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1.-1) 
EL SR. PRESIDENT: 

Bones tardes, comen¡;:a la Sessió Extraordinaria, 
degudament convocada. 

1 primer punl d ¡'Ordre de l Día és la Moció, 
subsegüent a la !nt rpeHació, fonnulacla pel Gmp Par
lam ntalÍ S ¡alisLa, Moció que va tenir entrada amb 
e l número 1.084, del Regí lre Genera l d'aquesta Cam
bra. 

Sra. Secretaria, seria tan am~ble de procedir a la 
lectura el'aquesta Moció? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
"El Parlament ele les Illes Balears acorda: 
l.-Que per la In tervenció General de la Comuni

tal Aulonoma s'efeclu'i una completa investigació so
bre ¡'apli aci,6 ,física i financera deIs credits per inver
sió i cir ulant, ubve ncionats per la omunitat Auto.. 
n ma. Aqucst in forme es remetra al Parlament en el 
lerminj maxiOl de sis mes s , per a la eva anhlisi i 
dí clIssió. 

2.- Que per la nselleria de Comers: i I:ndústria 
s 'informi l.rimcsLralm nL a l Parlam nl del segui m ent de 
'le subvcnc ions atorgades pe!" ínver ió, que compren
gu i ¡'erecLivitat ele Les rca litzad , 1 nombre ele \Locs 
le . in< reats í la viabil itaL industrial i comercial de 

les empr' es ubv IIcionade . 
3.-Que es facin els estudis pertinents de cara a 

la millora de la balanc;a comercial de les Illes Balcars 
i encaminats al foment i creació de noves indústries. 

4.-Que en el termini de tres mesas es remeti al 
Parlament, per als seus discussió i estudi el Pla Eco
nomic Regional. 

S.-Que dins l'esmentat Pla es facin desglossa
ments detallats per sectors de la situació industrial i 
comercial ele la Comunitat Autónoma, amb els objectius 
de política económica, industrial ' i comercial que té i 
pensa dur a terme el Govern de la Comunitat Auto
noma». 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Po en coneixem nt de la Carobra que no s 'ha 

pre eotal, egon ac r dita el ap de N gociat de Ser
veis Admini tratius, cap esmena a aquesta Moció. 

Per defen ar la Moc ió té la paraula, en llom del 
Grup Parlamentari Socialista, el Dipu at Sr. Josep Al
fonso Villanueva. 

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

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. 

r. Pres idem, re. i Srs. Diputals. En aquest ma
ment, quan he pujar a aque ta Tribuna, no sé molt bé, 
i m'ho cstic p nsan t, quina [unc ió sLic fent o quina 
com edia ti,c fent. Pens que, despres de llegir, dis ab
t passat, les de laracions que va fer a un diari local 
e l Sr. Pres ident de la Comunitat Au.tonoma, que eSlam 
jllgant aqur a una e p.cie de j o a una comedia ba -
tanL increi·b le . Es ta m in lentan! convencer, en la mesu
l'a que puguem, de les 110 tres idees, ele le no tres 
propos ic ions i, m otreslant e l Sr. Pre iden t ja fa dos 
anys o un any i mig qu~ ens va dir que no hj havia 
cap obügació de dur elldavant cap Proposició no de 
Liei, í dissabte passat ens t1iu: «Es toy legitimado para 
no !lac r caso d aquella l"C o luciones que no obli
guen a pre entar leyes». 

Jo no entenc, Sr. President, i p erdoni, on ens vol 
duro Quan aquest Parlament aprova una cosa, nosal
tres, els que hem aprovat o als que no ens han aprovat 
una cosa, creim de ver que aquesta cosa s'ha de dur a 
efectes, sigui el que sigui. 1, si no es pot dur a efecte, 
bé, hi ha d'haver una explicació de per que no es elu a 
efecte. Ara, legitimació, nosaltres p ensam, i per aixó 
continuarem amb la Moció, pensan que els únics legi
timats són els representants d'aquest Parlament, els 
56 Diputats que hi ha aquí, i que els seus vots són els 
que l'han dut a voste' aquí on esta i que, en definitiva, 
són els representants del poble. 1, amb aquesta moral, 
de pensar aixó i de pensar que tot Govern emana del 
poble i que els representan ts del poble elegits són els 
Diputats que hi ha aquí, durem endavant l'explicació o 
l'intent de convencer de la Moció. 

La Moció que duim és cons_eqüencia de la Inter
peHació, respecte de política general, industrial i co
mercial. Es pot cntendre que aquesta Moció estava sub
sUll1.ida o incorporada dins el debat de Política Gene
ral, i a posta ha estat la introducció, que varem fer la 
seimana passada. De totes maneres, COl1.1. tots vos tes 
veuen, la realita t és que la Moció no es va recollir dins 
les ¡-esolucions de la setmana passaela, i 11.0 es va reco
llir amb tota intenció. No es va recollir perque sabíem 
que hi havia aquesta Moció, havÍem pensat que aqu es
ta Moció es veuria abans del debat de Política General, 
j que era una Moció sectorial i important. 

La primera part o la primera proposta de la Mo
ció és que clemanal1.1. que per l'Interventor General de 
la COl1.1.unitat Autónoma es faci una investigació sobre 
l'aplicació física i financera deIs credits. Jo no vull re
petir, no importa, perque crec que ho saben tots vos
tes i s'enrecorden , el que vaig dir a la InterpeHació. 
Tenim notícies que els credits. no s'utilitzen així com 
s'haurien el'utilitzar. A posta demanam, per saber-ho 
cert, i sobretot perque el Govern sapiga perfectament 
com van aquestes subvencions a credits, una investiga
ció feta per un organisme que, encara que tengui un 
caracter polític, la Intervenció General és un carrec de 
confianya, també és, al mateix temps, representat, és 
a dir, membre del Cos General d'!nterventors de l'Es
tat i, per tant, creim que té una garantia, quasi abso
luta, d'objectivitat. 

En segon terme, i ja que no es va aprovar la sus
pensió famosa deIs credits, que supos que aixó sí ho 
aplicaran, la nova relació supos que l'aplicaran, ja que 
no es va aprovar aixo, demanam que triroestralment 
s'informi de les subvencions atorgades, i de tot el re
lac ionat amb aquestes subvencions. A nosaltres no ens 
agrada, i ho hem de dir al Sr. Conseller d'Indústria, 
que se'ns prometí fa dos mesos, a una Comissió, que 
se'ns clonara un estudi per sectors de les inversions 
retes a carrec d'aquestes subvencions, i que avui, dos 
mesos després, encara aquest estudi no hagi arribat 
ni a Comissió d'Hisenda ni a mans de cap representant 
de cap Partit Político A posta, si tenen l'obligació, su
posam que si s'aprova, sera una obligació, de trimes
tralmcnt clonar aquesta informació, ens assabentarem 
bé de com s'estan repartint aquestes subvencions i, so
bretot, de l'efectivitat que tenen. 

En tercer lloc, una cosa de la qual en varem p ar
lar i no es va aprofudir suficientment. Ara, només dues 
pinzellades. Demanam que es facin estudis pertinents, 
de cara a la millora de la balan¡;:a comercial. Hi ha una 
tecnica, que tots vos tes coneixen, que és una tecnica 
que es va ap licar en aquest país fa molt de temps, i 
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molt malament, pero que s'ha utilitzada molt i fun
ciona quan es fa bé, és la famosa tecnica de substitu
ció d'importació. Aquesta tecnica, i agaf unes paraules 
del Sr. Albertí, quan parlava que hauríem de veure 
quines inversions, quines indústries serien convenients 
per a aquest país, el que els demanam aquí és que es 
faci un estudi, a veure quins productes són els que es 
consumeixen en aquest país i que és possible produir 
en aquest país, sense atacar la part més important, 
diríem, del nostre producte interior bruto Una vegada 
fet aquest estudi, després podrem comen<;ar a parlar 
de quines indústries O cap on hem de dirigir les in
versions, i també els deim, perque no ens agrada que 
se'ns acusi del que no deim, que en aquest, aspecte no 
som intervencionistes, nosaltres no volem, en absolut, 
que el Govern de la Comunitat Autónoma, i, a més, se
ria una vana pretensió, que aquest Govern fes aixó, no 
volem que el Govern de la Comunitat Autónoma crel 
empreses, i n'ha creada qualcuna, no només en creen 
els socialistes, n'ha creada quaJcuna, ja ho saben vos
tes, sinó que volem que diregeixi indicativament, en
cara que no ens agrada aixo de pla de desenvolupa
ment indicatiu, peró indicativament, els sectors indus
trials , els empresaris, cap aquí on tenen uns certs 
avantatges, cap aquí on considera l'Administració que 
hauria de discórrer la política industrial d'aquesta Co
munitat. Pero, per a aixo, fa falta saber, primer, quins 
són e ls productes que aquí es consumeixen més i que 
s'importen, considerant importació, entre cometes, tot 
el que es du de la península i de defora; segon, si 
d'aquests productes se'n p9den produir alguns aquí, si 
hi ha localització quant a ma d'obra, quant a infraes
tructures, i altres, i si es pot fer, doncs ho feirn. El 
Govern dirigeix, llavors, les seves ajudes cap a sectors 
d'aques t tipus, i no importa fer ZURs, ni Zones de Pre
ferent Industrialització, ni coses d'aquestes, sinó que el 
Govern ja es fa la seva propia zona de preferent loca
lització industrial sectorialitzada, i diu a les empreses, 
vagin per aquí, i per aquí aniran. 

I un altre tema, que també té una especie de «ri
tornel-Io», de que parlam seguit seguit. 1 és el famós 
Pla Econol11ic Regional, el PER, bé, ja no sé que li 
diuen. Aquest Pla, no vull tornar recordar les prome
ses que ens han fet, nosaltres volem que s'acabin les 
promeses, si aquesta proposta s'acaba en tres mesos, 
i vos tes compleixen, supos que compliran, en tres me
sos, que duguin el Pla Econol11ic Regional aquí, i que 
aquest Pla, i és la cinquena proposició, tengui un des
glossament detallat de la situació industrial i comer
cial de la Comunitat Autonoma, amb els objectius de 
política económica, industrial i comercial. 

És evident, senyors elel Govern, que mentre tots 
aquests estudis, mentrc tots aquests coneixements fo
namentals no estiguin plasl11ats a un llibre, no estiguin 
damunt una taula, i els vull dir que m'he estudiat molt 
seriosament la Memoria economica deis Pressuposts i 
no hi són, no van per aquí, no hi són, mentre no 
hagim vist el PER aqucs t famas, i aixo ho vegen, crec 
que és mol mal ele fer que vosr{:s dissenyin polítiques 
cconumiqucs ¡ que nosólltrcs els elonem alternativcs a 
polítiques economiques. És evielent que quan vos tes 
tenguin una política economica, nosaltres eIs podrem 
donar l'altcrna tlva. Nosaltres avui cIs deim, per fer 
una política economica és fonamental que tenguin tot 
aixo. Una vegada l/Ué: lenguin tot aixo, dissenyin la po
líticZl, que, possiblement, en un 80 % hi eslarem 
d'acord, no en tot, en un 80 %, i si estam tots d'acord 

podrem dur resolucions aquí, vos tes o nosaltres, i que 
aquestes es complesquin. 

Jo demanaria que pensin, i aixo és ben ver, que 
aquestes propostes no són propostes per fustigar el Go
vern, en absolut, ni són propostes per governar des de 
l'oposició, ja sabem que aixó no ho podem fer des del 
moment que vos tes no estan disposats, en general, a 
complir les propostes que s'aproven aquí, per tant, no 
podrem governar mai des de l'oposició. Peró, sí són 
propostes perque, si tots hi estam d'acord, duguin una 
certa racionalitat a la política económica d'aquesta Co
munitat Autónoma i partim d'aquí on havíem d'haver 
partit l'any 1983, gastar els doblers d'estudis i promo
cions, que n'hi havia molts i n'hi ha molts en el Pres
supost, precissament afer estudis i promocions que 
permetin, amb una analisi freda, desapassionada, libe
ral, per la seva part, un poquet més social per part 
nostra, dur a un equilibri industrial, evitant que cada 
any perdem 1.000 ó 1.500 1I0cs de feina, a part deIs 
1.000 que, segons vos tes recuperen amb aquestes sub
vencions. Fet aixo, els vul! dir que no hi haura pro
blemes , perque les subvencions que vostes volen do
nar, nosaltres les estalonem, fet aixo no hi haura pro
blcm es perque la política industrial que vostes vulguin 
fer tengui discussió en bases serioses. Si no es fan 
aquests estudis, si aquí no es discuteix, ja, el Pla Eco
nomic Regional, els continuarem díent, senyors, no te
nen política economica, senyors no tenen política in
dustrial, estam discutint temes puntuals, per favor, ens 
duguin el que pensin de la política economica i indus
trial. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Alfonso. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Pel Grup Regionalista de les Illes , el Sr. Triay i 

Humbert t é la paraula. 
Disposa, Sr. Dip utat, d'un temps de deu min u ts. 

EL SR. TRIA Y HUMBERT: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Re

gionalista entén que dins aquesta Moció, en definitiva, 
s'estableix la realització d'una serie d'actuacions enca
minades a coneixer la si tuació real deIs nos tres sectors 
industrials i comercials, introduint, a més, la necessi
tat d'una realització d'estudis que fomentin la creació 
de noves indústries, tal com en el darrer debat que es 
va tenir en aquesta Cambra es va expressar pel nostre 
represen tan t. 

En canvi, entenem que en alguns deIs seus punts, 
pretén immiscuir-se en unes directrius que, entenem, 
pcrtanyen únicament i exclusivament a l'Executiu, al 
Govern i, per tant, per fixar la nostra postura, dema
naríem a la Presidencia que és pogués votar aquesta 
Moció per apartats. 

Nosaltres donaríem suport al primer punt, ente
nem que per la Intervenció General de la Comunitat 
Autonoma s'efectul aques ta completa investigació so
bre els credits, és una cosa important i que s'ha de 
fer, i, per tan l, tindra el nostre suport. 

Quant al punt número dos, nosaltres no li dona
rem suport, perque entenem que és immiscuir-no~; en 
una lasca de l'Executiu, del Govern, en definitiva i, 
per tant, sí que agrairíem, tal com s'ha dit abans pel 
Sr. Alfonso, que sí que per part de la Conselleria, pel 
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Conseller, es dugui dins la Comissió el que diverses ve
gades ja ha manifestat, d'aquests estudis per sectors 
que es varen demanar a la Comissió de les subvencions 
per sectors. En canvi, no donarem suport, per tant, a 
aquest punt, perque consideram que és un tema única
ment de l'Executiu, i no té per que retre'n compte aquí, 
al Parlamento 

Donarem també suport als punts números 3 i 4, 
tan tes vegades ja discutits aquí, sobre el Pla EconO
mic Regional, a veure si a la fi, dins aquests tres me
sos, tenim la ort de veure'l i discutir-lo. 1, quant a l 
punt número 5, l~lm poc no Ji donarem suport, perqu' 
entenem que esta ub umiL en el punt número 4 i, per 
tanL, cOl1sidel'am que és obvi que no hi ha motiu per 
estalonar-lo. 

Per tant, donarem suport als punts números 1, 3 
i 4, i no estalonaríem els números 2 i 5. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular ... 
Per part del Govern, t é la paraula el Conseller 

d'Illdústria i Comen;, Sr. Gaspar Oliver Mut. 
Com a Govern. 
Disposa, Sr. Conseller, d'un temps iHimitat. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sí, Sr. President . Sres. i Srs. Diputats. 
Pel que fa referencia a aquest primer punt de la 

Moció, en el qual s í, vull avam;:ar ja que hi donarem 
suport, voldria comen~ar dient i m'agradaria que que
das clar, que aqueixes afirmacions que va fer el Sr. 
Alfonso, que hi ha aquesta possibilitat, si és cert que 
hi és, que aixo existeix, que ho dubt, pero si és cert, 
voldria que quedas clar que aixo seria a causa d'un 
incompliment del conveni, tant per part deIs bancs, 
com també deIs peticionaris. 1 així, el vull remetre 
al conveni, on a la clausula segona, quan parla de be
neficiaris i terminis de duració, diu, i ho llegesc literal
ment: «Los beneficiarios vendrán obligados a la utili
zación de los fondos para los fines solicitados, de modo 
que la actualización de los créditos, sujetos a este con
venio, con destino diferente al que conste en el expe
diente de concesión de la subvención y del crédito, pro
vocará la pérdida del derecho a disfrutar de las 
ventajas del presente convenio». Igualment a les reso
lucions que firma aquest Conseller, tant a la Resolu
ció de concessió de l'ajuda, com a la de concessió de 
la subvenció, que s'envien al peticionari i també al 
banc, en el punt dos de la Resolució de la concessió 
d'ajudes, diu: «La efectividad de la subvención otor
gada queda condicionada a la concesión del préstamo 
bancario en las condiciones y características expre
sadas en la solicitud», i continua més avall, «toda mo
dificación posterior, en las condiciones, características, 
plazos o fines del préstamo subvencionado, darán ori
gen a la revisión de la subvención parcial o totalmen
te». I a la Resolució de pagaments de la subvenció, el 
pun t segon diu: «Qualsevol modificació posterior a les 
condicions, característiques, terminis o els fins del 
prestecs subvencionats provocara la revisió de la s ub
venció a torgada, i sera revocada aquesta resolució par
cialment o tota lmcnt ». Vull dir amb aixo que si hi ha 
a lguna irregularitat, evidentment, i crcc que queda 
clar, és per un incompliment, tant per part del banc, 
com també per part del peticionario 

Atenint el punt, la cHmsula setena del conveni, l'In
terventor de la Comunitat Autonoma, en data de día 
6 de de embre, va enviar escrit a tots els bancs, i diu: 
Aquesta Intervenció enerat «velando por el incum
plin1ienlo del convenio y en base al intercambio de in
formación c ropletada en la c1áusuJa» -«contempla
da», pcrdó- «en la cláusula séptima del convenio, oli
cita de su entidad financiera que certifique la vigencia 
y posibles mod ificaciones de l. póliza, cuya r ladón 
. e adjunta». VuJJ cfu- a:mb aixo que nosalLres, en aquest 
p¡-imer punt, evidentment hj donarem upore, perque 
som e ls primers interes ats que, si hi ha alguna defi
ci' ncia, si hi ha algun Hest, em pens que va¡ dir, o 
qua lque viu, com va dir el Sr. Alfonso, que surt i a 
llum i no capiga cap dubte que el Govern prenda totes 
les mesur S per ubsanul' aquests defectcs. 

QlIant al pun( do , Sr. Alfonso, voste sap que la 
lei de Pl'esSUposts diu que I Govem sta obligat a 

do.llal' infol'mació d'aqlteJJes ubvencions supelior a 
més de 500.000 Pt. osaltres, concretamen l aquesl Con
eller 110 té cap inc nvc¡úent ni un a dona r tota la in
onuació que sigui necessaria i qu demanin els Dipu

tats, pero pens que, per coherencia, ja que tenim una 
Llci de Pressuposts aprovada, aUa 00 es fixa aquesta 
ob ligació de més de 500.000 Pts., pens CLue ens hcm 
de limitar únj amenl i excJu ivament a aixO. No el" -
gui, amb aixo, que vulgui amagar cap inf rmació, vos
te em coneix i sap que no n'he amagada cap mai, i ¡ 
qu~ Ji dir¿ que , " Imanco a Litul p r onal, que sí que 
¡¡ puc donar tota la relació, per facilitar-lí, a vos te 
aqueixa' latio¡- inspectora, aq,uei a Labor de control del 
Parlament, sap voste que els expedients són públics, 
sap també que, quan ja va sortir un telna també de 
subvencions de comen; i d'indústria, no va tenir voste 
cap impediment per .part de la Conselleria per poder
los vcure, és a dir, que pot venir a la Conselleria a 
veure aquests expcclicnls, perquc són públic , i, a més 
a mé , em compromet, també, a títol per onal a donar
li toles les facililats i aque·st !listat, pero pcus que en 
el Parlam ' l1 només han de venir aquest s superiors a 
500.000 Pls., en coherencia amb la Lle i de Pressuposts 
que aprovam, perque si no, podero llevar aque La l imi
tació de le 500.000 Pt . 

El tercer punt, sí, li he de dir que el votareni afir
mativament, i ' el votaré, perque voste em diu que es 
facin aquests estudis pertinents, encaminats al foment 
i creació le noves illdúst ries, i nasal tres voLarem que 
i, preci 'ament p l'que aquesLs estlldis s'es tan fent, 

evidenlment, per coherencia amb la noslra política, no 
podria volar que no a una cosa que estam [ent en 
aque (, 111.0menlS, supos que ha compren p rl'ectament. 

Qua11l al pun t númer 4, ja se ti ha di '-, repetides 
vega des, que e l Pla Econbmi~, el Pla de Desenvolupa. 
mcnL Economic Regional veJ;dra a aquest Parlamento 
Vos te també ap que, si en aquests momenLs no és 
a uí .\ pcrquu es va di culir, es va d balre amb les 
[orces socia l ' i, e n aquests momenls, la Conselleria 
d'Hi c.Jlela esta a l'e pera que el indica1s i ll!s Patro
nals enviúl lol a ¡llel1es s uggerencies que aques!es 
suggerencies quedaran inlegraclc , logicament, si el Go
vern hi esta d'acord, quedaran integrades clins aquest 
estuJi, dins e l Pla de D envolupamcnl Regional i dins 
aquest termin i de tres mesos, pens que sí estara dis
ponible per venir a debat él aquest Parlament. Per 
tant, \"otarem afirmativament. 

Quan~ al punt 5, sí que no podem votar afirmativa
m en t, perque voste em diu que es faci un desglossa-
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ment detallat, i jo no puc votar afinDativament airo 
que em diu que es fad, perque esta feL Perque, logi
cament, el Pla de DeseDvo.lupament Regional, com pot 
comprendre, s'ha fet primerament per fer aquest P la 
s'han fet aquests estudis. Per tant, aquests eSludis, 
quan s'entregui el Pla de Dcsenvolupament Regional , 
sera el moment on també es poddl entrar a discuti.r 
aquests estudis sectorials que voste em diu. 

Amb el que sí no es tic d'acord, a més a més, és 
quan em diu els objectius de política economica, in
dustrial i comercial. Jo ja arrib a esta~ un poe apurat, 
perque realment sobre aquest tema no ens posam mai 
d'acord, crec que ja he intentat explicar un parell de 
vegades quina és la política economica, no em digui 
que no n'hi ha o que no la veu, perque ja, la hi he 
explicat moltíssimes vegades. El que sí li vulI dir és 
que estic un poc defraudat, perque el dia de la Inter
peHació Ji vaig dir que esperava o que m'agradaria que 
el dia ele la Moció poguéssim entrar a discutir un poc, 
o a elebatre una mica temes puntuals, sectorials, de 
sub-sectors, com podria ser de sabales o de moble, en 
fi, molts ele temes i, per tant, aquesta Moció jo no la 
veig molt cohercnt amb la 1nterpeHació, pero vaja, 
tampoc no hi vull entrar, aquí dins. 

Referent al punt número 2, i m'ho deixava, voste 
m'ha elit que esperava ja aquest estudi per sectors, jo 
li puc elir que ja estic en elisposició de poder-li enviar, 
perque ja el tenc, pero, de tates maneres, Ji llegiré 
un poco 

En alimentació, hi ha hagut 100 empreses, no és 
casual, és casual, són 100, ni una més ni una manco. 
« Souvenirs», regals i esports, 22. Artesania, 11. Ioieria 
i bijuteria, 7. Ferreteria, 22. Textil, 22. 1mpremta, 15. 
Neteja, 10. Venda i reparació de vehicles, 19. Sector 
electric, 12. Construcció, 37. Transports, 41. Pell, 25. 13 
d'informatica. Mobles, 24 . So i imatge, 9. Electrodo
mestics, 5. Diferents serveis, 19. Immobiliaries, 2. 1n
dústries agrícoles, 4. De totes formes, dema mateix 
tendra entrada al ParIament. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR . PRESIDENT: 
Moltes gracies , S r. Conseller . 
Sr. Alfonso , vol replicar? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
MoEes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Anirem aviat, serem rapids i contestarem punt per 
punt. 

Les condicions deIs credits, nosaltres, Sr. Conse
lIer, no dubtam, en absolut del que diu el BOCAIB, no 
ha clubtam, i sabem que les regulacions es fan, es fan 
més o manco ben fetes i, sobretot, amb la millor! bona 
voluntat. Pero ja tenim experiencia sobre el que passa 
amb certes subvencions, hem viscut aquí un parell de 
temes de subvencions i creim que no importa recordar
los. De fet, aquesta investigació ens hauría de dur 
a saber exactament que ha passat amb aixó, els casos 
que hi ha hagut, si n'hí ha hagut, nosaltres tenim cons
tancia que sí, de gent més o manco viva que s'ha 
aprofitat d'aixo, i posar les mesures que siguin neces
saries. Ja ho veurem quan als sis mesas ens vengui 
aquesta informació. 

És obvi, en el segon tema, que nosaltres intenta
vem coneixer a través del Parlament un seguiment 
de com anaven aquestes subvcncions. Vos tes no hi es
tan d'acord, a mi em pareix lógic, peró no té res a 

veure amb les quantitats de les subvencions. Coneixer 
l'efectivitat no té res a veure, ni mínimament, si la 
subvenció és de mig milió o és de 200.000 Pts., és l'efec
tivitat que cercavem, vostes no l'aproven, ara veurem 
com es vota, suposam que no sortira endavant. 

Bé, vostes, cada vega da que ens aproven una cosa 
Respecte del PER, jo li vulI recordar, i a posta ha 

fan, en pareix molt bé que ha facin, pero és que nos
aItres de tot el que fan, no veim res. Almanco així, si 
ha fan i ho veim, tots sabrem que ha fan, que ho 
han fet. 

Respecte del PER, jo li vull recordar, i a posta i 
hem tornat a elur aquí, que Esquerra Nacionalista va 
dur una proposta en aquest Parlament, que es va apro
var, cm pareix que era fa cinc meso s, que es presen
tas el PER, que el Sr. Soler, com és habitual, va dir 
qu 's pres· n lariw ji bé, ja hem hagut de dir que es 
pre enU en lres me os. Pelo que? Perque es presentara, 
es pre 'entara, es presentara, i cEa 9 de desembre o 
10 es donen les force s cials perque diguin coses, pero 
fa cinc mesas que deien que ja el tenien feL 

l, el punt cinque, és evident que és dins el PER, 
ara, vos tes ens diuen que hi és així com ha clemanam, 
ja ho veurem amb el PER. 

Estam contents que el Govern s'apunti, després 
del que ha di t el Grup Regionalista, al que li digui el 
Grup Regionalista, si així passa sempre, de vcritat que 
no sera el PSOE: que govemi. 

EL SR. PRES1DENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Sr. Verger, pel Grup Popular, té la paraula. 
Disposa el'un temps de deu minuts. 

EL SR. VERGER POCOVí: 
Gracies, Sr. President. Xerrar el darrer sempre és 

un avantatge o un inconvenient, normalment, perque 
entre el membre del Govern o l'oposició o un altre 
Diputat normalment ja s'ha dit quasi tot. En aquesta 
Moció, a nosaltres ens pareix correctíssim el primer 
punt, amb motiu de la InterpeHació ja varem manifes
tar que, com a Grup Parlamentari, demanassim al 
Govern que agafas mesures, rapidament, per averiguar 
aquesta acusació que es va fer aquí, una acusació, cer
tament, forta, no deim que sigui possible o no, per C011-
següent, 110saltres estalonam aquest primer punt de la 
Moció, perque creim imprescindible coneixer l'estat 
actual de I'aplicació física i finan cera deIs credits. 

Al segon punt, logicament, nosaltres no donarem 
suport al segon punt, perque per qualque cosa feim 
altres lleis. Aquí hi ha una Llei de Pressuposts, alla on 
es fixen les subvencions i les quanties de\ que s'han de 
retre compte en aquest Parlament, per consegüent, si 
feim una Llei ele Pressuposts, per qualque cosa la feim, 
que ens retin compte a tots els Grups de les subven
cions superiors a 500 .000 Pts. i complirem la Llei de 
Pressuposts. 

Amb el tercer punt, també estam completament 
d'acord, i direm que sí. Ens han explicat una tecnica 
de substitució cl'importacions, i ens diuen que a través 
d'aquesta tecnica podrem coneixer les noves indústries 
i els nous foments i creació de noves indústries, pero 
tampoc no podem oblidar que a un moment determi
nat pot interessar a qualsevol Govern i a qualsevol 
país, que certes indústries es mantenguin, pentura, i 
pos per exemple, per mantenir els lIocs ele feina, per 
consegüent, no és tan facil com ens han dit, sinó que 
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és molt més complexo Jo, personalment, no crec massa 
en els estudis, crec que la realitat de cada dia, els 
empresaris i els nostres homes saben perfectament com 
han de millorar la balan<;a comercial, pero, de tates 
maneres, estam completament d'acord que es faci 
aquest estudio 

Quant al punt 4, hem de dir que sí, perque el nos
tre Govem, massa vega des ens ha dit que ha dura a 
terme, creim que en tres mesos es pot fer i, per con
següent, creim que és important que aquest Pla Eco
nómic i Regional es dugui d'una vega da en aquest Par
lament. 

I, en el punt cinque, senyors, tomam a ser a les 
mateixes, repetesc les paraules, no sé si del Conseller, 
en teoria, i pensam que el que ens demanen en el punt 
cinque toca ser en el Pla Economic i Regional. 

I nosaltres no podem admetre, de cap manera, que 
el nostre Govcrn no tengui una política economica. Jo 
pens que sí hi ha una política económica. I té una po
lítica economica, perque quan xerram, quan qualsevol 
de nosaltres xerra amb els sectors economics i indus
lria l ' , lampoe 110 l TI tant descontenls. Hi ha una po
lítica económica, de forrnació, d'assi tencia a ¡res, de 
rebaixar els in lere o, que era el gran problema que 
Lenia h nostfa indústria i el nostre comer<;:. Per con
següenl, no h .a., ara, aquí, de tornar a discuti)- qui
na es la política económica, pero de cap manera nos
a l ll'es ) o a(tll1elem que no hi hagi un política e ono
mica, si nó que pensam que la política económica é 
bona. 1, en Icmés, si alguna vegada coincidim amb el 
Grup Regionalista, sera perque pensam, en aquest lema, 
igual u -ell . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
I passam a la votació. Acceptam la proposta del 

Grup Regionalista de les Illes per votar propostes se
parades. 

Quanl a l'apartat primer que fa ref'er' neis a la 
Intervenció Genera l d la Comunitat Autónoma, que 
s'efeclUt per elJa una completa inve tigació sobre l'apli
Cé'leiÓ física : f'icancera del cred it per ü1Versió i cjrcu
lant deman a la ambra: Sres. i Sr . Diputals, que 
volin a favor d'aquesLa proposta, es volen posar dre ls, 
per l'avor? 

Queda :l.provada per unanimitat. 
Propost!l :2.", que fa reE reocia que s 'informi tri

mestraJ.m nt al ParJament del seguimcnl de les subven· 
cions a torgades pel' invcrsi6. Sres. i Srs. Diputat que 
votin a favor, es va len posar drels, per favor? 

Poden seu)'e, molte" gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden ··seure, molte~ gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Queda rebutjat aquest apartat dos que ha tengut 

22 vots a favor i 23 en contra. 
Apartat 3r que fa referencia a l'estudi de cara a 

la millora de la balanc;a comercial. Sres. i Srs. Dipu
tats que estiguin a favor, es volen posar drets, per 
favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Punt ciuque, que fa referencia, perdó, quart, que 

fa referencia que en el terrnini de tres mesos es re
meti al Parlamen~ el Pla Economic Reg;onal. Deman 
a la Cambra. Sres. i Srs. Diputats que estiguin a favor, 
es volen posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unarumitat, aquest apartat 4. 
I, per últim, l'apartat croque, que diu que dins el 

Pla es faci un desglossamenl detallat per ectors de la 
sÍtuació indusLrial i comercial de la COffilllútat Autono
ma. Deman a la ambra, Sres. i Srs. Diputats que es
tiguin a favor d'aquest apartat o d'aquesta proposta 
ele reso!ució, es volen posar drets, per fayor? 

Poden eure, molles gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Queda rebutjat aquest apartat cinque, per 22 vots 

a favor i 23 en contra. 
1.-2) 

I passam a la Moci:) següent que és la que va tenil' 
entrada en el Registre General d'aquesta Cambra amb 
el número 1.085, subsegüent i congruent a la Interpel
lació 932. Sra. Secretaria, per favor, vol procedir al 
text de la Moció que presenta el Grup Parlamentari 
Socialista? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Moció.-El Parlament de les IIles Balears mani

festa la seva disconfonnitat amb tot el sistema de sub, 
venció a l'ensenyanc;a que resulti discriminatori i, per 
tant, acorda que el Govern abandoni l'anw1ciat pro
jecte de subvenció, segons el sistema anomenat de «xec 
escolar.)) 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Per defensar la Moció que formula el Grup Parla

mentari Socialista, té la paraula el Diputat Sr. loan 
Nada!' 

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

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Realment, no 

vull repetir ja les paraules que varem dir quan varem 
presentar la InterpeHació al Govem, perque són re
cents i són a la memoria de tots vostes. Pero, és evi, 
dent que unes dcsafortunades paraules del Conseller 
Sr. G;let, en aquel! debat, quan ' va dir que duria enda
vant el tem<l deIs xecs, perque als socialistes ens mo
lestava, o ens feia mal, i aItres darreres actuacions 
d'altres Cops:ellers del Govern, que més pareix que 
acluen per qüe lioos d'anwr propi personal, que po
den considerar a determmats moments [erit, i no per 
=,.ctuacion$ ¡.olíliques o d'"int ncionalitat política eri-

a, en fan dur endavanl aquesta Moció P~)' presentar 
a la Cambni , p rque es demani al Govern que r tUi 
el projccte, no el project.e, la intenció de pre cntar un 
projecte de subvencions als centres escolars, el que vul
gannent 'ha denominal «projecte xec escolan>. 

.ts evident que aquest projecte no ens agrada, en 
aixo voste tc'nia ruó no ens agrada perque el conside
ram di crill!jnato:-l, con ic.l eram que n ab !ut es poI 
qualificar de priorilari, consideram que ·sta forade 
IJ oc, i con ideram que té una única finalitat, que ' 
aconseguir una , pelita, jo c ree, rendibilitat política. 

fo":l pOCo n el debat sobre I'Estat de la Comunitat 
es va aprovar una proposta sobre l'alfabctització de la 
Comunitat Autónoma, que el Govern de la Comunitat 
Autónoma fes una campanya d'alfabetització en aques, 
ta Comunitat que, desgraciadament, a pesar de tenir 
un deIs nivells de vida més elevat del p8ÍS, té també 
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un deIs nivells d'índex d'analfabets més elevat. Aixo, 
veu, Sr. Diputat, nosaltres sí que creim que és un tema 
prioritari, i és un tema prioritad perque és destinar 
eIs diners dds ciutadans a un sector que realment ha 
estat oblidar, ha estat marginat en la inversió pública, 
que nosaItres creim que els doblers deIs ciutadans no 
han d'anar als que més ten en, sinó als que manco 
tenen, i han d'anar no a nudis petits, sinó a nudís més 
importants de ci~ltadans, més grans de ciutadans. 

El xec escolar. si és dugués endavant, podria apli
car-se, en el millor deIs casos, si s'aplidls al 100 % 
deIs alumnes que avui no estan concertals, a un 3 % 
deis escolars de les Illes, contra un total ele, bé he dit, 
un 97 % d'escolar s concertats, serien un~ 3.000 alum
nes contra uns 98 000 alumnes. Realment creim que és 
un índex pelit, sobretot teninl en compte que serien 
uns alumne~ que, a pesar de la subvencirJ, que podría 
arribar, segons el projecte del Govern, a un 30 '%, en
cara haurien de pagar unes 7.000 Pts. per poder con
tinuar a l'escola no concertada, que vol dir que, indub
tablement, aquest~ sub\'enció es dedicaria a un estatus 
social elevat a un esta tus social de renda molt supe
rior, diguem a la mitjana. Pero, si, endemés, el Go
vcrn tengués la justificació que aquest projecte del xec 
fos per defensar la llil'ertat d'ideari, maldament nos
altres no pel'sem que sigui una qüestió basica o pugui 
ser una qüestió basica, si 11i hagués aquesta justifica
ció, encara podríem dir, bé, tenen una raó política, pero 
amb la Uei Orgauica ele I'Educació, amb la LODE, la 
llibertat d'ideari esta p~(:;nal11ent coberta, plenament dc
fensada, plenamcnt acce'ptada, i, per tant, tampoc no 
és aquesta 18 justificació, basta repassar el nom de les 
escoles concertades i el nom de les escoles no concer
tades, per saber que el tema de l'ideari no és un tema 
priori tari. 

Sr. Cor.seller, jo, a la passada intervenció, crec 
que vaig fer raonaments polítics, i crec que també 
n'hi ha de juríclic5, perque aquest projecte no es dugui 
enclavant, crec que sería una injustícia manifesta, cree 
que no és correcte que des d'una Comunitat es vagi 
contra una Llei Organica, que ba passat tots els tdt
mits que podia passar, tots fins i tot, el Tribunal Cons
titucional, o sigui que és una llei plenament constitu
cional, és una !lei que s'aplica a tot l'Estc:t, és una llei 
aprovada per la majori:>.. del Parlament de I'Estat, Es
panyol, i creim que no és correcte, des d'una Comuni
tat, voler boicotej2r una Uei Organica. Seria com si 
nosaltres, el Govern de la Comunitat, a un moment 
donat, volgués subvencionar situacions com els que pa
gam massa renela, i perque pagam maSSh renda, i no 
ens agrada, subvencionassim els que en paguen més, 
Crec que, Sr. Conseller, els dobIers públics han el'anar 
dcstinats a uns altres fins, crec que "astes ~nen una 
manca d'actuació política en aquest camp, en el camp 
cultural i en el camp eclucatiu, molt important, i po
den fer moltes coses i no destinar unes quantitats tan 
importants de eloblers a una finalitat tan poc seriosa 
i tan poc mereixedora d'estalonament, coro la que vos
tes volen. 

Per tant, demanam que abanclonin c: projecte de 
subvencionar els centres privats no cOflcertats, que 
abandonin el projecte elel xec escolar, 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes f:rácies, Sr. Diuutat. 
Pos en coneixcment de la Cambra qUe no s'ha pre

sen tat cap ::smena a aquesta Moció. 

Per par~ del Govern, té la paraula el Conseller ele 
Cultura, el ~'r. Fr ancesc Gilet Girar!. 

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

dentrnent, aguest Conseller vol reconduir el final de 
la InterpeH~,-ció en el comen~ment d'aquesta Moció, 
en els seus p un ls reals i aúequats. 

1, per fer-ha , en primer lloc, ha de tc.rnar insistir 
en un punt q ue no es té en compte en 1 contengut de 
la Moció. 1, pel sel" més cJars, a dos aspectes diferen
ciats dins la mateixa redacció de la Moció. 

Cornen~ant pel fina: d'aquesta redacció, he de tor
nar insistir en el que ja vaig dir quan v<.ig contestar 
la InterpeH2ció, Es tracta, el xec escolar, d'un pro
jecte del Conseller d'Educació i Cultura, sustentat en 
unes idees i que, de cap de les maneres, ni ha estat 
contemplat, com ",'oste sap, en el Pressupost de la Co
rnunitat Autónoma de l'any 1986, ni tan soIs s'ha dis
cutit a Con:'ell de Govern. Perque, per [,art del Con
seller d'Educació i Cultura no s'h<:\ presentat en aquest 
Consell de Govern. Per tant, la redélcclÓ que s'ha donat 
a la Moció, hauri;t de tenir un aItre sentit i una altra 
redacció, és a dir, el Govern no pot venir obligat a 
abandonar res, ni a retirar res que no hagi comen¡;:at. 
En tot cas, el que s'hauria de fer és fer una referencia 
concreta a la ided, al projecte del Conseller cl'Educa
ció i Cultur:=>o Aixo no es fa dins la Moció. 

Pero hi ha un. altre contengut, un altre apartat 
clins la redacció de la Moció, i és el que fa referencia 
a la causa de la petició. 1 és que el projecte, les sub
vencions escolars i concretament el xec escolar ven
dria tacat per una discriminació Jo lament dir-li que 
no puc acceT'tar la segona part, pels mot!us que li he 
dit, ni la primera, quant a la discriminació, no puc 
acceptar aq1 1esta nsseveració, perque no é~ així. En cas 
que el projecte del xec escolar seguÍs les seves passes, 
de cap de les maneres, no duria implícita una d¡scri
minació, ni t'n sen1it positiu, ni en sentit r:egatiu, ni en 
sentit restrictiu, rl'eliminar, ni d'afegir ningú. Per qui
na raó? I aquí em permetra que discrepi, una altra 
vega da més del que voste ha manifestat aqui, Sr. Na
da!' En primer llcc, voste fa una diferenciació equivo
cada, i perdoni que m'expressi en aquests termes, vos
te parla de centres no concertats i el projecte xec 
escolar parle de JOS moduls completament diferents, 
el modul A i el módul B, no tornem en l'Ordre de ju
liol del 84. Mentre en el modul A hi ha una conce¡' ta
ció, millar dit, una subvenció al 100 %, en; el módul B 
hi ha una sub\'enció menor, inferior al 100 %, i el pro
jecte, la documentació que es va preparar per la Con
selleria estava basada en aquesta Ordre i en aquesta 
realitat escolar, avui. Dos moduls diferenciats i l'eli
minació d'un modul C. 

En conseqüeI'.cia, no són 3.000 alumnes els que es 
podrien vcure implicats o afectats o beneficiats, sinó 
que el número creix bastant, s'aproximaría, en tot cas, 
a llns 18,000 alumnes. I no serien només 3 centres es
colars, avui no concertats, és a clir, inclosos dins aquest 
inexistent rnodul C, sinó que serien, ex,tctament, 29 
centres no cstatals que acolleixcn aquest nombre 
d'alumnes. Aixo ve a representar, tenil1t present sem
pre la distribució que él la nostra Comur,itat es dóna, 
que és aproximadsment la mateixa que al nivell ele 
tota Espanva, d'un 56 % d'ensenyan¡;:a estatal i un 44 
% d'ensenvnn~a no estéltal, que aquest, referit, extra
polat a la CO!11unÍtat de les Illes Balears, a la COffi'l-
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nitat escolar de les Illes Balears, d'EGB, es referiria, 
aproximadament, entre uns 18.000 alumnes respecte 
d'uns 40.000 alumnes d'EGB, És a dir, que les xifres 
ens varíen substancialment, i quan ens trobam davant 
un espectre o un ventall tan ample, parlar de discri
minaclO o no discriminació és, francament, difícil. 
Pero, és que hi ha més. Hem de tenir en compte que, 
dins el que és l'estudi del projecte, que voste pareix 
que coneix, en ccrta mesura, suficientment voste se 
n'ha adonat que les condicions o els requisits són pu
rament de caracter objectiu, no hi ha cap referencia 
subjectiva en jutjar la concessió o no concessió, com 
es pot donar, per exemple la subvenció d'una obra de 
teatre, per parlar de qualque cosa. 

En el cas concret del xec escolar ens trobam, pu
rament i exclusivament, en matematiques, matemáti· 
ques d'ingressos famiIiars, nombre de fills i unes cir
cumstancies sí de caracter objectiu, subjectiu, perdó, 
que és la disminució física o sensorial o la situació 
d'incapacitat laboral per part deIs pares, de les ma
res, etc., sempre que estigui degudament justificada. 
És a dir, que no hi ha cap casta de requisit establert 
inicialment, que pugui donar peu él una discriminació 
perque estam manejant pures xifres, pura matematica. 

Ara bé, previament a aixo hi ha una opció que ha 
de prendre o que bauria de prendre el pare beneficiat, 
o possiblc teneficiari, i és que voste, en un principi, 
pareix que dóna peu que tota la LODE o que la ma
teixa LODE establira, en el seu article 47, si no record 
malament, una concertació global, i aixo no és aixi, i 
se n'han donat casos, concretament, el curs 85-86, de 
27 coHegis de tata Espanya que ja no poden accedir 
ni al modul A ni al modul B, sinó que hauran de que
dar a aquest antic C. 1 aixo és un requisit «sine qua 
non", o seria .un requisit «sine qua non», que, una ve
gada que el centre escolar, hagués optat per una con
certació i donas un resultat negatiu, es donaría una 
circumstancia física, material de poder optar, una ve
gada constituida o realitzada la matrícula per part 
d'aquest pare i d'aques1 alumne a una ajuda, a una 
subvenció, a una assistencia a l'esco!liment previ 
d'aquesta llibertat o d'aquest tipus d'educació. 

Per tant, de cap dE> les maneres, no es pot accep
tar que el projecte xec escolar dugui implícita una dis
criminació per la seva mateixa raó de ser i pel mateix 
comeD<;ament de 12. seWl existencia com a projecte. 

Conseqüentment, -tenint en compte aquests dos as
pectes, és a dir l'aspecte de no discriminz,ció i l'aspec
te que no és un projecte del Govern, pe!- tant, difícil
ment, pot abandonar un projecte que no ha assumit 
el Govern, jo li demanaria que recapacitas un poc i 
pensas a veure si és convenient retirar aquesta Moció 
per innecessaria, en certa manera estam discutint, no 
dic «el sexo de los ángeles» , pero sí estsm discutint 
clamunt una idea, eh?, i una idea que no s'ha plasmat 
en una casé' practica, i voste ja, de p,inClpl o per 
principi, aquí és la qüestió, vol aturar el desenvolupa
ment de la idea. 

Ara bé, en ca~ que no optas per aquesta retirada, 
naturalment nosaltres entenem o el Govern entén, i 
aquest Conseller que Ji parIa, naturalment , que hau
ríem d'adoptar una postura negativa a la Moció. 1, 
p er quines raons adoptaríem aquesta postura negati
va? 1 sempre som elins el món de les idl'es , i el món 
llavors de les coses practiques. En primer \loc, per to
t es aquestes circumst~tncics i, en segon lloc, perque 
ens trobam amb una diferenciació del que voste entén 

per concertació i el resultat d'aplicació de la LODE i 
el que nosaItres, o jo, Conseller d'Educació i Cultura, 
entenc que represen lara l'aplicació de la L DEquaut 
a les fu lures oncerlacions, Ens tl'obam amb un pro
jecte de regJamenl, de con erls educalius que, segons 
parcix, ja d u la seva q uarla rede cció, aIla on el eu 
article 21 estableix. que els centres privats, és a dir, 
no estatals, es podran acollir sempre que «satisfagan 
necesidades de escolarización». 1 estableix el requisit 
de les memories, i llavors diu, «a efectos de lo rese
ñado en los apartados A y B, se podrán utilizar como 
indicadores para la elaboración de las memorias pre
sentadas, entre otros, la insuficiencia de la oferta de 
puestos escolares en centros sostenidos con fondos pú
blicos, el volumen de alumnos acogidos al transporte 
escolar y el coste de los servicios complementarios. Se 
considerará. en todo caso, que un centro no satisface 
necesidades de escolarización o no atiende a poblacio
nes desfavorecidas, cuando su ubicación dificulte o 
haga imposible el acceso al mismo de alumnos que ca
rezcan de recursos económicos para hacer frente al 
coste de los servicios de transporte y comedor escolan>. 
Deixarem de banda el tema del menjador escolar, i ens 
refcrirem exclusivament al tema deIs servicis de trans
porto 

Aixo, so~a la meya interpretació, d'aq~íest quart es
borrany del reglament estableix una discriminació cla
ra quant a la ubicació deIs centres escolars. Des del 
mOlnent que l'alumne d'un centre titular no estatal 
hagi c!'accedir O p r accedir a ague ts collegis hagi 
cI'utilílzar un lran ¡ orl públic o un Iransport discrec
donal, immedialament ve l 'apllcació d'aquesl arLi le 
2 t, d'aques t borrany de rcglament de D crel, d Reial 
Decl'c t. Aixo té a V · Ul'e, naluralment, amb la senten
cia del Tribunal Suprem de 24 de gener c!el 85, on es
tableix la incol1stitucionalitat de la zonificació quant a 
l'aplicació i concerlació. És a dir que ens lrobam amb 
el que efectivament la Llei o el Tribunal Constitucio
nal e rab lia quan va tractal' el tema d la LODE, quanl 
que a vcure si l'establimen l d'un projede educarlu, 1 
que OSle manifesta com a ideari O e l caracter propi, 

Om li mani.festa la LODE', vendra donaL per bo d in 
el conlengul de la entencia, per veure si el desellvo lu
pament posterior, amb els reglaments o amb els reials 
decrets tendran un caire inconstitucional, i la ' mateixa 
sentencia de! Tribunal Suprem, quant a aquesta zoni
ficació ja en parla. És a dir que es poden trabar da
vant les circumstancies que coHegis que vulguin acce
dir a aques~ concert, la mateixa aplicació o el mateix 
desenvolupament de la LODE els impossibiliti d'acce
dir a aquest concert, perque no puguin. Nosaltres en
tenem que aquesto idea, aquest xec escolar facilitaria 
l'existencia d'aquest caracter propi que la mateixa 
LODE maniJ'esta ! l'existencia i persistencia d'aquests 
centres escolars. 

En el fans, es tracta, ni més ni manco, que d'una 
diferent interpretació del Luster, que supos que voste 
coneix. Ens estam referint a la Resolució del Parlament 
Europeu, aUa on estableix ben clarament un dels seus 
principis , qee ,dos padres tienen derecho a elegir la 
educación y el tipo ele enseñanza que ha de darse a 
sus hi jos. de acuerdo con el derecbo» -principi setc
«de acuerdo con el derecho que se les h~, reconocido, 
corresponde a los padres decidir el tipo de escuela a 
la que asistan sus hijos, hasta que ellos puedan deci
dir por sí mismos . A este fin, el Estado tiene la obli
gación ele preveer los centros públicos o libres, nece-
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sarios», 1 el principi deu diu, i espera d'Espanya i Por
tugal que «desde su entrada en la Comunidad respe
ten plenamente los mencionados principios de la li
bertad de enseñanza», 

Nosaltres, o jo, Conseller d'Educació i Cultura, en
tén que aquest projecte, aquesta idea, és dins l'esperit 
d'aquests principis marcats p el Parlament Europeu i, 
en aquest sentit, ha estat fent feina fins avui, que 
aquest Parlament haura de decidir sobre un punt, so
bre una idea, amb la postura positiva o negativa. Jo 
li reiter i li deman que retiri la Moció o, en cas con
trari, entenc que s'ha de votar negativament. 

Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes ¡;:-racies, Sr. Conseller. 
Sr. Nadal, vol replicar? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. Prcsident. Sres. i Srs. Diputats. No només cs

tam parlant d'un projecte, Sr. Conseller, voste forma 
part d'un Govern, no és un convidat, supos. El Govern 
és un organ coHegiat, voste ha sortit a la premsa, rei
teradament, defensant el xcc escolar, veste ha tet o 
ha d emanat o ha fet que li facin informes sobre la 
bondat del yec escolar, per veure com l'enllestia i com 
aconseguia defcnsar-lo, i voste, en el pressupost d'en
guany, deixant la partiela en blanc, pentura per poder 
fer una trar,sferencia, manté, al pressupost 86.1, una 
secció que deixa en blanc, pero que els seus objectius 
són, els objectius que pretén aquest programa d'ajuts 
a l'ensenyament a I'hora ele propiciar un sistema que 
permeti de garantir a tOt5 els ciutadans de Balears 
l'accés als cen tres escolars en iguaItat d 'oportunitats, 
d'aquesta manera s'entén que es donarit.n les con di
cions objectives necessaries per tal d'assolir plenament 
la llibertat c1'ensenyamcnt, reconeguda per la Consti
tució. O sigui que voste, Sr. Conseller, no ho ha ficat en 
e1s pressupo~ts, pero ha deixat la porta oberta comple
tament per poder-ho ficar. O sigui que no ens vengui 
a dir que aixo és un projecte que no s '11<,_ tractat, que 
és un projecte que no s'ha estudiat, sinó que és un 
projecte tractat, estudiat i que, bé, en aquest moment, 
pentura no han considerat polític aprovar-ho, pero han 
deixat el camí obert, han deixat la partida oberta per 
poder-ho ficar en el moment en que ha considerin 
oportú. 

Voste em xerra de modl1ls A i B. Sr. ConselIer, els 
moduls A i B en tres anys desapareixen, i hi haura 
una sola concertació. El modul B, en aquest moment, 
paga 1.200 Pis. Voste esta parlant de subvencionar cen
tres que paguen, com voste diu, i surt a l'estudi fet 
per vos tes, o sigui no són frases que jo m'inventi, ac
tualment unes 9.000 Pts., subvencionarien 9 o 10.000 
Pts., subvcncionarlen el 30 %, o sigui, en pagarien 6 
o 7.000. Per tant, no em xerri de moduls, perque no 
crec jo que vos tes muntin un xec escolar que, com molt 
bé diu el seu projecte, és una cosa de futur, on s'ha 
de comprometre tot el Govern, perque el Govern ha 
d'assumir renunciar a altres activitats, a altres parti
des, a altres accions, pe r tal de tirar enclavant aquest 
xec escolar, perque el mateix projecte seu diu que el 
que [ara aql1est xec és anar per amunt constantment, 
que, per tant, cada any es necessitaran més doblers. 
Per tant, no em vengui dient que és un tema de mo
duls, sinó que és un tema que vos tes tenen molt es-

tudiat, des n'un punt de vista purament electoral, com 
vostes diuen, com vos tes l'econeixen, el que no tenen 
és el valor de sortir aquí a dir-ho, o sigui vostes, en 
el seu projecte diuen, perfectament, que és un tema 
destinat a un determinal electorat i que, bé, s'ha d'as
sumir que es fa f'eina per aquest determinat electorat, 
i ho assumeixin, ho assunleixin no passa res, tothom 
ho sabra, i ja estara. Bé, i si tenen la valen tia de sor
tir aquí i defensar-ho, tenguin la valentia d'assumir-ho 
amb tates les conseqüencies. 

El projecte de reglament de que voste ha parlat, 
Sr. Gilet, és un projecte de reglament, i que el Govern 
de l'Estat hagi fet el quart esborrany d'un projecte de 
reglament demostra una eapacitat de negociació del 
Govern de l'Estat, que no demostren vos tes, mai. 
L'esborrany de reglament s'esta pactant amb totes les 
entitats privad es tant de professors, com d'ensenyants, 
com de pror;ietaris o directors d'escales, i voste ho 
sap, i voste sap que no només s'esta pactant, sinó que 
s'ha arribat a acords concrets. 

Sr. Gilel, jo hi ha una cosa que em sorpren, i és 
que darrerament esta sortint una nova c1asse política, 
diguem, per dir-ho de qualque forma, que es fa aban
derada de la lIibcrtat d'ensenyan¡;a, que es fa abande
rada ele la llibertat en termes generals, que fa molts 
po es anys, molts poes, convivia amb UI1Cl placidesa i 
am b una sa t isfacció enorme am b un re2:im que coal'
tava i atacava lotes les llibertats, i en principi la 11i
berta 1 el'cnsenyan¡;a, que en aquell mom ent no tenÍen 
res a dir a aquesl coartament de la llibertat d'ense
nyanc;:a. i ara són els abanderats de la l]ibertat cl'ense
nyanc;:a. Aixó és una cosa que em sorprcn enormement, 
em deixa complctament astorat. No en sortien abans, 
no hi havia cap manifestació abans contra la llibertat 
d'ensenyan<;a. no hi havia cap manifestació abans en 
defensa ele la llibertat de catedra, no hi havia cap ma
nifestació acans (~ef'ensant el dret de cada persona a 
111 a n tenir la se va Iliberta t personal de creences. 1 qu:: 
és, que ara surt \lna Llei Organica que diu que aixo 
s'ha de respectar, que l'ensenyan<,;a s'ha de donar dins 
els límits de la Constitució, que es pot definir un idea
ri, pero que aquest ideari ha de respectar tot Rixo? 
Vos tes consideren que aixo és un atac a la llibertat? 
Tenen un sentit de la llibertat molt peculiar, Sr. Gilet. 

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

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats . Bé, 

en primer lloc, li he de dir el que li vaig repetir ja 
l'altra vegada. Tot projecte que implica una despesa 
pública s'11;;, de contemplar dins un organisme col'le
gial o coUegiat, com és un Consell de Govern dins una 
prelació i dins una serie de barems que poden esta
blir unes prioritats. Voste ha actuat a altres institu
cions públiques, i estic segur que quan voste presen
tava un tema feia tot el possible perque sortís enda
vant, i que, si el preparava, el preparav3 de mode i 
manera que li donas el pes suficient perque sortís en
davant. Voste parteix d'un punt equivocat, i ho sent 
molt, si dins la Memoria deIs Pressllposts es fa una 
referencia és purament i excIusivament dins la Memo
ria, les partieles queden exactament obertes, vostes, si 
no, hauran d'eliminar totes les 481 que estiguin dins 
el Pressupost de la Conselleria d'Educació i Cultura. 

Vostes, o voste, en concret, el que ha de tenir en 
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compte són les aspiracions o els desitjos que hi pot 
haver quant a la planificació d'una política que, en 
aquest cas concret, hi ha unes diferencies de fons en 
el terme d'aplicació de la Llei Organica del Dret a 
l'Ensenyan¡;a, naturalment que hi són, i voste no s'ha 
d'estranyar, pero el que voste no ens ha de dir és que 
la seva base, la seva tesi sigui exactament la correcta, 
perque n'hi pot haver dues, pot existir el mateix que 
existia el temps de la VCD amb la Llei Organica de 
Centres d'Ensenyan¡;a, alla on nosaltres. i jo particu
larment també esteva en contra de l'aplicació de l'arti
culat d'aquesta Llei de Centres d'Ensenyan¡;a. 1 es va
ren llegir telegrames, exactament igual com els podia 
dirigir voste, si és que ho va fer, a La Moncloa. És 
a dir, que no em vengui ara amb fets anteriors, amb 
postures anteriors, que estan completament fora de 
temps i fora de 110c, endemés. 

Naturalment que un projecte d'aquesta casta ha de 
tenir un increment, com el té el pressupost del Minis
tcri d'Educació i Cienci~ i, lamcntablement, només in
crementa un 6 %, i, tal vegada hauria el'incrementar 
molt més, i no es podien donar circumsUmcies com 
les que es poden donar o com pot sllcceir amb l'apli
cació de l'article 12, on resulta que d'aquest Reial De
cret, d'aquest esborrany, que és el quart, efectivament, 
i perque ha passat tres vegades per Consell d'Estat, i 
n'ha hagut de passar una quarta amb un President nou, 
tot s'ha de dir, alla on resulta que les assignacions al 
fons seran elins la quantia global ele les corresponents 
consignacions pressupostaries. És a elir, que l'habilita
ció de la concertaciá ja ve donaela per les mateixes 
raons que- ens dóna aquest article 12, el maxim seran 
les mateixes quanlitats, no seran les peticions les que 
establiran e: maxim, sinó que el mateix Ministeri ja 
establira el paquet global de doblers destinats a aques
tes concertacions, quau hauria de ser a la inversa, 
amb peticions, doblers assignats per coetestar aques
tes peticions. 

Voste m'ha parlat que és el quart esborrany de 
Reial Decret, que s'han escoltat tates les opinions i que 
tothom hi esta d'acord. Perdoni, dia 26-11-85, el repre
sentant el'una organització de propietaris de centres 
d'ensenyament es queixa precisament que «ha formu
lado numerosas observaciones a los borradores inicia
les de dichas normas, pero sólo han sido aceptadas las 
de carácter accidental y de escasa trascendencia». Si 
ens trobassim amb un esborrany ele Reial Decret, aBa 
on realment hi hagués una intencionalita~ d'acoBiment 
de la persistencia deis centres no estatals, tal vega da 
no estaríem parlant aquÍ, en aquest moment, voste i 
jo d'aquesta mateixa persistencia, que, en el fons, no 
és sinó l'xercici d'una !libertat, la llibertat que tenen 
els pares a éscolliy l'educació que volen i que conside
ren millor 'per als seus fills. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PR'ESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Pel Gmp Esquerra Nacionalista-PSM, té la paraula 

el Sr. J oan Francesc López Casasnovas. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo els 

assegur que Esquerra NaclOnalista-PSM no va anar a 
Madrid a defensar una Llei Organica que permetes 

l'ampliació del sostre competencial de l'Estatut d'Au
tonomia en materia d'Educació, perque la política eau
cativa tengués, com a prioritat principal, 30(;.0 que avui 
es debat en aquesta Cambra. I die prioritat principal, 
perque aquí massa vegades s'ha dit que no tenim com
petencies educatives, qEe no podem intervenir sobre 
aspectes ímportantíssims del nostre sistema educatiu, 
des de la Comunitat Autónoma, perque no tenim com
petencies educatives. Com quedam? És possible con
templar partides obertes, pero amb conceptes clars, per
que aquí, Sr. Conseller, no hem vengut a discutir so
bre el sexe deis angels, en qualsevol cas, si parlam 
d'angels és perque hi ha hagut una anunciació, i aques
ta anunciació l'ha feta voste, a través de la premsa i 
de tots els mitjans de comunicació, anunciant a bom
bo i platerets qUl! hi hauria la pedra filosofal de la 
gratuitat de l'ensenyan¡;a: el xec escolar. 

Entén Esquer~-a Nacionalista que a<;o és un tema 
delicat i importantíssim, i nosaltres voldríem saber, 
realment, si tot el Govern en pIe, solidariament acull 
aquest pl'Ojecte. Aquí s'ha dit que era uüa idea, pero 
una idea que es veu escrita i reflectida dins el Projec
te de Pressuposts, és una idea que ha de tenir una 
concreció, i aquesta concreció és la que nosaltres, Sr. 
Conseller, no volc\ríem veure mai dins la nostra Co
munitat Autonoma. Som conscicnts que l'argument no 
és allo que voste va dir a l'anterior sessió en que dis
cutíem la Interpel'lació Socialista, no, vostes no aplica
ran el xec escolar perque cogui, perque faci mal a 
l'oposició. Jo cree que aquesta Cambra no hauria de 
sentir mai arguments tan pobres. Una qüestió és la 
!libertat de creació de cenlres, que aquí dins s'ha es
mentat, reconeguda per la Constitució del 78, i una al
tra qüestió és el principi social d'iguaItat d'oportuni
tats davant l'educació, que sois es materialitza plena
ment quan existeix un únic sector públic, alla on tot
hom té la m~lteix;! oportunitat de gaudir el'un ensenya
ment que compta amb els mateü:os mit jans, amb els 
mateixos in~itrumt:nts, amb els mateixos sous per als 
professors, amb un sostre ele qualitat d'ensenyan¡;a con
trolable i, sobretot, que els doblers públis són contro
lats, democrMicament, pels sectors difercr,ts que inter
venen a l'ensenyan<;:a. I el xec escolar, és a diI1, els 
diners púb!ics, que vostes ens propasen, com a pro
jecte, 'és ver, de destinar a les escoles, a determinades 
escoles, no arribaria, precisament, a unes contraparti
des suficien~~; qu~ fessin possible alIo que, en teoria 
poelria fer admetre el xec escolar, és a dir un control 
democratic, un control públic i una iguaItat absoluta 
d'oportunitats, que tots els infants i les famílies de la 
nostra Comunitat Autónoma tinguessin accés a escoles 
igualment dotades i igualment ofertores de serveis. 

Cal repetir, amb veu aIta, una veritat com un tem
ple, que no pel fet de ser veritat s'ha de repetir fin s 
que calgui a tothom. Srs. Diputats la pitjor desigualtat 
que pot fer un Govern dins el nostre sistema social, 
profundament marcat per eliferencies de classe, és re
partir a tots per igual, i qualsevol proposit que no es 
plantegi primer assolir un sector públic escolar, digne 
del nom qu~ dignifica una escala. no actuara corree
tament. 1 ara em vull referir a les possibilitats immen
ses que té la Comunitat Autonoma, en un sentit posi
tiu, per creélr actuacions favorables als ciutadans de 
les Illes i, :cobretot, als nostres ciutadans més joves. 
Per que no pensam en convenis de coHaboració amb 
el Ministeri d'Educació i Ciencia, ja que aquest gasi
vamel1t no ens dóna competencies educatives? Per que 
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no parlam de perfeccionament de pro~essorat i d'inno
vació educativa, de moviments associatius de pares 
d'alumnes, d'educació compensatoria, d'alfabetització 
d'adults, de cursos especials per a joves desescolarit
zats deIs 14 als 16 anys, d'educació infantil, d'integra
ció d'infants amb deficiencies a centres infantils i 
d'Educació General Basica. Per que no parlam d'aquests 
temes? En el nostre entendre, absolutament, infinita
ment superiors i priorilaris al de l'anomenat xec es
colar. 

1 no dic cap disbarat ni res que surtí de les ca m
petencies i possibiliatts de la nostra Comunitat Autó
noma, es va citar aquí dins, quan debatíem el Projecte 
de Llei per anar a Madrid a demanar majors compe
tencies, que altres Comunitats Socialistes les havien de
manades. Ido bé, segueixin aquest exemple, facin una 
resolució, com la que va t er la Comunitat Autónoma de 
Madrid, dia 7 d'octubre de l'any 85, d'enguany, amb. la 
Direcció General de Coordinació i Alta Inspecció del 
Ministeri, i t01s aques1s punts que els he anomenat 
són susceptibles de r ealitzar-se sense tenir competen
cies cducatives i dedicant uns diners que sense cap 
dubte no arriben ni a una tercera part del que cos
taria el xec escolar. 

Esquerra Nacionalista - PSM vol dir clarament 
aquestes coses, pcrque em sembla que eL debat que 
avui es pot plantejar aquí dins, podría seguir per vía
ranys ideologics. Potser no és ani. i aquí el moment de 
fer-ho. La política té, evidentment, un substrat, un 
suport ideologic, i el suport ideológic que el Sr. Con
seller d'Educació dóna' al xec escolar esta radicalment 
a les antípoeles del nos tre, pero, així i tot, en política 
s'ha de ten ir un concep1e ciar d'alló que és possible de 
fer, d'allo que s'ha de fer a cada moment, i jo li dic 
que el projecte ele xec escolar, Sr. Conseller, i no em 
referesc al Govern, perque el Govern encara no 1'ha 
assumit, no és una qüestió ele matematiques, na és una 
qüestió de crear tres o quatre variahles i treure uns 
resultats a través d'una IBM, és una cosa molt més 
seriosa, estam discutint quin és el nostre model edu
catiu p er al futur de la Comunitat Autónoma, estam 
discutint per que no invertim diners en la necessaria 
qualificació de l'ensenyaDl.;a de la nostra llengua i en 
la nos1ra llengua, i e1s dedicaríem a afavorir detenni
nades famílies, que tenen el privilegi de dur a deter
minats coHegis els seus infants? Srs. Diputats, jo esper 
del seny ele tothom, en aquesta Cambra, que un pro
jecte tan desgavellat com el que aquí dins s'ha plan
tejat no pugui ser assumit per l~ majoria, jo diria que 
aquest projecte \'agi diredament al paper i del papel' 
a la paperera, Sr. Conseller. 

Moltes gracies. 

' . 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, t é voste la paraula. 

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

pez Casasnovas, e\'identment, evídentment, ens trobam 
amb una diferencia, "OS tes parlen o voste parla 
el'un únic tipus el'escola, un sector públic, i nosaltres 
parlam ele dos, el'un altre tipus d'escola, d'un altre ti
pus ele llibertal cl'ensenyanr;a: La llibertat basada en la 
creació ele centres docents i la llibertat basada en 
l'exelTici mitjam;ant selecció de centres docents dife
rents. Per tant, el'una pluralitat des de fora, i no no-

més una pluralitat des de dins, que és del que vostes 
ens estan parlant. 

Jo 1i he de dir que no a tots per igual, li he parlat 
d'uns barems, li he parlat d'unes quantitats, uns per
centatges aplicats a aquestes quantitats, per tant, no 
és igual per a tots, sinó d'acord amb els ingressos que 
puguin tenir les unitats familiars. 

Ara, dins la seva fixació de posicions, i aixó és el 
motiu de la meya intervenció, voste ha ficat, valgui 
l'expressi6, una crítica a l'actuació dins el ca.rnp d 
l' duca ió, per pan de la ConseUeria d'Eclucació i Cul
tura, i aixo, entenc que, a pe al' d'e tar fora de Iloe, 
admel una resposla. En primer lloc, 1i he de dir que 
convenís se n'han firmat. amb el Ministe ri d'Educació 
i Ciencia, i prou que ens ha costat firmar el conveni 
de l'ensenyament de la llengua catalana i la introducció 
de la historia i cultura de les Balears dins el paquet 
d'area social, en els centres de les nos tres illes. r labor 
o feina amb els professors, també se n'ha fet, el famós 
curset de directors de centres, amb una forta resposta 
per part elel Director Provincial d'Educació, incompren
siblement; el curset de tecniques d'aprenentatge a l'es
tudi; el recicJatge ele professors quant a ensenyament 
o quant a llengua catalana; el curset de física, angles, 
matematiques amb un conveni amb el CoHegi de Lli
cenciats; els cursets d'informatica, l'ordinador a l'es
cola, etc., és a dir que no es tam quiets¡ sinó que hi ha 
altres coses que s'estan fent i que és ben just també 
que es tenguin en compte. l, en darrer extrem, les di
ferencies ideologiques se sustenten, únicament i exclu
sivament, en una diferencia del mode educatiu,; aixó 
és tot, i en aquesta diferencia, efectivament, estam a 
les antípodes, vastes en volen una única, i nosaltres 
volem diverses escoles, dive rsos tipus, diversos projec
tes educatius. Aquesta és la diferencia. 

Res més i mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
La Sra. M.a Antonia Munar, té la paraula. 
Disposa, Sra. Diputael;), d'un temps de deu minuts. 

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

gionalista ele les Illes esta preocupat pel tema de l'en
senyament i esta d'acorcl amb la llibertat ele centre i 
d'ideari, pero el Grup Regionalista és també respectuós 
amb la llei vigent, i el seu projecte, que no esta pre
sentat en el Consell de Govern, i que tampoc no esta 
pressupostat, pero que sí ha estat anunciat, Sr. Con
seller, no és tan respectuós amb la llei vigent. 1 és 
molt grcu anunciar un tema tan important, sense abans 
tenir en compte determinats temes, com és que no 
tenen vos tes compeLencia en mater ia d'ensenyamelll, 
que l'únic tema en. que tencn vostes compet ncia és 
en el tema ele l'enscnyame nt n catala i d 1 qua l no en 
fa n un han úS. T 'o n un D - re l d'El1 en amcnt d I 
Catala, pero no tenen, p erque no els han volgut fer, 
uns programes educatius i tampoc no tenen unes di
rectrius orientatives per a eliferents centres. Vostc sap, 
Sr. Conseller, que el tema ele l'ensenyament elel catala 
i de ks tres hores d'obligatorietat no funciona en 
aques tes illes. Tampoc no t enen un estudi de viabi
litat, de posada en marxa elel xec escolar, no saben 
encara que passara a les eliferents escoles, vostc ma
te ix ho ha dit, ni saben si arribaran o no arribaran a 
aiferen ts concerts. 

Tampoc no tenen l'cstucli ele viabilitat economic<1, 
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ates que es basen, en aquest moment, en suposicions 
de que faran o que podran fer les diferents escoles, 
nosaltres no sabem el que podria costar, a la nostra 
Comunitat, aquest tema. 

En quarl lloc, Sr. Conseller, si tenen vostes pos
sibilitats economiques de donar suport a materies que 
no són de la seva compet ncia, coro és aquesta de que 
vost parla en aquests moments. Pensi que ti ha altres 
nivells que eslan tota lment abandonats. coro és el pre
escolar, ajudara molta més gent, molts més pares i no 
ajudara els niveUs que en aque ts moments estan ja 
solven tats, com és l'ensenyament a General Basica. 

Per tot aixo, i perque creim que, si bé hi ha el 
projecte que voste ha dit que no s'ha presentat, i és 
ver, pero s'ha anunciat, i voste mateix ha dit que el 
projecte existia, per tant, ens hem de preocupar per 
eH, i no s'ha pressupostat, també és ver, pero del seu 
pressupost, que no ha presentat, tan difuminat, pot sor
tir qualsevol modificació a la llarga. Per tot aixo dona
rem suport a la Moció del Grup Parlamentari Socialis
ta, relativa a la política per vostes anunciada en mate
ria de subvencions escolars. 

Nosaltres no estam en contra, en principi, del xec 
escolar, pero sí del xec escolar tal i com voste l'ha 
anunciat. No estam tampoc en contra, sinó més bé al 
contrari, de la iguaItat de l'ensenyament, pero creim 
que la igualtat significa, no tractar a tots per igual, 
sinó igual els iguals i desigual els desiguals, i voste no 
ha pot aconseguir amb aquesta proposta que té de xec 
escolar, per molts de barems que voste hi vulgui 
aplicar. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Manuel Jaén 

Palacios. 

EL SR. JABN PALACIOS: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Permítan

me que les lea uno! de los diez puntos, el dos segundo, 
el dos, el número 2, un trozo del número 2, del ma
nifiesto del Club Liberal de Madrid, sin que sirva de 
connotacionalidad, que habla del dirigismo escolar, que 
consagra la LODE, y, entre otras cosas, dice que es 
preciso implantar el cheque escolar. ' Es una opinión 
muy respetable, es una opinión, incluso, que consta en 
los programas electorales del Partido Liberal, de Alian
za Popular y del Partido Demócrata Popular. Por tan
to, se ha hablado de cuestiones ideológicas, y es. cierto 
que existen diferentes planteamientos ideológicos entre 
unos grupos y otros grupos. 

Yo obviaré cualquier referencia a la LODE, que 
acatamos, por supuesto, y no entraré tampoco en la 
problemática que el Sr. Conseller, ciertamente, creo 
que ha expuesto de manera acertada. Pero¡ sí quiero 
decir que el modelo educativo que consagra la Consti· 
tución, ese paradigma de la Constitución, por su carác
ter poco concreto, puede ser operacional izado de mu
chas formas, de muchas maneras. El Gobierno Socialis
ta. legítimamente, 10 ha hecho ele una fOfma, no quier 
decir que ea la m jor, ni quier decir que ea com
partida por todos los g¡-UPO [olític s aquí presenles. 

Nadi e ignora que exis ten noci ne políticas <]n 
defi nclen la ese u la única, la escuela unificada, la ' s
cuela pública y laica, nadie ignora que tales opciones 
exigen y creen que la educación ha de ser un servicio 

público que presta el Estado y, en consecuencia con 
esa idea, que los fondos públicos se destinen de ma
nera prefente, de manera casi exclusiva, y a veces 
excluyente, a. la red estatal en detrimento de la red de 
iniciativa privada, ya sea concesional o no, ya sea de 
carácter privado, de iniciativa privada individuaJ o co· 
lectiva. 

Yo quiero recordar tambien Lo que decía un do
cumento, que fue asumido en su clia, aun que ya han 
pasado algunos años, por eL Partido Socialista, concre
tamente en el año 76, el documento de una altemaLiva 
para la en eñanza. Decía así: «Lo fondos públicos de
ben destinarse exclusivamente a la enseñanza estatal, 
sin que proceda ubv nción alguna a escuelas o centros 
de carácter privado». A e te respecto, recordarán uste
des ql.l e l Sr. Cons lIer ha hecho lambién una refe
rencia a una Resolución del Parlamento Europeo, res
pe lO a la igualdad d enseñanza. Nadie ign ra, por 
otra parte, qu el GI-UpO Popular no comparte con 
demas iada a legria el proceso de estalalización, que us
l -de, pues, legítimamente defienden más que noso
lro y c 11 mucha más fuer¿a . Creemos que el Estado 
puede el' propielario. que 1 Estado puede ser geren
te O puede el' una in ti lución garante de la educación 
y d la libertad de en eñanza. Los comunista y los so-

ialí las li nen, él e le respecLo, sus particuJares prefe
rencias, Jos liberales y los conservadores también las 
lenemo , porque creemos que existe UD peligro gravísi
mo cuando el m n po]io de l poder y el monopolio del 
saber, ya señalaba La R epública de Platón, se confun
d r1 Y aminnn al unísono los dos. 

N:.~die e extrañe tampoco por esto que bagamos 
una denuncia de la scuela Ú11ica, que no se consagra 
n la Con tilución es modelo, ciertanlente, pero que, 

de una u otra forma, podemo vernos abocados, de una 
u otra forma, si las subvenciones se dan con el carác.J 
ter que n olros no aceptamos. La escuela única, 10 ha 
dioho Fulliac, Octavi FulUac, tiene un libro sobre s
cuela pública y escuela pri ada, dice, «se acomoda per
feClamente en el contexto de una sociedad de derechas 
o de 'izquierdas, con partjdo único)) -y luego sigue
«con pr nsa única, con radio y televisión única, con 
familia única)), etc., ele., etc. Sobre esto se admiten 
variantes, sobre sto se admiten variantes, porque us te
des aben que, en. rín, no puede xistir t'aclio y televi
sión únic •• pero se admiten variantcs para parecer 
que todo funciona bien. 

El r. Consellel- se refeda a la ,Resolución del Par
lam oto Europeo, y tenemos que decir que nosotro 
po tulamos el re pelo más exquisito a ese der cho que 
asiste a los padres, a · legir el tipo el educación que 
prefiel' n para su h ij., cuando 's tos son menores ele 
dad, y pe fa ello misTllG.s, los educandos, cuand el

ciclen uál es el modelo educativo que quieren seguir. 
cuál e I pro celo educativo que quieren llevar a tér
mino. Y creemo tambi ' n que cuando los poderes públi
cos n{ financian l das las e cu las, p Tmilen que se 
fije un precio a la libertad de enseñanza, y e ri ja un 
precio . porque¡ ólo di frut(1Q de ella plenamenl<!, y es 
e (riste, p ro e a í, aquellos que pueden p rmitirse 
pagar. o, ras. y Sre , Diputados, quicro recordar
l s que la libertad , de la que parece que aquí unos son 
más dcf nSOl'es qu otro. y que on defen Ores de la 
libe rtad de 'ele iempre , los demás nunca hemo defen
dido nada de libe rtade , quiero recordarle qu ' la li
bertad, qu ' las liberLac!es no tienen pl'ecio, porque no 
son ninguna m I'cancía, que slé ujela . Jos a atare 
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.del mercado, a la oferta y a la demanda de¡ un mer
cado, 

Nadie se extrañe, por tanto, si afirmamos que las 
administraciones públicas deben potenciar todas las 
iniciativas, sean estatales o no, que posibiliten una 
auténtica libertad de enseñanza, y todo ello en un mar
co de una política de igualdad de oportunidades, con 
una participación activa y dentro de lLO plurall mo e -
colar, Este pluralismo escolar, también se ha hecho 
referencia aquí, s defendido de un manera, y a veces 
de otra, exis ten aquí r pn~sentantes legitimas del pue
blo de la s 1 la 13alem'es, que defien len un pluralismo 
interno denLro ele lo. entras, nosotros también lo cle
fendem s, pero, . 01.0 diría Ortega, no es ólo eso, nO 
es sólo eso. Defendemos también lID pluralismo gene
ralizado y previo a eso, en lodo lo s islemas educati
VOs, porque enl ndemo que nadie debe ser penalizado, 
y en este caso Jos padres, cuando, haciendo uso de ti' 

(jere 'ho , pagan la educación por partida doble, una, 
e nll-ibuyendo eon los impueslOs c rresponclienlcs, y 
otra, cuando son e n urnidores, su hijos, n este caso, 
dc un sCt'vic i u de un bien de consumo, porque la edu-
ación, cnlt-e lras co as, es un bien de OllSW11,O y un 

bj n de pr ducción, rCt:lllOS que n E' paña e ha 
avanzado mucho, I hemo de superar, oC una v ' z por 
todas, esa die lamía de e cuela pública-escuela pri-
a<la, ' LO huy que su¡ rada, y yo creo qu , cierta

menle, e tá asi olvidado cse enfr ntamiento qu dio 
lugar, por ejemplo cn la Coo titu ión d J 31, n el ar
li uJo 26, creo, c ncr lament , a suprimir, c reo que 
era la omp ñía de Jesú ~, en aquel enlonces, y otras 
op ione - políli ,as y otra opciones religi a, que 
hacían, que tenía n cent ros educativ , y creo que hay 
que superarlo, porque no la disyunción entre las dos 
opcion 's, ha de ser la ,onjullción y, sob re todo, que la 
eSlatal, la ' u la esta lal y la escuela privada funcio
nel1, que sea n ricienle en el papel que la sociedad les 
ha ncomcndado_ 

'{ 'a, sin más di! ión, pero, además porqué creía 
que era nec sari un planteamienLo de carácter ideoló
gcio ,SÜI niá dilación pa emos a la propuesta de acuer
do que hoy se no presenta a aprobación, 

Su contenido aborda el aspeclo a la ubvencione 
~L la enseñ.anw ,en ' u primera. parLe, olicila que nos 
pl'Onuncicmo en contra de todo sistéma de subvención 
qu sea d' cdmimuorio, Es obvio que todos los grupos 
aquí px:e en te estamos de acuerdo en ello, no existen 
raZones, no pueden existir n,otivos que lleven a sub
vencione de carácter di crimlnatorio, aquí no hay na
di,e sentado que defienda las subvenciones de carácter 
discriminatorio. Y, además [lue tra Constitución es su
ficientemente explícita, suficientemente explícita en 
esta circunstancia, Pero, acto seguido, la Moción insta 
al GobiemQ para que abandone el anunciado proyecto 
de subvención, aquI 'e ba después querido mat izar un 
poco, quel-iendo corregir lo qu y ~staba e cril , di
ci ndo que ra una intención, la inLen iones n s 
juzgan, se han de juzgar 1 bechos, no [as intenciones, 
pero texlu~lmente di e ~ 0, para que se abandone el 
anull iado p1' yec to de subvencion, Cgtill el s istema 
denominado cheque escolar, Yo tengo que avanzar ya, 
como tambi én lo ha dicho el Sr. Conseller, nuestro to
tal y absoluto desacuerdo con esta segunda parte, por
que habría dos partes, entiendo, en la propuesta de 
Moción. Y esta disconformidad se basa en dos moti
vos, el primero, es que el Grupo Parlamentario Socia
lista subsume, incluye dentro del conjunto de las sub-

venciones discriminatorias el subconjunto del sistema 
del bono escolar, visto esto en términos matemáticos, 
yeso es completamente falso. El bono escolar, desde 
sus inicios en el año 26, la finalidad era hacer un siste
ma de compeLencia educativa, de jtlsticia y de equidad, 
y nunca d discrimina ión, por lo tanto, es fal o que 
vaya en esa línea. Y segundo, se insta al Gobierno para 
que abandone 1 anunciado pr.oyecto, nuestro Grupo 
Parlamentari puede afirmar que tal proyecto n.o exi -
te, us ledes, parece ser que alguno mj,embr.os de la 
Colmara han conLado c n la filtración cO ITespondiente 
del documento y otros no, pero eso es un estudio, un 
estudio que no es un fin en sí mismo, es un medio, es 
un conocimiento de la realidad, para ver qué pasa, 

Por tanto, difícilmente el Gobierno puede abando
nar un proyecto sobre el que no ha tomado ningún 
acuerdo, por otra parte, los presupuestos, también se 
ha dicho ya aquÍ, no contemplan ninguna partida con
creta con la finalidad de implantar, por el momento, 
por el momen to, el sistema del bono escolar. Yo creo 
que son razones de peso, para que el Grupo propo
nente re tire la Moción que se ha presentado y, en el 
caso ele que se produjera, porquo es que nunca esta
mos exentos de implantar un sistema de bono escolar, 
porque creemos en él, pues enl n es que la mi ma Mo
ción , que actualmente eSl,l aquí presenle, se trale de 
tramitarla oportunamente. 

Muchas gracias, Sr, Presidente 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr, Diputal. 
Sí, el Sr, Joan Nadal, té la paraula. 

EL SR, NADAL AGUIRRE: 
Per contradiccions. 

EL SR, PRESIDENT: 
Sí. 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR, NADAL AGUIRRE : 
Sr. President. 
Scn or representanl del Grup Popular, voste ha 

com 'n al recordant-nos que el Partit Socialista, l'any 
76, demanava una escola única, laica i pública, indub
tablem nL n al tre asswnim aixo que nosaltres deiem 
l'any 76, jo no sé el que voste assumeix que deien els 
liberals I'an 76, si' que deien alguna cosa, nos al
tres h sSl1m im, pCll'O també assumim una Constitu
ció, i lambé assurnim una Llei Organica de l'Educació, 
sotmesa completament a la Constitució, i també l'as
sumim, 

Senyor representant del Grup Popular, no es jut
gen projectes, es jutgen fets, es jutgen rets, perque '. 
vos tes, el seu Grup ha fícat aquest projecte, aquesta 
idca que vosle diu en el Pressupost, no li ha donat 
doblers, no li ha donat quantitat, pero ha obert una 
partida, perque després ens vengui per davall, des
prés d'haver aprovat el pressupost, amb una transfe
rencia. Així ho tenen tot arreglat, no ha passat ni el 
DebaL de Pre supost. 

'cnyol' reprcscnlanl del Grup Populal', a mi em 
pareixia logi', i lOI, que J Conseller defen a la pos
Lura que ha d ' fen sa l, m'ha sor'prcs més la defensa 
que voste ha {'et eles lel punt de vista de grup libe
ral. perque, malarnent ho enteníem, pero enlen(em que 
l parlit übera l eslava en una aUra ona, en una alU-a 
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situació. Nosaltres, indubtablement, en aquest mo
ment, no defensam el model educatiu que vos tes de
fensen, nosaltres, en aquests moments no defensam 
que els doblers públics vagin per subvencionar tota 
l'educació obligatoria que es dóna en aquest país, men
tre en aquest país hi hagi sectors educatius amb un 
vertader subdesenvolupament, mentre en aquest país 
hi hagi sectors educatius amb escales no infradotades, 
sinó que són vertaderes barraques, mentre en aquest 
país hi hagi sectors educatius escolars que hagin de 
fer quilometres i quilometres per poder anar a una es
cola, mentre en aquest país els deficients físics i psí
quics no estiguin adequadament escolaritzats, mentre 
el sector educatiu públic no tengui el nivell de quali
tat de l'ensenyanc;a privada, mentre tot aixo no es 
doni, en aquest país, nosaltres defensam que, priori
tariament, es vagi a una potenciació de l'escola públi
ca, és indubtable, perque el primer és garantir l'esco
larització, el primer és garantir l'escolarització amb 
una qualitat mínima, el primer no és, Sr. Conseller, 
subvencionar escoles amb piscina d'aigua calenta, amb 
poliesportius coberts, amb tot aixo, no és aixo el pri
mer. El primer és garantir els mínims necessaris que 
facin que aquest país estigui menys discriminat del 
que esta, des de la base, des del principio 

Nosaltres intentarem, amb tots els nostres mit
jans, corregir aquestes discriminacions, ja hi ha al
tres sistemes socials i economics dins la vida ordina
ria que potencien aquesta discriminació, la funció deIs 
serveis públics és que aquesta discriminació sigui el 
manco greu possible, i mentre aquesta discriminació 
es doni', nosaltres lluitarem a favor de l'escola públi
ca, pero nosaltres, Sr. Conseller, hem fet una LODE, 
el Partit Socialista ha fet una LODE, i ha fet una 
LODE on, a l'article, cree que és el 52, garanteix 
l'ieleari, dins el marc ele la Constitució, i el Partit So
cialista ha pujat molt més del que s'havia pujat fin s 
a aquells moments, molt més del que s'havia pujat 
fins a aquells moments, les subvencions a es coles pri
vades. 1 hi ha pujat amb uns percentatges molt supe
riors al que s'havia pujat amb els governs anteriors, 
la qual cosa vol elir, Sr. Conseller, que nosaltres no 
hem abanelonat ¡'eseola privada, el que vol dir, Sr. 
Conseller, que el nostre Partit ha estat respectuós 
amb l'escola privada, el que passa és que d'aixo a 
subvencionar les escoles de 10.000 Pts. perque els pa
res volen que els seus fills vagin a aquestes es coles 
de 10.000 Pts . hi ha una diferencia com del dia a la 
nit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. 
Disposa el'un temps de cinc minuts. 

'. 
EL SR. JAEN PALACIOS: 

Sí, Sr. Presidente, simplemente 

EL SR. PRESIDENT: 
Con esta intervención terminará el debate. 

EL SR. JAEN PALACIOS: 
Muchas gracias. Señor representante del Grupo 

Parlamentario Socialista, los liberales también asumi
mos la historia, que suele ser bastante más antigua 
que la de ustedes. Los liberales, en la Constitución de 
1812, defendimos en su momento la escuela pública, 
porque no había otra solución, el artículo 366 ya de-

cía que en cada pueblo del reino existiría una escue
la, donde se daría catecismo, creo recordar, lectura, 
escritura, incluso, nociones CÍvicas. Pero, lo que yo no 
estoy dispuesto a admitir ni a asumir es que usted, 
bajo unos argumentos de falacia, pretenda decir que 
existen colegios para ricos y colegios para pobres, nos
otros tampoco estamos de acuerdo con eso, y justa
mente lo que queremos es evitar eso. Por tanto, no 
lleve usted el debate a esa situación, porque no es esa 
la que el Grupo Popular defiende. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr. Diputado. 
Sres. i Srs. Diputats, acabat el debat, passam a 

la votaeió. 1 dernan a la Cambra, vist el contengut, si 
el Parlament manifesta la seva disconformitat amb 
tot el sistema de subvencions a l'ensenyan<;a, i que el 
Govern abandoni l'anunciat projecte ele xee escolar. 
En conseqüencia, les Sres. i Srs . Diputats que estiguin 
a favor de la proposta de la Moció, es valen posar 
drets, per favor? 

Poden seure, moltes gdlcies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que estiguin en contra de 

la proposta de la Moció, es volen posar dreis, per fa
vor? 

Molles gracies, poden seure. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 

ha. 
Queda aprovada la Moció, que ha tengut 28 vots 

a favor i 20 en contra. 
1.-3) 

1 passam al tema següent, que és la Moció 1.089, 
que formula també el Grup Parlamentari Socialista, 
congruent a la InterpeHació 934, relativa a l'adquisi
ció de pil!rimoni immobiliari. 

Sra. Secretaria, vol fer lectura, per favor, del text 
de la proposta de la Moció? 

LA SRA. ENSENAT ENSENAT: 
«El Parlament de les Illes Balears insta el Go

vern a: 
l.-No comprar cap altre edifici per a usos admi

nistratius mentre I'aprovació de la Llei de Consells 
Insulars no estableixi I'estructura administrativa defi
nitiva de la nostra Comunitat. 

2.-Elaborar un pla d'infraestructura administra
tiva que contempli aquestes necessitats, desglossades 
per Conselleries i les inversions previstes, per tal que 
sigui enviat al Parlament, a I'empara ele l'article 159 
del Reglament Provisional». 

EL SR. P&ESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Per defensar la Moció, té la paraula, pel Grup 

Parlamentari Socialista, el Sr. Josep Alfonso Villa
nueva. 

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

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ja veig que el 

tema del patrimoni de la Comunitat Autonoma des
perta un interes increible, i la Cambra ha quedat, real
ment , buida. És logic que sigui així, quan dijous pas
sat es va aprovar ja un punt, el número 2, de les 
Propostes de Resolució, on una part d'aquesta Moció 
quedava ja aprovada. Per tant, d'entrada, hem de dir 
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que el segon punt de la Moció, on demanavem ela
borar un Pla d'Infraestructura Administrativa, nosal
tres el retirarem, perque consideram, i crec que amb 
bastant bon criteri, que el punt dos de la; proposta 
d'Esquerra Nacionalista-PSM, de les Propostes de Re
solució del Debat de l'Estat de la Comunitat Autono
ma, ja esta, és a dir, aquell punt esta indós dins 
aquest punt dos i, per tant, no importa repetir i tor
nar afer aprovar, que suposavem que s'aprovaria per 
unanimitat, un punt que ja ha aprovat aquest Parla
ment. 

En canvi, el punt 1, que pareíx que hauria d'es
tar subsumit, també en aquest punt dos, no queda su
ficientment dar i, a posta, el mantenim. Nosaltres pro
posam en aquest punt 1, com molt bé ha Hegit la Se
cretaria, que mentrestant no s'hagi aprovat la Llei de 
Consells Insulars i s'hagi fet aqueix Pla d'infraestruc
tura administrativa, el Govern de la Comunitat Autó
noma no faci cap adquisició d'edificis de caracter ad
ministratiu. Precisament, perque creim que la macro
cefalia de Palma, que és l'excessiu nombre d'edificis 
que té la Comunitat Autonoma a Palma, i l'escas, per 
no dir el nul, nombre d'edificis administratius que té 
la Comunitat Autonoma a les altres IHes, fa recoma
nable, fa que sigui una mesura de prudencia no fer 
cap nova adquisició d'aquests edificis. Una cosa més 
volíem dir, perque creim que el tema va quedar su
ficientment debatut el dia de la InterpeHació, i no 
es tracta aquí de repetir arguments. 

El Govern de la Comunitat Autonoma ha dut una 
política d'adquisició d'edificis que nosaltres conside
ram, absolutament, nefasta, nefasta en dos aspectes. 
Primer aspecte, físic; segon aspecte, financer. Vas
pecte físic va quedar dar per la distribució de Con
selleries, que el Sr. Vice-president del Govern, aquell 
dia ens va valer demostrar que anava en benefici del 
ciutada i en una gran raCiOJlalitat i proximitat del 
ciutada, el' e que a quedar ba tant dar, que les deu 
Conselleri s tenen. deu ed ifi.cis distints, i, per tant, que 
aixó ho on ideram molt racional i, sobretot, molt 
próxim uns deIs altres. Els administrats que hagin de 
fer qualque gestió a la Comunitat Autónoma van ser
vits i, sobretot, amb un «callejero», perque si no, no 
s'acIareixen. Per tant, que s'aturin, que s'aturin men
tre no hi hagi el pla d'infraestruetures definit, i la 
Llei de Consells no ens doní una idea, que ara ja te
nim, comen<;am a ten ir instruments per comen<;ar a 
fer-hi feina, no ens doni una idea de com aniran les 
transferencies. 

r he d it que també v se t- (Iolenla la política fi
nancera. 1 no vul l dir qu comprassin malament, que 
no ho hem invc tigat i, bé, no podem fel' afirmadons 
d'aque t t ipus seo e saber-ho cert, sí que vol1 dir que 
ho varen fe 1" ma lament. perque varen enganar el Par
lament, i a ixú no són parau les forte . , a ixo és la ve
ritat. Vostes varen posar a inversions unes quantitats 
a Presidencia, i varen invert'ir com cinc vega des més, 
i aixo, encara que estigués previst a les des peses plu
rianuals, aixó no és una conecta aplieació de les in
versions, encara que sigui legal, com hem dit moItes 
vegad s, aixo no és e l que 'havia dit quan es deba
tia el pressupost. Ob iament, per aquestes dues raons, 
j a n o hi podero fer res, els pressuposts d'enguany de 
Presicl ni . supu que estaran per pagar el que ja 
s'lla comprat, i, per lant, er'd ab oJu tament innece
san o inútil fer cap tipus d'esmena a aquest tipus 
de pressupost, per aixó demanam que s'aprovi aquest 

punt 1 i que el Govern de lá Comunitat Autónoma, 
mentrestant el pla d'infraestructura no estigui apra
vat, mentrestant la Llei de Consells no ens doni una 
idea clara de com anira, no eompri més edificis, ho 
deixin estar, per favor, ja en tenenl més que ,sufi
cients. 

Gracies. 

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

s'acredita pels Serveis Administratius, no s'ha pre
sentat cap esmena a aquesta Moció. 

Té la paraula, en nom del Govern, el Vice-presi
dent de la Comunitat, Sr. Joan Huguet i Rotger. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Evidentment, 

aquesta Moció que estam debatent avui ve com a con
scqücncia d'una InterpeHacíó, i que aquí ja va el' 

anunciada en el dcbat, quan s presen'taven les Rese" 
lucion ,qu hi havia un punl que semblava que es
Lava inCOrpOl"al dins l Re olucions que bavia pre" 
ental l Grup d'E quel'ra Nacionalista-P M. Jo li he 

de dir que, avui, és mal de fer tornar entrar en el de
bat, qua n s'han de reiterar les mateixes postures, igual 
que ha fet voste, en absencia del seu company, que 
ha estat reiterar la postura que havia defensat a la 
InterpeHació, pero em cregui que a cap moment aquest 
Govern no ha fet adquisició d'edificis de manera ar
bitraria i de manera capritxosa, sinó que ho ha fet 
en funció, únicament i excIusivament, de les necessí
(ats que, en el morn nt oportú tenia . I vaig dir ja 
aquí, en aquesta ttibuna mateix que pO Lser que molts 
d'aqueslS edifi is que , 'han ba&'1.I t d'adquirir no ha
guéssin lingut necess itat de fer-ho, si hagués in tin
gue o haguéssin comptaL amb la transfer ncia de I'edi
fiei que esta a la carretera Pal ma-Ael'oport, que era 
un edifici que eslava onsLrulnl el MOPU i que, per 
tant, amb les transferencies en bagués pogut venir 
donat. 

De totes maneres, en tot aquest tema, s'ha de dir 
lamb~. ben cIar, que el que no ve lran r rit aquÍ són 
edificis, quant a pod 1" po ar i poder allol jar e ls ero 
vieis enlral de la Comunital Autónoma i, per i la 
memoria en falla o per si jo no vaig expre sar prou 
claramenL com anit"ia d istl'ibuH i quina era realment 
la política i corn havien d'anar distriblÜde cada una 
de les Conselleries, crec que, d'una manera puntual, li 
puc fer una relació. 

En primer lloc, en el Consolat de la Mar, hi aní
ra Presidencia, hi és Presidencia, Vice-presidencia, Sao 
les de Consells, Comunicació, Secció de Relacions PÚ
bliques, Secretaria Tecnica, Gabinet de Mitjans de Ca
municació, aiXÍ com el Negociat de Relacions Institu" 
cionaIs i d'altres serveis menors. A Ses Minyones hi 
va, i no ho tenÍem abans i ho havíem d'ubicar a qual
que lloc, la Conselleria d'Interior, els Serveis de Pa
trimoni, la con tratació, es tadística, informatica i els 
butlletins oficials de Presidencia. A Casa MoreIl hi va 
la Conselleria d'Indústria. A l'edifici del Credit lli va 
la Conselleria d' Economia i Hisenda. A l'edifici de 
San Fe!io i Can Fabregas hi van tots els serveis de 
la Conselleria de Cultura. A la Conselleria d'Obres PÚ
bliqucs, ja li vam dir per quin sentit era que anaven 
alla, per una raó molt senzilla, perque alla també s'hi 
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trobava el servei de Carreteres. A l'edifici de «Los ge
ráneos» hi és la Conselleria d'Agricultura, em cregui, 
a nosaltres ens agradaría molt poder tenir aQÜ englo
bat, com ho 1enen al tres Comunitats Autonomes, la 
majoría de les seves Conselleries en un edifici únic, i 
aixó hagués estat possible si ens haguéssin vengut 
transferits aquests mitjans necessaris. De tates malle
res, el que sí li puc garantir a voste és que, a cap 
moment, aquest Govern no dura una política d'adqui
sició d'edificis per edificis, sinó que ha fara sempre 
en funció de les necessitats. 

Sembla ser, i no és avan<;:ar molts esdeveniments, 
tal vegada no sigui massa practic fer-ho aquí damunt, 
que hi ha Wla voluntat molt clara i molt patent que 
la Llei de Consells Insulars tengui un procés de re
solució i d'articulaeió el més rapid possible perque 
pugui ser discutit proximament, en el proxim període 
de sessions, cosa que al nostre Grup i al Govern, con
eretament, ens alegra mol1. Pero, que passa si es pro
dueix una neeessitat imperiosa d'haver de eoHoear un 
servei coneret? Si es produeix aquesta neeessitat, si 
es produeix la necessitat imperiosa i hi ha un edifi
ci que pugui aglutinar un servei concret, no sé quin, 
x, en aquest moment, no es pot aturar cls peus a cap 
Govern, ni a cap Exeeutiu, ni tan soIs a cap corpora
ció, per petita que sigui, ele poder adquirir, en aquest 
moment, patrimonio Per altra banda, lambé dir-li que 
no podcm jugar a enganar, sé que voste no ho ha fet, 
pero podría quedar aquí damunt, podria quedar a 
l'aire, en certa manera, qualque confusió, quan voste 
diu aquí que s'ha de dur una política d'unes neces
sítats, quant als edifieis, hi estam d'acord, que la po
lítica ha estat nefasta, no hi estam d'acord, que s'ha
via de compensar amb les illes menors, hi estam 
d'acord, pero no es pot dir que nosaltres ho hagués
sim de fer en dos anys i mig, valgui aquesta expres
síó, que valdr:a i per bastant temps no vol dir a<;lo 
que nasal tres ho haguéssim de fer, tata vega da que 
3'<;:0 és un procés del qual no som nosaltres ni art ni 
parto les illes menors no tenen serveis adrninistratius 
ni servei periferic perque no en tenien de l'Administra
ció Central, i no és una imputació al seu Grup, ni és 
una imputació al Govern Socialista, potser una impu
tació centenaria, pero un problema centenari que no 
s'ha resolt, malgrat totes les reivindicacions, sí que 
aql\est Govern té voluntat de resoldre'l, sí que aquest 
Govern fara tot el possible, perque en el moment que 
produesquin delegacions i transferencies en els Con
sells Insulars, puguin comptar amb els mitjans mate
rials i humans, i a<;:o, no és que ho diguem ara, ho 'vam 
demostrar amb la votació de la resolució quan la va 
presentar Esquerra Nacionalista-PSM. Per tant, nosal
tres demanaríem que, de la mateixa manera que voste 
ens posa ja, o ha dit aquí damunt que implícit duia, 
que el punt número 1 es podria preveure englobat dins 
el número 2, ja que ha retirat el número 2, retiri el 
número 1, i tinguem confian<;:a, vos tes de la Ponencia 
jo ~ambé som de la Ponencia, tinguem confian<,:a que l~ 
Llel de Consells Insulars surtí el més aviat possible, 
sense tenir cap necessitat d'estar encotillant el Govern 
prohibint-li comprar cap tipus d'edifici, mentre no es~ 
tigui publicada la Llei deIs Consells Insulars. 

Garantir una vegada més que no s'en comprara cap 
si no és per necessitat, i ac;o ha fa qualsevol institu
ció, no aquesta, qualsevol institució. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Vice-presiden t . 
Sr. Alfonso, té vos te la paraula. 
Disposa d'un iemp s de cinc minu ts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Vice-presi

dent, el punt número 2 no l'hem retirat, el que passa 
és que ja esta acordat, per tant, que l'hem d'anar a 
tornar acordar? Esta acordat, es retira d'aquesta Moció 
perque esta acordat. Hem comen<;at per darrera. 1 aní
rem també per darrera. 

Nosaltres havíem pensat sempre, Sr. Vice-presi
dent, jo crec que voste també, el que passa és que a 
vegades no ho poden fer i amb dos anys i mig ja han 
demostra1 que no ho poden fer, que ¡'Autonomia té 
una funció molt important, i sobretot en aquestes illes, 
que és aconseguir, segons l'Estatut, que aquesta dis
criminació centenaria de les Illes quant a serveis admi
nistratius es comen<;:as arreglar, pero vostes, amb dos 
anys i mig, i perdoni que tomi a repetir la can{,:oneta 
trenta-110U vegadcs repetida aquí, amb dos anys i mig 
no han donat ni una passa, ni un pamet de cara a aixo, 
que esperen la Llei de Consells Insulars, per comen<;ar, 
bé, si esperen la Llei de Consells Insulars, a posar-la 
en marxa, supós que hauran passat la legislatura i con
tinuarem exactament igual, igual que fara quatre anys. 

Tom arrera. Sr. Conseller, ja he dit que era una 
política d'adquisició nefasta, i he dit molt clarament, 
f.inancerament perque, no he posat en dubte cap tipus 
d'honestec\at, com vos·te ha reconegut, sinó per la for
ma. Pero també he dit que era nefasta quant al físic, 
a la rcalitat, i d'aquÍ ve que no en comprin d'altre, 
que esperin. 

1 li posaré dos exemples, un, molt senzill, ens 
diuen que Obres Públiques es compra perque esta de
vora Carreteres. Voste esta absolutament conven¡;ut 
que Obres Públiques, d'aquí dos anys, tendra l'estruc
tura administrativa que té avui? Jo no hi estic veient 
l'Estatut. Jo no hi estic, i crec que ningú dins aquesta 
Cambra, que estudil la Llei de Consells, no pot estar 
tan convenc;ut d'aixo. Un altre exemple, Ses Minyones 
a Interior, a Interiors i una serie de serveis, Ses Mi
nyones, Sr. Vice-president, és un edifici molt gros, que 
crec que hi podrien cabre, ben aprofitat, altres coses. 
1 una altra possibilitat, vos tes han parlat amb el Con
sell de Mallorca, d'un edifici magnífim que té el 
Consell de Mallorca, i que haguessin pogut discutir, dis
cutir, no dic que el Consell de Mallorca haguéS! estat 
d'acord, pero s'hagués pogut discutir la seva utilitat i 
m'estic referint a la Misericordia? Practicament totes 
les ConselIeries cabrien dins la Misericordia. Practica
ment, totes, amb una ·inversió forta, jo no dic que no, 
pero no més forta de les que ja han fe1. Jo li don 
exemples que una planificaeió hagués pogut dur un 
altre resultat, un altre resultat molt més logic i molt 
més coherent. A posta nosaltres mantenim aquest punt 
número 1. 1 li deim que si hi hagués una necessitat 
tan grossa, en quatre mesos o en tres mesos o en sis 
mesos, fins que hagin dut aquest Pla d'Infraestructura, 
de comprar un edifici, sempre tenen un recurs, i és 
scnzill, el credit extraordinari que passi per aquest 
Parlamcnt i, si tant necessari és, cregui que el Parla
ment atendra les seves raons i, tal vegada, si qualque 
Grup no ho troba tan necessari, votara en contra pero 
si tan necessari és, cregui que la majori~ del' Parla: 
ment ho aprovara, i no s'esgla1n de dur credits extlra-

• 

.. 
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ordinaris al Parlament, n'han dut per coses manco im
portants que aquesta urgentíssima necessitat que vos te 
suposa que, suposadament, i no és un joc de paraules, 
pot venir. Tenen sortides i, tenint sortides, creim que 
és una mesura seriosa de prudencia aturar, de moment, 
fins que no s'aprovi la Llei de Consells i fins que no 
tenguem aquest Pla aprovat, i suposam que, com ja 
hem dit a la primera intervendó, suposam que accep
tat quant a compliment pel Govern, aquests Plans d'in
fraestructures tenen, poden limitar, sense cap tipus de 
problemes la seva, retiraré el que anava a dir, el seu 
afany de comprar patrimoni immobiliari, 

Grades. 

EL SR. PRiESIDENT: 
Grades, Sr. Diputat. 
Sr. Vice-president, té voste la paraula. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo no aniré per 

darrera, perque sempre sol resultar ser perillós, aniré 
per davant i cara a cara. 

(Murmuris) 
El que sí li vull dir és que el que no pot ser és 

que es vulgui encotillar el Govern a no adquirir res 
més per a servicis administratius quan, des de Madrid 
se'ns ha negat una transferencia d'un edifici que, pot
ser, hagués evitat aquesta InterpeHació i aquesta Mo
ció i tot el que aquí s'esta votant. A~o és l'únic que 
jo Ji he dit a voste, i el mÍnim que hagués pogut fer és 
reconeixer-ho, així com jo, per exemple, sí li he reco
negut que hagués estat convenient poder dur a aquest 
ParIament o poder tenir, per p¡;rt del Govern de la Co
munitat Autónoma un' edifici qUe englobés tots aquests 
serveis, pero si no és possibJe, nosaltres no hem fet 
res més que l'imprescindbile i el necessari, i , encara 
que les comparances són odioses, i prenint paraula del 
que va dir aquí el representant en aquesta Comunitat 
s'ha de fer el que cregui que s'ha de fer, independent
ment del que es fací a les altres Comunitats Autono
mes, jo l'únic que ti dic, en aquest cas, i em perdoni, 
és, compari la compra d'edificis, compari i s'adonara 
de quina ha estat la política, de quines han estat les 
despescs mínimes que ha fet aquesta Comunitat Auto
non1a. 

Quant a la Llei de Consells Insulars, la treim mas
sa vegade , no és l'hora del debat, el que sí ti agraesc 
és qll VO l '.. avanci, aquí. que pot er que en qualre 
meso la lengllem feta, a~o realment li ho agraes , p r
que sembla que hi ha una bona voluntat. 1 i a<;o e 
resol, nO fara fa lta aquesLa Moció, potser que no S'Í11-

crem IHin en aqu st pedode de temps, i que puguem 
t.enir aques a I i en aqu ls quatre mesos, tanl de bo 
que sigui així. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Vice-president. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Per Esquerra Nacionalista-PSM, el Sr. Damia Pon s 

Pons. 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sr. Presidcnt, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Vice-presi

dent del Govern, voldria, fent una lectura personal del 
punt que es manté e1'aques ta Moció, fer-li entendre que 

nosaltres interpretam que aquesta Proposició del Grup 
Socialista és un intent d'establir una comunicació po
sitiva entre el Govern i el Parlamento -

Amb motiu de la famosa Llei de Consellsi Insulars, 
i reileraré e lements que han sortit aquí allres vegades, 

s va delectar que si h ro de donar compIiment a les 
previsions estatuUlries, no podero dur endavanl una po
litica, per ben intencionada que sigui, d'acord, es com
pra perque es creu que s 'ha de menester, aixb no ho 
disculeix ningú, no es pot dur endavanl una política de 
feLs consumats, sense tenir en coroptc uns eJemems es
lructurals, de fulw', que 's produiran inevitableruent. 
Aquesta autonomia s dju que és una autonomía de les 
IIIes B lears, pero encara lé massa eIemenl d'aul no
mia de Mallorca, d'autonomía de Palma de Mallorca, 
1" iIles, a travé de la LLei de Consclls lnsuJars' 'han 
de convertir en protagon i le d J'aulonorn.ia, i ~ncara 
e ' ta aixo I ulla fase molt embri.onaria. La vía legal 
Ser'\ la (utura, i espercm que imminenl, Llei ele on-

-lis In ular . Menlre tant, un grup, el Crup Sociali ta 
d'aqu t Parlam nt va donar la veu d'alanna perquc el 
Govem, amb la seva p IíLi a d'adquisició d' diCicis, i 
hi podríem afegü-, i d'incremenl de I'aparat bur Cl'a

lic stava donant un pas es que hipolecaven 1 (u
tUl'. J el punt que sobr viu d'aquesta Moció ens diu, 
ens dcrnaJ1a que aturem ague ·t procés, i aix , ente
n em que és un e lement p sitiu. No é en otillar res, si 
I dia de dema vo ' Les ten en una urgencia, venguin a 

aquCSl ParlamCI1L, com se' ls ha indi at, l'expliquin i 
diguin, la Moció en aquesl tema 'seria contraproduen.t ' 
pe1 bons serveis deIs ciutadans de les Ille Balears i 
aque L Parlament, evidenLment, s inó pelo unanjmit~t, 
sí per majoria, sera. raonable i e l donara I suport 
p rLiD nl i el permetra fe]- una exepció. Pero sap iguen 
que la volllntat .que es demana que expressi aque t Par
lament via aquesta Moció, és, senyors del Govern, no 
reitcrin un canú e l uhro aL, tenguin en compte que Me
nor a, Eivissa i lambé una míca Forme,nt ra, per I.a 
part qu Ii toca, poden n cessilar, via LIei de onsells 
Insulars, de la reació eI'una infraestructura física, a 
més de la infraestructura burocratica, qu , n.o ens hcm 
ele trobar que a .I 'hora de crear,la, tenirn una dupU itat 
a L lS e ls nivells, i no inlercssa potenciar un cost a tro
nomic e1'aquesta Aul , nomia, Les adquisicions de patri
moni són care , la con ll'acLació de funcionads crea un 
fel onsumat preocupanL a més no poder, perque els 
funcionari n e poden lraslladar com els mObles, te
nen un. dret, i se' ls l1auran de respeclar', i la inquie
tud que ha l11<inil'e taL el Gmp So i lisla és altament 
con. lmct.iva. 

Jo deman, per tant, enyor' del Govern, que rC
con ic\erin la ~ va posici , no diré que ho manife tin, " 
peró í que sumeixin que ai 'o és un intent de dur 
enclavan L una pro] o la abso lutamen t constructiva. 

La L1ei de onsell Insular esperam que sera ra-
pi.la, pel'o, en tat cas, no de i ara de r profundament 
omplexa, perquc I'es tudí que se'n ha lIiura bre 

aquesta materia ens demo Ira que encara hi ha mo/tí -
sims d'iot rr gane, que 'haura de fer molta Peina, ¡ 
aqucsta feina ha ti lenj¡- una lraducció n un articu
lal molL complical, és una qüesLi' l110lt de licada, i é 
Ul'g nt, pero, a l malev Icmps, " ha d'anar amb un' 
Pl·udt.n ia ·x lrcmada. Pero que aquesta fuLur al'li. u
lació . "ja ons lis In l llar ,n pot s r interferida, amb 
accion re iterad s, que I dubtad m, j es prodLleixen, 
i s i es manté aquc ' l c dLcrj d n alcndl-e I conten
gut el'aquesta Moció, que no dubtaríem de qualificar 
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de profundament irresponsables i molt poc respectuo
ses, de cara a unes illes menors que, com voste\ sap, 
perque és menorquí, estan profundament infradotades, 
tant a nivell d'infraestructurá burocratica, com de 
l'apartat de patrimoni dins el qual aquesta infraestruc
tura burocrática haura de funcionar i haura de donar 
compliment a les previsions de l'Estatut" en materia 
de Consells Insulars. 

Per tant, demanaria que reconsiderassin la seva 
posició i donassin suport a una proposidó molt raona
ble, que creim que té només una intenció, que és per
metre que en el moment que tenguem elaborada la 
famosa L1ei de Consells Insulars, es pugui aplicar, sense 
cap trauma i tambe sense haver de duplicar infraes
tructures patrimonials i infraestructures burocratiques. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Díputat. 
Senyor del Govern, té voste la paraula. 

EL SR. HUGUET ROTGER; 
Gracies, Sr. President. Només per dues puntualit

zacions, no tornar a reiterar l'exposició ja feta abans, 
pero sí recordar-li que en aquesta Cambra alLres Dipu
tats, i precisament no d'aquest Grup, han recordat, una 
i una altra vegada, que la fundó del Parlament és 
con trolar i legislar dins el seu ambit tot el que li per
met l'Estatut, pero que mai del món no es pot emprar 
el Parlament per governar de manera indirecta. Em cre
gui que si cada vegada que s'ha d'adquirir un edifici, 
s'ha de fer una obra, han de venir aquí els membres 
del Govern a exposar-ho al Parlament per si hi esta 
o no hi esta d'acord, estaríem paralitzats continua
mento Primer punt. 

Segon punto 'No sé d'on treu voste un cost mons
truós, I'adquisició que ha fet el Govern Balear en ma
teria d'edificis, jo li he de dir que tan soIs puja 
248.800.000 Pts., ni una més ni una manco, cerqui, com
pari i s'adonara que no hem gastat en edificis. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDlENT: 
Disposa de cinc minuts per replicar. 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sí, Sr. Vice-president, molt breument. A Esquerra 

Nacionalista no li interessa si són 248 milions o 248.000, 
el que ens interessa és si aquests doblers, tradults 
en patrimoni immobiliari, tenen una operativitat de 
cara al futuro Nosaltres entenem que s'ha donat unes 
passes que no corresponen a l'articulació de la Comu
nitat Autonoma de les Illes Balears, prevista de cara 
als COl1sells Insulars per l'Estatut i per la futura L1ei 
de Consells Insulars, i que no hem de reiterar aquest 
camÍ. Per tant, no cm digui que s'han ele feI~ compa
rances, perque aquí anam en pla més economic per la 
vida que altres Comunitats. Aixo no té res a veure, les 
coses tenen un cost, i és a aquest cos que ens hem 
el'atenc1re. E l que 110 hem ele fer és intentar insistir que 
Palma de Mallorca necessita més infraestructura, per
que és inevitable arribar a la conclusió que, alla on 
r ealment aquesta infraestructura sera necessaria, sera 
a les illes menors, si hem ele donar compliment a l'Es
tatut, és impossible que a la infraestructura que es 
té a Menorca o a Eivissa o a Formentera es pugui dur 
endavant la feina que s'haura de fer per desenvolupar 
la Llei de ConseIls Insulars . 

Aquí no es pretén governar, perque aquest Diputat 
'que li parla no dubti que té molt dar que el Parla
ment no ha de governar, ha de governar l'Executiu, 
pero també té molt cIar que el Parlament ha de fis
calitzar i controlar liacció del Govern, i aixo s'ha fet 
aqlÚ, a través de la InterpeHació del Grup Socialista, 
s'ha plantejat, s'ha detectat que dins aquesta acció de 
Govern hi havia: un camí equivocat, se'ls diu que el 
rectifiquin, que no insisteixin en un error, no facin 
com vaig dir al President l'altre dia, apologia de les 
se ves propies equivocacions, no repeteixin els errors. 
Vostes vol en continuar, volen ignorar aquesta actuació 
o aquest plantejament que es fa en el Parlament, ho 
poden fer, no infrigiran cap llei, infrigiran una norma 
política, ara bé, entenem que és una proposlclO cons
tructiva, i ens sorpren veure la resistencia obstinada 
que mantenen a acceptar-la. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT; 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula el 

Sr. Jeroni Albertí i Picornell. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Sí. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Realment, 

pareix que estam davant una pugna bizantina entre sí 
o no es poden comprar més edificis. Jo vull sortir' del 
meu plantejament des d'un a ltre punt de sortida. Hem 
llegít, hem sentit que la nostra Comw1Ítat ha arribat 
al sotil de competencies , per aixo demanam que s'apIi
qui ja la Llei, quant a financ;ament de la Comunitat 
Autonoma, que ens consideri com una Comunitat que 
ha assolit el sostre de competencies. El Vice-president 
del Govern ens ha donat una relació on estan ubicats¡ 
tots els serveis que té avui el Govern¡ aleshores, jo 
diria que és difícil, perque impossible no ho és res, 
que hi hagi una sorpresa de sobte, que ens envún mil 
senyors que els hem d'ubicar, no sabem on. Tot el 
temps que hi havia transferencia de competencies, po
díem pensar que hi havia una necessítat més grossa 
d'eclificis o, fins i tot, hi estarem o no hi estarem 
d'acord, jo vaig expressar la meya opinió l'altre dia, 
quan es va clebatre la InterpeHació, que al nostre cri
teri no s'ha fet dins una planificació d'ubicació, pero 
ja esta fet, el que sí és ver és que si avui estan ubicats 
tots els serveis, que sigui o no sigui perque no ens han 
transfel-it l'edifici famós del Polígon de llevant, sigui o 
no sigui per aixo, estan ubicats eIs serveis ja, definiti
vament, dins els edificis que s'han comprats. Alesho
res, jo deman si, realment és així, quin inconvenient 
hi ha per acceptar que no en comprem més, fins que 
tenguem clar l'estudi, que es va votar aquí, afirmati, 
vament, amb la proposta de resolució del PSM, Es, 
quen-a Nacionalista, fins que tenguem clares quines són 
les necessitats que tendrem a Ics illes menors i a l'illa 
major. Per aixa, no \'eig, no veig realment aquesta dis
cussió, pareix que el Vice-president ens diu que hi pot 
haver una sorpresa i que fací necessari, en vint-i-qua
tre hores comprar un ed ifici, pensam que aixo no és 
així. 

Aleshorcs, per quina raó, SI JO pens que alXO és 
aíxí, nosaltres votarem en contra d'aquesta Moció? Per 
una raó 1l10lt senzilla, a mi m'ha esglaiat, honestament, 
que es digui aquí que no es comprin més edificis [ins 
que l'aprovació ele la Llei de Consells Insulars no es
tableixi l'estructura administrativa definitiva de la nos-

... 

.. 

• 
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tra Comunitat. Al nostre criteri, la Llei de Consells 
Insulars, el que no dira, en absolut, és quins serveis 
hi ha d'haver a cada illa, sinó que la Llei de Consells 
lnsulars ha de dir com ha de dur l'exercici de les com
petencies que li hagi transferit des del Govern de la 
Comunitat Autonoma, pero no ha d'anar a establir, crec 
jo, aquesta Llei com han d'estar repartits els serveis 
que es transfereixin, quins edificis faran falta per ubi
car a les illes menors els serveis que es transferesquin, 
sinó que aixo és posterior que la Comissió Mixta que ha 
de proposar les lleis que transfereixin les competencies 
als Consells Insulars, digui quines competencies es 
transferiran. És a dir, la compra d'edificis, jo pens 
que s'ha de fer dins un pla, que aquest pla ha de ser 
conseqüencia de les competcncies que es vagin trans
ferint any per any, perque no les transferirem totes 
I'any que ve. Per tant, nosaltres no podem, de cap ma
nera, donar suport a una Moció que prejutja ja el que 
sortira de la Llei de Consells Insulars, per un costat, 
que parcix que esper a que la Llei de Consells Insulars 
ens digui els edificis i els funcionariS que necessitarem 
a cadascuna de les illes, nosaltres la votaríem, la vo
taríem a aquesta Moció, si deia "fins que tenguem en 
aquesta Cambra ['estudi que han de dur, d'acord amb 
la proposta del passat debat deIs senyors del PSl\h, 
pero fins que la Llei de Conse!ls Insulars estableixi 
]'estructura administrativa definitiva, és que no podem 
acceptar una Moció que precondiciona el bon fi d'a
questa L\ci, una Llei que sabem que és polemica, una 
!lei que sabem que és difícil, una llei que sabem que 
els distints grups tenim distintes esperances , quant a 
aquesta llei, ja avui establim des d'aquí que no es 
podra fer una compra d'un edifici fins que la Llei de 
Consells In sulars estableixi l'estructura administrativa 
definiLiv,¡ d' la nosll'a Comunitat, pensam que aixo és 
impossibl ~ per parl nos ll'a de donar suport, que sí 
n'hi donadem si digués, com die, no es compraran més 
edifici fins que ns digui, aquest estudi que' ha de 
presentar aquí, la vertadera necessitat que hi ha 
de comprar-ne de nous . Per aixo, jo no sé, erec que no 
hi ha cap possibilitat, perquc no hi ha esmenes alter
natives per aeceptar, segons el Reglament, no hi estie 
ma sa ['ort, el len - " ll a. no 1 t ' nc aquÍ, pero si aixo 
digués el qDe jo esL i pr posanL, que fins que tenguem 
l'e Ludi i es coneguin le necessitals de compra d'edifi
c is, no se'n compri cap , en canvi, condicionar aquesta 
propos la de n comprar cap edifici fins que la Llei de 
C 11. IIs lnsu lars eS Lableixi l'estructura admin istrativa 
definitiva de la nostra Comunitat, creim nosaltres que 
és quasi quasi impossible, perque el termini podria ser 
extremadament !larg, perque la Llei de Consells Insu
lars no pot establir, de cap manera¡ quines seran les 
competeneies a cadaseuna de les illes, quines neeessi
tats tcndran tant de funcionaris com espai físic 
aquestes eompetencies transferides als Consells Insu
lars i, per tant, crec que estam en, una situació en que 
el Parlament pren una decisió que no pot prendre fins 
que la Llei de Consells Insulars estigui feta i, endemés, 
que crec que tots hi es tam d'acord, que la Llei de Con
sells Insulars no ens podra donar, de cap manera, les 
necessita ts d'ediPicis i de funcionaris , que haurem 
d'anar cada dia a cada iHa, perque realment es com
pleixi que cada una de les i!les tengui autonomia pro
pia en allo que els afecta. 

Per tant, per aquesta raó, nosaltres no podrem do
nar suport a aquesta proposta si no es pot canviar, 
crec que no, aixo sera qüest ió de la Mesa o de la Pre-

sidencia, que es pugui dir fins que aquí hi hagi l'estu
di que ens digui quines són les necessitats que hi haura 
a cadascuna de les illes i que hi haura a l'illa major, 
en referencia a les competencies que s'han de transfe
rir des del Govem als Consells Insulars. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Albertí, i li puc aclarir, ja que 
ho ha demanat a la Presidencia, que no hi ha lloe a 
esmenes de transacció, perque s'hauria d'haver presen
tat alguna d'elles per transigir. 

Té la paraula, per part del Grup Popular, el Sr. 
Cosme Vidal 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. Pres ident. Sres. i Srs. Diputats. Una 

vegada més, no en valen penyores, crec que el Sr. Al
bertí, en la seva exposició, m'estalvia haver de repetir 
aquest raonament que ha feto 

Avui aquí s'ha dit, o s'ha aHudit a aixo, tant co
negut de "no es eso, no es eso», que es diu en caste
lla, i és així. Aquí s'ha dit que ja es va presentar una 
Resolueió, que es va aprovar per unanimitat d'aquesta 
Cambra, que tots hi varem estar d'acord, que era la 
que perseguia aquest objectiu, aquesta intenció, amb 
la qual tots hi varem estar d'acord. El Grup presen
tant de la Moció d'avui ha dit que retirava el punt dos, 
perque era el mate ix que aquella Resolució, jo, s i no 
fos perque, i si em permet la banalitat, podem dir allo 
de "Santa Rita, Santa Rita», jo diria que no és igual, 
en absolut, que la Resolució que es va aprovar. Perque 
amb la Proposició d'avui es fa, pero no hi¡ entraré, na
turalment, pel que he dit abans, es fa aHusió a les Con
selleries, i podria atemptar el pla de distribució i ser
vicis, d'acord amb la facultat que exerceix l'acció de 
Govern, alla no. Pero, tom a repetir, aixo s'ha retirat. 
Pero és que tampoc la intenció que s'ha volgut aquí 
estalonar, per algun Grup, a part, naturalment, del que 
la presenta, no és bona, jo no li vull llevar, pero no hi 
ha cap dubte,. perque fins i tot, i en aixo he de diferir 
del Vice-president del Govern, que ha dit que el re
presentant del Grup Socialista havia dit que s'aprova
ria rapid la Llei de Consells Insulars/ i si jo no patesc 
de sordera i ho h e entes bé, el que ha dit, que passa
ria molt de temps, cree que se li ha escapat, com se sol 
dir, pero ha dit que podria passar tota aquesta legis
latura sense aprovar-se la Llei de Consells Insulars. Es
tara gravat, si m'he equivocat, deman perdó. 

Pero , des d'aquesta perspectiva crec que, efectiva
ment, no es pot obligar i constrenyer el Govem en la 
seva !liber tat d'adquirir eines per a desenvolupar la se
va feina. 1, sobretot, el que no se li pot dir, és aixo, 
quan la Llei deIs Consells Insulars, com molt bé ha 
dit el representant del Grup Regionalista, no ens dona
ra aqucst inventari d'edificis que es necessiten, sinó 
que el que ens ha donara sera aquesta Resolució que 
varem votar tots i, per aixo, crec que cap grup "'-quÍ no 
és sospitós que no s'hagi d'equilibrar, de compensar, 
d'alguna manera, aquesta macrocefalia administrativa 
de Palma, per tant, aquesta no és la qüestió, no és aixo, 
i aquella Resolució és prou forta o clara per aconse
guir aquest objectiu. 

Per tant, obviament, el nostre Grup tampoc no es
talonara aquesta Moció del Grup Socialista. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat, de la seva actuació. 
Procedim a la votació. 
Sí, em demana la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Per contradiccions, Sr. President 

EL SR. PRESIDENT: 
No, no hi ha lloc. 
Passam a la votació, com deia, del primer punt 

d'aquesta Moció, que diu «no comprar cap altre edifici 
per a usoS' administratius mentre l'aprovació de la 
Llei de Consells Insulars no establesqui l'estructura 
administrativa definitiva de la nostra Comunita!», ja 
que l'altre punt s'ha considerat subsumit dins la pro
posta anteriorment deba tuda i aprovada per aquest 
plenario 

Per tant, en relació a aquest punt concret, deman 
a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es vol en 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gdtcies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 21 vots, en contra, 26, abstencions, cap. 

Queda rebutjada aquesta Moció. 
1.-4) 

1 passam al darrer punt de l'Orclre del Dia, en el 
qual tampoc no s'hi' ha presentat cap esmena, relatiu a 
la Moció que va tenir entrada amb el número 1.090, 
subsegüent a la InterpeHació 951, relativa a política 
general agrícola, ramadera, forestal i pesquera. 

Per defensar la Moció, en nom del Grup Parlamen
tari Socialista, formulant d'ella, té la paraula el Sr. An
toni Garcias. Télla paraula. 

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

EL SR. GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. President. Abans d'entrar dins la Mo

ció, volia fer una observació. En el punt quatre, quan 
en el paper transcrit posam, «postposar el desenvolu
pament de cap pla», aquí h¡ va haver un error, que és 
que s'havia d'incloure «nou pla», si es pot admetre la 
rectificació 

EL SR. PRESIDENT: 
S'admet. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Es va botar aqueixa paraula. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ha quedat «nou pla». 

EL SR. GARCIAS COLL: 
«Nou pla». 

EL SR. PRESIDENT: 
«De cap nou pla». 

EL SR. GARCIAS COLL: 
... de transformació de terres de seca, etc., etc.». 
Gracies, Sr. President Sres. i Srs. Diputats. Avui 

veim la Moció subsegüent a la InterpeHació, sobre po
lítica agrícola i ramadera, que es va presentar el 29 del 
mes passat i, com ja manifestava a: la mateixa Inter
peHació, més que fer una interpeHació de línies o de 
grans línies polítiques, vaig emmarcar en aquella In
terpeHació unes problematiques de gestió de la Conse
lleria. En conseqüencia avui s'ha dut una Moció sobre 
uns temes i sobre unes problema tiques que per a nos
altres són necessaries que es millorin i han donat el 
resultat d'aquests cinc apartats d'aquesta Moció. 

Aquests cinc apartats els podríem juntar en tres, 
un, el tema de la reestructuració deIs serveis veterina
ris, després, un altre, la problematica de la transfor
mació de terres de seca en regadiu, amb la problema
tica que tenim de l'aigua, i l'altre, un programa de 
divulgació i formació a tots els nivells de cara als page
sos. Com he dit abans, la primera seria la reestructu
ració deIs serveis veterinaris, com diu el text, separant 
els serveis de sanitat animal deIs serveis de sanitat 
humana. Aquest és un tema que, gairebé, des de fa dos 
anys i mig I'estam tractant en aquest PIe i a les di
ferenls Comissions, és un tema, crec, reconegut quasi 
per tothom, i, a moments determinats, fins i tot, per 
determinats Consel1ers d'aquest Govern, que els ser
veis veterinaris no funcionen així com haurien de fun
cionar, i no presten els serveis que haurien de prestar, 
per la propia problemMica que tenen ells i per la pro
pia estructura que tenen ells. És conegut que els ser
veis veterinaris depenen de la Conselleria de SaniLat, 
tenen unes funcions, con1 a tals, dependents d'aquesta 
Conselleria de Sanitat, que són les funcions d'higiene 
alimentaria, pero, a la vegada, també depenen o te
nen unes altres funcions dependents de la Conselle
ria d'Agricultura, que és tota la prevenció de les ma
lal ties de sani ta t animal. 

A més, un altre problema relacionat amb aixo, 
que és la dependencia que tenen del batle del poble 
alla on estan ubicats. Tot aixo fa que aquestes com
petencies moltes vegades quedin molt difuses, molt 
confuses, i aixo redunda en perjudici deIs mateixos 
administrats, aquests administrats, tant siguin page
sos com consumidors, cosa que també ja es va veu
re dins la Comissió d'Investigació de la carn iHegal, 
o de la comercialització de carn iHegal, una de les re
solucions deia que era molt problematic i es denota
ven les deficiencies que no hi havia uns controls se
riosos sobre tota la problematica de la inspecció de 
la carn. Aixo també, cree que va donar, i cree que era 
necessari, que el Govern d'aqueixa Comunitat pren
gués mesures damunt el tema i, aleshores d'ara, en
cara que hagi estat aquest tema molt reiterat en re
petides ocasions, creim que no s'ha fet res. Per aixo 
plantejam nosaltres., que és necessari que es reestruc
turin aquests serveis veterinaris, es reestructurin en 
el sentit del que hem estat dient abans. Com ja sa
bem, els veterinaris tenen una dependencia de sanitat 
humana, que és la dependencia de la Conselleria de 
Sanitat, i una de sanitat animal, que és la dependen
cia que puguin tenir de la Conselleria d'AgricuItura i 
Ramaderia. Aqueixes dues dependencies haurien de 
quedar clarificades, s'haurien de reestructurar, perque, 
arnés, creim que en aquests moments, mol tes de les 
funcions que antigament s'havien estat desenvolupant 
cara a la sanitat animal, han anat desapareixent, fins 
i tot les places que han anat desapareixent deIs me
nescals deIs diferents pobles no s'han cobert per les 
deficiencies que hi pugui haver en sanitat animal, sinó 

• 
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per les deficiencies que hi pugui haver en la sanitat 
alimentaria. Aixo crea un problema molt greu, i és 
necessari que aquest Govern, d'una vegada, reestruc
turi aquests serveis, i que donin el servici que els 
toca donar a ells, tant als pagesos com als consumi
dorso 

Després, l'altre grup, I'altre grup de punts que po
dríem conjugar, com el tema de divulga ció i farma
Cia, i die formació i divulgació per juntar-los de qual
que manera i, arnés, conjugats amb el tema del Con
sell Agrari. La divulgació i la formació, nosaltres 
creim, i hem cregut en tot moment, que no ha estat 
I'adequada, i per aixo, a un moment determinat, nos
altres varem creure molt positiu, fin s i tot li varem 
manifestar la nostra situació al Conseller, en la crea
ció del Consell Agrari. Pero ens trobam, practicament 
a un any d'haver-se creat aquest Consell Agrari, i nos
al tres creim que no ha estat utilitzat adequadament, 
que el Cünsell Agrari pareix que per l'únic que ser
veix i, endemés, aquesta impressió tenen els que per
tanyen al Consell Agrari, és que només van alla per 
queixar-se. Si es continua per aquest camí, el que pot 
ser clar és que un organ que creiem que es va crear 
per col·laborar amb l'Administració i per discutir amb 
aqueixa mateixa Administració diferents projectes i 
diferents programes, pot quedar en un organ mort i 
que els ma teixos pagesos no creguin en el! i que, al 
mateix tcmps, quan no creuen en una institució que 
ha creat un organ, entrin en uns radicalismes que no 
siguin els adequats per a aquesta Comunitat. 

Per aixo creim que és important que aqueixes tas
ques de formació i divulgació, que han estat deficients 
per part d'aquest Govern de la Comunitat Autonoma, 
s'elaborin conjuntament amb aquest Consell Agrari_ 
La formació, com ja varem reconeixer l'altre dia i, a 
més, el mateix Conseller va reconeixer, que les Esco
les de Capacitació eren deficients i, fins i tot, no es
tava satisfet deis programes de formació que hi· havia 
en marxa. Per aixo, nosaltres creim que s'han de mi
llorar aquests programes de formació, que s'ha d'ela
borar un programa de formació per a joves conjunta
ment amb el Consell Agrari, perque crec que tots els 
membres pertanyents a aquest Consell Agrari voldran 
col·laborar amb un programa d'aquest tipus i voldran 
ser partíceps que la formació arribi als pagesos_ 

Al mateix temps, el tema de divulgació de la Llei 
d'Explotació Familiar. L'Explotació Familiar, com sa
bem tots, diríem que és el principal tipus d'explota
ció que existeix en aquestes illes, com sabem, hi ha 
una lIei, una !lei que és bastant, jo diria molt posi
tiva cara a l'explotació familiar, que adecua i pot fer 
que es restructuri aquesta explotació familiar cara al 
Mercat Comú. Com sap el Sr. Conseller, aqueixa llei, 
nasal tres creim que ha estat poe divulgada en aquei
xa Comunitat Autónoma, que hi ha hagut poc intcres 
que I'explotaeió familiai: eonegués els avantatges 
d'acollir-se a aqucixa !lei, i aixo fa que hi hagi molls 
poes pagcsos que s'hi hagin acollit, a més, que aques
ta llei o les quanlitats que es destinen per reformar, 
per reestructurar aquesta explotació familiar són li
mitades per part del Govern ele la Nació o pcr part 
del Govern ele ¡'Eslat. Són limitades, i per aixo crec 
que és m :s impo rlanl a una rcgi6 c m aque la, com 
la e1'aquí on t nim molta explotació I'arniliar, que c. 
divlllgui aquc la Ilei i qu el ' pagesos estiguin assa
benlaLs i sapiguen 11 que COIl . isteix aqueixa lleL 

1, J'altre tC:!l11~, qu 's la perioeli ilclt eI'un minim 

de tres mesos de r unió del Consell Agrari, esta po at 
pel que deiem abans. El ConseU Agrari si continua la 
vía qu esta continuanl, jo Ij die, crec, i voste em po
dra replicar, perQ és a l'anim de lols el que hi per
Lanyeo, que sera un organ mort_ 1 com a tal organ 
mort 110 rce que voste el creas per aixo nj cree que 
ningú deis sectors agraris no vulgui que ho sigui. Per 
aixo, tots sabem que les intencionalitats dcl Conseller 
eren que es reunís tates les vegades que fossin neces
saris, pero la darrera reunió no sé si va estar a cinc 
mesos de l'al tra que s'havia fet. Per aixo, perque es 
mantengui aquest contacte entre l'Administració i els 
administrats, creim que és necessari que aquest Con
seU Agrari es reuncixi cada tres mesas. 

1 ara entram dins el dalTer punl. El darrer punl, 
el qllarl punt, el lema de postposar e l desenvolupa
menL de cap n u I la de lransformació de l rr s de 
seca en regadiu, menlre no e ' tigui e.laboral el Pla 
Hidrol gic. ' s un t ma que rambé 'ha dí cutil, s'ha 
d iscul i L a ni veH de omissió, pero són 'lem s qu m
prc queden a I'aire, que sempre pareix que sí, que hi 
ha un¡1 inl ncionalitaL, pero, c m n cJs alLres temes, 
aquesta int.en ionalital, com n el tema de que abans 
par·lov 111, el se rvei vetelinaris, de prés no queden 
tra liad des a un paper ni s poden, eliríem, demanar 
comptes damunt aquestes qüestions. Per aixo creim 
qu , mcntre no hi hagi un Pla Hidrologic, és neces a
ri que aquei:-.;a Comllnilat e. planLegi qu no es desen
\lo)upi ap nou pla ele tran forma ió de telTe d cea 
en reg< diu . Aixo ve donat que quan ·es Creen unes pers
peetiv n e l pagesos, qu I s ten"es se ve cle . eea 
en torna r de regadiu p d n ser molt més rendables, 
aixo provoca que els pagesos vagin cap aquests plans, 
per a la vegada, aL" pot er una trampa, una tram
pa perque 3mb la problemaüca que tcnim aquí de 
I'aigua , aixo pot ign ificar que d 'aquí un parell d'anys, 
lotes les inversi I1S que hagin feles p r transformar 
ac¡ue L ~ terres de eca en l'egadiu, no enreixin pelo 
res i hagin de pagar un credit o unes amortilzacion 
el'une terres que han converticles i que de prés ja no 
s iguin ni 11 ínimamenl renclables, p rque \lO tenguin 
aigua. Per aixo reim que, mentr no hi hagi un P)a 
Hidrologi , en el qual es delennini c!aramenL on es 
p cien i on hi h, a igua adequada per poder produir 
la demanda que hi pugui haver de lenes de edl. en 
regadiu, no es de cnvolllpi cap nou pla. 

Cr 'C que tOLS aque ls ine plluL ele la Moció, 
r e que Són assumibles per part de la ConseUeria, i 

jo ciernan, per parl de Ja Consellel'ia i per parl 
c\',qucst OVCI11 , jo deman ue es v tin favorablemenL 

Gracics_ 

EL SR. PRESIDENT; 
Moltes gracies, Sr. Diputat, de la seva intcrven-

ció. 
El Sr. Conseller, en nom del Govern, té la parau

la, el Sr. Joan Simarro. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo voldría co

men<;ar aquesta intervenció per proporcionar només 
uns clcmcnts de jlldici més clars i la posició elel Go
"cm per facilitar la presa de posicions deis altres di
fcren ts Grups Padamentaris. 

Podria fer la contestació un poc globalment, pero 
m'cstim més fer-Ia, pentura, punt per punt. El primer 
tema, sobre la reestructuraeió deIs scrveis vetcrina-

'. 
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ris, jo cree, i el Sr. Diputat ho ha dit ja, que l'hem 
debatut moltes vegades, tant aquí com a Comissió, 
moltes vegades, pero el que jo mai, en aquest sentit, 
com ell ha fet l'aHusió, no m'·havia definit a fer-ho. 
Crec que, en el fons, estam d'acord, que seria molt 
millor que hi hagués uns veterinaris que estiguessin 
a la sanitat animal i d'altres a la sanitat pública, pero 
hi ha un problema, o dos problemes, concretament, 
un és un problema economic, de pressupost del cost, 
i l'altre, el de la rendibilitat del mateix servicio El 
veterinari titular, mentre no canvu la legislació de la 
seva creació per Hei i les seves competencies, fa unes 
funcions que no poden ser fetes per uns altres vete
rinaris, no podem contractar un veterinari comanant-li 
unes funcions específiques de veterinari titulat, esta 
completament regulat per una Resolució. L'altre tema 
que he dit és el pressupostari, en aquest moment no 
es pot ampliar la plantilla deIs titulars ni separar 
unes funcions de sanitat humana d'unes de sanitat 
animal per raons d'efidlcia. Jo crec que és bastant 
dar, per exemple Alaior o Sóller no tenen vida ni pos
sibilitats de rendibilitat de dos veterinaris, un mateix 
veterinari pot atendre les dues funcions, no podem 
fer aixo. Ara, independentment de tota aquesta cosa 
anterior, jo li puc dir que s'esta estudiant, a nivell 
conjunt d'altres Comunitats Autonomes i l'Administra
ció Central, i tenc aquí un projecte de decret per in
tentar resoldre el'una forma global aquest tema. De 
totes formes, no crec que la nostra Comunitat, en 
aquest moment, pugui atendre aquesta petició. 

Respecte del punt dos, jo li recordaria, i és tam
bé d'aplicació als altres punts que tracten del Consell 
Agrari el Decret i, a més, el Decret que va fer, con
cretament, la Conselleria d'Agricultura. A l'artide 2n, 
l'apartat b), diu que una de les funcions del Consell 
Agrari és «elaborar los estudios, informes y dictáme
nes en relación con el asunto de especial interés que 
le encomiende el Conseller, los informes y dictámenes 
que se emitan para el Conseller no tendrán carácter 
vinculante». És a dir, que la proposta que voste fa 
aquí, entra dins les missions propies del ConseIl, i jo 
no comprenc bé, per que aquest tema s'ha de tractar 
aquí, a un PIe del Parlament, quan ja, endemés en 
aquest moment, aquesta difusió s'esta fent, directa
ment pels organs corresponents del Consell. 

En el punt 3, li dic el mateix, l'article 31' del ma
te ix Consell Agrari, diu: «El Consejo Agrario se reu
nirá, al menos, una vez caela tres meses, previa con
vocatoria del Presidente, de acuerdo con el Orden del 
Día». Bé, li puc dir que des de la seva constitució 
s'ha reunit el 17 d'abril, el 19 ele juny, el 22 de juliol 
i el 29 de novembre. Vol e1ir que només una vegada, 
-la dan-era, ha estat quatre mesos per aquesta reunió, 
i els motius són ben clars, i a més es varen exposar 
l'altra vegada, són les vacacions d'estiu i després ha
ver de presentar una serie d'informes damunt unes 
realitzacions, elamunt les peticions ele normalització 
ele les cooperatives i el treball el'erradicació ele pesta 
porcina africana, que no havia comenc;at. Les altres 
vegaeles, les diferencies són dos meso s o un mes. 

Respecte del punt 4, aquí, concretament, en Co
missió i mol tes aItres vega des des que vaig prendre 
possessió, ho he definit sempre, que la política de re
gadius es basa en nu ftT ni ajudur cap nou regadiu 
3mb aigües subterranies, i que sí havÍem d'aprofitar 
tata l'aigua depurada per als regadius ja existents, així 
com ajudar tots els cam is deIs sistemes de reguiu 

que estalvien aigua. Els motius, els he exposats ben 
clars, primer de tot, tenim unes necessitats d'aigua 
que són escasses, i no les podem utilitzar en nous re
gadius quan hi ha una necessitat, preferentment, per 
al consumidor, i segon, que posar més regadius aquí 
implica fer un cultiu fonamentalment de tipus hortí
cola, perque hem de treure rendibilitat a aquesta 
aigua, i tenim un problema real de mercat, quan he 
defensat sempre que la nostra producció ha d'anar a 
satisfer les necessitats fonamentals del nostre auto
abastiment. No podem pensar en una exportació mas
siva de productes hortícoles, perque tenim uns desa
vantatges clars respecte d'altres regions espanyoles. 
Vol dir que aixo és una cosa que jo ja he manifestat, 
i que, per tant, no comprenc perque se'm vol obligar 
amb una Moció, qua n jo ja m'he compromes en aquest 
tema. 

El punt 5. Tornam a entrar en la Llei d'Explota
cions, en el Consell Agrari. Jo li puc dir que el juliol 
es varen rebre les primeres normes d'aplicació i s'han 
divulgat extensament els serveis d'Extensió Agraria, 
s'han enviat cartes als agricultors i s'han repartit una 
serie de fullets, don jo una fotocopia d'aixo que s'ha 
reparti t a tates les agencies d'Extensió Agraria. Jo 
pens que la elivulgació, a la divulgació han de contri
buir tots els membres del ConseH Agrari, ja que vé
nen en representació d'entitats dels sindicats de les 
cooperatives. També hi han d'intervenir els Consells 
Insulars, fonamentalment, pero no és qüestió, una ve
gada més, de tornar a intervenir amb les decisions elel 
Consell Agrari, quan és un organ coHegiat i eH mateix 
té la responsabilitat de prendre les mesures. 

Jo crec que amb aixo, aquesta Moció no fa més 
que repetir el que estam fent nosaltres a la ConseIle
ria o el que jo he dit constantment, a la InterpeHa
ció anterior i a d'altres reunions, que la Conselleria 
havia de fer. Consider .que és un oportunisme polític 
del mateix partit, que va repetint, una vegada més, el 
que la Conselleria anticipadament ha estat fent o ha 
estat dient. 

1, pel que es refereix a tots els punts del Consell 
Agrari, li dic una vegada més i Ii insistesc, que són 
temes específics deIs ConseIls, que el seu Decret esta 
fet per la Conselleria i obliga, per tant, la Conselleria, 
perque s'ha obligada voluntariament. 1 que, endemés, 
concretament en el punt elos del Decret, a l'article 2, 
apartat c), diu que és missió també del Consell for
mular tot tipus d'iniciatives o suggerir mesures en 
orclre de la millora del sector agrario Vol dir que els 
mateixos membres del Consell em poden fer aquestes 
propostes. No fa falta que me les recomani el ParIa
mento 

Voste em diu, m'ha insistit un parell de vegades 
que el Consell Agrari no funciona bé, que tots són 
queixes, que és un organ mort. Bé, jo li puc dir con
cretament que, llevat de la dan-era vega da en que úni
cament la Unió ele Pagesos va presentar una queixa 
en el sentit, precisament, del que diu la Moció, que 
va estar quatre mesas a reunir-se, en tota la resta no 
¡li ha hagut cap queixa, i tates les propostes que ha 
fet el Consell Agrari de tractar temes, s'han tengudes 
en compte. Aixó és el que li puc contestar, per orien
tar, arnés, els altres Gnlps Parlamentaris, de l'opinió 
elel Govern en aquest sentit. 

Moltes gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

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

miri, aquí sempre ens trobam en aquest mateix debat, 
voste diu que ho fan bé, que ho fan tot i que tot va 
damunt rodes, com diriem, que tot marxa molt bé. 
Ara, el que sí és cert és que jo, el nostre Grup li pot 
plantejar com a Moció o com a Proposició no de Llei 
unes coses que vos tes han posat dins el Decret i que 
per a nosaltres no estan complint, i ha es tan incom
plint no només per a nosaltres, sinó per als mateixos 
membres del Consell Agrari, i no tan soIs la Unió de 
Pagesos, sinó els membres de les cooperatives, que ho 
estan manifestant reiteradament. 

No és cert que a la darrera reunió només hi trac
tassin un tema, hi van tractar tot el tema ele les va
ques no sacrificades que tenien bruceHosi, hi varen 
tractar ele tot el tema elels menescals, hi varen trac
tal' tot el tema ele la problematica elels menescals i 
s'hi varen tractar molts d'altres. No és ver que només 
hi tractass in un tema, que fas sobre la periodicitat de 
les reunions, n'hi tractaren molts el'alires, i deIs ma
teixos membres del Consell Agrari, va pareixer no. 
més una simple taula on uns pagesos ana ven a quei
xar-se, com antigament, a l'Administració, i l'Adminis
lració els escoltava o no els escoltava i deSpl"és feia 
el que volia. El que é~ cert és que aquests mateixos 
problemes que li han plantejat des del. Consell Agra
ri fa dos anys i mig que els hi estam plantejant, i 
vos tes no fan res. No fan res. Quantes vegades l'únic 
tema que han tractal dins el Consell Agrari, pot ser 
que sigui el el'elaborar o fer un estueli, ha estat el 
tema ele les indústries agraries? no hi ha hagut altre 
tema en el qua] vos tes l'hagin dul a l Consell Agrari i 
l'hagin fet, conjunLamenl amb el Consell Agrari, per
que s'elabod.1S un es tudi, es fes un informe, i despré 
damunt aixo, el 011. 11, J mateix Conseller fes el 
que volgués. No n'han dut cap. 1 aquesta és la reali
tat, i vos tes eliuen que funcionen i que .ho fan bé i, 
al mateix temps, ens diuen, és que no sé per que ha 
duis . Ha duim perque no ha fan, i no ha fan bé, no 
ha duim per les ganes de elur-ho. Jo li posaré Wl 

exemple, el tema de la campanya contra la pesta por
cina africana, és un tema que s'esta duent bé, s'esta 
eluent valentament, fa bastant de temps que en xer
ravem el'aquest tema, ja no n'hem xerrat més. No 
n'hem xerrat més, en aquest Parlament elel tema de 
la pesta porcina africana, perque estam fent una ac-

i6, onjunlarncnt amb I'Admini tració Cenlral que, 
per a Jlosallre , és positi a, i és positiva .. pe!" a les Or
gani zacions i per als rnembre del Consell Agrari, 
aquesl lema pareix que ha desapaJ'egut, pel' que? Per
que hi ha una acció de la ' mateixa Con elleda damunt 
aquest tema, així que no ens digui que nosaltres es
tam duent les coses pcrque sí, nasal tres duim les co
ses perque no funcionen, i perque la Conselleria no 
fa res . 

Es clar, voste, caela vega da, sobre el tema deIs vete
rinaris, em diu que esta d'acord, em diu que esta el'a
cord, en que esta d'acorel? No en el punt en concret, pero 
esta el'acord que hi ha una eleficiencia i que s'han de 
reestructurar els serveis veterinaris, pero després, sem
pre enumera un caramull de problemes, un caramull de 
problemes que fan que ni tan soIs entrin a estudiar 

aixo, que ni tan soIs plantegin un estucli, fin s i tot al 
Consell Agrari, o fins i tot a aquest Parlament de com es 
pot solucionar aquest problema, no fan res, queden tan 
tranquils dient, estam el'acord, existeix aquest problema, 
ja veurem qui el resol, aixo és el que fan vostes, ja veu
r m qui el resol. l, amb ets a ltres temes, e l mateix, per 
aixo cre que, bé, é nece ari que s'aprovin aquests 
punts perque, el mateix que ha dit voste, no é per que 
duen una Moci ,é que no podem dur una Proposicib 
no de Llei, perque no esta s implement en el Deeret que 
vare n fer voste " i el lema de la Llei d'Explotació Fa
milial', que des ele) Juny ten ID la d.arrera nonuativa, 
potser que hagin optat a fer un paper, pero el que és 
cert és que qualsevol pages se'n va a Extensió Agraria, 
i li diuen, bé, és que quan anam a Palma, ens embullen 
mé . Aixo és cen, i 8ixo és aUd, i aquesta és la realitat. 

o a llre n 11 deilll quí aqucixe coses, pcr fer una 
opos ició, pe rque n és la noslra missió fe .. una oposi-
16 p r fcr una opos i ió, s inó fer una opo 1. ió perquc 

les ca e Puncionin i funci nio. millar, jo, 1 que li puc 
assegurar t!' qu la e a Con clleria, amb Lots aquests 
temes de gesLió, n funci.ona, i funciona malament. 1 
li J1 C posal un exemple, una ca a qu funciona bé, li 
a lab i li dic que funciona bé, pero totes aqueixes altres 
110 fun i0l1l::11, cree qu és n.ecessari que aquest Parla
m nI . ti fineixi bre aque ls punL . perqu vos te, a 
més de dir, a mé el dil' qu sta d'acord, 'hi posi 8 
f.er fina. 

Gracies. 

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

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President. Jo crec que s'han exposat molts de 

punts puntuals, respecte, ha comen<;at damunt vaques 
no sacrificaeles, jo crec que no és el moment d'entrar 
en elebat. En aquest moment li puc elir que hi ha el 
70 % ele tates les explotacions, vaja, del nombre ele 
vaques que esta diagnosticat. 

Em pareix que varem xerrar, i no ha hem discutit, 
que el que no es pot fer és produir immediatament el 
sacrifici, aixo és una qüestió que hem discutit moltes 
vegaeles, perque si es fa a un moment determinat el 
sacrifici de tates les vaques, l'any passat se'm va pre
sentar aquest problema, resulta que hi ha una baixa 
de preus considerable i, endemés, que les subvencions 
vénen directament des de Madrid i vénen escalonades 
per . .. , vol dir que el sacrifici s'ha de fer d'una forma 
escalonada. 

Aixó. esta exposat tot aquest tema, i voste em diu 
que no es dóna satisfacció al Consell Agrari. Al Consell 
Agrari, se li eluen tots els temes i se li donen explica
cions. S'estan discutint alla i hi ha moltes coses que 
es poden fer i el'altres que no es poden fer, i, en 
aquest mateix moment, com li estic contestant a voste, 
he contestat al COl1sell Agrari. L'important és que es 
elebatin els temes i que es facin, i no confondre qui
nes són les missions elel ConseIl Agrari i quines mis
sions són de la ConSellel"ia. Crec que esta, per tant, 
estricte, li he repetit, en el Decret per poder continuar 
amb aixo. 

M'ha dit una aUra vegada, i m'ha insistit en la 
qüestió deIs veterinaris. Ho hem tractat i li he dit 
que hi ha moltíssimes coses, a més deIs vetetinaris, 
que jo m'agradaria arreglar-les en mig any, només, i 
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que no es podran arreglar en rnig anYi que és qües
tió de temps, que tenim una legislació de tipus nacio
nal, de competencies, que s'ha de delegar, i que des
prés hi ha un problema de tipus pressupostari i de 
competencies que no depen només d'una Conselleria, 
i li he dit que aixo no esta deixat de mans, li he 
dit que s'esta tractant amb les altres Comunitats Aut&
nomes i aquí mateix, si vol, li deix un esborrany de 
projecte de decret, a nivell nacional, que jo el conec, 
que ha estat consensuant-se amb totes les Comunitats 
Autonomes i amb els CoHegis de Veterinaris, vol dir 
que no és ver que s'hagin deixat, el que passa és que 
si fa, pentura, vuitanta anys que existeixen, no ho sé, 
pot ser vuitanta, cinquanta o cent, no ho sé en aquests 
moments, el problema deIs veterinaris titulars que es 
varen crear, i es varen crear a un moment en que hi 
havia una estructura, en que hi havia unes :necessitats, 
i són completament dis tintes aquestes necessitats a les 
actuals, pero també són distintes de fa deu anys o de 
fa quinze anys, i que ha estat, des d'aleshores s'es ta 
estudiant aquesta revisió, perque és un problema gros, 
que no pretengui que e n un parell de mesos nosaltres, 
concretamen t sense dotació de doblers, pressupostaria, 
i ho coneix b é , puguem acometre aques L problema. 
S'esta estudiant i continuam amb aquest tema 

Res més. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Pel Grup E squerra Nacionalista-PSM, el Sr. Ra

mon OrEila té [a paraula. 
Disposa de deu minuts. 

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

Diputats. El Grup d'Esquerra Nacionalista-PSM donara 
suport als' cinc punts d'aquesta Moció que avui presen
ta el Grup Socialista. 

Restructurar els serveis veterinaris sera, no ho 
dubtam, una difícil execució i probablement costosa. 
Pero els beneficis evidents que ha de comportar per 
a un tema fonamental, com és el de la sanitat animal, 
Pan n ecessari que es plantegi de manera decidida i 
valenta. Si a110 que pretenem és aconseguir un nivell 
optim en la sanitat de la nostra ramadena, hem de 
posar a disposició deIs ramaders aquelles eines neces
sanes per Eer-ho, i aquesta especialització ho fara en 
a11iberar el vete¡-inari d'altres competencies, d'altres 
responsa bili ta ts . 

Hem convingut moltes vegades en la necessitat im
periosa de millorar els canals de comunicació entre els 
ciutadans, hem afirmat que el proposit d'atrecar l'Ad
ministració a l'administrat era un deIs objectius que 
feien imprescindible l'autonomia, dotar les nostres jo
ves institucions autonomiques d'uns canal s de comuni
cació agils i efec tius és, per tant, summament neces
sari. Aquest és el papel' del ConseIl Agrari, respecte 
de l'area d'Agricultura, un lloc on es debaten els temes 
d'interes i on la Conselleria pot fer arribar propostes 
i rebre'n suggerencies. Pero, alerta, per fer funcionar 
el Consell Agrari s'han de posar els rnitjans que ho 
facin possible, i aixo vol dir donar periodicitat a les 
seves reunions. com proposa avui la Moció del Grup 
Socialista, tenir en compte els plantejaments que alla 
es Eacin i especialment desterrar, d'una vegada per 
totes, els c1ixés, massa prudents dins el cap d'alguns 

funcionaris que tendeixen a veure el conjunt de les 
Illes a través del vidre distorsionador de la realitat 
que tenen més a prop. 1, endemés, de la necessaria 
periodicitat, permeteu-me que recordi que o s'entén 
que Menorca i Eivissa són enfora, i que cal agafar 
l'avió per venir a Ciutat, o no es comptara mai amb 
la presencia deIs representants pagesos de les illes 
menors en aquest Consell Agrari, que tots volem fer 
funcionar millor. 1 aixo ho sap el Conseller, perque li 
hem explicat altres vega des. 

Establir programes de formació, no ja per a joves 
pagesos, com proposa el punt dos de la Moció, sinó 
per a la pagesia en general, és una necessitat vital si 
no volem perdre el tren de la necessaria modernitza
ció, si no volem quedar enrera en la difícil lluita per 
sobreviure. No descobresc res nou si dic que poques 
vegades ha estat tan clara la necessitat d'emprar uns 
mitjans tan sofisticats, per pan d'una gent que té tan
tes dificultats per accedir a la fonnació i a la informa
ció. La reacció positivíssima deIs pagcsos de les Illes, 
quan s'han posat al seu abast uns mitjans per accedir a 
coneixement que els fan falta, avala perfectament la 
petició, avui fonnulada, d'establir uns programes ele 
Eormació més ambiciosos . 

1, per molt que s'hagi repetit, permeteu-me que in
s isteixi en la necessitat de tenir en compte les peculia
ritats de cada illa a l'hora de prendre acords, i molt 
més encara a I'hora d'cxecutar-Ios. Dur a terme a Me
norca. aVl.Ii, un programa de divulgació de la Llei d'Ex
plotacions Familia¡-s sense tenir en compte les difi
cuItats de l'aplicació que comporta el sistema con
tractual, ... alla vigent, no seria executar un acord 
el'aquest Parlament, seria, permeteu-me la paraula, cru
xificar la idea matcixa de divulgar allo que interessa. 
Per m;o, donarem suport a aquesta proposta el'elabo
rar un pla de divulgació on hi participi el Consell 
Agrari, perque confiam que amb l'aportació de la Con
selleria i la deIs propis interessats no es faran els dis
barats que altres vegades hem vist i que na tan soIs 
han fet impossible, inservible un pla de divulgació, 
sinó que han provocat les rialles deIs r eceptors , des
prestigiant les institucions divulgadores. 

1, insistir que la informació ha de ser constant, 
continuada, i que a~o almenys a les illes menors i a 
algunes zones ele Mallorca hauria de concretar-se d'al
guna forma, com podria ser molt bé mitjanc;ant ofici
nes de finestreta única, que fossin capaces de divulgar 
de forma suficient en totes aquelles qüestions que 
avui els pagesos no sabem com soHicitar. 

1, finalment, tot i estant d'acord amb el punt 4, 
voldria reafirmar la nostra idea que aquesta proposta 
no ha d'aturar els plan s d'aprofitament d'aigües r esi
duals , que han de. fer possible utilitzar convenientmcnt 
un deIs recursos més escassos que ara dilapidam, abo
cant-Ios al la mar. Urgir l'elaboració d'un pla hidroló
gic i passar envant amb I'elaboració de plans d'apro
fitament de les aigües residuals són qüestions comple
mentaries i conseqüents amb la nostra postura d'exigir 
un estricte control a les noves perforacions. 

Fent aquesta matisació, donarem suport a aquesta 
Moció. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies , Sr. Orfila. 

Sr. Conseller, té voste la paraula. 
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EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President, només una puntualització al Sr. Or

fila. Primer de tot, als membres que pertanyen al Con
sell Agrari de les Illes se'ls paga el bitllet d'avió. 1 
respecte de les explotacions famiJiars, crec que voste 
m'ha donat més la ra6 a mi, que és una qüestió de 
dialeg amb els d'alla, i concretament amb el Consell 
Insular, per aplicar, explicar la Llei d'Explotacions Fa
miliars. Jo crec que voste coneix, perque va ser a Ma
drid, les dificultats que hi ha per l'aplicació d'aquesta 
Llei, en aquests moments, axí com esta, jo no me'n 
record bé, perque no hi era, perO voste sí, que em 
pareix que varen dir que a tota Espanya, en aquell 
moment, s'havien rebut de l'ordre de 20 i busques, en
demés, si no tenc mala memoria m'ho varen manifes
tar així. El que Ji vull dir és que la Llei d'Explotacions 
Familiars si no s'aplica, no és per falta de divulgació, 
sinó per la complexitat que té aquesta mateixa Llei 
d'Explotació Familiar. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Orfila, disposa d'un temps de cinc minuts . 

EL SR. ORFILA PONS: 
Gdlcies, Sr. President. No els utilitzaré, seré molt 

breu. No és només el problema que al Consell Agrari 
es paguin les dietes, espagui l'avió als agricultors que 
han de despla~ar-se de les iHes menors, sinó de vegades 
de forma de comunicació, de forma de convocar les 
reunions. A¡;:o crec és un tema del qual crec que val
dria la pena que el Conseller en prengues nota i que es 
convocassin en forma de telegrama, atesa la dispersi
tat deIs agricultors que han de participar en aquestes 
reunions, que pensam que són importants . 

Una cosa, Sr. Conseller, és qui elabora uns progra
mes de divulgació, i d'altra és qui fa la [unció divul
gadora. Jo crec que és cert, els Consells Insulars tenen 
una funció important en aquest sentit, de divulgar uns 
programes d'actuació, uns programes, en aquest cas, 
de subvencions d'ajudes que estableix el Govern Cen
tral i analitza el Gowrn Autonom, pero que, a l'hora 
d'elaborar aquests programes, és vertaderament impor
tant que hi participin els agricultors, que hi participin 
els agricultors organitzats amb el sector agrari, en 
aquest cas, el Consell Agrari. En aquest sentit, volem 
tornar a insistir que és important que es faci sentir la 
veu deIs pagesos a l'hora d'elaborar els programes, en· 
cara que elesprés, a l'hora de divulgar, siguin altres ins
titucions, conjuntament amb aquest Govern Autonom, 
que facin aquesta feina. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Regionalista de les Illes, el Sr. Antoni 

Roses Juaneda, lé la paraula. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Gracics, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Escol

tats les argumcnlacions i els debats del ConselIer 
el'Agricultura i del Portaveu Socialista, no entrarem a 
anali ~zar aspectess tccnics, que també eluiem preparats 
i pre vists per exposar aquí, sinó que entraré a fixar' la 
posic ió del nostre Gcup . 

En els punts Ir, 3r i 4t de la Moció no hi dona
rem suport per dos aspectes. Un, perque no compre
nen la sc\'a ins istenci8 ele dur temes aquí que estan 

vigents, que estan a Decrets, etc., i que després ana
litzarem. 1 segon, perque sense voler fugir del tema, 
jo he de reiterar el que, endemés avui, aquí per coin· 
cidencia s'ha ja esmentat, dues vegades. Nosaltres do
narem suport a aquells temes que considerem positius 
i que marquin unes labors, unes línies generals a la 
gestió del Govern. Nosaltres creim que el Parlament 
és aquí per, enelemés ele legislar, marcar unes línies 
generals i controlar la labor del Govern, perO no dir-li 
sempre el mateix, com ho ha de fer, que és: el que ha 
de fer i ele quina manera. Fins aquí no, aixÓl és labor 
ele l'Executiu, nosaltres ho tenim ben ciar. 

En el punt número 1, endemés, el ConseIler ha 
anomenat que hi ha uns problemes pressupostaris i 
de cost, que nosaltres estam d'acord amb l'argumenta
ció que el Sr. Simarro ha fet. 

En els punts 3r i 4t, bé, el tercer esta present en 
el Decret, que el Consell Agrari s'ha de reunir cada 
tres mesos, no ho fa, bé, és un defecte de forma, pero 
no és per entrar en una Moció aquí, perque el, Decret 
assenyala que s'ha de reunir el Consell, Agrari amb un 
mÍnim d'una vega da cada tres mesos. 

El punt númel'o 4, és completament logic i com
prensible, sobretot, vista la proposta que en el Debat 
damunt l'Estat de l'Autonomia va prendre aquest Par
lament, aquesta Cambra, sobre un termini que es té 
per presentar un pla hidrologic, pero és que el Sr. 
Conscller ha reiterat que ja en Comissió havia esmen
tat quines eren les necessitats, que de fet ha té pre
sent i que eH mateix s'ha comp.rorrres i que esta en 
vigor, aixo. 

Nosaltres podríem, sí, donar suport al punt segon 
i cinque, i faig un inCÍs aquí per dir que creim, que la 
labor hauria ele ser, si no ho és, del Consell Agrari, 
hauria ele ser positiva, nosaltres estam conven¡;:uts que 
pot ser una labor molt positiva la del Consell Agrari, 
pero que no és la seva tasca anal' elaborant conjun
tament amb el Govern els programes de formació de 
divulgació. El Consell Agrari, nosaItres l'emmarcam a 
un altre punt, i és de coHaborar, el'assessorar, pero no 
de dur enclavant la tasca amb l'Executiu. 

Per tant, nosaltres donarem suport al pun1 2n i S·~, 
semprc que, i no sé, vist un aItre problema que s'ha 
presentat abans amb una altra Moció, no sé si sera 
possible, pero nosaltres estavem disposats a donar su
port als punts 2n i Se, sempre que el 2n sigui redactat 
de la següent forma: «Elaborar ulli programa de for
mació per a joves pagesos 

EL SR. PRESIDENT: 
No importa que continul, perque aixo no és pos

sible 
(Rialles) " 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Pero, puc continuar amb I'exposició, Sr. Presielent, 

o no? O he esgolat el tcmps? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, scnyor. Pero no es pot aelmetre. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Deia que nosaltres estavem disposats a donar su

pod al punt 2n, sempre que s'hagués llevat «conjunta
m enl 3mb el ConseIl Agrari», perque creim que aixo 
no és tasca elel Consell Agrari. 1 deia també que esta
vem disposats a donar suport al punt Se, sempre que, 
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com abans he dit, es llevas «conjuntament amb el Con
sell Agrari»), perque considerara que no és la tasca, i 
hagués quedat, simplement: «Elaborar un p1"ograma de 
divulgació de la Llej de l'Explotació Familian>. Pero, 
vista .l a problematica que bi ha, que el Sr. President 
m'ha notat que no és pos ible, no és factible, no do
na rem suport als cinc punts d'aquesta Moció. 

Gracies. 

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

dreu Mesquida Galmés. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 
Silenci, per favor. 

EL SR. MESQUIDA GALMÉS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Després d'haver 

vist les intervencions que ha tengut aquí el Conseller 
d'Agricultura, nosaltres volem manifestar, d'entrada, 
que el nostre Grup, que dóna suport al Govern, no 
estalonara cap deIs cinc punts de la Moció del Partit 
Socialista. 

Cre que les raOn que ha donar el Sr. Sim a rro, 
Con elle]" d'Agd ull.ura, són mé que uCicients per re
batre e l iLlC punts de la Moció presentada pel Partit 
Socialis ta. rec que en el qu.e fa r ferel"lci.a al punt 2, 
al punl 3, a l punl 4 i al punl S, no és res més que el 
qu té la Con lleria d'Ag¡-jcl1ltura din el seu progra
ma, i és I que esta Eent la Con elleria d'Agricultura, 
en aquesls moments. Per tant, després d'haver dit que 
nosaltres no donarem suport a aquests quatre punts, 
jo passaré a estendre'm un poquet en el primer punt, 
pel que em pertany a mi, perque voldria quel quedas 
clar d'una vegada, perque aquest tema ja ha sortit 
massa vegades dins la Cambra i voldría que la Cambra 
es convencés de la situació que tenen actualment els 
veterinaris titulars oficials que, tal com esta la legis
lació actual, no és possible separar uns serveis deis 
aItres. 

En primer !loc, s'ha de clarificar el que s'entén 
per serveis veterinaris. És imprescindible per separar 
els serveis de sanitat veterinaria humana deIs serveis 
de sanitat animal resultar que les funcions en materia 
sanitaria que rcalitz neIs serveis oficial veterioaris, 
ja estan separat deIs relatiu$ ele. sanitaL allirna1, com 
a tal, C[LI [-an referencia a la defensa i millora ele la 
riquesa pecuaria derivada de les Ilei s i reglamenLs del 
Mini teri d'Agricultura o de la Con Ileria c1'AgricuItu
m , es realizen en. separac ió de les que emanen. del Mi
nisLeri de anitat i COl1sum o de la Conselleria ele Sa
nitat. Per tant, els serveis deIs veterinaris oficial s en 

'. materia de sanitat, segons el previst en el Reglament 
de FLlncionaris Tecnics de l'Estat al servei de la sani
tat local, aprovat per Decret de 22 de novembre de 
rany 1953, ja énen acluant, segons I'article 50 d'aquest 
Reglament , amb eparació funcional a l'hora de com
plimentar m-d res rebudes, així om executar les fun
cíons. Hem d'aLcndrc d irc l"'l1c iadan ent les de sanitat 
animal, própies deIs serveis de ramaderia, i les de sa
nitat hLlmana, própies del servei de sanitat. 

Tot aixó, a nivell municipal, ara, per major abun
dament, en els ambits superiors als locals, els serveis 
oficials veterinaris de ramaderia, quant a competen
cíes de sanitat animal estan separats, no tan soIs a 
efectes fw1Cionals, sinó també a efectes organics i 
administratius del serveis oficials de sanitat. Quant a 

competencies en materia de sanitat humana, aixo és 
així a la nostra Comunitat Autonoma i a tot el territori 
nacional. 

Es podria intentar, no obstant la diferenciació or
ganica i funcional i administrativa, que es dóna a 
l'ambit supramunicipal, que es realitzen a nivell local, 
es planteja el fet que legalment, tant unes funcions con 
les; altres, a l'ambit local són competencia d'un únic 
cos de funcionaris, deIs veterinaris titulars, segons el 
Reglament de Sanitaris Locals, article 77, tenint en 
compte, a més, que tates les qüestions relatives a les 
zoonosis transmissibles, propugnant mesures que evi
tin la seva propagació, interessen tant des del punt de 
vista de la sanitat animal com des del punt de vista de 
la sanitat humana. 

Per tant, hi ha d'haver una coorrunació amb les 
actuacions deIs serveis veterinaris, ja que les dues com
petencies, obligacions i funcions coincideixen en un 
mateix funcionari: el veterinari. 

No obstant aixo, creim, com vossa merce, Sr. Dipu
tat, que és convenient una restructuració deIs serveis 
veterinaris, que permetin un millor aprofitament de 
recursos i mitjans personals, d'acord amb les necessi
tats de la nostra Comunitat, en tal sentit, la Canse, 
lleria de Sanitat i Seguretat Social, en coordinació amb 
la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, estan 
considerant l'adequada restructuració de partits sarri
taris veterinaris locals per aprofitar una millor uti
lització d'aquells recursos i mitjans als quals feiem re
ferencia, i d'acord amb les possibilitats pressupostaries 
per aconseguir que els serveis vetetinaris, d'ambit in
ferior al comunitari, es puguin organitzar. atenent la 
millor especialització funcional i organica" d'acord amb 
les necessitats en materia de sanitat animal o en ma
teria de sanitat humana, pel que creim que aquest 
punt de la Moció és innecessari. L'únic que, tal vegada, 
es podria acceptar, és que es dugui a efecte la restruc
turació ja amb estudis. 

Per tot el que he dit, nosaltres, reafirm, el Grup 
Popular no donara suport a cap deIs cinc punts de la 
Moció. 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

EL SR. GARCIAS COLL: 
Per una qüestió d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha lloc. 
Passam a' la votació, Sres. i Srs. Diputats, com que 

no se m'ha demanat la votació ... 
Per favor, per que em demana la paraula? 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Sí, per una qüestió d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ido, diguí, quin ordre, quin artic1e m'ha . .. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
No. Simplement per lamentar que el Grup Regio

nalista ha tengut desset die s per poder presentar les 
pertinen ts esmenes a aquesta Moció. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat, de la seva bona fe. 
(Rialles) 
1 passam a la votaciÓ. 1 passam a la votació, Sres. 

Sr . Dipu!a ts. Silenci, per favor. 
D man a la Cambra, Sre . 1 Srs. Diputats. no se 

m 'h< dil que VOlas 'eparadament els apal'tats, i, per 
tant, el volam lot cooj unts. 

Els que esl'jguin a favor d'aquesta Moció, tal coro 
esta presentada, es valen posar drets, per favor? 

Molles grácies. 
P d n $Cure, molt.es gracies. 
L. res. i Sr'. Dipulal que vatio en contra, es 

valen loar cIrets, per favor? 

'. 

Poden selll'e, moJtes grácies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 

n'hi h . 
A favor , 22 vOL, en contra, 24, abstencions, cap. 

Queda rebutjada la Moció. 
Donam p r acabat aquest PIe, els donam les gra

cies el les se ve 'Íntervencians i, en nom de la Mesa 
d'aquesl Parlament i en el meu propi, els dcsig malt 
bones r le ele Naclal i un, ban cap el'any i principi 
cI'an)' nou. 

Dones tarde a lol . 


	2302_001.pdf
	2302_016.pdf

