies més tardo Diu que no ha 
perjudicat ningú, !lO és el problema del Grup Pa¡-[a
mentari Socialista, si qualcú s'ha scnlil perjudical, ja 
el defensara en justícia, pero ha perjudicat greument les 
institucions. Ha perjudicat greument, pcrque no es pot 
jugar, Sr. President, i to tes les paraules elel darrer pa
ragraf, que sembla que tant 1'han molestat, totes han 
estat justificades a la meva intervenció perque és in
dignant que s'hagin supeditat els interessos generals de 
la Comunitar , les C'ltes fUl1cions que el Pres ident té per 
nomenar i cessar els Consellers, simplement per per
metre que un COllseller pugui accedir a la Funció PÚ
blica a un Ajuntament . 

Diu, el Presielent, que no és un acte, no és una 
disposició general el nomenament d'un Conseller, un 
Conseller que té totes res funcion s de direcció de I'ad
ministració de la seva Conselleria, que firma Decrets , 
que pren decisions de tot un gran abast general, el 
seu nomenan-..ent només li intefessa a el!, és Wl assump
te privat que es dóna a coneixer al Parlament quan es 
vol, perque va ser amb cinc elies de retarel, i precisa
ment quan ja havi<l passat a la prensa i ja era coneguda 
en termes públics la sÍluació elel Conseiler i de la seva 
dimissió i elel programa de nova incorporació, i a<;:o es 
considera suficient. En absolut, Sr. President. Vos tes 
mateixos dia 10 ele juny van actuar bé, van publicar 
el mateix elia, de Juny elel 83, que van prenelre posses
sió els Consellers, van publicar e1s nomenciments aquell 
mateix dia, \'an comen<;ar bé, i eren novells, ara ja en 
saben molt, i ara j a aq ues tes que cliuen, amb aq ues ta 
autocomplacencia, « triquiüuelas legales», ja les domi
nen, i creuen que amb a¡;o poelen jugar, [lmb el ]Joble, 
poden jugar amb el Parlament. No, senyor. Cap mitja 
ele comunicació, cap ni un, els ha donat la raó, ni la 
seva premsa propia, perela, en propietat, vos tes no te
nen premsa propia, ni el cliari independent que té un 
ideari que coincicleix amb el seu ha trobat argurnents 
per poder jus tificar i e-mparar l'actuació ele la Presi
dencia del Conseller. f'.s lamentable trobar-se tan tot 
sol. 

Pero, Sl-S. Diputats vostes s'imaginen qualque go
vemant d'Espanya seriós, no diré ja, perque és del 
meu. Partit, Don Felipe Gonzále7,. pero vos les s'imagi
nen el Sr. Jordi Pujol, el Sr. Anlanza, jugal1t el'aqucsta 
manera amb les se ves facultats presiclencials, pcr re
soldre un problema personal, alimentici de futur, a un 
Consellcr? Pcr favor, siguin reflexius. Vos tes s'imagi
nen qualque nomenament a I'Esta t, al Govern de la 
Nació, o qualque cessament que correspongui al Pre
sielent, que no s igui el mateix dia de la presa ele pos
sesió, publicat en el Butlletí Oficia l de l'E stat? 

La declicació a la política, en el seu més alt nivell, 

com és ser membre del Govern, Sr. President, llecessa
riament ha ele ser un pari:mtesi a UJ:1a vida professional 
del político Un parentesi a la seva preocupació pel 
futur, és sabut que la dedicació a la política crea in
certitud en el futur personal d'aquells que s'hi dedi
quen, que pot ser negativa, fins i tot, per la trajecto
ria professionaJ posterior, a<;o és sabut i a<;o ha ele ser 
assumit per tota persona que vulgui acumular i que 
vulgui exercir aquests tipus de responsabilitats. No hi 
pot haver opinió favorable mai per a aquells que des 
ele 1'alta responsabilitat de Govern es preocupen, mos
tren preocupació, deeliquen esfon;:os a solventar pro
blemes de futur personal, ideant maniobres per esqui
var limitacions, incompatibilitats, que la l!ei expressa
ment els confereix i els exigeix en el seu carrec. 

Sr. President, nosaltres no hem elonat la Investi
dura a la seva persona, com a President de la Comunitat 
Autonoma, com és sabut, nosaltres no li hem elonat la 
confian<;a. nosaltres som ael versaris ele la seva polílica, 
som adversaris del seu Grup Parlamentari, en els ter
mes democratics que ac;o suposa; ara, nosaltres, al que 
de cap manera no' estam disposats a donar-li la raó 
i a permetre-Ii dins les limitacions del joc parlamen
tari, del joc democratic, és que voste inUlilitzi el fulur 
de les institucions, que \'oste, amb el seu desprcsligi, 
('omenti un estat (['opinió, per al qual tots els politics 
són iguals, per al qual els polítics només es preocupen 
del seu propi bendici i inLCá!s, per al qua!, per tant, 
les ban'eres legals que afecten tots els ciutadans 110 

afecten aquells que més exemplars, que més mocldics 
haurien de ser, des ele j'exercici de les funcions pú
bliques. 

Per tant, insistesc, Sr. President, perque no li don 
més importancia Cl. l'avaluació que fa ele paraules, pa
raules que, a més, coincicleixen, amb l'exigencia el'dica 
que Ji bem ele fer al President i al Govern, amb les 
seves propies paraules del Discurs d'Investiduq:l, qua n 
vosté parlava ele la necessilat d'una ética política, quan 
voste parlava el'una política que no sigui nu i cru 
exercici grosser del poder; pero voste ha caigut, irre
meiablement, i no per primera vegaela dins aquest 
exercici cru i grosser i patrimonial del poder. 

Lamenl que tota la seva argumentació no pugui 
girar- més que entorn a, més o més, molt més discuti
bles compliments de formalitat, que no s 'han COI11 -

plert, arnés, i els seus servcis jurídics són els primers 
que han vaciHat, han titubejat, que tenen vcrs iol1s con
tt-aelictories sobre el compliment o no compliment ele 
I'article 41 ele la Llei de Regim Jurídic, i seria hora, 
Sr. President, que, a la vi sta ele tan elomesticats que te
nen des del Govern als Serveis Jurídics, es posas en 
mana una Llei del Consell Consultiu que garantís que 
les elecisions ele! Govern de disposicions de caracter 
general fan respecte a la L1ei, ni vaste mate ix, 
per tant, ni els seus So-veis Juríelics tcnen la més mí
nima seguretat amb la legalitat de les actuacions fetes. 
pero que, a m és, no hagi entrat, en abs01ut, en el COll

lengut, polític i moral. que suposa aquesta c1cci ~ ió, 
aquest joc, aquesta maniobra, crec que el desqualifica 
r len am en t. 

Molles gráci es . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Presidcnt, té voste la paraula. 
Disposa el'un tcmps ele cinc rn inuts. 



DIARI DE SE'SSIONS / Núm. 50 / 29 de novembre del 1985 1551 

EL SR. CAÑELLAS FaNS: 
Sres. i Srs. Diputats. Una vegada més tornam a 

tenir un cúmul de manifestacions personals sense cap 
suporto El senyor Portaveu del Grup Socialista sap el 
que vol el poble, el senyor representant del Grup So
cialista sap que pensen les institucions, bns i tot, el 
que creuen, el que volen i el que pensen ter els asses
sors jurídics de la Comunitat. Enhorabona. Sap més 
VOSh~ que qualsevol altre. Pero el cert i segur és que 
em reconeix, no ha entrat, en absolut , a desqualificar 
l'argumentaCló jurídica, ja tenim un punt, idó, ja és 
absolutament legal o, almanco, en té unes possibilitats, 
ja que voste no ha sabut desqualificar-la. 

Pero, el que sí em preocupa és que voste ens acu
si de jugar amb la voluntat del poble, pero, acte se
guiL, no sap concretar, a cap moment, quin és el per
judici que h em causat i a qui i per que i como Sinó, 
simplement i exclu.sivament ho deixam amb una ma
nifestació global que el poble ha estat manipulat per 
un Govern que no sap ni el que és etica i que, ende
més, excrceix cruament el poder. Em cregui que seria 
tot el contrari, seria exercir el poder cruament si efec
tivament estiguéssim utilitzant i perjudic2l1t un sector 
públic, a qUédcú que voste, mínimament, m'hagués po
gut concretar, amb bencfici d'un particular. Pero ni 
un, ni una sola manifestació d'aquest tipus I'oste m'ha 
pogut fer. Només ha pogut fer la comparam;:a al Go
vern Centr::ll, i que consti que jo no hi \'olía entrar, i 
que consti que m'he negat sistematicament a fer les 
comparances . les comparances les han. [el -vostes. 

Senyor meu, vos tes, quan no saben que han de fer 
amb un ministre el caTwien de lloc. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Valen fixar la seva posició els aItres Grups Polí

tics? 
Pel Grup Esquerra Nacionalista, té la paraula el 

Sr. Damia Pons i Pons. 
Deman als senyors intervinents que, per favor, con

cretin la seva posició, no entrin en debat, concretin la 
seva posició. 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sr. President, Sres, i Srs. Diputats. M'esfon;:aré al 

maxim per concretar la meya exposició a la materia 
deba tuda, que són les decisions adoptades en relació 
al cessament i nou nomenament del Conseller d'Obres 
Públiques. 

Sr. President del Govern, el felicit pe! seu discurs, 
ha estat un discurs habi!, pero no m'ha conven¡;ut en 
absolut. No m'ha conven:;:ut, perquc entenia que en 
aquesta materia, \Toste, com a President, que és més 
que una persona, és una institució, qu e esta reconegu
da COll1 a lal a l'E"latut, havia comes un error. Dcsprés 
d'aquesta exposició, veig que, a més de no reconeixer 
un crror polílic, evidentment, si és legal o no és lega l 
no hi entra ré, \'ei¡,r que voste ha fet un a apologia molt 
habil d'aquest error. Pero, en definitiva, crec que I'er
rol' polític hi és, i s'ha ele manifcs1ar i s'ha de raonar, 
que és el q¡¡e intcntaré durant els breus minuts que 
cm corresponen. 

Esquerra NaciOlnli.sta "a considerar que l'entrada 
en vigor ele I'Es IZl!ut c]'Autonomia era un fet historie 
que permetria, als ciutac1ans el'aquest país, a través 
del s istema d'autogovern construir un futur, construir 
una societat millor. 1, entre d'altres coses, l'Estatut 

d'Autonomia reconeix que tot aquest sistema institu
cional té unes tinalitats determinades i no en té, cer
tament, unes altres. Quan varem tenir coneixement del 
que havia succelt amb el cessament i nou nomenmuent 
del Conseller Sr. J eroni Saiz, varem pensar que el Sr. 
President de: la Comunitat Autónoma no estava adap
tant la seva actuació com a institució a la filosofia 
que l'artide 9 de l'Estatut proclama. Per que tenim 
unes institucions d'autogovern? Per que? No hem 
d'anar a cercar fiJosofies, l'Estatut mateix ens ha diu, 
que ha de complir aquest sistema d'autogovern, ha de 
procurar la ilibertat, la justícia, la igualtat i el progrés 
socio-economic entre tots els ciutadans de les IIles Ba
lears i la parlicipació deIs ciutadans dins la vida po
lítica, cultural, eeonomica i social, arnés d'altres ele
ments que l'Eslatut ens imposa COl11 a mandats impe
ratius, sobretot als qui tenen el deure de governar. 

Creu, el Sr. President, que la seva actuació esta 
dins aquesta filosofía amplia, generosa, cívica, que l'Es
tatut a través ele l'article 9 i d'altres normes li mana? 
Ha actuat així? Ha actuat d'acord amb aquesta norma 
en tot aquest «affaire» elel ccssa'ment í nomenament 
del Sr. Saiz? És una pregunta que queda , evidentmcnt, 
a l'aire, pero jo la contestaria d'una manera absoluta
ment negati,;a. 

Entenem que entrar dins una batalla, dins un de
bat de legalitats o iHegalitats és perdre <' bsolutament 
el temps elins :1questa Cambl-a, el Govern ha el'actuar, 
certament, d'acorc\ amb !leí, ara bé, les, Jlei s, com ja 
sabem tenen interpretacions prou amplies í moltes ve
gades prou confuses i contradict'ories, únicament vol 
assenyalar Esquerra Nacionalista que, des el'un punt de 
vista estrictament polític i institucional, aquesta ;Jctua
ció la consideram equivocada i irresponsable. l ho cleim 
amb tota diplomacia, pero Ji ho deim. Crcim que l'au
togovem que té aquesta gran finalitat que proclama 
l'Estatut no es pot instrumentalitzar a través de petits 
casos personals d'un membre d'aquest Govern, el Go
vern no pot actuar així com ha actuat, perque hi ha 
unes normes d'etica política, pe!" molt legal que sigui 
la seva actm:ció, que creim que la fan, absolutament, 
desaconsellable. l per que creim que la fan desaconse
llable? Perque les finalitats que té l'autogovern de les 
Illes Balear~ són les que l'Estatut mana i no resoldre 
problemes personals pe::- molt human s i comprensibles 
que siguin, aquesta és la nostra filosofia. 

El Sr. Triay se m'ha avan~at amb la comparanya, 
s'imagin en vostes un govern cle l'Europa democratica, 
alla on es o,ocluís un cas com aquest, senzillament no 
s'ho imagine2, és impossible. S'ho imaginen al Govem. 
Central de Madrid? Rapidament hi hauria una reacció 
fulminant del Grur Parlamentari Popular clins el Par
l~mcnt . i aI'ib moltíss ima raó . S'ho im8.ginen a altres 
Comunitats Autonomes, cliguem-ne, amb majoria d'edat, 
com Calalul1va () el País Base) No 5'110 imaginen. 

Ara acah, Sr. President. 
1, per que es Que allo que no ens imaginam i que 

és impossib!e a altres llocs, nosaltres ha praclicam? 
Perque tenim una imatge degradada de l<J. nostra pro
pia Autonomía, tenim un concepte degradat, miserable, 
escafit de no.c,altres ma1eixos, com a pobl? i com a ins
titueió. l aixo és el que poss ibilita actuacions com 
aquesta l nGsaltres creim que s'ha eCiuivocat profunda
ment, i que més valclri3 que ho haguess:n rcconegut, 
nra bé, i amb aixo -perdó- acab, creim que despré3 
ele venir elenLllciant tota una serie d'actuacions e1'aquest 
Govern , hi ~la t3mbé una responsabilitat per al Grup 
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Socialista que, d'una vegada, ha de passLir més enlla, 
no basta ver:ir aquí a plantejar ínterpeHació darrera 
interpeHació i desqualificar el Govern, és hora, quan 
els errors s'ban acumulats, de plantejar, c]'una vegada, 
una Moció de Censura com correspon. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molies gracies, Sr. Diputat. 
Pel G!llP Regionalista de les Illes, té la paraula el 

Sr. J eroui Albertí i Picornell. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputat~, IntentareJIl 

cenyir·nos a la recomanació del President, de fixar, 
exclusivament, la posició del nostre Grup. La volem 
fixar, primer. demostrant la nos[ra disconi'ormitat amb 
el 10 de la InterpeHació que s'ha presentada. Pensam 
que aquesta InterpeHació presentada pel Grup Socia
lista falta la neccssaria cortesia parlamentaria, jo di
ria que iuclou judicis de valor ¡termes pejoratius, al
mnnco, no de hon gust, i el President del Govern mereix 
el respecte de tothom, inclosos els Grups Parlamenta
ris, per aixo, abans de comcn~ar al fons ele la qüestió, 
volíem fer constancia de la nostra disconformitat. 

1 ara entrarem a fixar la posició del nostre Grup. 
Esco[ t "da la contestació del Presiden t elel Govern, nos
alu-es creim que, a la vista del que ens ha dit, el pro
cediment normal i de calendari per dur a terme aques
ta cperació, hagués estat publicar en el Butlletí Oficial 
de la Comw1itat Autónoma el cessamenl del Sr. Con
seller, s'ha publicat, tothom ha sap, prenelre posscssió 
del carrec a l'Ajuntament ele Calvia, amb tota publici
tat, i després, al éap el'un temps, el Sr. Presiden1 el 
torna a cricIétr i el torna a nomenar. Si les raons que 
ha donal el Sr. President eren les que ha dit, aixo és 
el que creim nosaltres que procedia. 

1 que s'ha fet? En lloc de fer aixó, la sensació que 
té el nostre Grup, per aixo és la posició del nostre 
Grup, i no cIernan que ningú em conlesti, és que es vo
lia passar el'amagar el cessament i el nomenament. Es 
fa un cap de setmana, sense publicació, i el dilluns o el 
dimars tornara a ser nomenat, i aquí no ha passat res, 
i ningú no se n'ha temut. 

Les justificacions posteriors ha confirmen, hem 
vist a la premsa declaracions, no era possible fer la 
publicació perque estava fet el Butlletí amb anteriori
tat, perque els diumenges el fan abans, i s'havia fet el 
cessament el divenclres. Un certificat del Sr. President 
bastava per prenclre possessió. Tot aixo ens du, per 
ventura, equivocadament, pero fixant la posició del 
Glllp, que eren conscients que no feien les coses bé, que 
no ho feien hé, perque si haguessín est;:¡t conscients 
que ho Ceien bé, ho hagues~ill fet amb publicitat. amb 
Ilum i taqllígraf, que és com se solen fer les coses. 

Jo no vull entrar en el tractament jmidic, perque 
nosaltres tenim informacions que tot aixb no impor
tava, s'hagués fet, perque es poclia prendre possessió del 
cauec sense haver dimitít, pero aixo és un tema que, 
com que no és el nostre problema, con1inuarem fent 
valoracions polítiques al tema. Les raons que s'han do
nat, nosaltres les acceptam, és dar que és responsabi
litat personal, indeclinable, que una persona, en aquest 
cas el Sr. Conseller, pensi en el futur deIs seus i en el 
propi, pero aquí ha ,lit el Sr. President del Govern que 
se li presentm'a un dilema, escollir entre el present i el 

= 

fu tUI'. La solució ja no ens ha agradat tant, el Sr. Con
seller s'ha quedat amb el present i amb el futuro 1 aix-~ 
és una qüestió que sí, políticament, el nostre Grup 
creu que no és el més adient. Perque si el Sr. Conseller 
es presenta a un concurs de merits d'un ajuntament, i 
si aquest es resol favorable a eH, és lícit que intenti 
aconseguir-ho, pero no pot oblidar, de cap manera, que 
el Sr. Conseller ocupa un carrec públic i que un carrec 
públíc, com és ser Conseller del Govern de la Comu
nitat Autonoma, és un mirall on tothorn es mira, i que 
el logic i natural, al nostre criteri, al criteri del nostre 
Grup, si es ¡Jresenta 1 guanya la pla",:a, ha d'oplar a ella 
amb totes les conseqüencies i ha de. deixar de ser Con
seller, i si per raons d'Estat o per raons de la seva 
gran capacit¡;;t, que ningú no li discuteix, \'01 continuar 
essent Conseller, el que ha de fer és 1'enun'::lar a la 
pla~a de l'Ajunt~uIient, perque quan es té un carrec pú
blic no es put jugar a la carta del privat i del público 

Jo crec que el que s'ha fet aquí, ho he de dir amb 
tota claredat, no és un acte humanitari, el que s'ha fet 
aquí és un é.cte, simplement, el'amistat. Perquc si fos 
un acte hum~nitari, s'ha pensar en la situació deIs altres 
enginyers i, especiahllent, del que ocupa la pla<;a el'in
terí? Que li passa eL aquest senyor? Com ha canviat ell? 
C0111 can\'ia la seva posició prof'cssional i personal? 
Fins ara tenia j'esperan~a d'ocupar una pbr;a interina, 
sense límit ele remps a menys que hi hagués un con
curs de me1';1s pet' donar-la en propietat, hí ha hagut el 
concurs de 111crits, hi ha anat un Conseller, l'ha gua
nyada, ha prcs possessió, se'n torna, i é<quest pobre 
senyor qucd;J, ara, que el seu interinatge ja no elepen, 
tan soIs ele l'Ajuntament, ara depen de la voluntat d'una 
persona que quan vulgui deixara de ser Conseller i 
prendl'a possessió de la pla~a. Pero, endemés, hi ha un 
altre tema, que jo -si em permet el Sr. President un 
'minut més- vull també deixar claro Hi ha aItres per
judicats. Hi ha un ajuntamcnt perjudicat: l'Ajuntament 
de Calvia. Perque no crec que l'Ajuntament ele Calvía 
convocas la pla~a per resoldre el probkma personal 
d'un Conseller, jo crec que l'Ajuntament cie Calvia va 
convocar la plar;a p ~r tenir en propietat cll1a pla~a que 
tenia interina, perque ia contimútat d'aquesL senyor 
pogués planificar cap el futur la seva propia situació 
personal i la ele l'Ajuntament i, en aquest sentit va 
convocar una pla:;-a en propietat. Ara, que passa? La 
pla<;a en propietat continua interina, i no tenen la pos
sibilitat de cobrir aquesta pla~a fins que el Sr. Conse
ller, i elepen de la voluntat del Sr. Conseller, i no de 
l'Ajuntamen1 de Calvia., cregui convenient deixar ele ser 
Conseller per prenelre possessió de la plat;a d'enyinger 
ele l'Ajuntmnent ele Calvia. 

Quan s'ocupa un carrec públic, s'han de cuidar les 
formes, i socretot, s'han de cuidar les formes quan hi 
ha. qüestions de fons. 1 s'ha el'arribar a l'exquisitesa 
qu~n hi 113 interessos respectables de terceres per
sones. 

Aquest és el punt, la posició del nostre Grup da
vant d'aqllcst tema que creim que no s'ba clut bé, que 
creim que no s'ha fet bé. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. 

Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Cosrne Vidal 
i Juan. 

Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de cinc minuts. 
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EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Amb 

aquest paperet que sintetitza un poc la postura jurí
dica que s'ha observat davant aquest tema que es debat 
aquí, volem resumir, també, la postura del nostre Grup. 

Ha quedat clar, ningú no ho ha discutit aixo, hi ha 
hagut una primera part, una intervenció de moIt con
tingut legalista, jurídic ilegal per part de l'interpeHa
dor ° l'interpeHant, i despres, a la segona part, no, en 
absolut, s'ha abordat aquest tema de la legalitat d'aquest 
acte. Ha dit molt bé el Sr. President que era un acte 
administratiu singular i ha demostrat que no era una 
norma jurídica ° una disposició de caracter general. 
La seva validesa, per tant, és inqüestionable, a la vista 
de l'article 45 de la Llei de Procediment Administratiu, 
i la seva eficacia no es condiciona ni es demora per la 
seva publicació. No resulta aplicable la Llei 5/84 de 
Regim Jurídic de l'Admini.stració en no ser disposició 
de caracter general, sinó, únicament, per la notificació 
a l'interessat, presa de possessió subsegiient i especial 
publiciLaL que es deriva del comunicat al Parlament o 
de la comunicació al Parlamento Naturalment tot aixo, 
sense perjudici que, degut a l'abast general de la fun
ció pública atribuida al carrec, [aci convenient la seva 
publicació per a coneixement general, tal com s'ha feto 
Aixo, quant a la legalitat, crec que és una postura que 
ha quedat clara, és, naturalment, la que adopta el Grup 
que estalona el Govern, i no voldríem entrar en una 
dinamica que, com ha dit molt bé un deis senyors in
tervenents en un debat anterior, deixem-nos ja de com
parar perque, en aquest cas, jo estic d'acord, perque 
si ara ens posassim afer comparances, clar, que totes 
les comparances són odioses, pero, fins i tot, podrien 
ser massa divertides. 

Jo crec c:ue, no obstant no voler entrar en aquesta 
dinamica de les comparances, crec que ha quedat ciar 
que, deixant a part la discutible oportunitat o no de 
la decisió de: President, hi ha un ciar i evident opor
tunisme per part deIs que han presentat aquesta Inter
peHació, perque s'han volgut recordar de casos pro
vocats fa un any, per aprofitar de reproduir-Ios per si 
s'haguessin cblidat. Personalisme, s'ha dit, que, sense 
cap dubte, e" volien afavorir interessos personals i s'ha 
oblidat fer un acte de contricció i no veure que era 
una postura evident d'atacar les persones. En aquest 
cas hi ha U112, coincidencia, 110 compararé tampoc, pero 
hi ha una coincidencia i, en aquest cas, a110 que es diu 
en castella «com¡:'añero y sin embargo amigo», aquí 
s'hauria d'aplicar. 

Les cOllsideraciol1s legals ja les he dit, pero etica
ment, senyors de la InterpeHació, i ho direm així, no 
anem a respondre, pero sí per favor, d'alguna manera 
dir-Ios que a la segona intervenció, quan s'ha dit que 
tota la premsa, unanimement va estar d'acord a cri
ticar aquesta decisió, tal vega da s'ha eludit una cosa 
ben clara, que s'ha dit aquí, i es va clir a altres ins
tancies, que tothom va censurar, com ha censurat avui, 
el to d'aquesta InterpcHació amb un contingut inad
missible al cbrrer p81-agraf, que, per més «inri», com 
se sol dir, acaba parlant que «s'ha de posar-se els més 
elementals lírnits clics». Jo, fins i tot, quan s'ha volgut 
al'ludir i s'ha volgut comparar, i jo vull tenir tot el 
respecte que em mereix el President del Govern, pero 
llavors, quar: s'ha anat a al·ludir a Presidents de Co
munitats Autonomes, no sé per quin joc de paraules 
s'ha dit Ardanza, enlloc de Laborgolla, i vul! acabar, 
Sr. President, perquc, sense cap dubte, el Ilum vermell 

s'ha ences, dient que no vull comparar, pero sí respon
dre amb el refraner, que es diu, a una anterior in ter
venció s'ha dit «de la seva pell faran cordons» ... 

Finalment, finalment, 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta darrera part que no consti. Aquesta darre

ra part no consta. Gracies. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Molt bé, tan de bé que, amb tot el respecte cap 

al Sr. President, tot el que s'ha dit abans també cons
tara en el Diari de Sessions. 

Agrair als altres Grups la seva correcta intervenció. 

EL SR. PRIESIDENT: 
Moltes gracies de les seves intervencions. 
Aquesta Presidencia decreta un descans de quinze 

minuts. 

III.-l) 
EL SR. PRESIDENT: 

El punt següent de l'Ordre del Dia és el relatiu a 
Proposicions no de Llel. Tractarcm, en primer lloc, la 
que va tenir entrada en el Registre General amb el 
núm. 1.048, 1 elativa al II Congrés 1 nLernacional de la 
Llengua Catalana. 

Sra. SeCJ etaria, vol procedir a la lectura el'aquesta 
Proposició no de Llei, a la qua I no hi ha viva cap esme
na, no s'hi b::-, presenta! cap esmena? 

LA SRA ENSEÑAr ENSE:\rAT: 
"Ates que: la llengua catalana, com a propia ele les 

Illes Balear:::. és un signe rellevant de la personalitat 
historica i cultural deis pobles insulars, que la seva 
nonnalització és un objectiu deis poders públics de la 
nostra Comunitat Autonoma i que cal iml)ulsar-Ia com 
a vcllicle eh: comunicació cultural entre els territoris 
de l'Estat Espanyol, la República Francesa, la Repú
blica Italiana i el Principat d'Andorra, que la tenen com 
a propia, el Parlament ele les Illes Balears, com a orga
nisme ele nl.aximél representació democrática i coHec
tiva deis pobles insulars, en el marc de l' Estatut, ma
nifesta la sc:va adbesió al II Congrés Internacional de 
la Llengua Catalana». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Com deié\ abans, no s'hi ha presentat cap esmena, 

sis llores ab2ns. 
Té la paraula, per defensar la Proposició no de 

L1ei, el Sr. Damia Pons i Pons. 
Disposa. Sr. Diputat, d'un temps de cleu minuts. 

EL SR. PONS PONS (Délmia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Després d'una 

estona ele tensió, és bo que arribi a aquesta Cambra, 
encara que sigui una mica buida, un tema que esper 
despertara un consens un~mime de tots els Grups Po
lítics aquí nopresentats. 

Poca cosa he de dir sobre l'element lingüístic, per
que se'ns <lcusaria, immediatament, i crec que amb 
raó, que és un tema que reiteradament hem dut a 
aquest Parlament de formes molt diverses. Pero vull 
llevar completarnent de la meva interven ció tot carac
ter, diríem, de Grup Polític, enCélra que aixo sigui prac
ticament impossible, amb la finalitat que aqm:sl:¡ p.-" 
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posició no de Llei obtengui, sense cap problema, u:" 
consens unanime; Entre d'altres coses, per aixo E~:' 
teix, aquesta Proposició no de Llei, cosa insolida en les 
maneres d'actuació d'Esquerra Nacionalista, no va pre
cedida per cap reflexió previa, és, simplement, una pro
posta d'adhesió al Ir Congrés Internacional de la Llen
gua Catalana, raonada clins la matcixa proposta. 

Entenem que la llengua catalana, proclamada i re
coneguda com a propia de les nos tres Illes, ... l'Estatut 
d'Autonomia que estableix com un objectiu dels poders 
públics d'aquesta Comunitat Autonoma la .seva norn1a
lització, necessita de tota una serie d'amplies accions, 
amb la [inalitat que li sigui reconegut el seu estatus 
social, cultural, científic i també la seva dimensió in
ternacional. Per aixo, vuitanta anys després de la cele
bració elel 1 Congrés Internacional de la Llengua Cata
lana, que va tenir lloc a Barcelona, l'any 1906, per obra 
d'un gran mallorquí i, per cert, molt més conservador 
que el Grup conservador el'aquesta Cambra, valgui la 
ironía, per obra d'aquest mallorquí es va celebrar un 
primer Congrés que tolllOm reconeix, tant a nivelL lite
rari com a nivell lingüístic, que va ser una fita fona
mental dins el recobrament de la llengua catalana en 
els tel11ps modems. La perspectiva de l'any 86, per a la 
llcngua catalana, d'aqucst any vinent, no hi ha dubte 
que presenta un caire l110lt l11és favorable. Practica
ment, gairebé totes les terrcs de llengua catalana viuen 
dins un marc d'Estatuts d'Autonomia, és reconeguda 
com a co-oficial o oficial juntament amb el castella, en 
-alguns casos, i, en cOllseqüencia, tenim un marc molt 
més distendit que no l'any 1906, alla on el catala era 
sotmés per una situació d'inferioritat i de marginaci6 
dins l'Estat Espanyol, i ja no diguem dins l'Estat Fran
ces. Per aixo, aquest Congrés de l'any 86 té uns plan
tcjaments molt distints i ha volgut atorgar a cadascun 
deIs ~erritoris de la llengua catalana un papel' especí
fic. Fa poc temps, aquest Parlament, en el qual ara 
proposam adherir-se al II Congrés Internacional de la 
LIengua Catalana, va tenir a bé rebre els representants 
d'aquest Congrés, i va ser, realment, un acte molt po
sitiu, perque a una llengua, no només s'han de fel- de
claracions teoriques, sinó que també s'han de donar 
passes concretes, i el reeoneíxement de la importancia 
el'aquest Congrés és un element concret i positiu. 

Entenc que I'adhesió ;:¡ una determinada activitat 
per pan d'un Parlament, és una practica que no es pot 
reiterar gaire sovint, és una practica, en definitiva, de
licada, i per aixo s'ha d'administrar d'una manera molt 
mesuraela í amb molta ponderació, pero creim que, en 
aqucst eas, csta plenalllent justificada aquesta adhe
sió, ates, per comenc;ar, que dins la Presidencia el'honor 
cl'aquest Congrés, com ja sabeu, hi figura el President 
de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears i elins 
la Comissió el'honor bi figuren els Consellers i Presi
clen!s deIs respectius C01l5ells Insulars d'aquestes Illes, 
entre aItres elements rellevants de lcs institucions i del 
món cullural de les Illes Balears. 

Per tan!, poca cosa més em queda a dir, sinó de
manar-vos que aquesta adllesió no susciti cap tipus de 
debat, que no hi hagi plantejaments polítics i sigui una 
aelhesió senzilla, pero unimime d'aquesta Cambra. 

Moltes gd.cies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat, ele la seva intervenció, 
Volen intervenir el aItres Grups? 
Pe] Gr1.1j1 Socialisca . 

Grup Popular. 
Pel Grup Socialista, el Sr. J osep Moll té la paraula. 
Perdó, p erdoni. 
Grup Regionalista de les Illes, té la p araula. 

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

nalista de les Illes donara suport a la Proposició no 
de LIei el'Esquerra Nacionalista, en la qual es demana 
l'adhesió d'aquest Parlament al II Congrés Internacio
nal de LIengua Catalana. 

Creim que la llengua catalana, com a propia de les 
IHes Balears, segons l'article 3 de l'Estatut d'Autono
mi a, és un signe rellevant de personalitat historica i 
cultural que necessita del nostre estalonament per re
cobrar-se. Complirem així la coneguela frase d'un deIs 
escriptors més prestigiosos en llengua catalana, que diu 
«poble que la llengua recobra es recobra a si mateix». 
L1uitem dones, per recobrar la nostra Ilengua i la nos
tra identitat com a poble, aprovant per unanimitat 
aquesta Proposició de Llei d'adhesió al II Congrés In
ternacional de L1engua Catalana. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Sr. Moll. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. També el nos

Lre Grup Parlamentari vol manifestar que donara su
p"ort a aquesta Proposició no de Llei, perque enlenem 
que el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana 
és un esdeveniment de gran transcendencia política, que 
afecta molt directament la nostra Comunitat i el nos
tre_ poble. -

Entenem que donar suport a aquesta Proposició no 
de L1ei vol dir posar de manifest tres coses, per a nos
altres, importants. Primer, que elonam suport, el poble 
de les IIles dóna suport a la idea de la unitat de la 
!lengua catalana, aquesta és una idea que encara esta 
plantejada a nivells molt nebulosos dins el nostre po
ble, per interessos, ele vegades, massa clars, pero que, 
tos els que som 'conscients ele la importancia de la nos
tra llengua per al re'cobrament de la nostra consciencia 
nacional, sabe m que és imprescindible defensar la uni
tat de la llengua catalana. I som testimonis que els 
científics estrangers que veUCD aquest problema amb 
una asepsia i una objectivitat absolutes certifiquen, 
continuament, que la !lengua catalana és una i que la 
parla deis mallorquins, deIs menorquins, eivissencs i 
formenterers forma part eI'aquesta llengua cat;:¡lana. 

1 vol dir també posar ele manifest el propos it d'as
segurar la supervivencia el'aquesta llengua nostra. ÉS, 

per tant. el que se'ns demana aquí una manifestació de 
1::1 voluntat elel poble illenc, que nosaltres represcnlam, 
que \'01, el ¡Joble illene, salvm" la seva parla. Nosaltres 
entenem que, com a representants deIs pobles de les 
Illes bcm de m;:1llifcstar clar::\meut que aqu'~sta volul1-
tat ha de ser ferma i ha de ser decidida. 

En segon lloc, entenem que el poble ele les Illes té 
una respol1sabililat historica molt impOl-tan~ dins 
aquest context, perque, com ha recordat ja el Diputat 
Sr. Pons, \'a ser, pl-ecisament, un mallorquí, ele dimen
sió universal, preeisament pcr 18 seva tasca ::1 favor ele 
la 110stra llengua, Mossen Antoni M;:¡ri;:¡ Alcovcr, va 
ser aquest mallorquí, aquest manacorí, tossut, capan-ut, 
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conservador, sí senyor, pero en el tema de la llengua 
amb les idees claríssimes, que va ser l'arlima, el pro
motor i el President, per aItra banda, del 1 Congrés In
ternaeio:1al de la Llengua Catalana, d'ara fa vuitanta 
anys. 

1 en tercer lloe, ereim que és neeessari manifestar 
aquest suport, perque, preeisament a les nostres illes, 
s'estudiara dins el Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana una de les arees més importants, cree jo, creim 
nosaltrcs, d'aquest Congrés, s'hi trac~ara, precisament, 
el terna de la un1tat de l'idioma i el tema, per tant, 
ínlimalllent relaciona t amb el tema de la Ullitat de 
l'idioma, el tema ele la llengua estandart. Jo mateix he 
parlat, des d'aquesta tribuna, una serie de vegades de 
la llcngl'.a estandart, i vull retre aquí un homenatge 
de simpatia al Conseller de Sanitat, Sr. Oliver, que 
em sap greu que avui no sigui aquí, que ens ha donat 
lli<;ons a tots nosaltres de la manera de parlar el nos
tre ca!ala amb el respecte a la forma culta, sense re
nunciar, en absolut, a les nostres peculiaritats de pro
núncia, pero, repetese, ¡-espeetant també la forma culta 
de parlar el nostre idioma. 

El Sr. Pons ens ha recomanat que no féssim po
lcmica, jo ho lJrov-aré, pero, en qualsevol cas, sí que 
voldria dir que contrasta aquesta actitud del Conse
lIer Oliver amb l'actitud del Diputat Sr. Cosme Vidal, 
que a una intervenció, que he ele reeoneixer que no 
vajg entendre, ens va dir que el Sr. Oliver parlava 
ca tala, i que també l'en tenia, encara que parlas ma
llorquí, va fer, en una paraula, una especie el'apologia 
de la divisió de la nostra !lengua, jo' entenc que'aques
ta no és l'act itud que hem de manifestar en aquest 
Parlamento Aquí hem de deixar ben cIar que tenim, 
com un deIs principis fonamentals de la nostra políti
ca cultural, la unitat de la !lengua catalana. 

Per tol aixo, die, pe r tots aquests motius, nosal
tres donarem suport a aquesta Proposició no de Llei, 
i he de dir que seria incoberent, i per tant esper que 
aquesta incoherencia no es produira, que aquest su
port no fos ul1anime, ja s'ha recordat també que en 
el Comite d'Honor hi ha el President de la Comuni
tat Autonoma de les Illes Balears, que hi ha, a la 
Presidencia d'Honor, que en el Comite el'Honor hi ha 
el President del Parlament de les Illes Balears, hi ha 
els Presiden!s deIs Consells Insulars, hi ha el Conse
ller d'Educació i Cultura, hi ha els Consellers de Cul
tura deIs Consells Insulars de Mallorca i de Menorca, 
com a mínim, el d'Eivissa, cree que també, si no re
cord malament, hi h8. el Batle de Palma, en una pa
mula, hi ha tota la representació institucional de les 
Illes Balears. 

Des el'aquest punl de vista, entenc que seria iHo
gic no dOl1ar-li suport, i, del que es tracta aquí, ara 
és de manifesta r que talllbé la representació del po
ble de les Illes se suma a aquesta actitud deIs seus 
representants i dóna supon explícit al Congrés Inter
nacional de 1<1 Llengua C<1t<11c1l1<1. 

Moltes grácies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes graCles, Sr. Moll, de la seva intervenció. 
El Sr. Ca 'aricl Godino té la paraula. 

EL SR. GODU.JO BUSQUETS: 
Sr. Pl-es idcn t, Sres. i Srs. Diputats. Sí, el nostre 

Grup Parlamcntari Popul L\¡- també fa seves les parau
les o les élrgume:11<1cioll:'; que 11<1 usat el representant 

de PSM, Esquerra Nacionalista, Sr. Damia Pons i, per 
tant, també manifestam la nostra adhesió al II Con
grés Internacional de la Llengua Catalana. 

1 no volem entrar en polemica, eom també ens ha 
manifestat el Sr. Damia Pons, perque crec que és una 
adhesió que el Parlament ha manifestat i manifesta 
com veim, unanimement, pero a mi em sap greu que 
el senyor representant del Partit Socialista sempre 
hagi d'aficar l'aguIla alla on no toca i, per tant, eles
prés surt escaldat. Perque ens ha dit que un repre
sentant nostre, que és el senyor Portaveu, el Sr. Cos
me Vida!, ha volgut eonfondre, i jo li diria a aquest 
representant del Partit Socialista que comenci a nor
malitzar ca seva, que comenci a agrenar ca seva per 
després poder anar a agrenar a ca un altre. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. MOLL MARQUES: 
Per contracliccions, Sr. Presielent. Perque alXO era 

una presa de posició, una fixació de posicions, i el Sr. 
Godino, com sempre 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha hagut cap argument ... 
No hi ha hagut cap argul11entaeió. Queda voste 

sense paraula. 
Passam a la votació. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aques

ta Proposició no de LIei, es volen posar drets, per 
favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 
I1l.-2) 

El punt darrer de l'Ordre elel Dia fa referencia a 
la Proposició no de LIei, presentada pel Grup Parla
mentari Esquerra Nacionalista, amb el núm. 1051 del 
Registre General, sobre política de la joventut. 

Sra. Secretária vol procedir-ne a la lectura? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
« Proposició no de Llei: El Parlament de les Illes 

Balears acorda instar el Govern de la Comunitat Au
tonoma que, en el termini de quinze dies, presenti a 
debat del PIe elel Parlament el Pla d'activitats de po
lítica juvenil que tengui previst de dur endavant en 
el marc de l'Any Internacional ele la Joventut, a l'em
para elel que disposa l'article 159 del Reglament Pro
visional ele la Cambra». 

'. EL SR. PRESIDENT: 
Molles gracies, Sra. Secretaria. 
Per defensar aquesta Proposició no ele Llei, té la 

paraula el Sr. Joan Francesc López Casasnovas. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Grácies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El fet 

que un Grup Parlamentari demani, insti el Govern a 
emprar a110 que preveu el Reglament Provisional 
el'aques ta Cambra, hauria de ser un fet normal i, per 
aixo que afecta la compareixenc;a, motivant un debat 
sobre un tema important l'any 85 i important sempre, 
crec que hauria el'haver sortit per pl"opia iniciativa 
el'aquest Govern. El tema no és altre que l'Any Inter
nacional ele b Joventut, i la mo ~ivació no és al1ra que 
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permetre a1s diversos grups d'aquesta Cambra conei
xer quin sera, i a<;:o té una certa ironia dir-ho el mes 
de novembre, ja finalitzant el mes de novembre, quin 
sera el programa de l'Any Internacional de la Joven
tut. 

Amb motíu d'una presentació feta en el Consell 
Insular de Menorca, i d'altres conegudes presenta
cions fetes, a una discoteca, per exemple, de Mallor
ca, es van dir diverses coses, que em plau avui recor
dar, per part del Diputat que parla. Assenyalavem 
que l'Any Internacional de la Joventut seria benvin
gut si els joves eren autentics protagonistes, lluny 
d'actes més o manco protocolaris, seria benvingut si 
servia per enfortir un associacionisme juvenil de re
llevancia i compromés amb l'afirmació del nostre ma
llorquinisme, menorqUlDlsme, elvlssenquisme, és a 
dil', un plantejament solidari de la nostra Comunitat 
Autonoma, encara que aquest associacionisme no es 
doni, ho deiem el mes de gener, i continua estant vi
gent aquesta frase, aquest associacionisme no es c!oni 
en el marc oficialment constituit. Benvingut sigui si 
serveix per impulsar plans d'ocupació juvenil amb la 
lluita contra l'atur, que és i continua cssent el pecat 
c\'insolidarilat social més gran. 1 cleiem també que 
malam.cnt aquest Any Internacional de la Joventut si 
es limitava a fer posar l'emblema i el segell al costat 
de les actuacions que ja es venien fent habitualment, 
sense cap novetat, malament si les institucions no ge
neraven recursos per tal que els joves fossin qui as
sumissin el protagonisme, no valen seminaris, exposi
cions, sessions d'estudi, conferencies, com en aquest 
avan<;: ele programa se'ns presentaven, si aquests <1ctes 
no volíen dir, també, iniciació de creació de llocs de 
treball, facili tació de l'accés a l'aprenentatge, a prime
res ocupacions, a una ensenyan<;:a en la nostra lIengua, 
racionalment feta, a una aturada en la cursa arma
mentística i assentar víes de dialeg, convivencia i pau 
que, en definitiva, participació, desenvolupament i pau 
és el lema d'aquest Any Internacional de la J oventut, 
que, amb més pena que gloria, em sembla que estam 
acabant. 

La joventut a les nostres illes no presenta altra 
situació que la que estam observant arreu de l'Estat 
Espanyol i, fins i tot diria que arreu d'Europa. Les 
aspiracions que nosaltres tenÍem en els anys 60 i 70, 
quant que el clesenvolupament industrial i economic, 
l'augment de consum podria resoldre determinats pro
blemes, s'han csva"it, no l1i ha treball per a tothom, 
les activitats recreatives manquen, el clesenvolupament 
urbanÍstic no facilita relacions humanes ele conviven
cia, les relacions socials no són satisfactories, sinó que 
augmenten les clesigualtats i la desconfian<;a. El ciu
taela, el ciutada més jove, esta cada vega da més en
fora de poder intervenir en les decisions import::mts 
sobre el moele! de vida que vol, sobre tot allo que 
l'afecta, i, en logica conseqücncia, senyors Consellers 
cl'<1quest Goyern, hi ha molts joves que ja no traben 
aHicient en aques~ model de viela i ja no confien en 
les seves insti I ucions. AqueIles mateixcs institucions 
que tant van costar, tant l1<1n costat de crear i, clavant 
les quals, Esquerra Nacionalista ha reivinelicat man
ta vega da i 110 continuara fent, millo res concretes en 
molts d'aspectes que, en aquests mornents, no són sub
.iectes el'aquesta Pmposició no ele Llei. 

Sí que és objecte d'aquesta Proposició no de Llei 
observar determinats incorr.pliments ue promec;cs pa
kses i constatables, es va clir que, <1J1lb l'aprov,1ció de 

la Llei del Consell de la Joventut de les Illes Balears 
tendríem l'instrument que necessitavem per oficialit
zar, per donar cobertura oficial, millor dit, a la parti
cipació juvenil. En aquests moments, i que sapiguem, 
encara no s'ha pogut donar lloc a la constitució 
d'aquest organisme. El President del Consell de la Jo
ventu! d'Espanya, Enrique López Viguria, afirmava 
dissabte passat, a Menorca, que els Consells de la Jo
ventut havien de ser molests per a les corresponents 
administracions, molests, pero cordiaIs, cordials, pero 
prudents, prudents, pero molests, perque els joves 
sempre han de ser crítics. Ido bé, encara no tenim a 
les Illes Balears la possibilitat que els joves esdeven
guin crítics elirectament involucrats, directament, al 
costat de les institucions. Les institucions, una vegaela 
més, romancn al marge. 1 preocupa sentir a dir, a la 
vista d'aquesta situació, opinions com la del Director 
General ele la Joventut, que, en una publicació de la 
Comunitat Autonoma, amb motiu de l'Any Internacio
nal de la Joventut i, a més a més,· publicada practica
ment, en la seva majoría, en castella, diu: «Yo creo 
que la Juventud, hoy en día, está un tanto descafeina
d<1, con perdón por lo frívolo de la expresión», perelo
nem-lo, pet-que realment és molt frívol dir a;;:o davant 
un tema ju"cnil, «y que no encuac\ra fácilmente ideas 
que la moti\"en y le den unas metas por las que lu
char y trabajar». Senyors, com és possible (er complir 
l'eslogan ele l'Anv Internacional de la Joventut, que co
m enr;:a per participació, per dotar ele veu propia als 
qui la tenen. i I'han de tenir, perque representen, no 
només el fulur, com es diu tantes vegades, sinó un 
present actiu reivindicatiu i actuant? No sé on he lle
git, supos que a una revista que es cliu «Entre jóve
nes», una opinió quc va molt bé per a la immensa 
majori<1 de tots nosaltres: «Massa cOI-bates per a 1an 
poques idees» , i eneal-a, massa idees per a tan poca 
capacitat executiva. 1 que consti que a<;:o involucra, en 
primer lIoc, el GO\·ern, per·o també és una acusació 
per a tots els que tenim responsabilitats dins la nos-

tra Comunitat Autonoma. 
És per a <;:6 , i no per aItra cosa, és, després de veu

re que s'ha constitult un Comite Balear per a l'Any 
Internacional de la J oventut, format per trenta mem
bres, les tasques elel qual 110 sabem, en aquests mo
ments, quines són, que han fet, quina traducció pale
sa pragnútica ha tengut dins la realitat de les nostres 
illes, quins scrveis ha donat als joves, com que no ho 
sabem, esperam que se'ns digui d'una manera cIara en 
aquest Parlament. Jornaeles de debat, activitats cultu
rals, estuelis sobre 1<1 joventut que no s'han realítzat, 
10rns, albergs i campaments que potser semblcn una 
con:inultat d'una política periclitada i antiga, i aItres, 
moltíssimes altres coses que no ·podem ara, en deu 
minuts d'exposició entrar en eletall. Pero, observem, 
:1mb molta pn;ocup<1ció quc, d'un m·:1nr;: de programCl, 
ni tan sois un 30 % s'ha posat en practica. Volem sa
bcr s i ens equivocam o no quan feim aquesta exposi
ció, volem que la Conselleria cl'Ectucació i Cultura 
comparegui aquí i eligui que ha fct en mareri<1 ele jo
ventuL, pero atenció, no només la Conselleria cl'Eelu
cació i Cul!ura, es tracta de veure si el Go\'ern té una 
política ele joventut, la qual cosa significa que hi ha 
cl'haver projectes legislalius, pero que hi ha d'haver 
una polític<1 de treball, hi ha d'baver una política d'or
denació elel lcrritori, en [unció deIs joves, una política 
educativa, una política de Govern. Es va assenyalar 
aquí c1ins també, i 110 vam saludar amb molt de goig 
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que hi ):lauria una Direcció General de la Joventut, i 
que a<;o seria una aportació important des del camp 
administratiu d'aquesta Comunitat en el servei deIs 
joves, que nosaltres sapiguem, encara no hem vist com 
es conformava aquesta situació, aquesta realitat. 

En definitiva, senyors Consellers, senyors Diputats, 
ano que vol Esquerra Nacionalista és que l'Any Inter
nacional de la Joventut no sigui una altra nafra a con
siderar dins la historia deIs anys internacionals, Any 
Internacional de la Dona, Any Internacional de la Ter
cera Edat, Any Internacional de nnfant, i sempre com 
una sortida escapista a la mala consciencia de la ma
joria de la societat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els aItres Grups PoIítics? 
Grup Socialista. Grup Socialista, té voste la pa

raula. 
Un moment, perdó, Grup Regionalista de les Illes. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, solament dir 

que el Grup Regionalista de les IIles donara suport a 
aquesta Proposició no de LIei d'Esquerra Nacionalis
ta, si bé sabem que no podem fer cap esmena tran
saccional, creim que el termini que aquí es diu, a la 
Proposició no de LIei, de 15 dies, no sera possible que 
el Pie del Parlament deba ti aquest tema, no obstant 
aixo, creim que tant la joventut, el tema, i també el 
fet de ser l'An)' Internacional de la J oventut és motiu 
suficicnt com per fer ' un PIe i debatre el tema. 

Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies. 
El Sr. Ildefons Marí té la paraula. 
Disposa de deu minuts. 

EL SR. JUAN MARÍ: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Per al Grup 

Socialista, la política de joventut ha de passar pel 
principi basic de ser una política integral i globalit
zadora, en el sentit que no afccti solament l'organis
me, identificat com a de joventut, sinó que ha d'impli
cal' el conjunt de departaments de l'administració au
tonómica: sanitat, treball, educació, etc. 

La política juvenil de la nostra Comunitat no es 
pot sotstreurc a aquesta idea, ha de ser el Govern, en 
conjunt, qui doni resposta a les reivindicacions i neces
sitats deIs coHectius juvenils. La Conselleria de Cultu
ra, responsable de la política juvenil, ha de desenvo
lupar la fUllCió del contacte directe amb els joves i 
la seva reali tat i canalitzar, cap a la resta de les Con
selleries, les accions o mesures que, conjuntament, 
s'hagin de desenvolupar. 

Passant, pero, del que hauria de ser als fets, a la 
reaJitat, constatam que el Govern de la nostra Comu
nitat no té, no ha fet, fins ara, una política de joven
tuL La COllseIlcria de Cultura s'ha limitat, practica
ment, a gestionar els campaments juvenils. 1 davant 
tI'aquesta r ali ral, a finals ja de l'any 85, Any Inter
nacional de la Jovcntut, veim qu.e 'ha perdut, apro
filan! e l lema l< parlicipaci6. dcsenvolupament i pau". 
I'oportunitnt d'impul rlr, eI'una manera decidida, la po
\Jtiea juvenil de la qual tan llcces ¡lada está la nostra 
ComunitaL Perque, si bé és vcr que s'ha comptat amb 

un avan~ de programa d'activitats, no aprovat, verta
derament o certament, pel Comite Balear de la Joven
tut, el qual presentava, i no sé si dir d'una manera 
semi-pública o semi-privada, el Sr. Ruguet a diferents 
discoteques de les nostres illes, el seu contingut no 
s'ha realitzat, a part que la majoria d'aquestes activí
tats eren les del programa de la Consellería de Cultu
ra per a l'any 85. 

I així ens hem de preguntar, que ha estat de l'es
tu dí previst sobre la joventut? Es manté, s'ha retirat? 
Que es fara amb la quantitat destinada per a dur-lo 
endavant? I de les publicacions previstes? Perque, a 
part del Butlletí Informatiu que, per cert, eIs darrers 
números resten a impremta per manca de pagament, 
costum aquest de pagar amb retard a que ens té acos
tumats la Conselleria de Cultura, els altres sembla ser 
que no han sOl-tit, es continua amb aqueixes !listes? 
Es pensen treure? I els debats, i les diferents campa
nyes? I e!s treballs en coHaboració amb les diferents 
Conselleries? Que ha estat de tot aixo? 1 el Director 
General de la J oventut? Es pensa nomenar? 

Quant a la participació, denunciar la manca de 
comunicació. El Comite Balear no s'ba reunit amb pe· 
riodicitat, ara fa uns sis mesos de la scva darrera reu
nió i e! Consell de la Joventut, ni tan soIs s'ha creaL 

'Pensa voste, Sr. Conseller, Sr. Gilet, que els ciu
tadans de les nos tres illes, amb motiu de l'activitat 
desenvolupada per la seva Conselleria s'han adonat de 
la celebració de l'Any Internacional de la Joventut? 
Nosaltres pensam que no, creim que no ha esta.t ai:d. 

I, per tot aixo, per tots aquests motius, i perque 
creim que l'aprovació de la Proposició no de Llei ens 
permetra tractar en aquesta Cambra, una vegada més, 
la política juvenil d'aquesta Comunitat, i perque con
fiam despertar una nova sensibilitat en aquest Govern, 
estalonarem aquesta iniciativa que ens mostren aquí. 

Moltes gi'acies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Ildefons Juan MarÍ. 
Pel Grup Popular té la paraula el Sr. Manuel Jaén , 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Gracias, Sr. Presidente. Para fijar la posición del 

Grupo Parlamentario Popular. 
Que, en principio, decir a los señores proponentes, 

en concreto al Grupo de Esquerra Nacionalista-PSM, 
que csta iniciativa legislativa, esta Proposición no de 
Ley tendrá el apoyo del Grupo Parlamcntario nuestro. 
y acto seguido. tal vez, hacer alguna reflexión sobre 
ella. 

Se ba hecho referencia, concretmnente por una 
Diputada de! Grupo Regionalista, a los plazos que aquí 
se fijan, que yo quiero apoyar, en este sentido, pero 
incluso en otro más, y cs que un Plan de Actividades 
de política juvenil, perdón, realmente hubiese tenido 
que debatirse aquí en otro momento, porque queda 
poco tiempo elel año 85. Yo animaría, en sucesivas 
ocasiones, porque ustedes han demostraelo cn no po
cos momentos su espíritu constnlctivo, que cuando se 
tenga que debatí¡" un plan, pues se debata el plan en 
su preciso momento, porque si no, resulta que la opo
sición, en este caso, ustedes, solamente van a tener re
fcrencias de los resultados yeso no permitiría un me
canismo ele «feet-back», es decir, de retro-alimentación, 
a la hora de la planificación y a la hora de la ejecu
ción. 
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Por tant o, que tengan en cuenta, para otra ocasión, 
esta dn:unstancia. 

Por otra p.uotc, también, no hago un lurno en con
tra, hago un turno de fijación de pos iciones, pero pa
rece ser que la Comu nidad Autónoma y en concreto 
el Sr. Gilct es el responsable de todos los males. de 
un panor<lma nega tivo que han expuesto en la exposi
ción estn, es decir, o sea, Jos semina rios. exposiciones 
y la paz, y el desarrollo y la paI-ticipación, parece sel" 
que la Comunidad Autónoma es la responsable de que 
las cosas no funcionen. Damos. por tanto, el apoyo a 
la Proposición no de Ley, en fin, no suscribimos las 

inte rvenciones anteriores en su totalidad, y és ta es la 
pos ición de nuestro grupo. 

Muchas gracias. señor Presidente. 

EL SR PRESJOENT: 
Mollcs gracies, Srs. Diputats. 
f p<tssam a la votació, i deman a la Cambra, les 

Sres. i Srs. Dipulats que votio a favor d'aqucsta Pro
posició no de L1ei. es valen posar drets, per favor? 

Queda apl"ovada per unanimitat, poden scurc. 
Es dóna pcr conelos aqucsl Plc. Bon vesprc i rios 

pl·est. 
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