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J.-Preguntes: 
1) R.G.E. núm. 447/86, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, amb la formulació se

güent: 
«Quines gestions ha realitzat la Conselleria de Transports per tal que el servei de transports pú
blics de viatgers per carretera entre Inca i Manaeor eontinui»? 

2) R.G.E. núm. 467/86, presentada pel Diputat Sr . 'Enrie Ribas Marí, amb la formulaeió següent: 
"Té la Conselleria d'AgricuItura eom a tal, deixant de banda institueions eom l'Institut de Bio
logia Animal o d'altres, un programa d'aetuació eoneret a eadascuna de les [[les, i especialment 
a les illes' menors, ates que molles aefuacions només es duen a terme a l'illa de Mallorca »? . 
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3) R.C.E. núm. 468/86, presentada pel;Diputat Sr. AntoJi Cardas CoIl, amb la formulació següent: 
«Per que el Cavern de la C.A. incompleix el Decret 61/84 atorgant subvencions a Alts Carrecs de 
la C.A.,,? ~, 

4) R.C.E. núm. 470/86, presentada pel /Diputat Sr. losep Alfonso Villanueva, amb la formulació se-
güent: . 
«Quins contactes ha mantengut el Govern de la C.A. amb les organitzacions sindicals i patronals 
amb la finalitat d'arribar a un acord sobre la constitució i funcionament del Consell Assessor de 
la Presidencia,,? 

5) R.C.E. núm. 469/86, presentada pel Diputat Sr. Enric Ribas Marí, amb la formulació següent: 
"De quins espais natura1s del municipi de Sant~ Josep, a Eivissa, n'ha exigit la protecció la Conse
lleria d'Ordenació det .Tcénj.tori davant .la tramitadó de le,s l'{orn¡zeS.. Subsidiaries d'aquest municipi, 
i en que han consistit les ,negociacions que ha. mantengut la Conselleria amb l'Ajuntament josepí,,? 

6) R.C.E. núm. 472/86, presentada pel Diputat Sr. Antoni Carcias Coll, amb la formulació següent: 
«Quines mesures ha pres la Conselleria d'Agricultura una vegada detectada en el ramat vacú de 
les nos tres illes, l'enfermetat denominada LEUCOSIS»? 

7) R.C.E. núm. 474/86, presentada pel Diputat Sr. Josep Alfonso Villanueva, amb la formulació se
güent: 
«Quan constituira el Covern de la C.A. el e onsell Assessor de la Presidencia, aprovat pel Parla
ment el dia 10 d'octubre de 1985,,? 

8) R.C.E. núm. 471/86, presentada pel Diputat Sr. Enric Ribas Marí, amb la formulació següent: 
"Quines mesures ha pres o pensa prendre la Conselleria d'Interior per tal que les ajudes que con
cedeix el Patronat per a la Millora de la Vivenda Rural siguin conegudes i utilitzade,< a totes les 
Illes»? 

9) R.C.E. núm. 473/86, presentada pel Diputat Sr. Enric Ribas Marí, amb la formulació següent: 
"Per quins motius els espais naturals protegits a les Balears, i la seua superfície, que apareixen 
en el llibre "Dades Balears 1984" no s'ajusten a la realital,,? 

10) RC.E. núm. 475/86, presentada pel Diputat Sr. Enric Ribas Marí, amb la formulació segilent: 
"Per quin motiu les publicacions del Covern o de les diverses Conselleries no es fan en llengua ca
talana, ni respecten la grafia correcta deIs toponims de les IIles Balears, i en els pocs casos en que 
es fan en catala apareixen moZt sovint plagades d'incorreccions ortografiques o gramaticals»? 

II.-InterpeHacions: 
1) RC.E. núm. 963/85, presentada pel Crup Parlamentari Socialista, relativa a la política general del 

Covern de la Comunitat Autónoma en el tema de les investigacions arqueológiques. 
2) RC.E. núm. 1049/85, presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a 

la lluita contra l'atur i l'economia submerg,ida. 

IlI.-Proposicions No de Llei: 
1) RC.E. núm. 430/86, presentada pel Crup Parlamentari Socialista, relativa a la necessitat d'un con

ve ni interinsular per atendre la problematic6/ de les toxicomanies. 
2) RC.E. núm. 454/8(, presentada pel Crup Parlamentari Socialista, relativa a les practiques irregu

lars en les transmi~sions de titularitat i d'ús de vivendes públiques. 

1.-1) 
EL SR. PRESIDENT: 

Comen~a la SessiÓ. 
El punt primer de l'Ordre del Dia d'avui corres

pon a Preguntes. Tractarem en primer lloc la que for
mula el Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, relativa 
a activitats de la Conselleria de Transports. Té la pa
raula el Sr. Serra Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, STo President. La pregunta concreta al Go

vern i, concretament a la Conselleria de Transports, és 
que ens expliq ui quines gestions ha fet aquesta Con
selleria o aquest Govern perque els serveis de viatgers 
per carretera entre Inca i Manacor tengui una conti
nu'itat i, a més d,una continu'itat, sigui un servei de 
viatgers per carretera adequat a les necessitats d'un 
important sector de classes populars deIs pobles entre 
Inca i Manacor, un servei que, des de f[. molts anys 

existia i que, repetim, un sector de classes populars, és 
a dir, de gent d'unes professions i' d,un~ sectors so
cials populars, tenen, entenem nosaltres, necessitat 
d'aquest servei de viatgers per carretera entre Inca i 
Manacor. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el representant del Govern Sr. FOllt . 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
Gracies, Sr. President. Sí, les mesures que s'han 

preses han estat, quan varem tenir coneixemtillt que 
s'havia abandonat el servei, va ser ordenar, verbal
ment, que es continuas, cosa que es va fer el mateix 
dia, o bé, el dia segiient, millor dit. J, al mateix temps, 
intentarem estudiar solucions perque tengui aquesta 
contimütat que vos te em proposa i, per aixo, l'estuai 
que estam fent ja ha dut unes primeres conc1usions 
que han estat trobar una empresa que es vulgui fer 
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carree d 'aquesl ervei, amb unes petites modificacions. 
De fet, i a:ixí consta a la onselleria, hí ha hagut una 
peticiÓ de tra pas de la Hnía, una acceptació, en prin
cipi, . de la mateixa i un acord del Consell d'Act:n~nis
tració de FEVE' per tal de traspassar aquesta hma a 
la nova empresa . Així que, en aquests moments, s'esta 
duent el servei, creim que bé, almenys no tenim cap 
queixa, i espera~l . que en un tutur bastant immediat 
quedi resolt ~e~mltlVament aquest problema. 

Moltes gracles. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús ele la paraula el Sr. Diputat? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
S;í, molt breument. Senzillament urgi.r que el ser

vei sigui de qualitat, a hores adcquades i tenint en 
compte la necessitat a'una utilització social d'aquest 
servei a hores labOl-als, a hores ele poder anar als con
sultoris de metgcs, aelvocats, jutjats, etc., i, pet" tant, 
requerir al Govern celeritat i eficacia a un dels temes 
que són de la seva competencia. 

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

vern? 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
El que jo vull dir és que mentre passi a una em

presa privada, la mateixa empresa, i aixo ho du, el que 
fara sera intentar posar I 'horari de la manera que li 
do ni millots resultats economiGs, que són els de més 
utilització de la gent. Evidentment, es mantenen els 
dos serveis diaris, que creim que és un mínim accep· 
table, tenint en compte que aquesta empresa hi per
dia, fin s ara, mig milió de pessetes mensuals. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Mol tes gracies, Si'. 

Diputat. 

1.-2) 
La segona pre~unta és la que va tenir entrada amb 

el número de Registre 467 i la formula el Diputat Sr. 
Enric Ribas i Marí, en relació a l'activitat de la Con
selleria d'Agricultura, Institut de Biologü, Animal, etc. 

Té la paraula el Diputat Enrie Ribas i Marí. 

EL SR. RIBAS MARi: 
Gracies, Sr. Presíclent. La pregunta és, precisament, 

eleixant de banda institucions com l'Institut de Biolo
gia Animal o d'altres, ates que moltes de les actuacions 
de la Conselleria d'Agrícultura només tenen aplica ció 
a l'illa de Mallorca i, fins i tot .en alguns casos a Ma
llorca i Menorca, no per cap circumstancía especial, 
s inó perque ¡'estructura de les parcdles i de I'agricultu
ra a cada illa és diferent, la pregunta és si té, la Con
selleria d'Agricultura, algun programa concret d'actua
ció a cadascuna de les Illes, és a dir, adequat a la rea
litat ele l'agricultura ele cada iHa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller d'Agricultura, en repre

sentació del Govern. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President. Realment, els Pressupo~ts de la Con

selleria d'Agricultura estan fets per programes, i en 

estar fets per programes estan fets per élctivitats, -per 
tant, tot el que es refereix. a prot.~cció veg~taL foment 
d'agricultura, la millora ramadera, la sanitat ammal, 
la industrialització esta pressupostat per programes j, 
per tant, hi pot acce9.ir qualsevol pages o qu,alsevol 
organització que vulgui ser objecte d'aques!s auxilis o 
d'aquestes actuacions. Independent d'aixó hi ha dues 
seccions que són inversores clins la Conselleria, que 
són, concretament, les transferencies de l'IRYDA i el 
SECONA. Amb aquests dos sí .que hi ha actuacion_s 
concretes per a cada illa. Pel que es refereix a l'actua
ció de .1'IR YDA, a Eivissa, concretament, hi ha ja apro
vat i adjudicat, en fase de realització, tota la transfor
mació de Santa EuHllia, amb un pressupost que supe
ra, em sembla, cls 500 milions de pessetes, perú que 
s'anira fent per fases, i a Menorca hi h::t tota l'actua
ció respecte de la comarca d'ordenació d'explotacions. 
Respecte de l'actuació de SECONA, hi ha previstes la 
prevenció de Huita contra incendis, que té el seu pres
supost concretament regionalitzat, un per a Menorca, 
l'altre per a Mallorca i l'altre per a Eivissa. 

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

EL SR. RIBAS MARi: 
Sí, moltes gracies. 

. Bé, jo cOl1sider que la Conselleria el'Agricultura, a 
part d'aquestes coses, que em sembla molt bé que les 
Paci, pero que ja es venien fent abans, perque evident
ment són temes que des de l'Administració Central 
també es vcnien fent, també hi havia lluita contra in
ccndis, també hi havia, bé, totes les subvencions ele 
farratgeres, olivareres, pero que, en definitiva, són sub
vencions que, per les propies conelicions que s'exigei
xen per accedir-hi, no hi tenen accés, practicament, 
els agricultors d'Eivissa, per exemple, nI els de Fol'
mentera, posem per cas, i en casos determinats, segu
rament els de Menorca tampoco Jo consider que la 
Conselleria d'Agricultura no s'hauria de limitar a ad
ministrar, més o manco bé, més o manco malament, 
que no és aquesta la qi.iestió avui, els recursos que li 
arriben de l'Administració Central, sinó, ja que tenim 
un Estatut d'Autonomia, ja que coneixem millor la 
reaJitat de les Illes, adequar els programes d'actuació 
a cadascuna de les Illes, i crec que 3ixo és el que no 
s'esta fent. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
No, jo crec que sí que s'esta fent, vol dir que hi 

ha mol tes actuacions que no hi eren abans, del nivel! 
central, de l'Administració Central que ara s'han ini
ciat amb la Conselleria, concretament tata la qüestió 
de promoció, de comercialització i d'ajudes a les coo
peratives, respecte ele la normalització de productes, 
3lXO no es feia absolutament abans. Les ajudes del 
bestiar oví, tampoc no es feien, i altres tipus ele sa
nitat animal, que tampoc no es feien, i s'estan fent 
específicament i que no hi cap diferencia, hi poden 
accedir concretament uns agricultors C0111 els aItres. 

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

Diputat. 
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1.-3) 
La pregunta següent és la 468 del Registre Gene

ral i la formula el Diputat Antoni Garcias i Co11, i de
mana per que el Govem de la Comunüat Autónoma 
incompleix el Decret 61/84 atorgant subvencions. 

Té la paraula el Sr. Antoni Garcias i Coll. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. President. A la relació de beneficiaris 

per a la millora d'aprofitament ramader cie l'any 1985, 
a la relació que va enviar el mateix Govern d'aquesta 
Comunitat Autonoma hi sortia el nom del Sir. Andreu 
Mesquida, amb dues subvencions, del que vulgarment 
es diu les subvencions per a les farratgeres. Aqueixes 
dues subvencions, una vega da comprovades i després 
d'haver vists els expedients, s'ha pogut veure que, a 
més, n'havia rebut una altra dins aquest mateix any, 
una altra subvenció, amb un muntant total de subven
cions de 250.000 pts. Com és sabut, el Sr. Andreu Mes
quida, a més de ser Diputat d'aquest Parlament, és 
Director General de Consum, cosa que l'impossibilita, 
segons el Decret 61 del 1984, de rebre Lals subven
cions. Deman al Govern, per que el Sr. Anclreu Mes
quida ha rebut aquestes subvencions? 

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

president, Sr. Joan Ruguet. 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. President. Bé, jo en primer llOc ma

nifestar que la pregunta concreta era per que el Go
vern de la Comunitat Autonoma incompleix e l Decret 
61/84, atorgant subvencions a Alts Carrecs de la Co
munitat Autonoma, no s'especificava a quin cas era ni 
a quins tipus de subvencions es referia. Pero, així i 
tot, sí que voldria contestar dient que no s'ha trami
tat cap tipus de sub venció que impliqués una vulne
ració del Decret 61 de l'any 1984 i que va ser publicat 
al Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma día 13 
de setembre del 84. Sí que és cert que el cas a que 
voste es refereix ha tingut la concessió, no la conces
sió d'aquesta inversió, sinó que ha rebut els doblers 
dins al 85, pero que es tracta d'una subvenció trami
tada dia 12 de febrer del 84, on, encara, no estava en 
vigor aquest Dt"cret i que, per tant, les nm-mes legals, 
tant si són lIeis com si són decrets , no 1 enen caracter 
retroactiu. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Sí, gracies, S'r. President. Bé, el Sr. Vice-president 

no sé si ha vist els expec\ie:nts, pero als expedients es 
veu concretament ~ue sí, la petició la va fer en el fe
brer, pero tota la tramitació, fins i tot, el moment en 
que se Ji va veure la finca, que se li va revisar la fin
ca per inspectors, per inspeccionar-la els mateixos ser
veis d'aqueixa Conselleria, és díns el 85. i quan se li 
concedeixen és dins el 85. És a elie que durant tot 
aquest temps, el logic que havia d'haver fet aquest 
Govern o la mateixa Conselleria el'Agricultura era de
manar-li la declaració jurada, almenys per veure si es
tava incIos en alguns deIs casos d'incompatibilítat que 
manifesta el Decret, cosa que, fine; i tot la Conselleria 

o el mateix Govern no va fer. Tota la trarnitació de 
l'expedient ha estat posterior al Decret, i crec jo que 
aixo l'afecta, en aquest cas, que, propiament eH, com 
a Diputat en aquest Parlament, crec que havia d'haver 
renunciat per un simple fet d'etica, d'etíea, que s'estan 
manifestant ja moltes vegades aquí, en aquest Paña
ment, i després, si nó per la seva propia etica havia 
d'haver renunciat, la Consclleria havia ct 'ha ver posat 
en marxa o, en aquests moments, havia d'haver de
manat tots els expedients que s'estaven tramitant i 
deIs quals no estaven les ajudes concedides, la decla
ració jurada com mentre no estava incIosos dins les 
incompatibilitats que manifestava el Decret. 

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

vem? 

EL SR RUGUET ROTGER: 
Sí, manif'estar que a~o és una interpretació molt 

personal i molt particular, aquí no es trc.cta de donar 
llí~ons d'Nica a cap moment. Voste sap perfectament 
que aquest expedient o la tramita ció comen~a el ma
teix dia de la soHicitud i que se li concedeix, que a~o 
és sempre abans de la publicació d'aquest Decret. 1, 
encara li vuU dir més, precisament perque el Govern 
va voler coneixer en tot moment amb quin grau tenia 
o no tenia responsabilitat per poder exigir el que vos
te acaba de demanar, lí podria fer menció, si el Pre
siden t m 'ha permet, d'una carta firmad:l pel Secreta
ri General Tecnic del Ministeri d'Agriculfura, pero en
cara és més, és que el Govern no concedeix aquestes 
subvencions, és simplement un gestor, ;. aquests do
blers ni tan soIs figuren en els Pressuposts de la Co
munitat Autonoma, sinó que són uns doblers que vé
nen directament del Pressupost General de rEstat. 1 
la carta aquesta, concrelament, posa, i si m'ho per
met li podria llegir per al seu coneixement: «Las ayu
clas y subvenciones que concede el Estado, a través 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y 
cuya gestión está encomendada a los órganos de la Co
munidad Autónoma, se articularán como derechos a 
favor de aquellos agricultores que reúnen una serie de 
requisitos objetivos, establecidos en la normativa bá
sica estatal», aquesta és la norma on s'han de subjec
tar aquests tipus de subvencions, pero encara va més 
enfora, "en estas normas, obviamente, no pueden con
templarse excepciones de naturaleza dIscriminatoria 
por circunstancias subjetivas, tales como el nacimien
to, el parentesco, raza, religión, ideología u otras con
forme al principio d~ igualdad ante la Ley, consagra
do en el artículo 14 de la Constituciór.». Per tant, 
aquest Dec:ret, concretament, el podíem fer servir nos
altres per a aquestes subvencions, pero si el Ministerí 
1i vol donar aquesta subvenció, que és en definitiva el 
que li dóna, Ji pot donar. 1 continua: "Por ello, cual
quier pretendida norma que intente impedir el ejerci
cio de un derecho subjetivo, por el mero hecho de que 
parientes directos ocupen Altos Cargos de la Comuni
dad Autónoma o sean funcionarios relacionados con el 
informe v resolución de los expedientes de subvención, 
sería radicalmente anticonstitucional, pues el hecho de 
ser pariente de funcionario o cargo no puede ser uti
lizado para obtener ventajas frente a los demás ciuda
danos, pero tampoco puede significar una desventa ¡a. 
pues ello iría en contra del principio de igualdad ante 
la Ley, mediante el establecimiento de unas incompati-
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¡jilidades «sui generis» que recuerdan tiempoS ya su pe-
do de-conesponsabilidad familiar». ~o és un a car

~: -concreta, [in nada pet Sots-Secretari Gen:ral. T~c
nic del Ministeri d'AgricuHura, dalada a Madnd (ha 27 
de setembre del 84. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Aquesta carta no va venir aquí per «mil amores», 

sinó que va venir com a conseqüencia, precisament, 
perque nosaltres posavem .,. 

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

Sr. Diputat. 

1.-4 ) 
Passam a la pr,~glmta següent, 470, que fa referencia 

als contactes que ha mantingut el Goven1 de la Comu
nitat amb organitzacions sindicals sobre la constitució 
í funcionament del Consell Assessor de la Presidencia. 

Té la parelUla el Diputat Sr. J osep Alfonso Villa
nueva, que és qui formula aquesta pregunta. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President. Quan aquest Parlament va aprovar 

una Proposició no de LIei, que demanava al Govern 
que es posas en marxa un Consell Assessor de Presi
dencia, un Consell Assessor Laboral de Presidencia, 
també va acordar que es mantendrien contactes amb 
organitzacions patronals i sindicals per tal que s'arri
bas a un consens sobre la constitució i fW1cionament, 
d'aquest Consell, consens que nosaltres consideravem, 
i que eH va considerar que era realment important 
per dur endavant les feines d'aquest Com·ell. Nosaltres. 
Ji demanam al Govern si realment s'luin fet aquests 
contactes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Govern, el Conseller d'Economia, Hisenda 

Pressuposts, el Sr. Crlstofol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, efectivament, aprofitant els contactes que hi 

ha hagut per exposar el Programa de Desenvolupament 
Regional, es va donar a coneixer aquest tema tant a 
les ~ associacions patronals com sindicals, i no s'ha re
but contestació en aquest moment de cap, a no ser 
de Comissions Obreres, que en carta dal ada de fa al
gunes setmanes, es comunicaven els seu, criteris. En 
principi, entenem que no hi haura massa pegues quant 
a la constitució d'aquest Consell Assessor, pero contac
tes n'hi ha haguts, aprofitant la presentació del Pla de 
Desenvolupament Regiona1 mateix. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputa t . 

l.-S) 
La se¡riient és la número 469, del Registre Gene

ral, fonnulada pel Diputat Enrie Ríbas i Marí, en re
lació a espais naturals al municipi de Sant Josep, d'Ei
vissa. 

Té la panmla el Sr. Ribas i Mari . 

EL ~R. RIBAS MARI: 
Sr. PresIdent. Senyors del Govem. La pregunta és, 

concretament, sobre la tramitació de les Normes Sub
sidiaries de Sant Josep, ja que, quan es varen trobar 
les Nonnes Subsidiaries de la Comissió Provincial 
d'Urbanisme, la Secció Insular d'Eivissa i Fonnentera, 
varen quedar postposades per a una altra reunió, se
gons sembla, perque hi havia disconformitat dins els 
membres de la Secció Insular de la Comissió Provin
cial d'Urbanisme sobre les arees que s'havien de pro
tegir i, segons sernbla, perque el mateix Conseller exi
gia que hi hagués més arees protegides dins les Nor
mes Subsidiaries de les que es presentaven en el do
cument de plantejament. Arrel d'aixo hi va haver unes 
negociaeions, i la pregunta és quins espais naturals va 
exigir el Conseller d'Ordenació del Territori que s 'in
cloguessin, que es protegissin dms les NOl1lleS Subsi
diaries de Sant J osep i en que varen con sistir les ne
gociacions amb el batle de ~'ant Josep ~ amb I'Ajun
Lament de Sant Josep? 

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

Conseller d'Ordenació del Territori. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. President. Jo voldría ac1arir la decisió de sus

pendre l'aprovació de les Nonnes Subsidi?ries de Sant 
.J osop_ per, en tre d'altres coses, re-estudiar una serie 
de proteccions d'espais naturals, no va ser W1a deeisió 
del Conseller, va ser una clecisió de ]a Comissió d'Ur
banisme, Secció Insular d'Eivissa, no és una postura 
personal del Conseller. Te:xtualment, l'acord, segons 
l'acta de l'acord, havien de procedir al re-estudi de 
protecció de les zones de Cala Comte, Cala Llentrisca 
i Cala J ondal, tenint en compte, en el moment ele de
finir les elites proteccions, les directrius contengudes 
a l'estudi d'espais naturals redactats per l'INESE. Les 
negociacions que posteriorment es varen tenir no es 
pot dir que siguin tals negociacions, sinó que varen 
ser conversacions, aquesta vegada sí, amb la Conselle
ria i amb els serveis tecnics de la Conselleria, a fi 
d'intentar aclarir quins eren, en principi, els criteris 
que considerava la Conselleria que s'havien de respec
tar dins aquest estudi d'INESE, que, com dic, no s'ha
vía demanat una aplicació textual, perque tampoc no 
és aquesta la finalitat de 1'estudi, sinó un estudi d'acord 
amb els criteris contenguts. No va ser una negociació, 
varen ser unes conversacions i, en definitiva, el mateix 
ajuntament és el que ha de fer una nov;;: proposta a 
la Comissió d'Urbanisme. 

EL SR. PRESIDENT: '. 
S'r. Diputat. 

EL SR, RIBAS MARÍ: 
Sí. Bé. Si les sessions de la Secció Insular, de les 

Seccions Insulélrs de la Comissió Provincial d'Urbanis
me fossin públiques, com s'havia demanat en una oca
sió en aquest Parlament, per part del nostre Grup i 
no va prosperar, possiblement aquestes coses no pas
sarien, pero clar, no deixa de ser una cosa preocupant 
que elins una Secció In sular o de les que siguin, es 
plantegin temes que afecten tots els ciutadans, de pro
teccló d'esp8is nélturals, que no sapiguem quins espais 
naturals es valen protegir, que no sapiguem quins cri
teris Volen aplicar, perque, de fet, arél se'ns acaba de 
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dir que només les zones de Comte, Llentrisca i Jondal, 
pero es que INESE proposava lUoltes altres zones. Se
ria molt interessant saber per que només es va par
lar d'aquestes tres zones i no de moltes altres zones 
que hi havia dins el municipi de Sant Josep i que 
INESE també recomanava de protegir. 1, per una al
tra banda, aixo crec que seria important que la Con
selleria es clarificas, que el Govern d'una vegada di
gués quin s criteris pensa aplicar, quines zones de les 
que proposa INESE pensa prolegir d'una vegada per 
sempre, p erque si no, sempre estarem aquí pensant que 
pot haver-hi favori1ismes, que pot haver-hi la llei de 
l'embut i que, tal vegada, s'aplica d'una manera dil'e· 
rent la protecció d 'espais naturals quan es tracta d'un 
ajuntament o d'un altre, que, tal vegada a Cap Pinar 
s'ha fet massa meticulós i, tal vegada a S'ant Joscp re
sulta que hi ha grans zones d'interes ecologic que que
den fora de les Normcs Subsidiaries i que, tal vegada, 
no s'exigeix. Que es diguin negociacions o que siguin 
simplement conversacions, és el que menys importa, 
de fet, la notícia publicada dia 6 de febrer, segons el 
batle de Sant J osep, deia «ha habido negociacIOnes 
con la Conselleria de Ordenación del Territorio, y he
mos conseguido reducir la protección bastante más de 
lo que figura en el Plan de IN ESE". Aixo és preocu
pant, que no sigui p er parlar en base a criteris ecolo
gics, sinó per reduir la protecció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. President. Pareix que el Sr. Ribas continua 

amb la mania! que tenen els Diputats del Grup Socia
lista d'informar-se només a través de la premsa, i jo 
crec que hi ha altres sistemes d 'informació, endemés 
de la premsa. Jo crec que estan ben clarificats, el que 
passa és que, si he d.e dir la veritat, crec que seria 
devaluar bastant la funció d'aquest Parlament si ha
guéssim de traslladar aquí, dins aquesta Sala de Ses
sions, les sessíons de la Comissió Provincial d'Urba
nisme, crec que aquesta no és la funció del Parlament, 
sinó que és la funció de la Comissió Provincial d'Ur
banisme. Són dues coses absolutament diferents. Dins 
de la Comissió d'Urbanisme hi ha altres representants, 
concretament hi ha un destacat membre del Partit So
cialista, Delegat del Govern a Eivissa i Formentera, 
que era present a aquesta reunió, i que supos que li 
va poder informar amb tota meticulositat del que s'ha
via tractat i de com s'havia tractat. La referencia a 
Cap Pinar, cm pareix que sobra absolutament, i m'es
tim més no fer cap comentario 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies Sr. Conscller. Moltes gracies, Sr. 

Diputat. 

1.-6) 
La pregunta següent és la 472, que formula el Di

putat Sr. Antoni Garcias i Coll, es dirigeix a la Con
:"elleria d'Agricultura, en relació a la malaltia anome
nada leucosi en el ram at vacú. 

Té la paraula el Diputat Antoni Garcias. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Graci es, Sr. President. Aquests mesas passats s'ha 

vist i dins tota la pagesia hi ha una certa i gran preo
cupació per una nova malaltia apareguda en el ramat 
vacú, la denominada leucosi, aqueixa malaltia sembla 
que és provinent d'Europa, era una malaltia descone
guda a les nos tres illes fins que hi ha hagut importa
cions d'aquest tipus de ramat a les nos tres iIles. És 
una malaltia molt perillosa, segons les dades, a nivelI 
d'Europa hi ha molta preocupació i, a nivell de les 
Illes pareix que ha aparegut, pareix que no s'han pres 
les mesures suiicients ni s'ha informat a la pagesia del 
que podia significar, del que significava aquesta ma
laltia. Jo demanaria al ConseIler quines han estat les 
mesures que han preses, quin ha estat el personal que 
han posat a investigar aquesta malaltia i, en aquests 
moments, com es troba el tema de la leucosi. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. S'Il\ltARRO .MARQUES: 
Sr. President, Sr. Diputat. Realment. aquesta ma

laltia es va detectar a les Illes l'any passat, el 85, quan 
es varen prendrc mostres de sang per anar a l'exposi. 
ció de Barcelona, ... Fins a aquest monwnt s'han de
tectat 35 casos. Realment, no es que s'hagi introdult 
ara , recentment, estava ja introdulda des de fa set 
anys, més o manco, el que passa és que el grau de 
contagi és molt petit, practicament nul vaja, en eIs ni
vells d'estadístiques mundials , em pareix, que el grau 
de contagi esta damunt l'orc1re de 1'17 per cent del 
contagio Quines mesures hem preses? Realment, tot 
d'una que varem detectar aquesla malalti<1 . varem pren
dre mesures per veure quin era l'origen, realment era, 
aquest darrer, era italia, i al conveni que hi havia, a 
nivell internacional d'imporlació, no es preveia cap me
sura ni cap analisi per a aquests animals. Posats en 
contacte amb Madrid es va restablir aquest conveni 
amb l'Estat Italia, i s'exigcix ja aquesta especificació. 
Independent d'aquesta tramitació, que eliguéssim, ofi
cial, varem comen9ar a prendre mostres de sang per 
vcure la importancia que tenia aquesta malaltia. A 
Menorca, hem pres 1.100 mostres a distintes vaques, a 
1.100 vaques, i no se n'ha detectat m és de les provi
nents. A Mallorca, hem comem;at ja engL!any i per di
ficultats d'analisis, perque no 11i ha materials suficients 
i que no es fa aquí, sinó que es fa als laboratoris na
cionals, estam enviant el 25 % de tates les mostres de 
sang, quan es fan les proves ele sanejament, per diag
nosticar, i fins ara tampo ::: no ens han donat cap re· 
sultat més positiu. Independent cl'aquesta acció, que 
diguéssim, de prendre mostres, varem tenir una reu
nió a Madrid, a la Comissió Nacional de Sanitat Ani
mal, de la qual formen part totes les Autonomies, e l 
22 de 1'11 del 85, 011 es va exposar aquesta preocupa
ció d'aquesta infecció. En contactes amb les altres Au
tonomies, es va detfctar que també hí hayia moltes ra
macleries, de Lola Espanya, fonamentalmcnt a ramac!e
ries de bestiar selecte, ja que l'origen éso precisament, 
eI'alta selecció, animals d'alta selecció i que provenen. 
cono-e tament, del Canada i d'HEdía. Aleshores, varem 
voler emparar-nos en un Decret que tenim, antic, del 
80, del 6 de maig, varem expressar i varem notificar 
a la Delegació d.'Agricultura j Dmmes que no es dei 
xas c1ur cap animal ni de la península ni de l'estran
p;er, ells duen e l control del comer9 exterior, que no 
dugués el certificat que no tengués leucosi i que 
la ramaderia d'on provenen aquests animals estigués 
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també exempta de leucosi. Varem prepar'ar una 
normativa per poder treure saug a tots els animals. i 
poder sacrificar tnts e.ls. ma~alts: q~an la varem terur 
preparada, des del M10lsten d Agncultura ens var n 
dir que la postposassim u~s rues, perque ells es~aven 
redactanl una norma de LlpUS general que recollla les 
directriu s del Mercal omú, les 64, 432 i la 78, 52 de 
la Comunitat E'uropea per adaptar aque la normativa 
a la nostra. Aqueste norma tiva ha sorti t, la vaig rebre 
despús-ahir, i pub!ic<\rem immediatament . l~ ~ostra. E~ 
aquesta normativa es contempla el sacnfl,c l deis am
mal que eslan afectats per leucosi . 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. GARCIAS ' OLL: 
Gracies , Sr. Pres idenl. Ge cies Sr. Si01a1'ro, agraesc 

le expl icacions que s'ban dona! aquí, perqut: era un 
tema que lIavía sorli l a la premsa i per part de la 
Con elleria d'Aglicullura, cn::ia j , que no hi havia ha
gllL les exp licacions suficielJls ti cara a.ls pagesOs que 
e Laven \rivinl la p roblemalica. A mé, 'í és cerL que 
el nombre és petil, pero la prcocupació dins Europ<, 
i coner lament lambé a J\ lemanya, Alemanya lamhé és 
un de is Il oc on s'ba detecta l aquesLa maJa lLia dLns 
Europa, A.lemanya i rUtlia, pero aquests dos lIoes que 
eslan central i ara lambé Espanya, s'esta v ient tamo 
bé, segon els esLudi , que aixo pot se!' molt ~p rjudi-

, ial i. a.més, va bas Lant aviat i no es controla . Pel' 
aixo, e l que més LL1'geix, en 'nques l momen1, fins i 
lot més que la normativa, és saber bé com es troben 
Les nOslr s rama1eri' a les mes i . aber cer tament el 
que s'ha fet a Menorca que es faei a l'illa de Mallor
ca i a les restants i!les per saber qllins són i quants 
són els caps de vacú que estan infectats el'aquesta ma
laltia perque es pugui erradicar abans que s'estengui. 
com d'altres malalties, que ja sabem qm' després ens 
trobam amb molta dificultat per extingir. 

Gracies. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, realment, tot d'una que la varem detectar va

rem prenelre aquestes mesures, i hem connectat direc
tament amb els ramaders afectats, no hem volgut elo
nar publicitat excessiva, a nivell de premsa hem pro
curat no elestapar-ho molt, perque pot perjudicar grcn
ment tota la nostra ramaderia de la nostra Comuni
la!. fenl propagan la qlle t nim una mala.llia nova', en
cara qll e tigui controlada, podem perdr un mercal 
J, enelemés, aquc la malaltia no és exclusiva el la 110 -

[fa Comunilal, III que la t.esa, també, a les mj

lIor ramadcl'ies le la penin b la, i si le (lItres Comu
nilats n han fet res, creim que nosaltres, 1 voler di
vulgar que ha estat, que ha tenim malament. cree que 
és un pcrjudici. Estam prenent tates les mesures ade
quades, hcm avisat tots els ramaders que tenien els 
animals que els ai]Jassin, que no els tenguessin amb 
cIs altres, i estam prenent mostres de sang de totes 
les ramaderies, en aquest moment, de toles les rama
deries que han dut anjm~ds de fora, tant sigui d'Italia, 
del Canaela o deIs Estats U nits o de la península de 
ramaderics selectcs. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sr. ConselIer. Moltes gracies, Sr. 

Diputat. 

1.-7), 
I passam a la pregunta següent, que és la que for

mula el Sr. Josep Alfonso ViHanueva, i que demana 
quan constituíra el Govern de la Comunitat Autóno
ma el Consell Assessor de la Presidencia que va ser 
aprovat per aquesta Cambra el día 10 d'octubre del 
1985. 

Té la paraula el Sr. Josep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President. Quan a principis de mes varem fer 

aquesta pregunta, no teníem cap notícia que el Govem 
tengués en projecte constituir el Consell Assessor, en 
aquests moments ja tenim notícies fidedignes que el 
Govern és a punt d'aprovar el Decret i, per tant, aques
ta pregunta, per la nostra part, ha decaigut. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 

1.-8) 
Passam a la pregunta següent, que fcrmula el Di

putat Enric Ribas i Marí, i demana quines mesures 
ha pres o pensa prendre la Conselleria ele l'Interior 
en relació a les ajudes que es concedeixen al Patronat 
per a la Millora ele la Vivenda Rural. 

Té la paraula el Diputat Enrie Ribas 

EL SR. RIBAS MARi: 
Moltes gracies, ,s'r. President. Bé, la pregunta sim

plement és aquesta, com que existeix un Patronat per 
a la millot'a de la vivenda rural i les ajudes no arri
ben, per les raons que sigui, a les illes d'Eivissa i For
mentera, la pregunta és quines mesures ha pres fins 
ara o pensa prenelre a partir d'ara la Conselleria d'In
terior perque la possibilitat d'accedir a é'questes aju
des sigui coneguda a tates les Illes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Cree que voste sap que l'existencia del Pa tronat 

té una antiquitat de 24 anys, que els complira en el mes 
de maig próximo Coneguda és, perque és publica en el 
Butlletí Oficial de l'Estat i en el Butlletí Oficial de la 
Província. La reglamentació actual és del mes de fe
brer de l'any 81, publicada l'any 81, a més de publi
car-se al Butlletí Oficial de la Província, que ja venia 
al Butlletí Oficial de l'Esta1, va ser eomunicat per es
crit a tots i cadascUll deIs Ajuntaments de Balears. 
Que no arribin les ajudes, el motiu que no arribin les 
ajudes és simplement perque el'Eivissa no se'n dema
na cap, fins i tot, el PatronaL compta amb un batle 
d'Eivissa, per tant, vol dir que a Eivissa ho saben, que 
no es demani perque els ajuntaments no ho publiquin, 
no infonnin als seus administrats, és una cosa distin
ta. Ara bé, li vull explicar una altra cosa, quan es va 
traspassar aquest servei a la Comunitat Autónoma, pel 
mes el'octubre de l'any 83, no s'havia distribult, dins 
aquest any cap ajuda, es va distribuir rel desembre 
del 83, varen ser per la quantitat, em p3reix que són 
de 42 llliJíons ele pcssetes aproximaclamé:nt, com que 
les peticions sempre han estat més elevades que les 
possibilitats económiques, el Patronat, dins l'any 84, 
va prendre I'acord de reduir aquestes ajudes a fi de 
distribuir a rrtés gent, arnés peticionaris a Balears, 
actualment, a la distribució del desemhl'e passat, va-
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rem arribar a una situaeió a que possibIement podem 
arribar fins a cada una de les ajudes que determina 
aquesta legislació del Deeret 2683, de l'any 80. Tenim 
un problema, i és que l'ajuda només ve per part de 
l'Estat, fins ara, i de cada any es va reduint, quan es 
va transmetre aquest servei a la Comunitat Autonoma, 
tenia una ajuda de prop de 20 milions, l'any 84 va anar 
a 17, l'any 85, a 16, a 4 milions per trimestre, eom que 
les petieions són extraordinaries, si no hi afegim un 
poc més no sera possible atendre totes les petieions, 
pero sí vull dir que quant a comunieaeions al5 ajun
taments, no hi ha cap inconvenient ni un que aixo es 
faei totes les vegades que sigui possibIe. preeisament 
la Conselleria d'Interior, en aquest aspeete, té demos
trat que informa eIs ajuntaments constantment deIs 
seus serveis. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. RIBAS MAR1: 
Gracies. Bé, jo agraesc la prolixa explicaeió del 

Conseller el'Interior, pero no em satisfa, perque a mi 
em pareix molt bé que aixo es publiqui al Butlletí Ofi
cial de la Província o al Butlletí Oficial de l'Estat o 
als Butlletins Oficials que sigui, pero, evielentment aixo 
no és una forrna el'arribar a l'administrat i que l'ad
ministrat ho llegesqui, perque sabem que precisament 
en el sector rural de les nostres ilIes, i especialmenl 
encara més a Eivissa, on hi ha població dis.seminada, 
aixo és impossible que arribi com a informa ció a cada 
casa, i encara més, no em serveix que es digui que els 
ajuntaments ho saben, primera, perque no és eert que 
ho sapiguen, primera cosa, i segona, perque encara 
que en els ajuntaments ho sapiguessin, no és funció 
deIs ajuntaments, en aquest cas, anar a comunicar a 
tots els pagesos que poden accedir a soHicitar aques
tes ajudes, i encara que ho posassin en el tauló d'anun
cis, no serviria de res, aixo és evielent. Per tant, jo cree 
que el Patronat, el Patronat és qui ha d'informar, i 
no em serveix, és a die efectivament, hi ha un batle 
a Eivissa que esta en representació de tots els batles 
d'Eivissa, supos, i deIs ele Fonnentera, del conjunt de 
les Pitiüses elins el Patronat, i aquest batle d'Eivissa 
dia vint-i ... , bé, l'any 84, el desembre, fa constar, pre
cisament, un prec on diu que sol'licita a la Junta del 
Patronat una major difusió a la informació necessaria 
per a sol'licitar ajudes economiques, evidentment per
que no són conegudes, cIar que no se'n sol'liciten d'Ei
vissa, és que no es coneixen, precisament aixo és el 
que jo voldria que la Conselleria d'Interior es eom
prometés que el Patronat per a la millora de la viven
da rural fes pública, amb el maxim de publicitat pos
~ible, no conformant-se amb els But11etins Oficials, la 
possibilitat d'aecedir a aquestes ajudes, per petites que 
siguin, ja sabem que són molt més imperioses del que 
voldríem, pero hi són. almenys que tothom hi pugui 
accedir. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té esgotat el temps. Trenta segons 

pe!" concretar. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Recull el prec i, per tant, farem, com hem fet amb 

aItres coses, el que voste demana. Ara bé, jo tenc aquí 
cartes d'ajuntaments cl'Eivissa que demostren que sí, 

que ho saben. Més Ji diré, el batle que voste diu no, 
és m embre del Patron at, és un aItre bade, n o és el 
que voste diu. 

Gracies, Sr. President. 

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

Diputat. 

I.-9) 
Passam a la pregunta següent, que és la que for

mula el mateix Diputat, ST. Enric Ribas i Marí, que 
demana per quins motius els espais natural s protegits 
a les Balears i la seva superfície, que apareixen en el 
!libre «Dades Balears 1984» no s'ajusten a la realitat. 

Té la paraula el Sr. Enric Ribas. 

EL SR. RIBAS MAR í: 
No utilitzaré la paraula, perque la pregunta és 

prou concisa i prou concreta, senzi!lament és aquesta, 
la pregunta. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President, Sr. Diputat. Realment, el que esta 

publicat a «Dades Balears» és la revisió que es va 
ter de l'inventari obert d'espais naturals protegits que 
va fer entre un conveni el Ministeri el'Obres Públiques 
i ICONA, aquesta revisió es va fer finan¡;:ada per l'Ad
ministració Cen tral, i el que publica «Dedes Ba1ears» 
és aquest inventario Pentura hi ha una equivocació, 
cree que s'ha de dir en aquest moment, que el títol 
d'aquest treba!l era <,Inventario Abierto d~' espacios na
turales protegidos», i pentura la paraula '<protegidos» 
no era la més adequada, pero aixo era el títol, real
ment hauria de ser «a protegir» o «interessants», etc., 
pero esta treta aquesta publicació d'aquest inventario 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. RIBAS MARÍ: 
Sí, jo demanaria que aquests errors que, en tot 

cas, denoten una manca de coordinaeió almanco entre 
la Conselleria d'Agricultura que facilita les clades i l'or
ganisme eorresponent que [a la publicació, que no es 
repeteixin, ja que aixo pot donar, fins i tot, una falsa 
imatge, tenguem en compte que aquests llibres, mol
tes vegades s'utilitzen per empreses que estan erradi
cades fora de les IJles BaIears i que necessiten aques
ta infonnació, que aquesta informació es important, 
més del que pareix i, evidentment, pot donar a enten
dre que es fa una política que realment no es fa, i que 
jo derrianaria en tot cas que el Govern ho pensi i que 
la faci, seria important que dugués a terme una polí
tica de defensa deIs espais naturals que, tal vegada, 
estaría d'acord amb la proposta de l'inventari, pero 
de fet, no hi esta. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'r. Conseller. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Molt curt. És que el grau de protecció és un grau 

de proteeció molt variable, no és el mateix un espai. 
que l'aItre, hi ha una protecció que pot ser acordada 
pel mateix ajuntament, pels mateixos plans urbanÍs
tics i d'altres superiors, pero aixo esta ahí. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Moltes gracies, Sr. 

Diputat. 

I.~10) 
Per últim, la darrera pregunta la formula tam-

bé el mateix Diputat, Enrie Ribas i Mari, relativa a 
incorreccions dins les publicac10ns i toponímies en 
llengua catalana. 

Té la paraula el Diputat Enric Ribas . 

EL SR. RIBAS MAR!: 
Sí, la pregunta és que per quin mOl;ll molles pu

blicacions de l Govern encara es fan en lIengua cas te
llana, no es fan en catala. i. per UDa alLra banda. les 
que es fan en. ~ata la, en. molles oca~ions, q~asi ~m
pre, per desgracl.3, aparel~en plenes <.le tols llpuS ti r 
I'ors, gramalicals, ' in la 1 les, orlografics, el lota das· 
se. i no ed" nec sa ri a nar-Io a buscar. pcrqul! cre 
que toLhom el tl"Oburia i, a l11és, cls loponims. que 
aec que és u na cosa gu é facilmenl corregible, Lam
bé apareixen, qua i sempr - mal . cril. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Vice-president, en representació del Govern té 

la paraula. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. Presielent. Veig que amb la intervenció 

del Sr. Diputat s'ha descafe'inat un poc la' pregunta 
escrita, perque aquí posa, per quin motiu les publica
cions elel Govern o de les diverses Conselleries no es 
fan en llengua catalana, la qual cosa suposaria la in
terpretació que no se'n fa cap, ae;o no és cert, s'ha 
ele dir, aquí, d'una manera clara que l'organisme o el 
que és oficial de la Comunitat Autonoma, com és el 
Butlletí de la Comunitat Autonoma, on surten totes les 
normatives, resolucions, decrets, lleis d'aquesta Comu
nitat, que fa el Govern i tates les Conselleries, surten 
publicades amb la nostra llengua. Per aItra banda, 
també s'ha de dir que s'esta fent un esfore; continuat 
que de cada vega da l'ús de la nostra llengua sigui més 
habitual a totes les pub licacions que no siguin una pu
blicació oficial, sinó publicacions informatives, perque 
també venguin escrites en la nostra llengua, voste 
sap perfectament que la Comunitat Autonoma ha posat 
en marxa, fins i tot, uns cursets de prepara ció de cara 
al coneixement propi de la !lengua de les Illes Balears, 
destinat als funcionaris, les publicacions que es fan i 
les traduccions estan en mans de personal altament 
qualificat, admet que hi pot haver qualque error de 
transcripció, i ago és indubtable, no solament en la 
nostra llengua, sinó fin s i tot en la llengua caste
llana, també n'hi ha d'errors de transcripció, moltes 
vegades, greus. Ara bé, sí que li vull recordar, a vos te, 
que se'n fan ele publicacions, concretament la Con se
lIeria d'Educació i Cultura 1i podría anomenar tot un 
Ilistat de publicacions que s'han fct en la nostra llen
gua, també la Conselleria ele Sanitat, les publicacions. 
com és el Butlletí Epidemiologic de les Illes Balears 
es va fer en les dues llengLies, el fullet el'informació 
sobre la SIDA, fullets i cartells de divulgació sobre la 
campanya contra el tetanus, la ínformació de vacuna
cions, la Conselleria d'Economia i Hisenda també va 
fer la publicació <d'Economia Balear a l'hora elel Mer
cat . Comú», la Conselleria d'Agricultura, per tant, 
va II1troduint d'una manera paulatina i graduada tot 

tipus de publicacions amb l'ús normal i h abitual, no 
solament ja en aquestes publicacions, sinó en l'ús nor
m al de la llengua dins tota l'Administració de la Co
munitat Autonoma . 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. RIBAS MARi: 
Sí, únicament per dir que, efectivament, es fan pu

blicacions en catala, la pregunta era que per que no es 
fan, diu «per quins motius les publicacions del Govern 
no es fan en llengua catalana», evidentment tal vegada 
s'hi hagués pogut concretar més i dir que per que no 
s'hi fan totes. Evielentment, aquest seria I'objectiu si 
volem normaliLzar la nostra llengua. Ja sé que aquesta 
pregunta, feta avui, a molts els fa somriure, a mi em 
fa pena que a molts els faci somriure, perque encara 
que la pregunta sembli innocent, la nostra llengua com 
a signe d'ielentitat de tots eJs pobles de les Illes Ba
!cars, cree que m ereix un respecte, que mereix ser 
valorada, té una elignitat i que aquesta dignitat té un 
reflex en l'ús correcte que es faci normalment a les 
publicacions que faci un Govern especialment, i cree 
que aixo, jo no negaré aquí, perque no són qui per 
fer-ho que hi ha aquí personal altament qualificat, que 
repassi aquestes publicacions, pero realment quan es 
veuen algunes relacions amb n0111S totalment incorrec
tes, es fa molt difícil. de -u-eure. A mi, que no se'm 
digui que hi ha errors de transcripció, efectivament 
hi ha errors de transcripció en catala, al Butlletí del 
Parlament i a totes les publicacions, aixo és impossi
ble el'evitar, i també en caste!la. No em referesc a 
aquests tipus el'errors quan par! de tata classe d'errors, 
s intactics, gramaticals, de tot tipus. Cree que la nostra 
llengua, cfectivamen t, tal vegada hi ha molt poca gent 
encara preparada, pero n'hi ha suficient, hi ha gent en 
atur que cree que no es pot argüir que no hi ha gent 
en aquests 11l0ments perque les publicacions surtin en 
un cataJa correcte, en una Ilengua catalana correcta, 
cree que, en tot cas, el que s'ha de fer és cuidar més 
la pubJicació i, per suposat, no sé si es fan correccions 
de les proves, pel1S que no, que es cuidin també aques
tes proves aban s de sortir elefinitivament el !libre de 
la impremta. 

EL SR. P&ESIDENT: 
Sr. Vice-president. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Bé ,jo li voldria contestar dient que no estigui 

trist, no tingui pena, nosaltres respectam '. profunda
ment la nostra !lengua, crec que ha estat demostrat, 
aquest Govern no ha tingut cap tipus de complex a 
l'hora de presentar, com és, concretament una Llei de 
Normalització Lingüística, que clesprés ha tengut altres 
problemes. Li he diL i li he manifestat que nosaltres 
volem introduir l'ús habi tual de la nostra llengua dins 
l'Administració ele la Comunitat Autonoma en tots eIs 
seus ambits, Ji he dit que per tot aixo havíem promo
gut i estam promovent uns cursets per a tots eIs 
funcionaris, que voste sap que un deIs problemes va 
ser la recepció d'aquests [uncionaris que no tenien un 
ús habitual de la nostra llengua, tot aixo suposa feína, 
fins i tot per altres Comunitats Autonomes que 11isto
ricament tenien més elevada la nostra !lengua i que, 
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fins i tot, encara avui per avui no han arribat a una 
autentica nonnalització. El nostre objectiu, també, em 
cregui, és arribar a aquesta autentica nonnalització, 
i, en aquest sentit, ens podem alegrar tots dos, o es 
pot alegrar la Cambra, i que ningú no tengui pena. 

Moltes gracies. 

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

Sr. Diputat. 

II.-l) 
Passam al punt següent de l'Ordre del Dia, que és 

el relatiu a la InterpeHació que formula el Diputat i 
Portaveu del Grup Parlamcntari Socialista, el Sr. Fran
cesc Triay Llopis. 

Té la paraula la Secretaria per fer lectura de l'es
crit de la InterpeHació. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Sobre la Política General del Govern de la Co

munitat Autonoma en el tema de les investigacions ar
queologiques. 

A la vista de la falta de noticies sobre realitzacions 
o activitats de la Conselleria de Cultura en el tema de 
les in estigacions arqueologiques, el Crup ParJamen
tari o ialisla in lerpeHa el Govern de la Comuoita t 
Autónoma sobre: La Política general del Goverll de la 

olTIllniull ALltonoma en el lema de les in e tigacioDs 
arqueologiques». 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat del Grup Socialista Sr. 

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

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta in ter

venció, aquesta InterpeHació que fa el Grup Socialista 
té un sentit, no de crítica exclusivament a la labor del 
Govern, sinó de cercar, de donar suport a una serie de 
mesures, que creim que són necessaries, sobre el tema 
de l'arqueologia a les nos tres illes. 

Ens trobam avui en dia que totes les transferen
cies en el camp de l'arqueologia han estat transferides 
al Govern de la Comunitat Autonoma. La Conselleria 
de Cultura, en aquests moments, és plenament respon
sable de tota l'activitat, diguem, arqueologica a les 
nles, i ens trobam que hi ha una manca d'activitats 
per part de la Conselleria. Duim quasi tres anys de 
Govern Autonom i practicament molt poc s'ha fet en 
el camp de l'arqueologia, tant aterra com a la mar. 

Ens trobam que, des del comen<;:ament d'aquest 
Govern Autonom, practicament no s'ha fet cap progra
ma nou d'investigació, s'han seguit, únicament i exclu
sivament, els programes que venien clonats pel Minis
teri de Cultura, no hi ha hagut 110US jaciments que 
s'hagin obert, que s'hagin investigat amb pressupost 
directe de la Consellcria de Cultura. Pcr una altra part, 
des de fa anys, estam veient que hi ha una destrucció 
ele jaciments arqueologics importants, i la reacció de 
la Conselleria és una reacció, diguem-li moderada, per 
no dir nuHa damunt aquestes destruccions importants. 
Tenint casos sangnants: Santa Pon~a és un, especies 
submarines que surten a tots cls diaris, és una cosa 
pública, completament, o sigui surt als diaris d'aquí, 
als diaris d'Eivissa, surten publicacions assenyalant on 

són els jaciments submarins i no es fa cap actuació 
investigado.ra, no es fa cap actuació de control, els 
hipogeus d'Eiv issa, que varen ser destruit", la Cova de 
Ses FonLanelles a Eivissa, que és oberta, sense portes, 
s'estan destrui"nt totes les pintures. Avui surt al diari 
el tema d'Alaior, de les mines de lignit, que s'estan 
obrint unes mines de ¡ignit a cel obert dins una de les 
zones arqueológiques més importants de Mallorca, que 
esta declarada monument historic artístic, aquestes 
mines ele ljgnit, aquesta és la segona fas, ja fa bas
lanLs d'anys q ue s'esta fenl feina dins aquella zona, no. 
sabem que la Cons lIeria hagi fel, ni tan so.ls els estu
dis nec s ruis pe .. saber en quina siLuació es troben 
els jacimcnts arqLleologics de la zona. CreUn que, real
ment, la Conselleria en aquest camp ha fet molt poca 
cosa. Tan poca cosa que no ha gastat, ni tan tols, el 
pressupost, el pressupost mínim de 2 milions de pesse
tes, per arqueologia el'urgencia que havia posat. No ha 
gastat els 2 milions ele pessetes, també pressupost mí
nim que per a arqueologia submarina havia posat en 
els seus pressuposts. Aquest, el d'arqueologia submari
na ha tornat sencer al final, a la liquidació del Pres
supost, quan el tema de l'arqueologia submarina és 
un tema realment sangn3nt, i voste, Conseller, ho sap, 
com ho sap ja avui en dia qualsevol ciutaela. 

No es fan, no hi ha hagut, que sapiguem nosaltres, 
cap iniciativa de control del patrimoni historico-artís
tic, i tampoc cap iniciativa ele control del patrimoni 
arqueologíc. Avui en e1ia ens trobam a Ciutat, a Ciutat 
i arreu de totes les IlIes, que a tots els antiquaris es 
venen peces d'arqueologia, d'arqueologia mallorquina. 
L'altre dia, a una subhasta, a una suphassta coneguda, 
d'una galaria conegúda a Palma, se subhastava una 
espasa púnica de bronze. Quines investigacions es fan 
per controlar, per controlar d'on vénen aquestes pe
ces? Quines investigacions es fan per saber la quanti
tat d'amfores que hi ha a tots els antiquaris, que es 
venen ele sotaina, d'on vénen? Quines investigacions es 
fan per a tots aquests monetaris que circulen per Pal
ma, monetaris romans, monetaris que vénen, indubta
blement, perque no hi ha altra solució, d'investigacions 
arqueo1ogiques pirates? Quines investigacions es fan? 
Cree que és una responsabilitat de la Conselleria fer 
un control sobre el patrimoni, sobre la venda irregu
lar de patrimoni historico-artístic. Aixo creim que no 
es fa, creim que és necessari crear aquest servei de 
control, creim que és necessarí, si la Conselleria o el 
Govern de la Comunitat Autonoma no pot crear per 
si mateix aquest ser\'ei de control per manca ele pres
supost, de possibilítats, del que sigui, que subscrigui 
els convenís necessaris perque aquest control es faci, 
es rea1i tzi. 

Creim, Sr. Conseller, que per aixo, a més, és neces
sari ja iniciar d'una vega da I'inventari arqueologic, tant 
ierrestre com submarí; els inventaris, Sr. Conseller, els 
hi hem demanat mol tes vegades, l'inventari del patri
moni és totalment necessari, és totalment imprescin
dible, ]'ínventari del patrímoni arqueológic terrestre i 
submarí és vital, voste sap que se cerca moltes vega
des, totes aquestes troballes que es fan són normal
ment pirates, la pirateria, sobretot a la mar, és con e
guela, els coneixem tots, tenen noms i lIínatges, i, de 
qualque forma, sabem que es fan els ulls grossos amb 
tota aquesta gent. Crec que és necessari que aquest 
inventarí es fací i es faci e1'una forma rigorosa i certa. 

Creim que al tema d'arqueologia submarina, que 
és bastant sangnant, l'escandol ele I'arqueologia sub-
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marina és que .la sur1 als diaris com una cosa nor
mal la venda d'arqueologia mallorquina trobada a la 
roa;, que es fa a I'estranger ja ~s ~na cosa corrent, ~é, 
el pl'eu de les amfores ja és public,. tOlhom el conCJX, 
e poden trabar a qua lsevol part, 'l. bé, que es fa en 
aquest tema? reim 9ue é ne~essan, és urgent crear 
un servei d'arque logia submanna pel-manent, un ser
vei d'arqucologia submarina amb arqueolegs professio
naIs, i que s'e.vitj 1 que paJ-eix que es vol f~r, die 
pareix qu es vol fer perque esta, ho bem sentil, esta 
elins els arl'lbieots d'arqueo logía, que 'esta ti1actant 
amb la Con elleria que es donin unes cerLes autoritza
cion él deterrn inades persones per poder fer investi
cion ' a rqucologique a la mar a canvi el'uns convenis 
concrets amb la Consell ria. Creim que aixo, si és cert 
f1ixo, qu ho dubtam, ho volem dubtar, perqlle en pa
reixeria realmen t perill s, re Imen l p ri1l6s, 'i él més 
que creí m qlle é impo sib le de (er amb la legi lació 
e pan)'ola, reim que no s'hauria de fe r, creim que el 
que si s'ha de rer és la crcació el'un . Crv j éconumic 
submarí pe.rmanent ¡ dotal amb arqueoJeg ruil1l , SI-. 
Con 'lIer, que és n ce ari, eI'una \legada, que . raci 
una dOLaci6 , un el tació 'a fixa de reslaurado/"s al Mu
seu de Mallorca, que és, diguem, el museu on van totes 
les peces provenents deIs jaciments tant de terra com 
de la mar, ens trobam que els contractes amb l'INEM 
es fan tard i per molt poc temps, ens hem trobat que 
des ele l'estiu passat, que s'havien de fer uns contrac
tes de restauradors- amb l'INEM, aquests contractes 
rec qlle. no 'eS varen fe 1- fillS el g . ner o I desernbre, 

quall hi havia. i vos te ho at'j, tOl un lresor ubmarí, 
provenent de abrera, qu 'e tava destrllinl, que s'es
laca deleri ranl per falla de re tauradors, aqucsts con
l racte que varen fer amb 1'lNEM acaben dia 31 
d'aques! mes , ens tornarem trobar ense re taul'adors, 
tot el procés de restauració del monetari que es va 
trobar tornara a ser interromput, és més, l'únic res
taurador que hi havia al Museu de Mallorca se'l va 
treure de les seves feines ele restauració i se'l va assig
nar a muntatge d'exposicions, treient, les poques per
sones que hi havia treient-les fora, la falta de mitjans 
en el Museu ele Mallorca per a la restauració és total, 
és total a uns nivells ridículs, a uns nivells que falten 
unes balances de precisió, a uns nivells que falten co
ses completament absurdes, a uns nivells que les res
tauracions es fan per amiguisme, per amiguisme, no 
vull dir que es facin les restauracions deIs amics, sinó 
que els amics fan les restauracions perque no hi ha 
restauradors oficials, que tot aquest monetari que es 
va trabar el mes de juny, de qualque forma s'ha anat 
conservant amb aigua i aquestes coses, a base de la 
bona voluntat de determinades persones que, sen se con
tracte i sense res, ana ven aIla perquc no es perdés, per
que no hi havia cap restaurador. I aixó, realment, creim, 
Sr. Conseller, que amb el pressupost de la seva Con
sdleria no hauria de passar. Creim que és suficient
ment important aixo, perque li c10ni la importancia 
pressupostaria que realment té o, si no, rebutgi les 
c~mpetencies. Perque el que no pot ser és que es tro
bl un tresor submarí com el que es va trobar i per 
falta d'interes , per falta de mitjans, no vuU dir per res 
més,. només per aques tes dues coses, aquest tresor es 
perdl, perque, d'aquest tresor, vos tes no en són més 
que depositaris, per tant, el que no poden fer és mal
manejar-ho. Si no es creuen capacitats per donar-li el 
tractament aclequat, Srs. ConseIlers, rebutgin aquesta 
competencia, pero si I'assumeixen, és realment impor-

tant per a la nostra cultura, que vostes aquest tema 
el tractin bé. 

Cree, Sr. ConseUer, que en aquests moments s'ha 
acabat, diguem, la subvenci6 directa del Ministeri de 
Cultura, jo Ji voldría demanar quíns conveni ja ha 
propo al per a enguany al Minísleri de Cultura d'acLua
dons direcles a jacimcnts arqueológics, lanl aterra. 
com a la mar. Que ha preparat per a aquesl estiu, per
que en hi lornarem trobar, per controlar els jaciments 
submarins. Quins convenis arob la Marina, amb la 
Guardia Civil, amb qui pensa voste comptar per con
trolar que no hi hagi UDS saqlleigs sislcmat ícs cone
guts, i que l 'ú¡ lc que fcim é lamentar-nos a l Ullal de 
l'es tiu que Wl any Illés ha lornal passar. Nosaltres, Sr. 
Conseller, volem cooperar amb aixo, volem que aixo 
no pa j, j volero que aquest lema s'arregli. 1 pt:r a ixo 
Ji demanam que prengui mesures dil'eele sobre e l 
tema, perqu creim que és suficÍenlmcnl impol'tant 
per a la cultura mallor uin8, per a la cultw'a de les 
no t/'e illes que otes a l1csleS coses no es perdin, 
que tOles éiquesles coses no surtin de les nosl!' 's ilIe 

del 110stre patrimonio 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Sr. Consellel' de Cul

tura, té la parauJa. 
Disposa, Sr. Conseller, d'un temps df. quinze mi

nuts . .. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gd\ jes, Sr. Presid nl. Sre . i rs. Dipula l . En 

primer !loe, he d'agrair al Sr. Nada!, no tao soIs el 
to que ha uLj1 itzal, sin també el contcngul de le e
ve paraules, absolutamen t constl'uctive , que .. 11 ce 1'

ta manera, vénen a posar un clil d'alenció d', que t 
Parlament a un tema, francament, sangnal1t i preocu
pant tant per al Conseller com per a aquesta Cambra, 
segons veig. 

Pel que fa referencia al que és el contengut de la 
lnterpeHació, on demana quina és la política general 
del Govern de la Comunitat Autónoma en els temes 
d'llve ligacion arqueologiques, jo li he de contestar 
e l segiient. Que rea lment és una repetició del que es 
va manifestar quan, per part d'aquest Conseller, va 
tenir la int rvenci.ó davant la Comissió de Cultura 
d'aque t Parlament i va informar elel programa, con
c reta m nl del programa d'excavacions arqueologiqu . 

En primer lloc, pros egujr amb "esludi de l jaci
ments que corresponen a les cullure pre-talaioliqu S, 

etc., el., i;lmb el qual e dóna continullat al pla siso 
tcmal ,ic d · Pa any elab ral pels tre mu eus estatals 
ele Balears, la Universitat de Barcelona, la "Complu
tense» i la de les Illes Balears. 

Segon, propiciar funcions de j'Administració Cen
tral de cara a activitats no incloses dins ¡'apartat an
l rior, pe r la qual co a hi ha aque l conveni el I qual 
en parlarem am el Mini I'e r i de Cultura . Unn lencie'> 
a I'arqueología submar-ina, coHab ¡-a.!' amb runclaeiolls 
estrangeres com, per exemple, la Brian a PoIlentia , 
amb ap rlació parcial el prc s Ipoc;t aU lonom ic. així 
COm facilitar i contl'olar a tyavé de la Comis ió As
sessora, creada a aguest efecte, les campanyes auto-fi
nan<;:ades per aguest tipus d'institucions. Coordinar, 
a través d'una Comissió Mixta, les actuacions sobre 
béns arqueologics de titularitat eclesiastica. Establir 
convenis en I'INEM, per tal de contractar llicenciats 
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en atur i personal no qualificat, basant-se en l'acord 
marc amb la Universitat de les Illes Balears de la Co
munitat Autónoma, finan¡;:ar estudis sobre l'entorn deIs 
jaciments. Evitar la destrucció de jaciments mitjam;ant 
ordres de paralització d'obres i vigilancia. Desenvolu
par un pla de tancament, conservació i adquisició de 
jaciments. Disposar d'aquelles dotacions pressuposta
ries necessaries per a dur a terme excavacions d'ur
gencia a cada cuna de les ill s, concessió de subven
cions a pel'sor~e el'acredí tada professionalita l a l'ob
jecte de fomenta r inicia ti ves en 1 camp ele I'arqueolo
gia i posal- a disposició de la socielaL d les Balear 
e ls resultats de le. ex ~vaci 1 s a més d'alLres aspec
Les d'invcstigaci arqueolbgica. E a dir, que el pro
grama, les Ifnies mes'Lres de la Conselleria, del Gove,rll 
qUaIlt a excavacions arqueoJ6giques se sustenlen 11 els 
pw1L concrels: ontinui'Lat amb 1-s excavacions ja e
Les o ja comen~ad $ . Sego,n, no obertura de 110ves ex
cavacions a excel c ió rela d'aqu ll es marcades per la 
urgencia 'o per les trob::t1les accidentals. Una política 
de lancament del jacimcnls en la mesura ele les pos
sibilil'at pressUpOSlal'ies. Una políLica d' ':propiació o 
adquisició de jacirnent arqueológic, com I d~ . ?'n 
Blai, firmaL abir mate ix, ele ' orl11Cn fer'l U[ a VI gJ.ln n
da de 'le excava ions, no només les nOlmals. le 3'U

todlzacles, inó també que puguiñ se r onseqüencia del 
que vo 'le ha mani(e tat, vigil, n ia d'exc.,"\VaciOl~ pira
Le . Coocelinació amb alLres ins lilucio'11s, fundaClOns de 
cad\ctcr públic O pri.vat. Subvencion o convenis , 1, en 
darre l- pUFll, publica ion [:ler don:ll- a cQneixer que és 
el que 'ha Eet i que és e l que ha s rli, de tota la 
feína que hagin pogut fer I arqueolegs. 

Evidenlment. evidenlment, Sr. .acla l, voste ha to
cat un punt SU11lmamcnt, n'ha local c1iver os, pero un 
d'cLls summamcn:t iropO I' ~an L, i és e l tema de les ex
cavacions o de Is "pec io» submarins. Jo, en primer 
Lloc, li he de dir que nO admet de cap d les man.e
res que el "pecio',) concretament trobal a~uest estlu 
passat hagi rebut un tr~ctamt;nt. o no hllgl rebut cap 
casta de lractament, s inó l 1 e l con LI-ari. saben t de la 
importancia d'aquesta trob<llla. d'aquest ,<pecio» es ~él 
atendre, per damunl, fills i ('ol elida jo, e1'una sit~aCló 
lícita en estam rcferint a l l ~ ma de ) s contraCl<lC lon . 
Que ~vuj aquestes monedes de Don1i.cia m. i no re
cord malament, e troben clins a igua, ¿ e l normal, 
s'esta produio una desalinització d'aquestes monedes, 
i é el U"aclarnenl adequat, per taot, ele cap de les ma
neres puc acltnetr q1-Je, en aque l ca ' conere , perqu~ 
és un cle ls jacimen ts m s impo¡"tants de tot el MedI
terrani, per no di]' e l me:>. imporlanL, e I'hagi dei~~.t 
de banda, inó l.al e l cont ari, s 'han supenlt les cllh
culL<lt i s'hi ha passal per damunt, a l t:ins i e fectes 
que es el nas e l tractamenl adequal perql.lc ab'íem de 
la importancia d'aqucst "pe io». 

Voste m'ba I a rlal d'Ull cas molt C011l: l'e t, el l1i
pogeu I'Eivissa, aql.l í la Cons · lleria va lenir' una ac
luació moU fona, el qu.e ~I cceeix, en O 'a. ions, ¡ara 
helll d e general i lzar. n lol eL aj\tn taments que són 
.1 r a ls i prim · rs respotl. ab lc!: tcnen l na actuació 
sensible, les p ' lici n ' o a les so l-licituds de 1 aralit
zació d'obres, i en el cas concret d'Eivissa, el que es 
va poder dir va ser que l'orc1re es va donar per part 
de l'Ajuntament i no es va complir per part deis pro
pietaris. Avui la situació seria un poc diferent, li as
segur, Sr. Nadal, que avui la sitllació seria absoluta
ment diferent, amb una Llei de Patrimoni amb les fa-

cultats que dóna a la Conselleria d'Educació i Cultu
ra, l'actuació immediata seria l'obertura d'expedient. 

Anem, continua m amb el tema de les contracta
cions d'INEM. L'any 84, les contractacions amb l'INEM' 
es varen realitzar el juny, juliol; l'any 85, si continuam, 
i succeira el mateix l'any 86, si el Ministeri, si l'Ad
ministració Central continua amb el mateix sistema, 
les contractacions a INE'M aniran baixant o s'aniran 
prolongant amb el temps. Jo crec que per part del 
Govern, i no concretament per aquest Conseller, hi ha 
un interes especial que no es produeixi la situació de 
l'any passat, i farem tot el possible, i estic segur que 
així sera, perque no es repeteixi aquesta situació, que 
es prolongui el contracte o s'allargui la coniractació i 
que ens arribi fins a 31 de mar¡; de l'any 1986, com és 
el cas c1'enguany o de l'any passat. 

Perquc vegi la preocupació que té la Conselleria 
quant al tema d'excavacions arqueologiques subma
rines, li he ele dir, en primer 110c, que les notícies que 
a vost~ li han arribat, a pesar que en el coniengut de 
la InierpeUació deia que no tenia notície~; o per la fal
ta de notícies, li he de dir que les notícies que voste 
té quant a unes contractacions o a unes utilitzacions 
d'amiguisme quant a excavacions submarines, és abso
lutament negatiu, no és ver. Nosaltres entenem o la 
Conselleria entén que per ella tata sola no pot dur a 
terme la vigilancia de tots els «pecios» que hi ha a les 
Balears, no ja només els de Mallorca i d'un punt con
cret que no mencionaré perqne no ho sapiga tothom, 
sinó les de Menorca i les d'Eivissa i les de Formen
teta; és absolutament impossible per a la ConseIleria 
i per al Govern dur a terme una vigilancia constant 
de tot el que hi ha a la mar, i crec que voste ho en
tenc!ra perfectament. Manera d'intentar solucionar aixo: 
crear un centre d'arqueologia sl.Ibmarin::" aIla on hi 
hagi la represcntació de les institucions, que poden 
ajudar que es doni un compliment a aquesta vigilan
cia. Ql.Iines són aquestes institucions? S'ense cap dub
te, la Guardia Civil, sense cap dubte, l'Armada, la Lliga 
Naval i els mateixos arqueolegs, ara, fonamentalment, 
els tres primers. El que es pretén, i estam amb aques
tes converses, és arribar a un punt d'acord de creació 
d'aquest centre d'arqueologia submarina, "Ila on aques
tes instancies, aquestes institucions, que qualcuna 
d'elles, i personalment alguns representants de l'Arma
da són els primers interessats a aturar aixo. Jo desit
jaria tenir tota la disponibilitat suficient per poder 
aturar totes aquestes adquisicions i tot aquest movi
ment comercial que s'esta produint, i que sabem que 
es produeix, pero, per molts d'esfon;os que puguem 

'r, no entenc que hi hagi manera humana d'aturar 
aquest allau, el que sí podem fer és anar que es pro
dUelxi el creixement zero per anar davallant, ara, in
dependentment de la Conselleria, hi ha aItres institu
cions que també hi han d'ajudar, r¡ue són Guardia Ci
vil, Ordre Públic, etc., etc. 

El novembre, bi ha una petita nota aquí que em 
fa referencia :1 una falta dé: balances al Museu de Ma
llorca, jo li reconesc que no estic informat, voste esta 
més informat del que passa, segons veim, al Museu de 
Mallorca que no c:l Conseller, la qual cosa m'haura de 
fer dir al Director del Museu que m'informi a mi 
abans que el pugui informar a voste, perque si no, no 
entenc com és possible aquesta informació. El Director 
del Museu de Mallorca no s'ha queixat de falta de ma
terial. i sap que té UD pressupost que pot gastar, o 
que pot elevar la proposta de despe<;a i que sera ac-
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ceptat si s'ajusta a les disponibililals i a les neeessi
tals, pe!" tant, el tema de. la balan~~ cree que és ~ 
tema molt puntual, que 11 agraese .1 que en pl'en?re 
nota i prendl'é les mesures n ces. ~tr1es pe: saber Sl el 
Director del Museu de Mallorca la necesSJta. 

E l t ma del conveni mnb el MinisLeri ue Cultura 
fa referencia puramenL i exclus ivamcnl al que són, 
reaIment, pe!' les reaUtzacions feles pel Minisleri de 
Cultura l'any pas at, e l. que s6n xcavacio.L1 arqucolo
giques submarines. Si el Ministeri de Cllltura, uuranl 
I'aoy 84 i 85, fOnarrH'l1t.)lmen · , ba feL una serie d'ae
ti itaLs o ha dllt a tenue pel seu ompLe pt-essuposta
ri una serie d'aclivitats, cns ha anuncial que no hi hau
ra fulures aClivitaLs a comple del Mini t ri de Cultu
ra sinó que haura ue ser vía conveni , les converses 
pe'r acoDseguir' e ls convenis estan en marxa, la proble
lDatica en que eno; l~' hum avuí és puramenL cI'orclre 
pressuposlad, com voste sap, i és molt difícil rribar
a unes cOllcrcc ioDs economiqut!s, s · n 'c " \ber realmcnt 
quina ¡Jarticla, quins d bJ¡::!' hi haurá <\ aquesta parli
da d'excavacions. 

Jo entenc que amb aixo li he marcat, amb tot el 
que he dit, li he marcat aquesta polítiCi1 general del 
Govern, no entenc que sigui el m ament ele passar lec
tura de tot e l que la ConseIleria, des de l'any 84. 85 
i el que pot ve!lir, 86, ha dut a tenue, el que sí que 
li he de dir és que han estat m~s ele quinze les 01'

dres de paralització d'excavacions que s'hagin pogut 
dur a tenne i a les qual s s'hagi pogut trabar qualque 
cosa, és a dir, la Conselleria no ha estat aturada de 
cap de les maneres. 

Jo entenc que li he contestat al que és motiu de 
la InterpeHació, que és la línia, aquesta , política gene
ral del Govern quant a investigacions arqueológiques. 

Res més, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MolLes gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Diputat, vol fer ús del dret de replica? 
Disposa d'un temps el e cinc minuts. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. Pres ident. Sr. Conseller, realment agraesc el 

reconeixement que vos te fa de la situació sangnant que 
té l'arqueologia a les nos tres illes, r eaIment és una si
tuació preocupant, és una situació que creim que me
reix que tots coHaborem per aconseguir una solució. 
Pero, realment, crec que hi ha coses que, a pesar de 
les elificultats de la mml ca ele pressupost, de tots els 
inconvenients que voste es troba, sí podrien estar 50-

lucionades avui. Jo, realment, amb el tema deIs jaci
ments de Cabrera, t(:;nc notícies distintes de les seves, 
el monetari que es va trobar, de 936 peces, va entrar 
en el Museu día 29 d'aQ'ost, a finals, cree recordar, de 
desembre, novembre o desembre, encara no tenien con
tractats els restauradors, tres, qua! re mesos quasi des
prés. Crec que no és la solució, i no és la soIució que 
voste cm digui que l'INEM es retarda amb els contrac
tes, etc., no és aixo, voste t(~ pressllpost suficient per 
contrae tal' res tauradors , voste només, amb les places 
que té vacants, podria con tractar la gent que volgués, 
veste no pot estar pendent , un Mllseu cam el de Ma
llorca no ha d'estar penden t de contrac tes de l'INEM 
de tres m esos , si voste ha de crear les places de res
taurador fixcs. les ha de crear, i les ha de dotar, per
que és suficienlment important, Sr. Comeller. No es 
tracta de contractes de tres mesos, com ara, que ens 

acaben dia 31 el'aquest mes, i que ja hi tornarem a 
ser, crel les places de restaurador, que no estaran sen
se feina. Al l'v[useu hi ha moltíssimes coses per restau
rar i que necessiten, com vulgarment es diu, ma de 
metge, i que actualment no es poden fer perque no hi 
ha res tauradors , perque els que es contracten per 
l'INEM és, bé, gent que fa feina les vuit hores que els 
toquen, pero no pot donar abast a tata la quantitat 
de feína que té. 

Creim que el centre que voste ha dit, d'arqueolo
gía submarina, amb la Guardia Civil, l'Armada i la 
Lliga Naval, en primer lloc ha dit, principalment 
aquests tres, j0 no dic principalment aquests tres, jo 
dic, i mai sense un arqueOleg. Aquests tres em van 
molt bé, pero mai sense un arqueoleg, ja esta bé, ja 
esta bé de jaciments submarins fets per Cjui sigui, sen
se arqueolegs. Ja esta bé d'una pe¡;a per a tu i tres 
per a mi. Aixo ja és massa conegut dins tots els am
bients el'arqueologia submarina a les nos tres iIles, i 
aixo, l'única forma, l'única de combatre-ho és que hi 
hagi arqueülegs titulats a tots els jaciments, a totes 
les investigacions arqueologiques que es facin, no se'n 
pot obrir ni una, sense un arque61eg titular. 1 aixo 
creim que és vital per a l'arqueologia de tena i de 
mar, és millor no obl-ir-b, que que es faci ele l'altra 
forma. I 

Sr. Conseller, creim que hi ha moltes coses que es 
poden fer, voste té un pressupost imporlant, un pres
s upost que no ha acabat, i creim que aquest pressu
post el podria també hav.er destinat als temes el'ar
queologia, sobretot als' temes sangnants, als · temes que 
són d'opinió pública, voste té el pressupost d'arqueo
logia submarina, que aquest any passat no ha gastat, 
els dos milions han tornat. vost·e ens ho va recon,eixer 
a la seva compareixen¡;a, i bé, hagues creat les places 
de restauradors, d'arqueologia submarina, hagués creat 
les places ele restauradors, de tata l'arqueologia, pero, 
bé, faci, amb el pressupost que té, les coses que real
ment pot fer, les altres coses que no pot fer, que no 
té pressupost o són més elifícils o més complicades, 
ha tengut tres anys, nosaltres estam disposats a col
laborar amb vas te en tot el que sigui necessari, en 
aquest tema ens trabara al seu costat quan faci coses, 
mai no ens trobara enfrontats perque és un tema en 
que hi sortirem perdent tots. i, en aquest sentit jo li 
vulI dir que presentarem una Moció, presentarem una 
Moció completament constructiva, de coses que creim 
que s'han de fer, i esperam que aqueste Moció, que 
sera completament constructiva, tengui el suport elel 
Govern i la dugui enclavant, perque creim que sera la 
forma que el Govern també es comprometi en temes 
concrets, amb temes puntuals, amb terminis i amb ac
tivi tats concretes en el tema d'arqueología ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes ¡rá\cies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, vol fer ús del dret de contrareplica? 
Disposa d'un temps de cinc minuts 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracie~, Sr. President. 
En primer lIoc li he ele dir, Sr. Nadal, que l'aten

CIO als temes arqueológics s'ha donada p er part cle 
la Conselleria; en segon lloc, 1i he de dir que de les 
933, no 35, 933 peces no se n'ha malfet cap, es con ti
nuen mantenint i es continuen restaurant, que dins el 
Projecte de Pressupost del 86 hi havia la crea ció d'un 
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restaurador per a cada un deIs museus, la qual cosa 
representava que el Museu de Mallorca n'hagués ten
gut dos, que jo li die que al centre' d'investigacions ar
queológiques submarines 11i haw-ia una representació 
de tates aquestes institucions: Guardia Civil, Armada, 
etc., peró que també hi hauria els arqueolegs, natural
ment. Li he de recordar que, d'acord amb el Decret 
de Patrimoni, no hi ha cap excavació que no estigui 
dirigida o sota la responsabilitat d'un arqueoleg, eon
cretament els Directors del Museu de Mallorca, Me
norca i Eivissa, i que, per tant, aquesta vigilancia es 
dóna, el que voste ha manifestat d'una per a tu i una 
per a mi, bé, jo és que no tenc cap constancia, en 
absolut, que aixo es prociueixi amb una vigilancia d'uns 
senyors, d'uns responsables, d'uns professionals, com 
poden ser el Director del Museu de Mallorca, de Me· 
norca i d'Eivissa. Aixo em pareix que esta completa
ment fora de 110c en aquestes excavacions, es pot pro
duir a altres, que admetem que es donen, com en aques
tes pirates, pero no li admet, de cap de les maneres, 
que aixó es doni a una excavació que esta sota la res
ponsabilitat d'un Director, d'un professional com són 
els Directors deis Museus. 

La contractació d'aquestes persones, el'aquestes 
restauradores, perque normalment eren dnes, jo entenc 
que en aquest cas, no és que no hagi e~(at necessari, 
és que s'ha donat compliment a alIó que sí era neces
sari, que és la salvaguarda el'aquestes 93 peces, d'aques
tes 933 monedes, independentment de les dificultats 
que es poden donar quant a contractacions de capí
tol 6. 

Per tant, esperarem la Moció, constructiva, com 
voste ens ha anunciat, i allo que sigui realment cons
tructiu i que estigui dins aquesta línia de defensa del 
nostre patrimoni arqueológic, naturalment, no veig 
per que no es pug'ui acceptar, si és que realment té 
aquest esperit. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gl-acies, Sr. Conseller. 
Per fixar la posició, volen intervenir els aItres 

Grups Polítics? 
El Sr. Sebastia Serra, elel Grup Esquerra Nacio

nalista, té la paraula. 
Li suplic que és fixar la posició. Mc1tes gracies. 

Cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSr¡UETS: 
S'Í. El Grup Parlamentari PSM-Esquerra Naciona

lista vol fixar la posició a un tema que creim molt im
portant, ja que, com a nacionalistes, volem dir, una ve
gada més que l'expoliació elel patrimoni arqueologic és 
una de les qüestio::1s fonamentals ele la defensa ele tot 
el patrimoni cultural i, per tant, cal que hi hagi ac
tuacions molt concretes i cIares. Peró, en aquesta fi
xació ele posieió, volem ajudar un poc el Govern de 
la Comunilat Autónoma, i potser també el Grup Par
lamentari que pensa fer una Moció, que és el que aca
ba de dir en aquests moments, amb un parell el'idees, 
8mb un parell ele qüestions que estan plantejaeles i 
que poden ajuelar a una cosa que ens ha semblat bona 
voluntat per part de la Conselleria o del Conseller, 
pero que falten, creim nosaltres, accions mol!' concre
tes per a la defensa d'aquest patrimoni que és basic 
dins el conjunt del p8trimoni cultural d'aquestes illes. 
1 les idees concretes i basiques són les segi,ients. 

Primer, els serveis d'arqueologia de cada iIla no 
funcionen, no existeixen, i aixo que el Consell Insular 
de Menorca va soHicitar un conveni i encara no s'ha 
contestat, i nosaltres creim que és a pnrtir de cada 
iIla que es pot, d'alguna manera, ajudar molt que no 
existeixi aquesta expoliació del patrimoni arqueológico 

Segona qüestió, ens ha preocupat moltíssim una 
expressió que ha dit el Sr. Conseller, ha dit, el Direc
tor del Museu de Mallorca no s'ha queixat que faHin 
unes balances, ens haurem d'informar, jo no estíc tan 
informat com el Grup Parlamentari que mterpeHava i 
hauré de parlar amb el Director. Nosaltres entenem 
que una política d'un Govern Autónom esta per da
munt, al marge, a part de qualsevol Director, ele qual
sevol persona, funcionari que, per bo i efica·¡;: que si
gui, i amie i company ele qui en aquest moment par
la, creim que un Conseller mai no ha d'esperar que se 
li queixi un funcionari per atenelre o no unes circums
tancies que es puguin elonar. Pero, també volem donar 
un parell d'idees molt concretes per ajudar a aquesta 
manca de personal que existeix a cada iIla, a l'hora de 
cuidar problcmes tan basics com són els el'arqueologia. 
Primer, hi pot haver contractes amb l'INEM per ne
tejar les troballes arqueologiqucs que es fan; segon, 
es pot perfectament acudir a un conveni amb l'Arma
da Espanyola, i concretamcnt amb el «Poseidón» per 
a localització i vigilancia ele tots els jaciments subma
rins, i ja que ahir votarem, votarem un tema impor
tant, recorelem que els objectors de consciencia, que 
crec que n'hi haura molts en aqelest Estar, a partir de 
les circumstancies polítiques en que estam en aquests 
moments, poelrien ajudar molt a aquest tema, perque 
per llei, ¡Jer !lei, els objectors ele consciencia poden 
col'laborar i poden fer objecció de consciFncia a través 
el'aquest tipus de servei social, i encara més, .ia que 
s'ha parlat de Guardia Civil, etc., nosaltres també di
ríem que la VI Flota podria ajudar a tot aquest tipus 
de problenies que té la Conselleria 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Dipu tato 
Silenci, per favor. 

Il.-2) 
Passam a la InterpeUació segiient. Sra. Secretaria 

vol proceelir a donar-ne lectura? La formula el Sr. 
Joan Francesc López i Casasnovas, en representa ció 
del Grup Esquerra Nacionalista-PSM. 

LA SRA. ENSEÑAT ENS'EÑAT: 
« Motivació: L'article 10 ele l'Estatut proclama que 

la Comunitat Autonoma té competencia exclusiva quant 
al foment del elesenvolupament economic dins el ter
ritori de les Illes Balears, d'acord amb les bases i la 
coorelinació general ele I'activitat economica, i a J'ar
ticle 9 de la nostra Carta Magna s'estabJeix que els po
ders públics tenen el deure de promoure la participa
ció deIs ciu tadans en la vida económic:1 i social ele 
les Illes. En el món laboral de les Illes, observam, en 
aqucsts temps darrers, un seguit de fets que són alta
ment inquietants i greus, I'au,¡!lllent deIs treballaclors 
autonoms, xifres contradictories quant a atur/ocupa
ció, valoracions desiguals del creixement economic, 
tancament d'empreses, a veg;ades, de forma fraudu
lenta, caiguda de les condicions laborals elels treballa
dors, increment de l'economia submergic1a. Tot aixo 
ha generat un malestar social suficient que justifica 
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que els poders públics, centrals i aut~nol' I~Ülcls hi ac
tUln aviat dins el seu mare competencIa 1 urs pos-

sibilitats. 
Per aixo, interpeHam el Govern de les Illes Ea-

lears sobre: polUiea general duta a terme o prevista 
pel Govern de 1 s lll.cs Balears .qu31H a la Ilulla con
tra l'atur j j'economIa s ubmerglda. 

EL SR. VICE-PRESIDENT PRIMER: 
Té la parauJa per defensar aquesta lnterpeHació 

el DiputaL Sr. Joan FI<IDC sc López Casamovas. 
Disposa vosle de quinze roinul 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies. Gracies Sr. President en funcions. S;res. 

i Srs. mpulals. A finals del mes de setembrc de l'any 
passat, es va produir a l'illa de Men rca una situació 
que va promoure un e rL esdi n c.lo I , t: c~lIlclo l , no cal 
dil-.!1o, relaLivament provocaL, qllant a inleq retacions 
que s'havien donat a la presencia a Menorca d'uns ins
pectors de treball, que feien inspeccions, precisament, 
per analitzar quin era l'estal de les empreses, del tre
ball a l'illa de Menorca. 

Com que se'n va parlar molt i com oue es va c!ir 
també que el Consell Insular ele Menore8 havia col'la
borat amb aquestes inspeccions mitjanc;ant la facilita
ció de llisles negres, d'empreses a les quals els in s
pecto1's havien d'anar a visitar, tol ac;o, hns i tot, va 
arribar al punt que aquest Parlament sentís una pre
gunta respecte d'una enquesta d'opinió que s'havia con
tractat des del Govern de la Comunitat Autonoma, en 
que es feia referencia, concretament, si el ciutada es
tava o no d'acord amb l'existencia de llistes negres 
per part del Consell Insular, die, tot a',; ° , que va ser 
desmentit, de fet, quant a responsabilitats de Govern, 
pero no realment l'enquesta, perque un servidor, aquest 
Diputat que els parla va ser objecte de la pregunta, 
concretamenl; jo vull dir que tot a<;o centra el tema 
de l'economia submergida, de la relació socio-labora! 
a les Illes, i ens promou, al Grup d'Esquerra Nacio
nalista, el mes d'octubre de I'any passat, a presentar 
aquesta InterpeUació. Ho dic perque tenguin en comp
te el temps que ha transcorregut, la qual cosa no fa, 
malauraclament, que la InterpeHació deixi de tenir vi
gencia. 

Per que es parla tant, ido, d'economia submel-gi
da? És una cosa nova dins ['economia capitalista i con
cretament dins l'economia espanyola i de les Illes? Vos
tes saben que no és un feJ10men nou, sinó que és tan 
vell com l'existencia del capitalisme mateix. Peró, les 
consegüencies que té una economia submergida da
munt els treballadors són realment lacerants, i crec 
que aquesta Cambra no pot romandre al rnarge d'aques
ta problematica. Hi ha activitats iHegals no declarad es 
que s'han de perseguir, de fet el Parlament ha tingut 
una actuació, almanco inicial respecte ele la persecució 
eI'aquestes activitats, tema per- exemple del contraban 
de la cam, pero també hi ha activitats legals no de
claradcs o bé que només són c1eclarades parcialment 
i que també necessiten un tractament, un tractament 
prudent, cal elir-ho, perque el tema és delicat, pero in
flexible si tenim en compte que el treballador submer
git renuncia a molts clels seu~ beneficis coHectius, deIs 
seus drets coHectius, no té protecció legal ni sindical. 
no té els beneficis socials vigents, de vacances, Segu
retat Social. jubilació, etc., i, a la Ilarga, per mantenir 
una capacitat adquisitiva que li és abso!utament neo 

cessana i imprescindible, a la llarga es converteix en 
un greu estat de desatenció quan la feina se li ha aca
bat o quant l'edat l'empeny cap a la sortida del món 
laboral. 

Srs. Diputats, saben que el comportament de l'ocu
pació dins l'any passat, a les llles Balears ha estat, 
sense eap dubte, un any clau, que centraríem a tres 
punts. En primer lloc, la caig,uda de l'ocupació a ni
vells inferiors a l'any 84; en segon lloc, el nivell ele 
demandes d'ocupació enregistrades a l'INEM és supe
rior a l'any anterior, data de dia 31 de desembre; i, en 
tercer !loe, el creixement deIs pensionistes. Tot a90 
ens situa dins Wl quadre nou a les noslres riles, ja 
que mentre la població no activa, i més concretament 
els pensionistes i jubilats, c!-eix, la població activa ocu, 
pada romp la tonica de creixement, malgrat que aquest 
creixement fos moderat en cls últims anys, per caure, 
ara, generant-se un punt d'inflexió nou en el que va 
de decada. ÉS, per tant, una situació greu, una situa
ció preücupant que ha de tenir un tractament coordi
nat, pero un tractament per part ele l 'Administració 
Autonómica, que no té competencia directa en tot 
aquest assumpte, i m'adrec;: a dir-ho eI'entrada, pero 
que t¿, malgrat que la Llei no li doni competencia, una 
obligació realmenl important per coordinar-se amb 
l'Aclnlinistració Central i fer de manera que aquesta 
lacra social vagi en decrement i es puguin trobar me
canismes correctius. 

Procuraré no fer-me llarg en la citació de dades i 
de xifres, pero supós que són coneguts els números 
que ens parlen d'una diferencia, el'una caiguda, d'l'2 % 
quant al'ocupació de l'any 84 a l'any 85. A~o vol dir 
2.170 !locs de treball manco respecte d'un any per l'al
treo També observam un enfonsamen1 clar de tots els 
sectors productius en benefici del sector terciari, val 
a dir, per exemple, que el nive!l e1'ocupació dins el 
camp i la pesca ha passat e1'un 11 '7 % a un 9'6, la in
dústria ha patit un decrement de 2 punts, la cons1ruc
ció, d'l punt i mig, i els serveis, hem visl:, aquest sec
tor terciari, com creixia 2 punts. També creixen, re
lativament, els treballaelors autonoms. 

Ac;:o ens projecta, ens catapulta, encara més, cap 
a un model economic més dependent ele les possibles 
variacions polítiques i economiques europees, a la ve
gada que, radicalment canvia els tipus de relacions la
borals que es dona ven elins la nostra illa . donant prio
ritat clara a I'ocupació precaria sobre I'ocupació es
table, i sense que aixo paraHelament impligui cap in
crement d'ocupació en contra d'allo que reiteraclament 
es ve mantenint des deIs forums economics i laboraIs 
internacionals. 

I, precisament és en aq~lest punt, a la perdua e1'es
tabilitat amb l'ocupació aUo que fa més preocupant la 
situació, durant aquest anv passat hem pogut assistir 
a com un sub-sector economic, en aquest cas el sector 
terciari, el turisme, basicament, l'ocupació hostalera, 
que té una flexibilitat de plantilles realment histórica 
en aquests moments i desastrosa de cara als drets sin
dicals deIs treballadors, una flexibilitat que els per
met contractacions eVfntuals, fixos discontinus i una 
gran varietat de:' Dossibilitats ele contractació, amb uns 
incremenls salarials que, en aquests momenls, estan 
moIt per davall del poder adquisitiu. En c1efinitiva, un 
sector que és presentat com a moelel, un sector que 
s'ha volgut presentar el'una gran seriosjtat pe1' part 
empresarial, pero que té, sense voler dir que no hi 
hagi empresaris que tenguin seriositat en els seus plan-
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tejaments, té una problematica específica que ja és 
ben bé hora que des de les instancies del Govern de 
la Comunitat Autónoma es vagin tractant, es vagin 
intentant corregir, es vagin intentant millorar. 

Podríem fer referencia a molts altres aspectes de 
la problematica socio-laboral, en el camp de la cons, 
trucció hem de destacar, per exemple, l'increment bru
tal de treballadors autonoms, podem esmentar, per 
exemple, que hi ha bagut un lleuger increment l'any 
85 respecte d'Obres Públiques, pero que, en la majo
ria de casos, els trebalIadors empleats dins aquest sec
tor ho han estat d'una forma fraudulenta, com el fet 
demostra si ens referim a les estadístiques que la pro
pia Conselleria d'Indústria, a través del cens indus
trial, ha vingut fent, si les contrastam després amb 
let; dades de I'INEM, amb les cartilles de Seguretat 
Social i amb altres observacions que es poden cons
tatar. 

Pero un punt especialment greu és el que afecta 
l'atur juvenil, és un fet que dins [a nostra Comunitat 
Autonoma trenta-vuit de cada cent aturats té manco 
de 25 anys. Crec que l'única alternativa que hi pot ha
ver a ayo és que per primera vega da les Conselleries 
economiques d'aquest Govern comencin a coordinar-se 
d'una forma efectiva i que [a Direcció General de Jo
ventut, de nova i recent creació, aclLú, tal com vénen 
fent a altres Comunitats Autonomes, de coordinadora 
i de sensibilitzadora i transmíssora de les alternatives 
que es poelen presentar en aquesta problem8Jica. 

Tot ac;o voldríem veure que ··ja .. s'est}:\ f¡mt, in ter
peHam el Govern sobre quins són els rlans que té 
respecte d'aquestes qüestions. 

Nosaltres també hem observat, realment amb cu
riosa sorpresa, que el cens industrial propiciat per la 
Conselleria d'Indústria, que tenia entre c\'altres objec
tius coneixer com esta en aquests moments la nostra 
inelústria, no ncmés numericament, sinó quant al ní
vell de tecnologia, quant als sistemes ele comercialit
zació, etc., etc., un estudi que ha costat 12. milions de 
pessetes resulta, en aquests moments, que contrastat 
amb dades de l'Institut Nacional cl'Ocupació o amb ela
des oferides per Centrals Sinclicals majoritaries, resul
ten greument preocupants les elistorsions, les diferen· 
cies que es donen entre unes dades i unes altres. Ha 
sortit publicat damunt la premsa ele les Illes, jo no 
faig més que recollir allo que diuen els diaris, i allo 
que tenc més clirectament recollit el'aquestes Centrals 
Sindicals, 37.137 ocupacions industrials, em sembla que 
era la dada que elonava el cens rcalitzat. pero resulta 
que 36.000 industrials més cstan enregistrats en daeles 
ele !'Institut Nacional el'Energia, i 20.000 més, si tenim 
en compte els que es comptabilitzen, treballadors de 
la construcció, 56.600 t.rebaIladors enfront deIs 37.137 
que donen les xifres de la Conselleria d'Tndústria. La 
diferencia és important, la diferencia é; preocupant, 
en qualsevol cas jo cm elernan, des d'aquesta Cambra, 
amb quins criteris s'ban fet aquests ccnsos industrials 
que fan que quan es descobreix una empresa que no 
esta donada d'alta, senzillament s'ignori, volguc1ament 
s'ignori i, en conseqüencia no tenguem coneixement o 
es vulgui ignorar el coneixement ele I'economia sub
merg:ida a les nostres illes. 

La problen13.Lica encara va molt més enlla. Conei
xem en aquests moments l'estaelística de convenis col
lectius? Quin ser>:uiment fa la Conselleris. de Treball 
respecte ele les Zampanyes d'higiene i segLlretat en el 
treball? Dotze accidents mortals anuals és un cost 

huma gravíssim, dins d'W1a Comunitat Autónoma. M;o 
és la mitjana anual deIs fets que es van produir l'any 
passat, em referesc també a informacions de premsa .. 
En definitiva, cree que ja és ben hora que dins la nos
tra Comunitat Autonoma es comenci a parlar de temes 
labarals i socio-economics. Crec que és imprescindible. 
que l'Autonomia entri en aquesta tematica, perque no 
se'ns pugui acusar a cap deIs Grups Polítics Parlamen
taris que estam assistint amb un mutis vergonyant men
tre la nostra Autonomía es debat o s'ha debatut aquests 
últims meso s amb pica-baralles que la gent del carrer 
no acaba d'entendre, amb :::¡üestions de política de pas
sadissos, que els treballadors i les classes popuIars no 
només no entenen, sinó que desprecien autenticament, 
dic que mentre estam fent aquest espectacle desatenem 
una realitat flagrant i sangnant de la nostra reaJitat so
cial a les Illes Balears. 

InterpeHam, per tant, aquest Govern que ens indi
qui quins són els seus programes, quins són els seus 
plans per sortit a camí d'aquesta situació, que supos 
que no tenen cap voluntal de callar, maigrat que els 
fets a vegades, desautoritzin. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Diputat. 
En representació del Govern té la paraula el Con

seller cl'Hisenda, Sr. CristMol Soler. 
Disposa, Sr. Conseller, d'un temps de quinze mi

nuts. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Gracies, Sr. President. Senyores i Senyors, indub

tablement hi ha una preocupació, que el Govern la té 
també, pel tema, per la problematica de l'economia 
submergida. Són moltes, són diverses les causes que 
donen !loc a l'aparició d'aquest fenomen, entre altres 
hi podria haver una pressió fiscal excessiva, unes car
regues socials elevades o, en el cas del nostre país, una 
falta ele flexibilitat en els contractes laborals, també 
un altre element que incideix avui és l'aparició de 
noves tecnologies que redueixen el personal, etc. Ara, 
indubtablement, inelubtablement en relació a tot aquest 
fenomen hi ha dues arees basiques de comretencia, dues 
arees basiques que té !'Adminístració Central en aquests 
moments, voste mateix ja ho ha dit en el principi, que 
són tant l'area d'Hisenda, com la de Treball. És a 
dir és moIt bo de fer aconseguir una llicencia fiscal, 
és moIt bo de fer donar-se d'alta de número patronal 
quant a la Seguretat Social, i aquí, en relació a aquest 
tema qui manté la competencia, qui pot actuar en 
aquest punt és l'Administració Central. La Comunitat 
Auronoma, a través ele eliverses Conselleries que tenen 
serveis inspectors, per exemple en el cas d'Indústria, 
el que pot fer és comprovar si una eleterminada empre
sa té el carnet o el document que li permeti fer ins
taHacions electriques, és un punt alla on es pot actuar, 
i en relació a aquests punts estam fent feina. 

Ara, el component gros, el paquet gros de compe
tencies per poder Huitar contra el fenomen de l'econo
mia submergida, indubtablement no el té aquesta Co
munitat Autonoma, no el té el Govern ele la Comunitat. 

Que és el que s'esta fent? Quines són les línies ge
nerals quant a la política contra l'atur? Com voste deia 
molt bé, a la motivació de la InterpeHació que plante
java, els instruments, és a dir, un deIs instruments, o 
més ben dit, l'actuació que té o les possibilitats d'ac-
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fuaCÍó que té la Comunitat Autónoma quant a política 
económica és de foment, la qual cosa ens du que 
practicament J'únic instrument que poclem usar clins 
els djversos instruments que h1 ha econeguts avui en 
día ele política economica, és purament l'jnstrumen 
de fomenL 1, n relaci6 a aquest inslrument, pen am 
que s'e ta u al11 deguelamenl. En primer lloc hi ha una 
políUca g loba l inv rsora per part de la Comunilal, COIn 

vos te ha vü;\ al Uarg d'aquests anys, cada vegada que 
bem presen tat uns pr S upost hi ha hagu t un e for~ 
oetamenl inversor per parl ele la Comunitat Autonoma, 
voste cOl1enLava. les estac1ístiques que t nia, que en 
construcció, un deIs subsectors de la construcció que 
més havia incrementat l'ocupació era el d'Obres PÚ
bliques, indubtablement aquí hi ha una influencia, per
que indubtablement aquesta política inversora genera 
tant una ocupació directa com una ocupació induida. 

Sectorialment, és alIa on es demostra més aquesta 
aplicació d'aquest instrument de política economica 
que és el foment, el foment a través de la potenciació 
de la petita i mitjana empresa que és la que eL Govcm 
pensa que és la que més lIocs de feina pot crear, que 
és la que més lIocs de feina pot mantenir. Així dins 
aquest paquet de mesures per a potenciació ele la petita 
i mitjana empresa li podria ano menar les Iínies de cre
dit, tant per inversió com per circulant que duen a 
terme la Conselleria de Comen;: i Indústria i la Conse
Ileria d'Economía i Hisenela, el ConseIler de Comen;: i 
Indústria .ia va donar uns resultats en relació a la 
linia de credit per inversió de l'any 84, en el quaL s'ha
vien creat cent noves empreses i, aproximadament, de 
lord re de 1.009 Ilocs de feina. Proximament es tendran 
els resultats de l'any 85, que van poc més o manco 
en La mateixa tonica que eb del 84. A més en aquesta 
Iínia de potenciació i ajuda a la petita i mitjana em
presa es vénen duent a terme tata una serie d'actua
cions com és el disseny, promoció, ajudes per a l'agru
pació a través ele cooperatives i associacions de com
pres i vendes, ajudes quant a l'exportació, etc., verta
derament, .perque pensam que alla on es poden crear 
1I0es de feina efectius és a la petita i mitjana empresa, 
i aquí és 011 ens estam centrant. 

També, tm11bé és una mostra que la mesura de les 
possibilitats que té el Govern de la Comunitat Autono
ma es procura, es procura fer front a aquest fenomen 
de l'economia submergida que voste ressaltava, preci
sament tot aquest tipus d'ajudes que es donen a les 
petites i mitjanes empreses van condicionades que ten
guin !licencia fiscal, que estiguin al corrent quant al 
pagament a la Segureta\ Social, etc., cosa que fa que 
no estiguem ajudant a empreses que estiguin dins el 
món de l'economia submergida, sinó que ens centrem, 
únicament i exclusivament, a les empreses que po
dríem denominar, que estan en regla, empreses legals. 

Quant él l'area de Treball, és indubtable que s'esta 
fent per part de la Conselleria de Treball una impor
tant tasca en relació amb l'ocupació juvenil, hí ha 
tota una línia d'estÍmul :1 la con tractació ele menors de 
25 anys, aquesta !ínia cl'aciuació és en marxa eles de 
I'any 84, els resultats clins aquest campo molt difícil, 
pensam que són bons en rdació amb aLtres tipus eI'ac
tuacions que ha fet, iant l'Administració Central com 
altres Comunitats Autonomes, ara bé, estam dins un 
marc On aconseguir uns resultats a curt termini és bas
tant difícil, no obstanl aixo pemam, com elic, que els 
resultats que estar:1 aconseguint amb aql~estes ajudes 

per a la contractació de menors de 25 anys, dins un 
context general i comparativament, són bastant bons. 

Es duen a terme, també, per part de la Conselleria 
de Treball, tata una serie de convenis amb l'INEM per 
tal de formar gent que esta aturada, que aixó, indub
tablement, com més formada estigui la gent, més pos
sibilitats tendra d'accés a segons quins llocs de feina. 

En resum, pensam que dins els pocs instruments 
de polílica economica que té la Comunitat Autonoma, 
que té el Govern de la Comunitat Autonoma, s'esta 
actuant, s'esta actuant en la mesura de les nostres 
possibiltats i amb uns pressuposts, indubtablement, no 
comparables, fins i tot al nostre nivell, amb els que té 
l'Administració Central, estam procurant fer tot el pos
sible, i una data que es pot donar, proporcionada per 
l'INEM és que si, per exemple l'any 84 el promedi 
d'atur, el promedi d'atur mantengut durant tot I'any 
va ser del 37.520 alurats, tancat l'any 85, segons aques
ta mateixa font, segons I'INEM, en aquest moment el 
promedi d'atur, durant L'any 85, com die, ha estat de 
36.192, cosa que demostra que ha comen<;:at a palEar 
un poc, queda 1110lt a fer, ara, també hem de tenir en 
comple uns condicionaments economics de tipus gene
ral, scmbla en aquests moments que l'economia, no tan 
soIs a ni velI nacional, sinó a nivelI internacional esta a 
un moment on es comencen a veure unes possibilitats 
que fa dos o tres anys eren practicament inexistents i 
pensam que indubtablement aqucsts efectes indults re
percutiran sobre la nostr3 economia. 

Moltes gracies, ~r. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Vol fer ús deL elret ele replica? 
Disposa de cinc minuts. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, les coses que 

ens ha elit, d'alguna manera, ja eren conegudes, perqu~ 
aquí s'han dut varies vegades, sobretot en el famós 
debat sobre l'estat de -la nostra autonomia, que va 
acabar amb una serie de resolucions, que afectaven 
també la política laboral, la política el'ocupació i que, 
d'alguna manera, estam encara en fase de veure co
men<;:ar. El ConselIer de Treball que, per cert, no ha 
intervingut en aquesl lema, ens ha . fet arribar a les 
institucions ele l'Administració Local unes qüestions re
ferides a convenis amb l'INEM, un conveni marc amb 
l'INEM, pero bé, no es tracta exactament d'aquest el 
tema que aquí volíem proposar. Mirin, Esquerra Na
cionalista creu que hauríem de fer més cas al que diu 
la Confederació Europea de Sindicats, ja que som tan 
europeus, .ia que ens hem ele solielaritzar ·.amb mol tes 
coses relati\'cs a la política que afccta els palsos el'Eu
ropa, d'una part el'Europa, evielen tment, crec que tam
bé hauríem de fer cas a ano que succeeíx als palsos 
d'Europa, i concretament a la part relativa a la parti
cipació que han de tenir les Centrals Sindicals amb les 
mesures de foment de l'ocupació i també amb les me
sures correctives, i també d'incidencia respecte de 
l'economia submergiela . Ho elic perque aquesta Cam
bra va aprovar la creació d'un Consell Economic i La
boral i em sembla que ha succeit avui, amb una pre
gunta del Sr. Alfonso, que ha demanat amb quina fase 
estava de realització 8qucst projecte, perque ja és ben 
hora que les Centrals Sinelicals tenguin un pes especí
fic dins la vida economica ele la població de les Illes 
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Balears, del Govern de les Illes Balears. 1 dic ac;:O cons
cient que per part de les Conselleries d'Économia i 
Hisenda, o d'Indústria i Comere; hi ha hagut actuacions 
molt relatives a la petita i mitjana empresa, molt re
latives a alguns sectors de la patronal, pero encara no 
hem vist un dialeg presencial, constant i fltÜd, com 
seria desitjable , amb les Centrals Sindicals més re
presen ta ti ves. 

S'ha parlat d'ocupació juvenil, nosaltres interpel
lam quines mesures realment s'han preses a partit de 
l'any 84, són dos anys ja, quins resultats s'han obtin
guts, és a dir, constatacions avaluables, cosa que, en 
aques ts moments, encara no tenim. InterpeHam també 
sobre la possibilitat d'ajudar a empreses de treball asso
ciat, no només apetites i mitjanes empreses. M'agrada
ria també, a ser possible, que s'observas l'existencia 
d'acords i convenis amb determinats sectors gremial s 
o empresaria ls de les Illes Balears, com ara el sector 
de transports, que va obtenir de la Conselleria de Tre
ball i Transports d'aquesta Comunitat un ajut de fins 
a 1.550.000 pessetes, si no m'equivoc, per tal de propi
ciar l'edició d'una guia d'hotels i d'establiments hote
lers al servei del turisme, un mapa de Mallorca, pobles 
i llocs pintorescos, etc. , etc. A mi em sembla que hau
ríem de tenir un llistat de prioritats, hauríem de veure 
r ealment si ae;:o correspon millor a una actuació de la 
Conselleria de Turisme o millor, ríns i tot, a la prO
pia associació d'hotelers de les Illes Balears, que no 
a una actuació deIs 96 milions , escassÍssims al nostre 
entendre, que dedica la Comunitat Autónoma a la Con
selleria de Treball, la menys dotada, recordem-ho, d'a
quest Govern. 

En conseqüencia, la preocupació nostra també va 
dirigida a la manca de coordinació constatada entre les 
diverses Conselleries economiques, m'he referit abans, 
i ho torn a dir, que seria molt desitjable que hi hagués 
una informació i una coordinació eficae;: entre Turisme 
i Treball, entre Turisme i Economia i Hisenda, entre 
Turisme i Indústria. Crec que tot ae;:o és el que solida
ritza un projecte del Govern que, al nostre entendre, 
encara no veim i potser no veurem mai, perque que
den molt pocs mesos .ia d'aquesta legislatura. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. SOLER CLADERA: 
Gracies, Sr President. 
Per ampliar informació en relació a una sene de 

temes que ha suscitar a la segona in tervenció seva. 
Quant al Consell Economic Laboral Assessor de la 

Presidencia, dir-li que, en aquests moments, esta re
dactat . a el project de Decret, alla on es contempla, 
com é l bgic, la parlicipaci6 d'organ itzacions empresa
rials, de S indkaLs, i. aquest projcetc de Decr l o aquest 
Dccret anira a aprovació de Consell de GOVCI11 al pro
xim Conse ll, és a elir, e l dijOll el'aquesta etmana 
que ve. 

En r elació amb el tema de conversacions amb Sin· 
dicats, dir-li que per part de la Conselleria de Comere;: 
i Indústria es vénen mantenint conversacions flurdes 
i constants, tant amb Comissions Obreres, com amb 
UGT, com amb USO. 

l, per una serie de dades que em demanava en 

relació amb l'atur juvenil, aquí sí que li hem de din 
que, indubtablement, els resultats són mals de veure¡ 
és una area molt dificultosa, pero sí que hi ha uns: 
resultats conerets que li pue donar. En relació amb e1s' 
incentius de la Conselleria de Treball i Transports, les. 
contractacions que s'han fetes són les següents: durant 
l'any 84, 7 llocs de feína; durant l'any 85, 52; i a final s 
de gener del 86, 5; cosa que indubtablement demostra 
que del 84 al 85 es va passar de 7 a 52, cosa que dins 
una area tan problematica, tan problematica com és 
aquesta, s'ha de dir que és un resultat bastant bo, si 
pensam que, per exemple, hi ha hagut a!tres Comuni
tats Autónomes, com l'Administració Central mateix 
que varen posar a disposició de Cooperatives Juvenils, 
l'Administració Centra l crec que deis pressuposts del 
84 tenia previs ts de \'ordre de 5.000 milions de pesse
tes, que practicament no es varen cobrir, la qual cosa 
demostra que és que s'esta fent feina dins un camp 
que és molt difícil, que trobar idees en relació amb 
aquest senti! és el que es tam intentant, és el qu e s'esta 
fent, s'estan aconseguint uns resuHats que no ens dei
xen satisfcts, que encara pensam que s'han d'augmen
tar, que s'ha d'incrementar aquest programa, que s'han 
d'aconseguir més coses, í en aquesta línia estam 
actuan 1. 

En relació amb e l primer conveni que es va fer 
amb l'INEM, de formació per facilitar l'accés al mer
cat de treball de grups especialment deprimits, dins 
el període, és a dir, al primer conveni 84-85, hi va 
haver un total d'alumnes becats que va ser de 210, 
durant tres mesos. En la mateixa línia va el contracte 
del 85-86. Llavors també hi ha tota una serie d'actua
cions entre la Conselleria de Treballs i Tral1sports i 
I'INEM, alla on la Conselleria aporta unes quantitats, 
per exemple, dins el 86 varen ser 7.940 .000 Pts. per part 
de la Conselleria, i per par de l'INEM, 6.074.000, per 
tal de fer aquestes contractacions espccífiques. 

Indubtablement, és una feina, com die, que s'csta 
[ent dins una area aUa on aconseguir uns resultats, hem 
de reconeixcr tots, és molt costós i és molt difícil. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen fixar la posició els altres Grups Polítics? No. 
Passam al punt següent. 
Sí, perdoni. El Sr. Josep Alfonso Villanueva té la 

paraula per part del Grup Socialista . 
Disposa de cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Sr. President, Sres . i Srs . Diputats. Duim ja no sé 

quin número de debats parlant, practicament, del ma
teix, el company d'Esquerra Naciona lista ens ha dit 
que hem fet, aquÍ, debats parciaIs, discutint temes de 
política industrial; dins el debat general de l'estat de 
la Comunitat Autónoma es varen tocar temes de polí
tica general, de política económica, política industrial 
j política cl'alul' .pero, en leriniLiva, no hcm fel e l gran 
dcbat o el dcbat que s'ha de fer obre J101iti a econó
m ica n aquest Parlnmcn . 1 no I'hem fcl per tloa sim
pl raó: a aq Ue ' l Gov 1'11 no I i ha dona t 1(1 gana, encara, 
de dur aquí pe!" a di cussió e l P]a de Dcsenvolupament 
Regiona l qu consta nlmenl 11 es tan di · J1l que el do
nen per tot, a les Centrals Sindicals, Empresarials, etc., 
manco al Parlament. Aquest Pla Economic Regional, 
molt famós, famosíssim, ja, i, sobretot, desconegut, 
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bauria de ser la vis ió global d'una s~lua ió. determina
da, d'una s ituació econom ica cleterrnmada 1 la formu
lació d'una p lítica economi 'a que p gués dlli" en cam! 
de solució el probleme q ue s'estan plantejant aquí 
tanl q uant a política industrial, quanl a política d'alur, 

etc., etc., etc. ,. 
Per altra pal-, ja v~rem saber J allre d 'la per la 

premsa de la [amo a enque la, cens industrial, quatre 
ful ls, de clacle. ab 'oJutament contradi,cl des, amb da
de oficíals del matcix Gav m i de I'INEM, que li hem 
d dir que no Wla altra cosa, en aquesls moments, 
que un do ument, pensal11 que inac. bat, perque el que 
varcm veure no p t er un docurnenl que valgués més 
enll de 20.000 duros, i se n'han pagat 12 mili, n ' , i 
també, altra vegada, ab, oJu[a.mcnt desconegul. Tot 
aixo, el1yors del G ver n fa que, el forma pUlltLIal, es 
duguin aquí Lemes qu es discuteixen, pero que no es 
di culeixcn glob lment. 

El C I1scllcr d' "conomia ha fet una intervenci6 en 
un to que pareixia, i tots estam un poc cansats avui, 
que ens volia adormir no donant joc, realment, al de
bat, perque ell s'esta adonant pedectament que aquest 
no és el debat i que el Govern té la culpa que aquí no 
hi hagi un debat. 

Les dades, senyors del Govern, Sr. Conseller d'Eco
nomía, són preocupants quant a atur juvenil, són rela
tivament greus quant a atur, som la Comunitat Auto-

. noma d'aqucst país amb manco atur registrat i són 
realment greus, també, quant a l'elevadíssim índex de 
«p)uriempleo» que hi ha en aquesl país. É lu·ió i pa
reix que contrélcLiClori qu teninl un 1I % d 'atur, ten
guem un 14 i mig per c nt de persones que tenen dues 
ocupacions, a ixo és una co a curio a i que per aquí es 
podría actual". És important, és importal1t que, i ja 110 

cleia él un a lu'e debal, que amb un creixement d'un 
4 %, amb un creixement de les demandes de feina, re
sulti que també cresqui l'atur, i aixo, bé, aixo és un 
indicador bastant ciar que el que esta passant és que 
la gent comenc;a a nedar davall ait,rua i a fer de sub
marí, i no deIs de I'OTAN, sinó deIs altres, de submarí 
ecol1omic, que. és perillosíssim, que és perillosíssim, no 
només com deia el Sr. Casasnovas, molt ben dit, per
que crea una inseguretat absoluta als treballadors, sinó 
també perque crea una competencia deslleal a la resta 
deIs sectors economics, a la resta d'empreses economi
ques, i aixo, crec que des de tots els camps del ventall 
parlamentad d'aquesta Cambra, crec que hem de Bui
tar, a un li pot preocupar més, a nosaltres ens preocu
pa més el problema social i huma que representa 
aquesta economia submergida, potser que a vos tes els 
preocupi més el problema de competencia, pero tots 
dos són preocupants. 

Jo vu!l repetir, també amb el Sr. Casasnovas, que 
és mol1 important que ens anem adequant a les situa
cions i a les actuacions en materia sindical i laboral 
de l'Europa Comunitaria, óbviament de l'altra no ens 
hi podem adaptar perque sindicats a l'aItra no n'hi 
ha, pero de l'Europa Comunitaria, a l'Europa Occiden
tal sí ens hi hem d'adaptar, i, en aquest aspecte, la 
creació ja imminent elel Consell Economic sera una 
primera passa, pero aquests contactes, crec que, bé, 
han de continuar, i sobretot, no han ele servir d'excusa 
per no debatre les coses en aquest Parlamento 

Estic amb el Conseller que la política de Hu ita 
contra ¡'atur juvenil és difícil, pero és que en aquesta 
Comunitat Autonoma no només és difícil, sinó que és 
ridícula, que ens hagí dit que 5 subvencions, 52 i 5, ens 

ha dit subvencions, ha anat alerta a dir hem creat 50 
nous, nous, el que s'entén per nous, llocs de feina, jo 
no crec que s'ho cregui el Conseller, jo no m'ho crec. 
Crec que s'han subvencionat 52 llocs de feina per a 
atur juvenil. El tema és difícil, pero crec que ha de 
ser aquí que hem de discutir les possibilitats d'ae
tuació. 

En definitiva, i si el Sr. President em dóna mig 
minut, el que Ji vuU dir al Govern és que no permeti 
que duguem més debats d'aquests en aquest Parla
ment, que faci una altra cosa, ens dugui el Pla Econo
mic Regional, l'estudiem, facem, que per altra part en 
té l'obligació, facem un debat a fons sobre política eco
nomica, que duri dos, tres, cinc dies, és igual, es pot 
debatre seriosarnent, sobre formes d'actuació en políti
ca económica i que aquesta Cambra, si pot ser, es res
ponsabilitzi de l'actuació del Govern en política eco
nomica. Si aquest Govern fa aixó, ens evitarem repe
tir constantment debats amb un mateix objectiu, que és 
lluitar contra I'atur, lluitar contra la competencia des
Ileal, millorar, en allo possible, que esta bastant bé, 
l'economia d'aquestes i!les i, en definitiva, aconsegui
rem una cosa que el nostre Grup fa bastant de temps 
que esta dient, que hi hagi una coordinació global en 
materia ele política economica, la dugui el ConselIer 
eI'Economia, que pareix que no la vol dur o el Conse
ller ele Treball, ens és completament igual, si hi ha 
aquesta coordinació. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. VERGER POCOV1: 
Gracies, Sr. President. Em bastaran, perque aquí 

ja s'ha dit que avui no hem anat a discutir, cree jo, 
el motiu, la InterpeHació aquesta que era política ge
neral duta a terme o prevista pel Govem de les Illes 
Balears, s'ha xerrat moIt, s'ha xerrat de grans proble
mes económics que afecten, no just a la l1os1ra Comn" 
nitat, sinó a tota Espanya, i hem fet una mesc1a tan 
grossa com la que he tenguda jo, amb motiu de l'altra 
InterpeHació, quan xerraven de balances, monedes i 
objeetors de consciencia. Senyors, aixo crec que no és 
seriós. Crec que és necessari que, si hem de dur el Pla 
Economic, que el duguem d'una vegada, el discutim, 
pero que InterpeHacions eom aquestes, que s'han di s
cutit moltíssimes vegacles, que el Govern ha manifestat 
ja aquí la seva política en materia económica, no és 
necessari que les diseutiguem cinquanta o seixanta ve
gadcs, perque aixo és fer retxes dins l'aigua. 

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

IlI.-l) 
1 passam al punt seglicnt de l'Ordre del Dia, que 

és la Proposició no de Llei formulada pe! Grup Parla
mentari Socialista. 

Sra. Secre1aria en vol procedir a la lectura? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Sí, Sr. President. 
«Sobre la necessitat d'un conveni interinstitucional 

per atendre la problematica de les toxicomanies. Han 
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passat quasi tres anys des que el Conseller de Sanitat 
es va fer carrec de la Conselleria, i a pesar de totes 
les seves afirrnacions i promeses a l'hora de fer balan<; 
en materia de drogadicció és molt pobre, ... » 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
« ... , és lamentable la incapacitat del Conseller per 

elaborar un Pla Territorial del tractament de la droga
dicció. Una pec;a fonamental d'aquest Pla Territorial és 
la necessitat d'establir una xarxa unificada de tracta
ment de la toxicomania, com va acordar, ja fa més d'un 
any, el Parlament, en instar el Conseller a crear-la. És 
necessari que el Conseller de Sanitat elabori un únic 
conveni marc en el qual s'especifiqui el paper que han 
de jugar la Conselleria de Sanitat, Consells Insulars, 
Ajuntament de Palma i l'INSALUD en el tractament de 
les toxicomanies. Per tot aixo, presentam la següent 
Proposició no de Llei: 

1.-Que la Conselleria de Sanitat elabori un únic 
conveni marc en el qual queeli fixat el rol a jugar per 
cadascuna ele les institucions dins la xarxa d'atenció 
de les toxicomanies.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
No s'hi ha presentat cap esmena, sis hores abans.· 

Té la paraula per defensar aquesta Propos;ició No de 
Llei el Diputat Sr. Joan March. . 

Disposa, Sr. Diputat, ele eleu minu!s. 

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

sant, abans de fer la intervenció, un poc, el calendari 
ele les intervencions que hem hagut ele fer els socialis
tes sobre la problematica de les toxicomanies al llarg 
d'aquest Parlament. Des de 1983 fins aleshores d'ara, 
hem hagut de presentar més el'onze proposicions de 
distinta índole, unes proposicions no de llei, preguntes 
orals, preguntes escrites per tractar de veure si es mi
llorava l'atenció a les toxicomanies a les nostres Illes. 
La veritat, ho hem de dir, que sí bé s'han fet una serie 
de coses, que fa pocs dies se'ns ha lliurat per part 
elel Conseller de Sanitat una proposta de Pla d'Acció 
Territorial de Drogues, la veritat és que hi ha molt a 
fer i que s'ha avanc;at, realment, molt poco 

Perque una cosa són les intencions, que el Conse
ller ens declara a les distintes reunions del Parlament, 
a Comissions, que fins i tot fa públiques, que fa con
venis, va fer un conveni en el nles de 110vembre amb 
el Bisbat, amb la Comissió el'Acció Social elel Bisbat, 
pero la veritat és que, per exemple, eles de fa elos anys, 
es va comprar una finca, "Ses Sitjoles», i que aquesta 
finca no esta en mal-xa, que aquest conveni amb el 
Bisbat ja fa tres mesos, més de tres mesos que es va 
firmar i no s'ha posat en marxa, que encara s'han ele 
fer obres en aquesta finca. Fa bastants de mesos, set
manes, que la ConselIeria ele Sanitat esta tractant 
d'arribar a uns acorels amb les elistintes institucions, 
per fer uns convenis, peró ho esta plantejant el'una for
ma que nosaltres creim que és equivacaela. No esta
ríem tant en contra del que és el contengut d'aquests 
convenis, deIs convenis que s'esta plantejant a nivell 
bilateral, sinó de la filosofia que esta marcant la Con
selleria. Creim que la necessitat, i així ho va aprovar 

el Parlament, en data 15 del 2 del 84, una Proposició 
de Llei Socialista on deia «en el sentit que és necessari 
crear una xarxa única». El Conseller sempre ha dit 
que estava d'acord a crear aquesta xarxa única d'aten
ció a les toxicomanies, peró les actuacions no han estat 
les adequades. 

Per tant, cree que no és desconegut que, en aquests 
moments, la Conselleria de Sanitat ha estat, de qual
que forma, fracassant en els intents el'arribar a con
venis bilaterals a les elistintes institucions, i jo crec 
que aquest fracas ha estat, no perque no vulguin col
laborar amb la Conselleria de Sanitat, que crec que 
to!es elles estan d'acorel amb la necessitat el'una xarxa 
única, sinó perque no estan d'acorel amb la filosofia 
ele concerts bila terals. 

Ara ja la Llei ele Sanitat esta a punt el'aprovar-se 
pel Congrés, c\etinitivament, i marca la necessitat que 
hi hagi una xarxa unificaela sanitaria a nivell ele tot 
l'Estat, i les toxicomanies no poden ser una cosa que 
queeli apartada. 1 aquesta xarxa única sanitaria, en 
temes com el ele les toxicomanies, és possible, si hi ha 
voluntat política, ele fer-la. Per tant, l'alternativa que 
nosaltres plantejam a la política que ha estat eluent 
cls darrers mesos la Conselleria de Sanitat és que es 
crel un sol conveni marc, al qual es fixi el paper que 
han de jugar les elistin~es institucions, institucions tant 
de l'Administració Periferica de l'Estat, Consells Insu
lars, Ajuntaments i la mateixa COl1selleria, i, per su
posat, sempre sota les directrius i coorelinació ele la 
Conselleria, que és qui té la potestat i que ho ha de 
f'Cr; és a elir, no és que es vulgui menyspreélr el paper 
de la Conselleria, sinó més aviat al contrario 

Per tant, creim que si aquest Parlament acceptas 
aquesta Proposició no de Llei, i el Conseller elaboras 
en les proximes setmanes aquest conveni marc, en base 
als convenis bilaterals que ja té fets, crec que molt 
rapidament es podria arribar a signar aquest conveni 
marc per totes les il1stitucions i tenir una xarxa d'aten
ció a les toxicomanies, en principi, no completa, no 
total, pero que es pogués anar desenvolupant molt ra
pidament, perque hi ha voluntat política, crec que de 
tothom, per donar una solució, no una solució elefini
tiva, pero sí una solució que atengui millor la proble
matica de les toxicomal1ies a la nostra Comunitat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Govern, té la paraula el Conseller de Sanitat, 

Sr. Gabriel Oliver i Capó. 

EL SR. OLIVER CAPO: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Unaaltra vegada hem de manifestar la nostra discon
formitat amb l'estil elesafortunat deIs proponents que, 
a l'hora de fer manifestacions i valoracions sobre la 
tasca de la Conselleria en ma!eria ele toxicomanies 
són incapac;os de recol1eixer la tasca realitzaela, mal~ 
grat la seva evidencia, sense voler comprendre a més 
les especials elificultats que Ji són inherents.' , 

Existeix en els proponents una annesia constant 
que amb aquesta materia la nostra Comunitat Autóno
ma no ha rebut cap transferencia de mitjans de l'Ad
ministració Central, obJidant que aquesta, regida pe1s 
seus co-religionaris polítics, amb els quatre anys que 
prest duran de Go\'ern, res no han fet encara en aques
ta matETia i res no ens han aportat. Som nosaltres, les 
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COJ)lunitats ! u tonoroes les que per propia iniciativa 
anam fent caml per paBiar i intentar resoldre en tot 
aJló possib le aquest g~eu. ~roble~a: ~i el Sr., Diputat 
nO es detxas dur per JUdlC1S apnOl'lstlcs, hauna de re
coneixer que ha estat la Comunitat Autónoma qui amb 
els seus propi recurso ha comen~at la lluita COntra 
les toxieomanies, malgrat la probre a de r CUt os que 
tenim, en general, i que, repe lesc, res no ens ha apor
tar fjns ara I'Admini lraciú Central. 

El Pla Regional encara esta pendent de desenrol
llar a més que ón mé bé e casso e ls recurso que 
lé ~reviSl aprovar el Govcrn Socialista d la Na i6 rins 
al punt que, aquest PIa, es pot dir que, m és que res, 
és la suma de Les accions a realiLzat- per Le Comunitats 
Autonomes amb el seus propi recursos. 1 aixo, Sr. 
Diputal, nosaltres ha comprenen i, fins i tot, no e)~s 
sorpren, j si no ho plantejam, é p 1- raons de corles la 
i peT aque ta compt-cl: ió. qu dcri a de l con~i~emen: 
deis probl.erm: que eXJstelX'11 en aques ta matena. POI. 
aix , quan fecLuam qualsevol p lan t jarocnt dav.:mt 1 

ovel11 de la Naci , i espccialment davanl la recen l 
creada ecre la¡-ja General p r a la Lluila Contra la 
Droga, ho fe im sen se d sqLlalificaci D . ni judicis ma
nipu lats, malgrat 1 s prom es i aJirmacions del Go
vcrn Socialista des de la soya cam panya eleclora l de 
Huitar e[ica<;m nl contra el problema de] drogues, i 
no ho reim, r. DipulaL, perque, repeLesc, coneixem de 
les dificwlflLS cxis Lenl nos a ui, tanl d'ordre pressu-
posLari, com d'ordre leeni saoitari ¡ ocial, estam da
vanl un greu problema con tr'l e l qua l la nos lra socie
lat esla tal ju t eomel1~ant a lLuitar, i cree que la nos
Ira Con c lleria així ho ha compres i aixf ho ve fent, 
sensibi liLzant-se i actuant, fin i LO!, abans que a ltres 
Aclminis trac i011s Públiques amb llloH més miLjans i 
tradició que la nostra. 

Des del nostre punt de vista, qualsevol acclO que 
es vulgui afrontar s'ha de basar, sobretot, en uns su
ports científics, lluny de demagogies polítiques o doc
trinaries, de manipulacions tendencioses o d'interpreta
cions partidistes. 

Per tot aixo, la 110stra Conselleria de Sanitat ha 
posat en marxa un Pla Territorial damunt drogues, 
enmarcat dins el Pla Nacional, i al qua! totes les 
accions estan fOllamentZldes en el coneixement, tan 
aproximat com és possible, al problema de la nostra 
Comunitat. Pcr aixa entenem que una m esura impres
cindible per a un adequat clesenvolupament del Pla 
Territorial és la coHaboració interinstitucional, que es 
pot eJur a efecte mitjam;ant convenis que contemplin 
les aportacions que cada ens institucional pot realit
zar a l'area de les seves compeU:ncies. Compartim la 
ieJea que no s'han de crear en aquesta materia xarxes 
paraHeles, i manifestam que la Iluita contra la droga 
no s'ha de fer a un sol nivel! ni a través d'una sola 
iostitució ni d'accions aIllades de les diverses institu
cions. La Ilostra Conselleria així ho ha entes i, per aixo, 
ha creat el Centre de Coorclinació i Diagnostic , a través 
del qual , i fins i tot per jo mateix , es vénen mante
oint contactes amb diverses institucions. La participa
ció consensuada, mitj all!;ant la formalització de conve
nis i acords amb les diverses Administracions Públi
ques i institucions públiques o privades sense anim de 
lucre, com en l'area assistencial i rehabilitadora, es 
proposa com a base eJel Pla Territorial. 

Per aixo, en aquest sentit, li vull significar, que el 
sentit de responsabilitat i seriositat que hem trobat a 
les persones que dirigeix:en aqucsts centres i institu-

cions, que d'una forma o d'altra han de col·laborar al 
desenvolupament el'aquest Pla Territorial, ha estat molt 
positiu, tant és així que la primera afirmació que es 
realitza en el Pla Territorial que voste ha rebut fa poc, 
diu textualment que es contempla com a punt de par
tida la firma el'un conveni interinstitucional, per la 
qual cosa en aquesta línia de coHaboració ja s'ha posat 
en marxa aquest Pla, i la firma deIs convenis en rela
ció amb aquest mateix, no sera més que el dessenvo
lupament i l'afirmació de qualque cosa que ja esta 
complint els seus objcctius. 

En aquest balan~ tan pobre que vos te diu, Ji vull 
enumerar una serie d'accions empreses per la nostra 
Conselleria i que cree que són destacables. Primer, 
elins l'any 86 varem eslar convidats a participar, jun
tament amb les Comunitats Autonomes de Madrid, del 
País Base i de Catalunya, a l'enquesta que realitzava 
la Comiss ió del Senat, a la qual, assistits per tecnics 
de la Conselleria, varem informar. Dos, representants 
de la Conselleria han participat, al llarg de tot l'any 
passat, a l'elaboraciú del PLa Nacional damunt Drogues 
en el si de la Comissió Tecnica Interautonomica. Tres, 
s'ha creat a la Con selleria el centre de Coordinació i 
Diagnostic de Drogo-dependencies que, amb els pocs 
mesos que du de fun cionament, ha ates 158 toxicomans 
deIs quals 28 han esta t enviats a diverses comunitats 
terapeutiques. Aquesls toxicomans, a tots ells se'ls fa 
una hist6ria ele la scva drogo-dependencia i. amb una 
serie de parametrcs, se'ls dóna diverses opcions tera
peutiques. Quart,. hem elotat de beques per a ajudes 
a toxicomans fins a un número de 28; amb un import 
de 6.878.000 Pts. Rem e10nat suport economic el man
teniment de la Comunitat Terapeutica de Ca'n Pep Xicu, 
d'Eivissa, amb coHaboració amb el ConselI Insular d'Ei
\fi ssa per un import de 3.540.000 Pts., en aquesta Comu
Dilat Terapeul. ica s'aplicaven criteris restrictius per in
gressar quan hi havia pendents causes judicials o per 
causes ele ser menors, aques ts criteris han canviat dar
rerament i podem enviar tots aquests tipus de toxicó
manso Rem fet coHoquis c\irigits a la població interes
sacia amb coHaboració amb els ajuntaments de les 
Illes i amb la Conselleria d'Eclucació i Cultura, a tra
vés de la Direcció General ele la Joventut. Varem adqui
rir, cfeclivament, una granja per destinar-la a comu
nitat terapcutica, el desembre va fer un any, no fa eJos 
anys, per un import ele 9 milions i mig de pessetes, per 
aixo várem fer aques t conveni amb el Bisbat, per a la 
granja, per a aquesta comunitat, només, i esta en vies 
de realització perque creim que la coordinació i entre
llament previ de l'equip terapcutic és necessari per evi
tar la creació d'una es tructura inefica(,:. Rem fet la nor
mativa per al desenvolupament i aplicació balears de 
la regulació e1el tractament ele deshabituació amb me
tadona, en Ordre de 6 de gener de 1986. R em donat 
subvencions a l'Hospital de Nit i Telefon de l'Esperan
<;3, entre les finalitats deIs quals hi ha, obviament, 
I'atenció ele toxicomans. Hem fet una proposta al Mi
nis teri Fiscal per a la creació e1'un Fiscal anti-droga, 
que pogués coordinar les accions de tipus repressiu, ja 
que, com es contempla en el mateix Pla Nacional cla
munt Drogues, tots els esfon;os empresos en la lluita 
contra la drogo-dependencia seri en de més si no es 
refon;as la repressió del trafec. H em elaborat una pro
posta, actualment en negociació i estudi per un conve
ni-programa de coH aboració amb l'Administració Cen
tral i la Comunitat Autónoma de Balears. Hem elaborat 
un convcni d'INSALUD pendent només de subscriure's 
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per INSALUD central. S'han mantengut converses pel 
Conseller que aquí xerra, amb els diversos carrecs di
rectrius de les principals institucions, a fi de crear 
aquesta Comissió Interínstitucional, i aquesta proposta 
ha estat ben acollida a tots els casos. A més a més, a 
través del Centre de Coordinació i Diagnostic venim 
desenrotllant un programa de [ormació especialítzada 
i practiques per alumnes del Departament de Psicolo
gia de la Universidad Balear, que pensam que tengui 
continu"itat, en els proxims anys. Per últim, a la Con
selleria, als Pressuposts de l'any 85 s'hi varen dedicar 
15 milions de pessetes, i estan prevists pels Pressuposts 
d'enguany 32' milions de pessetes. 

Sabem que queden moltes coses per dir i per fer, 
pero almenys cree que és necessari reconeixer tot el 
que s'ha fet i clarificar la postura del Govern de la 
Comunitat Autonoma basada en criteris tecnics i en 
realitats i possibilitats autentiques, atesos els mitjans 
de que disposam i no en raons d'oportunisme político 
Al desenvoIupament d'aquestes accions hem pogut 
constatar qui en segons quins Ilocs de responsabilitat 
es mou realment amb esperit solídari i constructiu i 
qui anteposa partidismes ideologics o simpIement afany 
de protagonisme, pero la xarxa és una realitat que ja 
esta en marxa, i cap toxicoman no ha quedat, quan ho 
ha soHicitat, sense suport deIs serveis socials deIs 
ajuntaments, o sense tractaments o assistencia medica 
aIs hospitals o sense concessió d'ajudes per a la rehabi
litació a Comunitats Terapeutiques. 

En conclusió, creim que, a pesar del manifestat, 
amb notoria injustícia, peI Portaveu del Grup Socialis
ta, s'ha recorregut ja un llarg camí, són importants les 
realitzacions que s'han posat en marxa i d'altres que 
estan a punt !=1'arribar a port, per aixo creim que aques
ta Comissió Interinstitucional,- que ja esta prevista i 
publicada, tant en el Pla 'Nacional damunt la Droga 
com en el Pla Territoriál de Balears, és una Proposició 
no de Llei que, senzillament, s'afegeix al carro del que 
nosaltres ja anam fent. 

Moltes gracies, senyors Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Diputat, vol fer ús de la parauIa? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

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

de Sanitat, ha estat relatant tota una serie d'actuacions 
que ha fet la Conselleria, és que és natural i és norma) 
que faci alguna cosa, és natural i és normal que si es 
fan reunions amb les distintes Comunitats Autonomes 
per tractar els temes de les toxicomanies, hi vagi qual
cú a assistir a aquesta reunió, igualment que si el Se
nat convoca totes les Comunitats Autonomes hi vagi la 
Conselleria. 

És ver, efectivament, que té un Centre d'Orientació 
i Diagnostic la Conselleria de Sanitat, pero no esta 
coordinat adequadament amb el Consell Insular de Ma
llorca, i no está coordinat adequadament amb l'A
juntament de Palma. És ver, voste ha dit que hi havia 
hagut 158 persones que havien passat per alla, pensem 
els casos d'heroinomans que hi ha a les nostres illes, 
3.000, que és el que representa aixo per part de la Con
selleria d'atenció. Pensem que també, i no és ara el 
moment, perque estaríem molt per discutir, i possible-

m ent ho haguem ele fer un altre dia, que l'orientació 
terapeutica que es dóna en aquest Centre d'Orientació 
i Diagnóstic, quan s'han el'enviar heroinomans a qual
que granja, és enviar-los a centres de "El Patriarca», 
voste mateix m'ha reconegut que havien enviat, em pa
reix que són, exactament 21 persones als centres de «El 
Patriarca» al Ilarg ele l'any passat; que vos te mateix 
no es va atrevir que «El Patriarca» dugués al Centre 
de «Ses Sitjoles», i per aixo s'ha retardat tant, perque 
clespres no ha esta t capac;: ele trabar uns substituts per 
dur aquest centre, i que, per tant, voste mateix, en el 
seu moment, i crec que és una cosa que s'esta genera
litzant a la resta de l'Estat, que s'ha d'anar molt alerta 
amb aquesta granges regides per «El Patriarca», que hi 
ha d'haver un control molt exhaustiu, perque en qual
que cas pot ser beneficiós, pero en molts de casos, les 
famílies i els interessats en el seu moment es queixen; 
pero no es tracta d'aixo, Sr. ConselIer, no es tracta ara 
de discutir sobre la política de toxicomanies, que jo 
he fet una breu introducció del tema, voste hi ha pro
funditzat, sinó que el tema que es tracta avui és veu
re si es crea aquest conveni marc, si es formalitza 
aquest conveni marc per part de la Conselleria de Sa
nitat i les distintes institucions. 

És ver que voste o el Sr. CarbonelI, com a Direc
tor del seu Centre d'Orientació i Diagnóstic de Toxico
manies, entren en contacte amb les institucions, i de
manen i els mostren papers, documentació respecte de 
convenis marcs bilaterals, pero també és ver que les 
distintes institucions Ji diuen, miri, Sr. Conseller, ens 
pareix bé, la línia no ens pareix malament, pero anem 
a fer un conveni marc que unifiqui la xarxa de les 
actuacions de totes les institucions. Perque és ver que 
cadascuna de les institucions, per separat, esta fent 
coses, i no és que siguin del tot dolentes, el que passa 
és que no s'aprofiten adequadament, perque aixo és un 
tema que el Sr. Conseller, persona que ha viatjat, per 
una altra banda, sabra que a tata Europa, de l'est o 
de l'oest, que ara esta de moda xerrar d'aquest tema, 
la problematica ele la drogadicció es fa de forma unifi
cada, hi ha uns protocols unifícats de tractament, i 
les ínstitucions es passen de qualque forma o es trans
meten els casos d'acord que cada institució tengui al 
mateix temp el servei adequat per al tipus de toxico
mania, el tipus de problematica social, perque sempre 
hi ha una problematica social que acompanya tot toxi
coman. 

Per tant, en aquesta unificació, en aquesta xarxa, 
s'han donat passes, ho puc reconeixer, per part de la 
ConseIleria, pero no s'ha arribat a donar la passa defi
nítiva, que és aquesta unificació. I, si no record mala
ment, Sr. ConseIler, el 15 del 2' del 84 es va aprovar al 
Parlament aquest tema, la necessitat de crear aquesta 
xarxa, i no s'ha creat, per tant, voste ha fet un camí, 
pero encara Ii falta molt per acabar aquest caITÚ, i 
cree que una fita important d'aquest camí és que hi 
hagués aquest conveni institucional, interinstitucional. 
Si voste esta d'acord afer convenis bilaterals, per que 
no fer un, conveni únic en el qual es marqui el xol de 
cadascuna de les institucions ,i tates les institucions 
que estiguin d'acord amb aquest conveni marc, que el 
firmin i, per tant, a partir d'aquí, comenc;:ar a elaborar, 
comen<;:ar afer feina, unificar criteris i aprofitaríem 
més, millar els diners de cada una de les institucions. 
Aixo seria important. 

Per tant, deixem-nos de rivalitats quant que si s'ha 

, 
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' fel .miHor O s'ha fet p itj'or, avui, i reconeixen~ que tal 
vega da m'he pogut passar ~uant al .que sena

t 
lad~a

loració de les seves actuaclOns, avUl ~s trac a un 
terna rnolt important, que ·no podem delxar de costa.t. 

F na serie de me os que estan aturats els convems a u , . 
bilaterals, que no avancen, voste. sap que no avancen 1 

que té ctificulLats p ¡'que es firmm per qualsevol de les 
altres insliLucións, pelo tant, anen~ ~. fer aquest .conve. 

. ap"overn avui aquesta P roposlclO no de Llel i, en nI, ' . . . 
poc temps, es podra terur aquesta xarxa umca. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té la paraula. 

EL SR. OLIVER CAPO: 
Gracies, Sr. Presielent. Primer de tot, li volia dir 

que en el Senat no varen convocar totes les Comuni· 
tats Autonomes , sinó només les que he dit; País Basc, 
Catalunya, Madrid i Balears . Sengon, jo, no és que no 
m'atrevís a posar allo de «El Patriarca», no és una qües· 
tió de gosadia o d'atreviment, senzillament de circums· 
tancies que, en aquells moments, per mor que varen 
sortir a la premsa i que es va posar en dubte la seva 
eficacia, vaig trobar que no era el millor mitja per 
donar tractament als drogadictes. Després, no és ver 
que jo hagí intentat fer convenis bilaterals més qm~ 
amb INSALUD, perque així esta previst al Pla Nacio·. 
nal de Drogues . A tots els altres hi ha hagut una gran 
acollida per fer aquesta Comissió 1nterinstitucional, i 
si voste m'hagués escoltat i s'hagués llegit el que Ii 
vaig enviar ¡'altre dia , el primer elels punts eliu que es 
contempla com a punt de partida la firma d'un conveni 
interinstitucional, jo no sé com li he ele dir, no vull fer 
convenis bilaterals, sinó institucionals. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Acabada la qüestió incidental, vol en intervenir els 

altres Grups? 
Pel Grup Regionalista de les IlIes té la paraula el 

Sr. Antoni Roses. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps ele deu minuts. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Gracies, Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. L'expo· 

sició de motius del Gmp Socialista, cavall de batalla 
o qüestió ele fons, eliu que és lamentable la incapacitat 
del Conseller de Sanitat, textualment, i demana que 
qu eeli fixa t el rol a jugar per cadascuna de les institu
cions. L'acusació, en, certa manera, és bastant forta, 
perque presumeix la incapacitat del Sr. ConseIler, i jo 
vull elir que he ele testimoniar, no en nom del Consell 
Insular de Mallorca, sinó des del Consell Insular de 
Mallorca, en nom elel llostre Grup, he de donar fe que 
jo. s'han realitzat diverses sessions de trebaIl, diverses 
converses, eliverses gestions, que esta n encaminades a 
formalitzar un conveni amb el C1M, és a dir per la nos· 
tra part constatam i vulI donar fe que és totalment 
ver, i és exacta l'exposició que ha fet el Sr. Conseller 
de Sanita t . 

Aques ta xarxa unificaela per al tractament de la 
toxicomania, de terminar aquest conveni marc interins· 
ti tucional pareix que s'esta desenvolupant, pareix que 
s'esta duent a terme, així ho veim nosaltres, ho veim 

nosaltres per les converses i les accions que ja han 
tengut lloc al CIM, al Consell Insular de Mallorca. 

Podran dir, pertura, que es podria haver fet amb 
una mica més de celeritat, amb un altre «modus ope· 
randi", aixo és sempre discutible, nosaltres creim que 
s'ha fet bé, pero aixo sí és discutible, pero també hem 
de tenir en compte que el tema és molt escabrós, molt 
problematic, espinós, és d'un gran impacte i transcen· 
dencia social, nosaltres, una vegada, quan dic nosaltres 
em referesc al Gmp Regionalista, ja vare ro fixar la nos· 
tra posició en el sentit, quan es va debatre aquí, que no 
només s'havia de parlar de toxicomanies, sinó també 
de la prevenció, de l'ús i consum ele droga, nosaltres 
varem dir que els tirs havien d'anar més bé encami
nats a la prevenció de l'ús de droga. El Sr. ConselIer 
ha exposat una serie el'accions que ha empreses i la 
gran problematica que contempla en dur endavant 
aques!a tasca, s'ha de realitzar un estudi epidemiologic 
per coneixer les necessitats reals, s'ha de preparar cor
rectament i adequadament el personal que ha ele dur 
endavant aquesta tasca, metges, assistents socials, ATS, 
ele., i, enelemés, s'hauria d'incloure també, no només 
l'ús de drogues dures o de drogues, sinó també de psi· 
co-farmacs, amfetamincs, tranquiHitzants, etc. 

En primer lloc, és la prevenció, després, detecció 
de casos, tractament i reinserció social. Nosaltres va· 
rem di!' també, i així ho diu també el Ministre de Sao 
nitat, Emest LIuch, en el proleg del fullet sobre el 
Pla Nacional damunt Dmgues, eliu que «quiero transo 
mitir una convicción profunda, la lucha contra el con· 
sumo de drogas tiene que basarse en la prevención, 
tanto individual como colectiva», i nosaltres hi estam 
totalment d'acord, s'ha de donar especial atenció a la 
prevenció de l'ús de drogues i, endemés creim en el 
fons que no és, nosaltres no donarem suport a aques· 
ta Proposició no de LIei, perque creim que s'esta fent 
aquesta tasca, pero creirn, volem deixar·ne constancia, 
que aquesta problematica és una especie, peritura l'ex· 

. pressió és massa dura, de «parcheo», pero la vertadera 
problematica s'hauria de fer amb un Pla de coordina
ció general a niveIl nacional, no regional. 

Bé, i és una miqueta curiós, vostes, senyors socia· 
listes, que tan preocupats estan, postura molt respec· 
table i loable, pero si continuam amb el proleg al text 
del Ministre de Sanit='lt Emest Lluch, que diu: «Sé que 
estamos obligados a dar una respuesta de choque» 
-«choque» amb cometes- «en el terreno asistencial 
y de represión del tráfico, porque todos lo percibimos 
como n ecesario ». Comenc~m per aquí, «represión del 
tráfico», jo, el que vu!l elir és que aciualment hi ha 
una gran !lacuna i g:-ans errors dins la Legislació Vi· 
gent en materia de consum i trafec de drogues, vist 
des el'un punt de vista Lie sanció penal i de sanció ad· 
ministrativa, és un gran error que vostes des de la 
Cambra Legislativa han comes, i crec que l'electorat els 
passara factura. Vostes, des ele la Cambri'_ Legislativa, 
Congrés de Diputats i Mi::1isteri de Justícia comencin, 
comencin per elonar fe ele les línies que el seu Minis· 
tre els diu que hamien de fer, una resposta, una re· 
pressió del trafec, peéqUe actualment la Legislació i la 
normativa són plenes d'errors. 

No em voldria haver desviat de la qüestió, m'he 
desviat pentura un:l miqueta, pero és que volia deixar 
constancia de la nostra pos tura i ele la 110stra posició 
en aquest aspecte del trafec, consum i ús ele drogues . 
Nosaltres creim que els trebaIls. de momento que ha 
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desenvolupat, la tasca que ha creat, que ha dut enda
vant el ConseIler de Sanitat és important, és positiva, 
nosaltres creim que, de moment, 110 es pot fer res, i, 
per tant, l'únic que feim és instar el Conseller de Sa
nitat que, tal vegada, amb una miqueta més de cele
ritat, si és possible, continul endavant en aquesta tasca. 

Per tant, el Grup Regionalista no donara suport a 
aquesta Proposició no de Llei del Grup Socialista. 

Gracies 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, per contradiccions té voste cinc minuts. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr. Rosas. Crec que, com ja he comentat en altres 

ocasions, voste no és UD expert en temes sanitaris, i, 
tal vega da, fa unes intervencions que qualcú Ji passa, 
una determinada documen tació que, tal vegada, des
prés no té temps de contrastar-la adequadament. En 
primer 110c, quant al que és, i entrant amb el darrer 
que voste ha dit, repressió del trafec de drogues mai, 
no tan soIs a Balears, i voste pot mirar les pagines 
deIs successos deIs nostres mitjans de comunicació deIs 
darrers mesos i al 11arg deIs darrers anys, no s'havia 
detengut tanta droga com la que s'ha detengut en 
aquests darrers anys, i a nivell estatal, ;gualmerlt, és 
a dir, l'atenció deIs gran s traficants de drogues que 
s'esta fent als darrers anys ha estat un tema molt im
portant, aixo es pot veure, no tenc ara les dades de 
les tones o deIs aplecs que s'han fet, pero ho podem 
veure, que de tant el que és el hachís o les drogues 
blanes com de drogues dures, el trafec s'esta atacant 
molt durament i crec que a Ba]ears, precisament, a]s 
darrers mesos hi ha hagut unes importants detencions 
i no fa massa setmanes que 'aixo va sortir als mitjans 
de comunicació. 

Quant al que és la Legislació , voste sap que es va 
fer una revisió, després d'ha\'er fet una primera revi
sió del Codi Penal al qual possiblement hi va haver 
qualque error, pero es va tornar a revisar. Per tant, la 
Legislació actual controla, cree, adequad2ment el tra
fec de droga, podríem dir, a nivells inferiors o a ni
veIls petits, que era la problematica que va sorgir a un 
determinat moment per una revisió que es va fer del 
Codi Penal. 

Per una altra banda, quan voste diu que hi ha ha
gut conversacions del Conseller amb distintes institu
cions, és ver que hi ha hagut aquestes conversacions, 
pero aquestes conversacions fa molt de temps que es
tan durant i que no han arribat a cap tipus de solució. 
Recordi voste, no sé si era voste o era el President del 
seu Grup, que va defensar també, d'acord amb nosal
tres, una proposició no de Llei a la qual es creava 
aquesta xarxa única, a principis del 1984. han passat 
dos anys, eh? i el cami, jo cree que és massa llarg 
perque no tenguem aquesta xarxa, i cree que el proble
ma ha estat per un tema de protagonisme de la Con
seIleria que ha volgut fer aquests convenis de forma 
bilateral. Sir. Conseller, jo he vist els convenís bilate
rals, jo he vist el conveni bilateral amb l'INSALUD, he 
vist el conveni bilateral amb el Consell Insular de Ma
llorca, he vist el conveni bilateral amb l'Ajuntament, 
he vist aquests documents, els documents, i eren tres 
convenis separats, tres convenis bilaterals, no un únic 
conveni. El Pla Territorial de Drogues, dE'1 qual el Sr. 
Conseller ha estat 'presumint més d'un any, perque el 

tenia fet, l'ha tet en els darrers mesos, i perque havia 
de contestar a una pregunta nostra, a una petició de 
documentació, i en aguest tema, igual que en qualse
vol altre, el Conseller de Sanitat actua així, quan nos
altres li demanam una documcntació o una petició de 
determinades coses, no ho té fet i ho <lcaba de fer, 
esta passant cantinuament. 

Per tant, jo el que hauría de dir és que, efectiva
ment, s'han fet coses, pero n'han deixat moltes per 
fer, i el que lament és que vaste, en aquest moment, 
digui que és a punt de firmar-se aquest conveni inter
institucional, no és ver, canee almanco dues institu
cions que n'o tenea intenció de firmar-lo si no és un 
umc convem, 1 que, per ara, no hi ha hagut cap tipus 
d'oferta per part de la Conselleria de Sanitat de fir
mar aquest conveni interinstitucional, les úniques re
lacions que hi ha hagut fa mesos era per firmar con
venis bilaterals 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Rosas, per contradiccions, cinc minuts. 

EL SR. ROSAS JUANEDA: 
Gracies, Sr. President. STo March, voste usa i abu

sa de la simple desquaIificació dient, vos te no sap de 
que parla o voste és un ignorant en la materia, ja fa 
un parell de vegades que voste utilitza aquests siste
mes, i la darrera vega da al Conseller d'Ordenació del 
Territori ( ... deficiencies de so ... ) sabia !legir i escriu
re. Una altra vegada, un Conseller del Govern també 
utilitzava aquesta simple ( ... deficiencies de so ... ) i el 
representant o Portaveu d'Esquerra Nacionalista el va 
cridar a l'orcire dient que qUÍ més qui manco sabia de 
que parlava en aquesta Cambra perque \·enia cleguda
ment informat. No utilitzi aquesta expressió perque el 
desqualifica a voste, sinó que utilitzi les deIs seus com
panys, brillants oradors tots, i no digu: simplement 
voste no sap de que parla. Esta usant i abusant el'aques
ta fórmula. 

Prou feina tenim tot5 nosaltres intentant c!esxifrar 
els missatges que voste ens llanc;:a en cJau des d'aquí, 
i una cosa és el que voste vol dir, l'altra el que diu i 
una tercera el que entenem que voste volia dir. Prou 
feina tenim tots els Diputa1s per interpretar tot el que 
voste ens diu aquí, que no hi ha qui I'entengui, Sr. 
March, les coses cIares. 

Parlant sobre el Pla Nacional sobre Drogues, aquí 
esta redactat, pero el Govem no l'ha aplicat encara, 
aquí esta redactat, i un Pla ambigu, sense forc;:a, sense 
impacte, donant unes línies generals, pero que no ten
dra cap efectivitat i que amb l'únic que compta és 
amb la tasca, amb la labor de les Comunitats Auto
nomes. 

Insistesc i em reafirm en tot el que he dit, i no 
ho tomaré a repetir, que en el Consell Insular de Ma
llorca donam fe que s'han fet sessions de treball, con
verses encaminades a elaborar un conveni marc entre 
diferents institucions, sabem de l'Ajuntament de Pal
ma i del Consell Insular de Mallorca, de les aItres no 
pue donar fe, pcrque no ho sé, i, per tant. per no aIlar
gar-me més, l'únic que vull dir és que em reafirm amb 
tota l'exposició que he fet abans. 

Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. . .. 
Sr. Conseller, té voste la paraula, pero em delxl 

dir q ue m'agradaría molt q ue ~'atenguessin V? tes, sem
e si és possible, a la cor1esla -parlamentaria. Te vos-

pr , " 1- 't ' d t te la parau la, r. conseller, ens 11111 aclO ,e emps. 

SR. OLIVER CAPó: 
Grades, Sr. President, jo crec que no he faltat a 

cap moment la octesia parlamentaria, pero crec qu~ 
sí hi ha fa ltat e l Sr. March qua n em tracIa de mentI
der. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Manuel Jaén té la paraula pel Grup Popular. 
Disposa d'un temps de deu minuts, 

EL SR. JAÉN PALACIO .: 
Gracias, Sr. Presidente. Es ólo para fijar la pos

tura del 'l'"LIPO Padrun ntar' io Popular. C nl'iesu públi
camente ao.le la Cámara que no oy ningún xperlo en 

1 tema d - las toxicomanía ', a pesar ele haber hecho 
un urso de Doc torado de drogas toxicomanía:, y 
espero qu no se me imponga ninguna peni encia, l1i 
escribir cien veces, «p rocura ré er un e p rlO ", e lC., 
eee., ctc. 

Pennítame, en segundo término, en CtlClnto a la Ex
po ición de m Uv , que Lampoco compartimos, ~na 
licencia li ter ria ele traducción, desde ,luego con VI. ta 
política, por supueslo, que sería la siguiente: «Han. pa· 
sado ca i tres años desde que el Conseller de Sallldad 
se ha hecho cargo ele la Comellería, y gra ¡as a todas 
sus afimlaciones y promesa , a la hora de hacer ba
lance en maleria de drogadicción, es muy rica, es loa
ble la capacidad del Con e ller para e laborar un Plan 
Territoria l de l tratamiento ele la Drogadicción". Podría 
hacer otra traducción, la itlver a, refiriéndome a l Mi
nisterio o a otras personas, pero no la haré por corte
sía parlamentaria. 

En tercer término, hemos visto que el Sr. Conse
lIer, yo no lo volveré a repetir, ha realizado hasta die
ciseis o diecisiete descripciones de las actuaciones que 
ha hecho en el tiempo que lleva al frente de la Con
selleria. 

Y, en uarlO y último té rmino, pues to qu la pos
tura del onseller, ex plicada suficien lemenle, e - de re
chazo a la Proposición el e Ley, ya que e n el conven io 
inlerinsLilu ional que é l propone, en el marco de esta 
Comisión d di'ler as ins liluc iones, la postu¡-a del Gru
po Popular es del rechazo más absoluto del tex.to de 
la Proposición no de Ley. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR, PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat . 
I passam, seguidament, a la votació. 1 deman a la 

Cambra, SI-es . i Srs. Diputats que es tiguin a tavor 
d'aquesta Proposició no de Llei, es volen posar drets, 
per favor? 

Poden seure, mol tes graCles. 
Sres. i Srs. Diputats que estiguin en contra d'aques

ta Proposició no de Llei, es volen posar drets, per 1'a
vor? 

Moltes gracies, poden seure. 

S'res. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

La proposició no de Llei ha tengut 22vots a fa
vor i 26 en contra. Per tant, queda rebutjada. 

IIl.-2) 
1 passam al darrer punt de l'Ordre del Dia. Secre

taria vol procedir a la lectura de la Proposició No de 
Llei, núm. 454, a la qual tampoc, sigui di1 de passada, 
no s'hi ha presentat cap es mena sis hores abans? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
"Practiques irregulars en les transmissions de ti

tularitat i d'ús de vivendes públiques. Les ocupacions 
de vivendes buides procedents de l'antiga «Obra Sin
dical del Hogar» al barri ciutada d'«Es Camp Redó» 
per part de famílies molt necessitades, a més de po
sar en evidencia l'abandó que el Govem ha vengut fent 
d'un camp de ge tió tan lmportan'l coro és el de la 
promoció d'habitalges públi~ per a ls seclors amb ma
jors nece s itals i difieultals economiques, ha posat 
tamb de l11anucst I'existencia u'un gran descontrol i 
de greus practiques irregulars en la lrasmissió i ten(~n
cia de les vivencles que la Comunitat Autónoma gestio
na. És per aixo que el Grup Parlamentari Socialista 
propasa al PIe del Parlament l'adopció elel següent 
aCOl-e1 : 

Proposició no de Llei: El Govern de la Comunitat 
Autónoma, en el termini de dos mesos, e~lViara al Par
lament per a la seva tramitació, d'acord amb l'article 
159 del Reglament Provisional, un informe exhaustiu 
sobre les situacions i conductes irregular:; qUe s'hagin 
donat amb la transmissió de titulari.tat i ús de les vi
vendes públiques amb regim de venda ajúrnada o d'ac
cés diferit a la propietat que gestiona la Comunitat 
Autónoma, aixÍ com una proposta de mesures a apli
car per donar-los justa solució». 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sra. Secretaria. 
Per defensar la Proposició no de Llei té la parau

la, en nom del Gnlp Parlamentari Socialista, el Sr. 
Joan Francesc Triay Llopis. 

Disposa, STo DiputaL, d'un temps de cleu minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Sres . i Srs. Diputats. Pro

curaré no abusar de la seva paciencia i del seu cansa
ment, que crec que en aquestes hores i després deIs 
escleveniments d'ahir, cree que ja comen~a a ser in
suportable. Per tant, faré el possible per posar conei
StO en la defensa, en la presentació el'aquesta Proposi
ció no de Llei. 

Fa apl-oximadament un mes va ser ilotícia clurant 
bastanLs de clíes scguits, continuats, el fet que en el 
barri de "Es Camp Reeló", unes famílies o unes perso
nes, amb autentic estat d,~ neecssitat o almanco aixo 
cal deduir ele les in[ormacions que supó~ que el Go
vern haura pogut cont¡-astaJ', van ocupar lmes viven des 
deshabitacles de gestió pública, de la Comunitat Auto
noma, i que van ser ocupacles, per tant, violentament, 
violant, amb la violencia imprescindible per pocler-hi 
entrar i que, per tant, no eren usades pels seus titu
lars. Aquests rets, la primera reflexió que ens penne
ten ele fer, és que, aquesta societat nostrJ, el'abundan
cia, e1'alt nivell ele renda per capita, de prosperitat en 
te¡-mes generals, amaga situacions de flagrant injustí
cia que només circumstancialment afloren. Situacions 
de real pobresa. situacions de greus carcncie~ socials, 
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d'insatisfacció total del principi constitucional que tot 
espanyol té dret a una vivenda digna, i que els poders 
públics estan compromesos a donar satisfacció a aquest 
dret fonamental. 

Pero aquests fets que es van produir crec que no 
representen si tuacions allbdes, sinó que represen ten 
una punta que destaca d'una situació submergida, per 
parlar d'una situació freqüent a les inlerpeHacions i 
proposicions d'avui, una siluació amagada d'irregulari
tats. D'irregularitats aquí on els titulars ele les viven
des, aquí on els beileficiaris realment no en fan ús 
i que, per tant són buides o són !logades o han estat 
transferides a aItres ciutadans. 

Existeixen, segons les dades que el Govern de la 
Comunitat Autonoma ha facilitat al Grup Parlamenta
ri Socialista o a aquest Diputat, i que, ,J bé són pro
pies, o bé han estat consultades a ajuntaments, o bé 
són resultats d'enquestes ele !'Institut de Promoció PÚ
blica de la Viven da, una estimació que a les Illes Ba
lears hi ha necessitats urgents, necessit8ts avaluades 
per infra-vivenda, per ruinól, etc., d'unes l.600 vivendes 
públiques. Vivendes que només poden ser cobertes per 
una acció pública deguda a les condicions d'origen de 
les famílies que les necessiten. La Comunitat Autóno
ma disposa d'un important pare de solan;, com també 
s'ha pogut constatar amb la documentació que el Go
vem, sol·licitada per via parlamentaria, ha facilitat, i 
que si bé és cert que es concentra fonamentalment al 
municipi de Palma. també és cert que al municipi de 
Palma s'hi concentren les més urgents i més importants 
necessitats en quantitat de vivenda pública. Unes 3.00U 
vivendes, si les dades del Govern són bones, permeten 
els solars propietat de la Comunitat que han estat trans
ferits pel Govern de l'Estat. 

1 creim que c1avant "aquestes' necessitals, davanl 
aquestes urgencies i amb aquest patrimoni de solars 
urbanitzats, la política del Govern és realment una po
lítica tímida i una política insatisfactoria, és el primer 
que volem dir per passar rapidament a la situació d'ir
regularitats ja espinzel!ada del que significa que el pare 
de vivendes, j no per responsabilitat directa del Go
vern de la Comunitat Autonoma, que tampoc no ha tin
gut, tal vegada, prou temps de fer-se amb la situació, 
i que realment és una situació que ve podrida de de
cades anteriors, perque el tema de viven da pública, de 
la "Obra Sindical del Hogar», de les aItres institucions 
de l'Estat del vel! regim, realment venien ja completa
ment deteriorades en els seus costums i en els seus 
habits d'ocupació. Pero la realitat és que hi ha uns ti
tulars, hi ha uns beneficiaris que tenen les vivendes 
assignades i que viuen a aItres viven des, perque viuen 
a aItres vivendes més bones que les que els han assig
nat, perque han superat la situació de necessitat que 
tenien quan les hi van assignar, si és que la tenien 
quan les hi van as signar, oue aquí hi ra Ulla ~1trq 

qüestió a investigar, més difícil ja amb el temps pas
sato 

És cIar que aixo és una injustícia que no pot ser 
tolerada, que realment el Govem ha de prendre les 
mesures necessaries per detectar totes aquestes situa
cions i per poder as signar ~mb justícia, poder as signar 
aquestes vivendes, de les escasses vivendes que té cons
truides, poder-les assignar a les famílies, a- les persones 
quCl més les necessiten. 

També han estat motiu de gran preocupació les 
acusacions que s'han fet, als mitjans de comunicació, 

que aquest trafec iHegal ele viven des pogués estar em
parat i promogut per qualque funcionari ele la Comu
nitat Autonoma, a canvi ele prestacions economiques 
iHegítimes. Les persones que en extrema necessitat ha
vien formulat aquestes acusacions i que ccupaven iHe
galment vivendes de la Comunitat Autónoma, a falta 
el'altre habitatge alternatiu, les varen retirar immedia
tament, i així va ser publicaL 1 varen explicar que les 
90 o 100,000 pts, que els havien demanat eren els costs 
de drets d'entrada i despeses d'establiment el'aquestes 
vivendes i no de cap ingrés irregular que pogués ser 
punible, 

Crec que el Parlament és el !loc aelequat per po
der dir amb llibertat i amb responsabilitat que la de
bilitat social i jurídica i la greu necessitat de vivenda 
ele les persones que, angoixades per l'amenac;:a d'expul
sió de les vivendes que ocupaven o que ocupen, irrita
des, realment desesperades, i que formulen una acusa
ció precisa amb noms i en xifres concretes i que, im
meeliatament, el sendema entren en raó, per dir-ho d'al
guna manera, i les retiren, crec, senyors del Govern, 
que com a mínim, mereixen que siguin degudament, 
seriosament investigats, 

Pero tampoc no podem passar per damunt la se
gona explicació, com és possible que encara estiguin 
vigents normes, si és que existeixen, ho desconec, que 
puguin fer que a famílies i a persones en situació ele 
dura marginació economica i social se'ls puguin exigir 
quantitats de 90 o de 100.000 pts" si a¡;.:o és aixÍ, en 
concepte deIs drets o de les taxes que siguin, per po
der donar soludó a la seva maxima urgencia de tenir 
un habitatge i de poder dormir en !loc cobert? 

Aquestes són les reflexions que ens duen, sense un 
gran afany de polemica amb el Govern, sinó més bé 
per col·laborar amb el Govern per resoldre, per posar 
cIaredat, transparencia i netedat en una situació que 
eH no ha creal, en la situació del que é" la gestió de 
les vivendes existents, altra cosa és encoratjar-Io per
que tengui una molt més dinamica política de viven
da per a les persones marginades, de nova vivenda, 
per tant, creim que facilitaríem aquesta labor del Go
vern, que la llimaríem amb forc;:a si el Parlament apro
vas aquesta Proposició, que el que suposa és que el 
Govern investigui per el! mateix, informi per el! mateix 
al Parlament de guines són aquestes situacions, ele 
quantes vivendes hi ha en aquesta situació, de quines 
són, per tant, les accions que s'han de prendre per so
lucionar l'abús que significa ser titulars de viven des 
que no s'utilitzin i, a la vegada. donar solució a aque
Iles famílies que les necessiten i que, fins i tot, en al
guns casos ja les ocupen, ¡que a<;o ho pugui dur al 
ParIament i aquí li puguem donar tot el suport parla
mentari. 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies , &r- Diputat , 
Pel Govern, té la paraula el ConseIler d'OrdenacÍó 

del Territori, Sr- Jeroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente, Sras , y Sres. Diputados. Si la Pro

posición nO de Ley del Sr. Triay se hubiese limitado 
al texto concreto de la proposición yo, en estos mo
mentos no habría salido aquí, y habría dicho simple 
y sencillamente que al Gobierno le parecía muy bien 
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la P.roposicióD Y hubiera pedido a lo~ Grupos Politi
cos que la apoyasen, no porque neceSJ le , de una, ma-

e a especi'al el apoyo del Parlamento para cwnphr 6 U 
n r , Gob' 1 l' , misión, ¡¡;reo que ,el Jem a c.~p e s lempre, smo 
porque 'en cualqu~er. casO, .~a pt!l1C10n del ~arlamento 
de que se le dé mformacJOJ1 obre cualqmera de 1 s 
actividades del Gobierno, es perfectamente legítima, y 
creo que debe ser ale dida directamente, in más trá-
mites. 

No obslanle, tanlo e l contclüdo del preámbulo 
como a lgunas de la reflexiolles que ha hecho e l Sr. 
Triay en voz a lta, reo que mer cen W1as mUllIDas pre
cisiones, muy corta, porque ya digo de antemano que 
la opinión del Gobierno es que esta Proposición no ele 
Ley merece: ser a,probada y n I ¡ene ningún inconve· 
niente en faci lif ar, i pucd en el plaz.o de dos meses, 
y si no, en e l que se pueJa, porque las diflculta clcs para 
conseguir eSLa info rmaci ' )1 son grande , y el 51". Triay 
lo sabe, facilitar la informad n so li ila 1< 

Lo que enLienclo que no es atIm i ibl e. y a epLo to
das la con ideracione ' obr , el gl"aVe problema dc la 
vivienda, y, erecLivamenl , e l problema de la vivienda 
es la punLa d e un iccb rg, de un iceberg de 1< ilua
ción económka de l pueblo espdiol , ele la qu evid 11-

lemen le no es re p n abl' 1", le biel11O, ni de la puno 
ta de l iceberg que repre nlan las vivi enua ni de la 
situación ele c ri is 'conóm,ica que en gen ral vive E'
paña, tampoco es responsable el Gobierno de esta Co
munidad. 

Lo que no puedo aceptar son dos afirmaciones ex
presas que contiene el" preámbulo del abandono que el 
Gobierno ha venido haciendo en un campo de ges tión 
como es el de la promoción de viviendas, y la existen· 
cia de un gran descontrol acompCl,ñado de las g!'aves 
prácticas irregulares en la transmisión y tenencia d~ 

viviendas. Por dos razones, el Gobierno no ha hecho, 
en absoluto, abandono del campo de gestión que es la 
promoción de viviendas, lo que pasa es que tiene unos 
recursos altamente limitados. En el ano 1984, cuando 
recibimos la transferencia en materia de viviendas, el 
Gobierno de la Nación había reservado en el Fondo de 
Compensación Interterritorial para inversión en pro
moción de viviendas 28 millones de pesetas. En el ano 
1985 se han invertido 528, exactamente 500 más, de los 
cuales ha habido que dedicar 378 a pagar deudas, fle
cos, liquidaciones , revisiones, etc., etc., procedentes del 
Ins tituto de la Promoción de la Vivienda y que debía 
haber satisfecho en anualidades anteriores y que no 
lo había hecho, 150 se han destinado a la promoción 
de nuevas viviendas, total, 528. En el aií.o 1986 existe 
una previsión, por parte del Gobierno, todo dependerá 
de en qué forma son aprobados los Presupues tos por 
esta Cámara, existe uha previsión de invertir 550 mi
llones de pesetas m ás. Quiero decir que la política del 
Gobierno no ha sido de abandono, dentro de sus limi
tadas posibilidades creo que ha dado un salto espec
tacular en lo que había invertido el IPPV, pero eviden
temente no llega a poder satisfacer en un plazo inme
diato las n ecesidades, que no sé yo realmente si son 
1.600, pero sí, sensiblemente creo que se puede acep
tar esta cifra ciada por los muestreos que efectuó en 
su elLa el IPPV, quizús como calificó un destacado com
pañero del Sr. Triay, él pedía unas previsiones serias, 
pero, bueno, son las únicas que tenemos v posiblemen
te sean bastante ajustadas a la realidad. 

En cuanto a que existe un gran descontrol, yo qui
siera explicar brevemente el la Cámara cómo se puede 

9 cómo no se puede controlar este parque de viviendas 
y esas transmisiones, esas prácticas irregulares en la 
transmisión, que tal como estaba dicho parecía que las 
prácticas irregulares se cometían dentro de la Conse
lleria, y parece que lo ha confirmado al relacionarlo 
con una supuesta denuncia contra la actuación de un 
funcionario, que tuvo que ser retirada inmediatamen
te, no porque entraran en razón, sino porque no po
dían demostrar tal acusación. Son dos cosas absoluta
mente diferentes que no tienen nada que ver la una con 
la otra. 

El parque de viviendas que tenemos en estos mo
mentos, el real. son 290, y digo real porque la verdad 
es que los solares de que disponemos r,o dan p ara 
3.000 viviendas, dan para 6.000 porque esas 3.000 no 
existen, tal como se nos han sido transferidos, son so
lares sin edificar. De modo que dice usted por dónde 
empezamos a poder controlar unas viviendas que ni si
quiera tienen existenc ia jurídica legal, son simplemen
te solares sin edificar en lo que se nos ha transferido. 
Esas viviendas provienen ele catorce o quince pmmo· 
ciones diferentes, de antigLieclad desde el año 50 has
ta el año 84, por regímenes diferentes, tanto de acce
so diferido a la propiedad como de venta directa v 
promovidas por la O-bra Sindical del HOQar Instit~t~ 
Nacional de la Vivienda e Instituto para la Promoción 
Pública de la Vivienda. Todas ellas con planes diferen
tes y en condiciones diferentes unas de Gtras. 

Evidentemente, las circunstancias personales de la 
gente que ocupa estas viviendas han ido cambiando con 
el tiempo, se van vaciando, se van adjudicando de nue
vo las que quedan vacias, tanto por renuncia directa 
de los titulares, como por los expedientes que constan
temente están efectuando de deshaucio, deshaucio ad
ministrativo por incumplimiento de las condiciones en 
que tienen adjudicacla la vivienda. Los expedientes son 
constantes, ya digo, en estos momentos, están ·iniciados 
dos expedientes, 110 hace mucho, bace aproximadamen
te un ai1o, culminaron trece expedientes más, de los 
cuales en nueve se consiguió el desalojo de la vivien
da y cuatro fueron sobreseidos, y ahora h,-:y otros cioce, 
pero yo, nada más, quiero elar un pequeno detalle, de 
estas viviendas que se vaciaron, se entregaron, a través 
de un convenio, once al Ayuntamiento de Palma, pre· 
cisamente para que con sus servicios de asistencia so
cial, mucho más completos que los nuestros, pudiese 
gestionar y controlar el uso ele estas viviendas, no en 
régimen de acceso diferido ni de venta, ni siquiera de 
alquiler, sino a precario para poder satisfacer ne
cesidades que en aquel momento tenía el Ayuntamien
to de Palma, urgentes, perentorias. de gente que estaba 
en la calle, y que se comprometió a llevar un sen ti
mi en to exhaustivo de cual era el uso que se daba a 
estas viviendas. Bien, parece ser que de estas once 
hay tres que ya se han traspasado de forma ilega l, que 
tengamos conocimien~o, posiblemente alguna más. Es 
decir, Sres . Diputados, que el control de estas vivien
das es muy difícil, es muy difícil porque las condicio
nes para poder demotrar que se incumple en las C011-

diciones en que han sido adiudicadas, que son que tiene 
que estar habitándola, que no tien e que estar en pro
piedad de otra vivienda, cte., son difícilmente demos
trables, en el momento en que se inicia el expediente 
y se le da un plazo, de acuerdo con la Ley del Proce
dimiento Adminis trativo, un plazo para que pueda 
hacer las alegaciones que crea pertinentes, en aquel 
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mismo momento la vivienda vuelve a ser ocupada y 
eso ha de poderse demostrar. 

Pero aún hay más, y yo tengo obligación de decir
lo en este Salón de Sesiones, porque es cierto, en 
otros tiempos se conseguía una colaboración de los 
propi os vecinos porque precisamen te los que los de
nunciaban aspiraban a ocupar esta vivienda que se 
había vaciado o que se había ocupado ilegalmente por 
gente que no tenía derecho a esta ocupación, el denun
ciante pensaba que podría conseguir la vivienda y había 
una gran colaboración por parte ele los vecinos . Hace 
unos cuantos años, anteriores al ele la transferencia, se 
organizó una Comisión, una Mesa para la Vivienda So
cial, que se llama, e~ la que con participación de dis
tintas entidades y organismos preocupados por la pro
blemática social de la vivienda, se hace una valoración 
de los méritos o ele las necesielades de las personas 
que aspiran a tener una vivienda, se les clasifica, y 
cuando se vacía una vivienda se le entrega al que, de 
acuerdo con el baremo prestableciclo, puede demostrar 
que tiene más necesidad de ella. Y, curiosamente, las 
personas que últimamente ocupan los primeros pues
tos de estas viviendas, y por eso se les han sido adju
dicadas, son gitanos. Desgraciadamente en la po
blación española todavía existe un racismo muy acen
drado y muy fuerte, y, desde que ocurre esto, los 
vecinos, generalmente, en lugar de colaborar, ellos mis
mos !apan, porque prefieren que sean ocupadas ile
galmente, como ha ocurrido en los últimos casos, pre
cisamente por gente que no estaba en la calle, según 
propia confesión, manifestada, y permítanme que por 
una vez haga referencia también a los medios de co
municación, manifestada por alguna de las últimas 
ocupantes, a través de la televisión, que vivía en una 
casa vecina, donde eran muchos de familia y la casa 
era muy pequeña y habiendo una vac}a la ocupó, no 
era gente que estuviese en la calle, los vecinos pre
fieren ocupar ellos directamente la vivienda que no de
nunciar la situación irregular admínistrativamente en 
que están, con el peligro ele que después sea adjudi
cada a unas personas de fuera del barrio, y quizás gi· 
tanos, porque demuestren que son las que más lo 
necesitan. 

Desde hace varios años se viene dando esta forma, 
que yo creo que és más correcta y más justa, y por 
eso la seguimos manteniendo, esta forma ele adjudicar 
las viviendas vacías, y desele entonces hemos dejado 
de contar con la colaboración de los vecinos y desde 
entonces el control se ha dificultado mucho más que 
antes. 

A raiz, precisamente, del problema planteado en 
«Es Camp Redó» se ha llegado a un acuerdo con el 
Ayuntamiento de Palma, con el Consell Insular y la 
Conselleria, y participación de las Asociaciones de Ve
cinos de los respectivos grupos para que, conjunta
mente, se haga una investigación con la colaboración 
precisamente de los vecinos, se haga una investigación 
para poner en claro todas y cada una de las situacio
nes irregulares que pueda haber y, por otra parte, que 
la adjudicación de estas viviendas no sea una cosa 
reservada, exclusivamente, a la Conselleria, sino que 
para darle la máxima trasparencia haya participación 
de estas otras instituciones oficiales y, además, de los 
propios vecinos afectados y de cualquier otra entidad 
ciudadana que, preocupada por este problema, quiera 
aportar su grano de colaboración para conseguir una 

solu ción más justa y más equitativa. Eso se va a exten
der, no sólo a «Es Camp Redó», sino que se va ha 
extender a todos los grupos de viviendas y, en defini
tiva, ele este trabajo va a salir esta información que 
se está pidiendo y q~le, evidentemente, vamos a faci
litar con mucho gusto al Parlamento, en el plazo, repi
to, ele dos meses, si es possible, quizás lamentándolo 
tenga que ser algo más largo, porque el trabajo es 
largo, es arduo y no se puede hacer de W1a forma, 
a tlavés ele un contrato, s ino que tiene que ser un tra
bajo de campo, meticuloso, de investigación individua· 
lizada, uno por uno, teniendo en cuenta las condicio
nes sociológicas de la gente que habita estas viviendas 
y de los que las rodean que son los que pueden facili
tar la información. 

Por eso yo brindo, evidentemente, el apoyo a esta 
Proposición no ele Ley, pero quiero advertir a la Cáma
ra, porque creo que es de justícia decirlo, que es 
muy difícil tener un control exhaustivo de este tipo de 
viviendas, no se ha tenido nunca, en épocas anteriores, 
y, en este momento, no dispone de él ninguna Comu
nidad Autónoma, todas se encuentran absolutamente 
con el mismo problema que tenemos nosotros. Y, por 
último quisiera, es marginal al respecto, la mención 
que ha hecho el Sr. Triay respecto de esta supuesta 
prevaricación de un funcionario de la Conselleria, eso 
no tiene nada que ver en absoluto con este tráfico de 
viviendas, las transmisiones irregulares que se han 
hecho son sin participación 'alguna, las que se hacen 
a través de la Conselleria son perfectamente regulares . 
Es decir, no tan sólo no se paga nada que no deba de 
pagarse, o por lo menos no se ha podido demostrar 
y no se ha mantenido esta acusación, el expediente 
se inició inmediatamente que hubo la acusación, y 
hubo que retirarlo, naturalmente, al retirarse la acu
sación, sino que no tiene nada que ver, absolutamente 
nada que ver. Las transmisiones irregulares que se 
hacen, algunas veces mediante pago al titular legítimo, 
otras veces sin pago, se hacen a espaldas, evidente
men te, de la COl1selleria . 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Triay, té voste la paraula. Disposa d'un temps 

de cinc minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President . Jo m'alegro que, amb les 

matisacions que sigui, el Govern coincideixi amb l'es
perit el'aquesta proposta i amb la voluntat d'aquesta 
proposta. Encara que no sigui objecte d'aquesta Pro
posició, pero com que esta aquest tema tractat en el 
preambul, sí vull manifestar que per a nosaltres la 
política de vivendes no és satisfactoria, que realment 
en aquests anys anteriors va continuar i va dur enda
vant iniciatives que ja va trabar encaminades, que ja 
existien, i que, per a l'any 86, en els Pressuposts que 
han estat retirats, nosaltres no vam considerar sufi
cient la dotació que hi havia per al capítol de viven
des. Pero bé, ac;ó no és ara el moment de discutir-ha ¡ 
~endrem oportunitat en un debat més general, de ti~ , 
pus económic, i dir que si el tema de les 3.000 viven des I 
en solars no és exacte, si és a90 el que he pogut enten- ~ 
dre, aQo és una informació que el Govern ens ha passat 
al Grup Parlamentari, demanada per via parlamenta-
r.ia, i que, per tant, si no és així, Ji agrairíem que l'es-
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menas, perque poguessim disposar de les dades més 
eiactes i m és acuradcs. 

, ' Que, per alt:ra pru.-t , tam!=>é m 'alegr? que l'exp~dient 
fos iniciat i que n0 hJ llagues cap motlu p er COlle nuar
lo, i que, per tant, ,en aquest cas, cal jnsistü~ que ,no 
es compren moIt be COlu, en casOS ele necesSltat, d ús 
d'aquesL tipu - d vivendes, hi pugui baver unes laxes 
o un dre t cl'ocupaci6 del primer es labliment o d'en
trada, del que sigui. que a rribin a la xifra de 90 6 
100,000 pesse tes , com S va dir, i no 511a desm ent ít, 
per tan t, en aq ucst Ca es l rae a de llevar aq ues t .tipus 
de dificultaL pCl'que famil ie l' alment, no ja modcstes, 
sinó dins la marginació i l'atur, que són les que nor
malment, en molts de casos, es traben amb el proble
ma d'aquest tipus de vivenda mínima, no tenguin cap 
tipus de dificultat. 

També dir que el descontrol és una realitat, com 
el Sr. Conscller rcconeix, altra cosa és que sigui difícil 
lluitar contra aquest descontrol, pero que el descontrol 
i el trafec de transmisions al títol que sigui per part 
deis titulars és real, i el fet que sigui general a tates les 
Comunitats no deixa de fer que sigui real i que sigui 
una ti-ista realitat que s'ha d'afrontar, perque si no, 
no sabem la inversió pública que feim en viven des a 
que la destinam, perque els qui apareixen són uns, i 
després resulta que viuen a al tres vivendes, i els que 
les utilitzen són uns altres que legalment no tenen cap 
relació amb aquesta ajuda que suposa dotar-los d'una 
vivenda digna. 

Per últim, en realitat, encara que sigui com a efec
te contrari, alegrar-me que la iHegalitat que suposa 
l'ocupació d'unes vivendes per part d'unes persones 
pugui desencadenar, com ha succelt en aquest cas, una 
dinamica que, amb la coHaboració de les diverses ins
titucions, pugui dur a clarificar i a controlar aquesta 
situació. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. SAIZ GOMILA: 

Sr. Presidente, muchas gracias por permitirme 
aclarar tres puntos que, al parecer, habían quedado 
oscuros en mi intervención anterior. 

El primero, respecto de la disponibilidad de sola
res, no rectifico, es correcta la información lo único 
que quería decir es que hay capacidad par~ 3.000 vi
viendas que ya están construidas, aunque no legalmen
te, y para otras 3.000 viviendas que se pueden cons
truir, o sea que no es que desvirtue la información, la 
confirmo, simplemente, la había ampliado, el proble
ma es de disponibilidades económicas que, como usted 
muy bien ha dicho, Sr. Triay, se tendrá que discutir en 
su momento cuando se discutan las inversiones del 
Presupuesto. 

En cuanto a' la necesidad de las personas que ten
gan accesO a una vivienda tengan que pagar una can
tidad inicial de entrada, yo quisiera distinguir que hay 
dos tipos de viviendas, yo creo que lo había dicho 
antes, pero quizás no me he expresado claramente, una 
cosa son las viviendas a las que se accede en régimen 
normal a esta propiedad, y otra cosa es el caso de la 
gente marginada, extremadamente marginada que no 
tiene ninguna .posibilidad de acceder ;- una vivienda, 
para esas, preCIsamente, pienso y está así en el progra-

ma de la Conselleria, y fue expuesto ante la Comi
sión del Parlamento, la intención es disponer de vi
viendas a precario, en las que puedan atenderse, en 
un régimen transitorio y temporal, esas personas que 
no pueden acceder a la vivienda, no ya a la vivienda en 
propiedad, por muy protegida que sea, ni siquiera a la 
vivienda en régimen de alquiler, ese régimen transito
rio es el que nosotros pensamos que podría ser mejor 
controlado a través de los servicios sociales de los dis
tintos ayuntamientos, no sólo el de Palma, y que por eso, 
el Consejo de Gobierno, en su día, aprobó un Decreto 
que permitía ese tipo de convenios con los Ayuntamien
tos, el primero de los cuales se suscribió con el Ayunta
miento de Palma, precisamente para tener un cierto 
«stock» de viviendas para satisfacer esas necesidades 
perentorias. El resto no, las que se adjudican es a 
gente que tiene acceso a una vivienda normal, en régi
men de acceso diferido, que son viviendas que, en su 
ma:yoría, tenían algo así como cuarenta años para pa
garlas, pero que llevan ya pagadas del orden de 20 ó 
25 años, y que, entonces, para ponerse al corriente y 
ponerse en el mismo régimen que las del resto del 
grupo, la gente cuando se le adjudica una de estas vi
viendas paga todo lo que ya le correspondía haber pa
gado, en algunos casos, las viviendas no se han deshau
ciado, sino que ha sido un señor que ha renunciado vo
luntariamente, a este señor que renuncia voluntaria
mente se le devuelve lo que ya había pagado en concep
to de amortización o de compra, no lo que pagan en 
concepto de gasto,s de administración o de gastos de co
munidad, sino en concepto de amortización de la vi
vienda, eso se le devuelve y, por lo tanto, tiene que 
pagarlo el nuevo adj udicatario, más las conexiones con 
las empresas de servicios, de agua, de electricidad, etc., 
que eso no tiene nada que ver con la Conselleria, son 
costos que tienen simplemente. Pero, que quede cons
tancia que son dos regímenes o dos situaciones abso
lutamente diferentes, el que tiene un acceso a la pro
piedad normal, como otro cualquiera, y el que está en 
una situación de extrema indigencia, que tiene dere
cho, constitucionalmente hablando, a otro tipo de pres-

tación distinta, que no es una vivienda en propiedad. 

Por último, en el tema de la necesitat de este con
trol, yo creo que he manifestado que sí, que es cierto 
que este control debe de hacerse, que es un problema 
generalizado, pero que eso no es excusa para que no 
se haga, entiendo que la ConseIleria ha dado los pasos 
necesarios para in~entar poner, en lo que se pueda, un 
control, pero quisiera manifestar que este descontrol, 
o este posible descontrol, no tiene nada que ver con 
el destino de la inversión que estamos haciendo en 
estos momentos en promoCIón de v'íviendas, son vivien
elas completamente diferentes, en estos momentos ya el 
régimen de las viviendas que sc construyen hoy en día 
no es de acceso diferido a la propiedad, es una venta 
aplazada, simplemente, pero la titularidad de las vivien
das, desde el primer momento, pasa a ser e1el adjudica
tario que ticne derecho a hacer de ella, dentro de cier
tas limitaciones, comprarla, venderla, transferirla, alqui
larla, etc. O sea que la situación es absolutamente di
ferente de las nuevas inversiones que se hacen en estos 
momentos al problema que se plantea con esLas pro
mociones antiguas. 

Muchas gracias. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els aItres Grups Polítics? 
Pel Grup Esquerra Nacionalista, té la paraula el 

Sr. López Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr.President. Ho raré de d'aqucsL escó, 

·perque cl17j llamcnl la proposta obviam nt ha de tro
bar 1 Uf o n de tot els Grups PolHic , és la no tra 
impr ss ió , per0 110 voldl"iem de ixar e dir que pelo a 
Esquerra Nacionalis ta aq le lIma de I'accés a la vi
v n la, preci amen 1, a p rs oe que es troben margi
nades i rebulja les din e l sistema socia) en que vivim, 
Lrcmcnelament injus t, és una de les o s que rOL el -
nar raó de ser i profunditat a una labor de govern en 
materia urbanística i de viven da. En conseqüencia, nos
alLres pensam que sí que és ben hora ja que aquest 
Govern, liberal, conservador, tengui una política que 
pcnneti la conservació d'aqucs 1.es vivendes que es tro
ben, el'altra banda, en un estat de precarietat gairebé 

< b lula , j a ixcqui é'lmb c riteri - de libcrnlilat noves vi· 
vende , precisamenl. si [a Ca lla, no desLinaot tanls de 
di ner ap él altres aCluacions, que són el 'gud , en 
g ra n pm"l, a ['estafa i a la mal" r ació que urban itza
cions feles n el 1I room· n , ara obliguen a plons de 
sanejament integral i aItres actuacions que també su
posen quantitats de milions de pessetes de ... públic .. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Se Rosas, té voste la paraula. Disposa de deu 

minuts. 

EL SR. ROSAS JUANEDA: 
Sí, Sr. President, gracies. El grup Regionalista do

n ara suport a aquesta Proposició no de L1ei del Grup 
Socialista. Estam d'acord amb tota l'exposició que ha 

fet el Sr. Triay i també el Sr. López Casasnovas, q~ 
l'estat d'aquestes vivendes, tant contractualment corn 
constructivament, és lamentable, cosa que obligara a 
un increment de partides destinades a millorar la qua
litat d'aquestes vivendes, i, com ha dit el Sr. Triay, hi 
havia en el Pressuposts una partida inicial de 33 mi. 
!ions i busques de pesseLes destinada a dignificar aques
tes vivendes, partida que consideram que és petita, tál 
com el Sr. Triay ha dilo També volcm fel' constar, no 
per rompre una Il an~a a favor del Govern, pero que 
lampoe no és imputable él aque l Govern I'e taL actual 
o, a lmen • la tOlalilat le " tal lamentab le actual d'a
que "te vivendc, ja qu la gcs lió de ]'Administració 
Central va ser clarament deficient i, per suposat, cor
respon, aixo sí, a aquest Govern solventar aquest pro
blema. 

En parejx moll b ~ que es faci aquest informe 
exhau. liu per delec tar les irregularitat, i crcim, arnés, 
que aquc La 1'1"0)10 !a és numés un punl de partida per 
fer un ill[Ol"me m és profund, més exhaustiu tant socio
logic com constructiu per dignificar i millorar la quali
tat d'aquestes vivendes. 

Res més i gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies . 

No havent·hi més intervencions, passarem a la vo
tació. Record a la Cambra que, com és logic, el que és 
objecte de votació és la Proposició no de Llei propia
ment dita, el text disposi!iu. 

En conseqüencia, deman a la Cambra, Sres. i Srs. 
Diplltats que votin a favor d'aquesta Proposició no de 
Llei, es; volen posar dl-ets per favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 
Anuncii als Srs. Diputats que el proxim PIe tendra 

lloc, si Déll ho vol, el proper dia 20. 
. Moltes gracies ibones tardes. 
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