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SUMARI 

I.-PrestaciÓ de promesa o jurament del nou Diputat. 

lI.-Preguntes: 
1) R.G.E. núm. 1568/86, presentada pel Diputat Sr. J. Francesc Triay Llopis, amb la formulació se

güent: 
,,¿Quan remetra el Govern al Parlament l'informe sobre situacions irregulars en la titularitat de vi
vendes públiques i la proposta de mesures COrrectores?». 

2) R.G.E. núm. 1534/86, presentada pel Diputat Sr. Josep Moll Marques, amb la formulació següent: 
«¿Quina empresa va realitzar l'estudi-informe sobre T.V., Radio Cadel1a i R.N.E. a les Illes Ralears 
i que fou finanyat amb carrec a Presidencia?». 

3) R.G.E. núm. 1535/86, presentada pel Diputat Sr. Josep Alfonso Villanueva, amb la formulació se
giient: 
«¿Quan presentara el Conseller d'Indústria el PZa d'Indllstrialització del sector del cal{:at?". 
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4) R.G.E. núm. 1545/86, presentada pel 'Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, amb la formulació se
güent: 
«¿Com es troba en aquests moments 'la tasca de catalogació en els museus dependents del Covern 
de la C.A., amb quin personal compten per a la restauració, i amb quin tipus de contractació?». 

5) R.C.E. núm. 1536/86, presentada pel Diputat Sr. Josep Alfonso l1tllanueva, amb la formulació se-
güent: . 
«¿ Pensa el Govern presentar qualque dia al Parlament el Pla de Desenvolupament Regional, del 
qual tanta publicitat fa?» . 

6) R.C.E. núm. 1547/86, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, amb la formulació se· 
güent: 
«¿Quan pensa el Covern de la c.A. posar en marxa el Museu Monografic de Pollentia en compli
m ent del conveni entre el Covern de la C.A. i l'Ajuntament d'Alcúdia?». 

llI.-Moció: 
1) R.C.E. núm. 1587186, presentada pel Crup Parlamenlari Esquerra Nacionalista (PSM), subsegüent 

a la InterpeHació R.C.E. núm. 1454/86, relativa al captenimeY/t del Covern de les Illes Balears en 
materia d'ensenyament de la llengua i cultura de les lIles Balears. 

IV.-InterpeUació: 
1) R.C.E. núm. 1473/86, presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a la 

política del Covern Autónom en materia d'inc,endis i repoblació forestal. 

l1.-Proposicions no de Llei: 
1) R.C.E. núm. 1476/86, presentada pel Crup parlamentari Socialista, relativa a la candidatura de ['es

criptor Josep Vicenq Foix per al Premi Nobel de Literatura del 1986. 
2) R .C.E. núm. 1449186, presentada pel Crup Parlam enta ri Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a 

la creació d'una comissió Interinsular Paritaria. 
3) R.C.E. núm. 1450186, presentada peZ Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) , relativa a les 

subvencions del Covern en materia de cultura i ;oventut. 

EL SR. PRESIDENT: 
Guardin silenci. Comenc;am la Sessió. 
Bones tardes. 

amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Cons
titució com a norma fonamental de l'Estat, així com 
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears? 

1.-) 
El primer punt de l'Ordre del Dia és la presa de 

possessió i jurament o promesa del Diputat César Her
nández Soto. 

Sra. Secretaria vol procedir al Dictamen de la Co
missió de l'Estatut deIs Diputats. 
LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 

«Informe del PIe de la Cambra que es formula 
pe l ' part de la Comissió de l'Estatut de Diputats, do
nant compliment a I'establert a }'article 21 del Regla
ment del Parlament de les Illes Balears. Senyors, ha
vent estat pre cotad.! a l'Oficialia Major de la Calubra 
la credencial corresponent i atesa la dec1aració formu
lada pe! Sr. César Hernández S,oto, a que fa referen
cia t'apartat 2n de l'article 7e de l Reglamenl de la 
Cambra, vists els articles 67.1 i 70 de la Consti lució 
Espanyola j la Llei Orgaoica 5/1985, de 19 de juny, del 
Regim Electoral Ger.eral, aquesta Comi si6 resol d'in
formar a la Cambra que el Sr. César I-Iernández Soto 
no és subjectc de cap tipus d'incompatibilitat per a 
l'exercici del carrec de Diputat del Parlament de les 
Illes Balears. Palma, a quinze d'octubre del mil nou
cents vuitanta-sis». 

EL SR. PRESIDENT: 
Jurau o prometeu, per la vostra consciencia i pel 

vostre honor, de complir fidelment les obligacions del 
carrec de Diputat al Parlament de les Illes Balears, 

EL SR. HERNANDEZ SOTO: 
Prometo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Podeu prendre lloc al vostre escó. 

EL SR. HERNANDEZ SOTO: 
Gracias. 

EL R. PR ESIDENT: 
Sr. Jauro , per favor, podrien guardar s ilenci? 
ntusmssims Sr . Diputats, els Grups Parlamenta· 

ris del Parlamenl de les li le Balears, Grup Popular, 
Sociali ta , Regionalista de les Dles ¡Esquerra acio· 
na lis ta-PSM, presenten conjuntaOlcnt a la consideradó 
ele la Cambra per ti la seva aprovació, si pertoca, l¡l 
proposta d'acord següent: 

« El Parlament de les Illes Balears, reunit en seS
sió plenada d'avui, dia quinze d'octubr del mil (lOU' 

cents v1.Jitanta-sis , aCOl'da i manifesta el seu uport una· 
nime a la candidatura ele la dutat de Barcelona com 
a Seu de Is Iocs Olímpics 1992. i, així mateix. aCOl-da 
de lran metre-ho al Comite OJímpic In ternacional», 
Palma de Mallorca, a quinze d'octubre del mil nOU-

cent vuitant a-s is». 
La "pr p ta era ignada pel Grup Parlamenta

ri P pular, en el seu cas, pel Sr. Cosme Vidal i Juan, 
pel Grup Pa.rlamentan Socialista, pel Sr. Francesc 

s 
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Triay i Llopis, pel Grup Parlamentari Regionalista de 
les Illes, pel Sr. Jeroni Albertí i Picornell, i pel Grup 
Parlamentari Esquerra Nacionalista, pel Sr. Sebastül 
Serra i Busquets. 

Ho aprova la Cambra? Si les Sres. i Srs. Diputats 
estan d'acord, es vol en posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 

11.-1) 
El punt segiient és el relatiu a Preguntes. Tracta-

rem, en primer lloc. la que va tenir entrada en el Re
gistre General amb el número 1568, i que la formula 
el Diputat Sr. Francesc Triay Llopis i que demana el 
següent: Quan remetra el Govem al Parlament l'infor
me sobre situacions irregulars en la titularitat de vi
vendes públiques i la proposta de mesures correcto
res? 

Té la paraula el Diputat Sr. J oan Francesc Triay i 
Llopis. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. La pregunta que formul al 

Govern és en relació amb l'acord pres per tots els 
Grups Parlamentaris, per unanimitat del Pie del Par
lament dia 13 de mare; passat, en relació a les situa
eions irregulars que es va confirmar d Hant el debat 
que existien en relació amb la titulaTltat i ÚS de vi
vendes públiques que administra la Comunitat Auto
noma i sobre les mesures correctores a aplicar per es
menar les deficiencies i situacions injustes existen1s. 
Aquest acord es va prendre en el sentit que, en d<5s 
mesos, el Govern presentaria al Parlament aquest in
forme, ja el Conseller va fer coneixer, a pesar del vot 
favorable del seu Grup que dos mesos li serien curts, 
ja n'hem passat alguns més, i voldríem saber en quin 
estat es troba aquest estudio 

EL SR. PRESIDENT: 
El ' Sr. Conseller d'Ordenació del Territori té la pa· 

raula. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. President. Sr. Triay, jo voldria confirmar, 

com voste molt bé ha dit, les dificultats per fer 
aquest estudi, que ja varen ser exposades en el seu 
moment, i l'únic que li pue dir en aquests moments, 
assegurar, és que s'esta fent feina amb tota la in ten si
tat que pot el nostre equip disponible i les coHabora
cions que hem demanat i que, en certa forma, hem ob
tingut d'altres institucions interessades en el tema, 
pero que les dificultats ens h<111 impedit fins ara po
der presentar aquest informe. Jo no voldria assegurar 
un termini en aque<:ts moments, perque després he de 
lamentar, alguna vegada m'ha ocorregut, haver de lamen
tar no haver complit aquest termini, pero intentam 
que dins aquest període parlamentari es pugui donar 
aquesta informació. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
. Sí, Sr. President. Bé, de dos meso s n'han passat 
Ja set, ara sembla que no hi pot haver cap compromís 
abans del final d'aquesta Legislatura, cree que, efecti
~ament, no hi ha dubte que deu ser laboriós fer aquest 
Inventari de situacions irregulars, pero també hem de 
tenir en compte la urgencia del problema, la urgencia 
tant de resolclre en justícia les vi\'encles dcsocupades, 
que són part del patrimoni públlc i, per tant, no col-

laboren a resoldre problemes greus, problemes greus 
importants de marginació, com també la urgencia en 
resoldre les situacions de famílies que, en situacions, 
no hi ha dubte que iHegals o extralegals, ocupen vi
vendes que no eren utilitzades pels seus titulars o que 
paguen lloguers a uns titulars que no tenen dret ni a 
cobrar-los ni a cedir a cap altra persona l'ús d'aques
ta viven da pública. Jo li agrairia alguna precisió més, 
voldríem saber qui esta fent feina, exactament, quines 
són aquestes institucions que ha esmentat que fan fei
na en aquest estudi i, realment, alguna precisió més 
concreta que no sigui la d'un any i mig, que sembla 
que és el termini que el President, perdó, que el Sr. 
Conseller d'Obres Públiques es pren per donar satis
facció a una resolució del Parlament que eH i el seu 
grup van admetre en dos mesos. 

Moltes gracies. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracies, Sr. President. Sr. TriélY, per ventura jo 

m'he expressat malament, crec que no he dit durant 
aquesta Legislatura, sinó durant aquest període parla
mentari o, almanco, aixo volía dir, per tant, no és un 
any i migo En tot cas, hi estan coHaborant, a més del 
mateix personal del servei de vivendes de la Conselle
ria, hi intervenen associacions de ve'ins, gnlps de ve'ins 
afectats, Caritas, Ajuntament de Palma i Consell In
sular de Mallorca. Evidentment, el termini és llarg, no 
s'esta complint el termini de dos mesos, pero pot te
nir la seguretat, i voste ho sap perfectament, que mol
tes vegades la voluntat política va per davant de la rea
litat, del funcÍonament d'una estructura administrati
va que encara esta anterior d'organització. 

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

Diputat. 

11.-2) 
La Pregunta següent la formula el Diputat Sr. Jo

sep Moll i Marques, que demana al Govem quina em
preS'a va realitzar l'estudi-informe sobre Televisió, Ra
dio Cadena i Radio Nacional d'Espanya a les Illes Ba
lears i que fou finan<;at amb carrec a la Presidencia. 

Té la paraula el Diputat Sr. Josep Moll i Marques. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Moltes gracies, Sr. President. Jo voldria fer notar 

que 8.questa Pregunta és reiteració d'una que vaig pre
sentar per escrit, i que, per tant, l'he presentada de
manant resposta oral perque consider que el Govern 
faria bé d'haver reconsiderat la seva actitud entre la 
resposta que em V'l donar per escrit i la celebració 
d'aquest Fle d'i'tvui. Aquest és el motiu que jo reiteri 
la pregunta, per tant es tracta de saber si efectiva
ment han reconsiderat la seva actitud i em valen do
nar resposta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Vice-president del Govern, té la paraula. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sí, moltes gracies, President. Tal com ha dit el re

presentant del Grup Socialista és una reitera ció i jo 
també he de reiterar la contestació, pero en aquest cas 
per fer, fin s i tot, una explicació sobre aguest tema. 
Voste sap que el Consell Assessor de Radio Televisió 
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Espanyola es va crear per Ll ei, que és un organisme 
que té J'obligació, i aro ha determina l.'article Se, 
com a funció específica, fer un esludi del seguiment 
sobre Radio TeJevis ió Espanyola a Balears i d 'clabo
rar una Memoria recollint tots els acords adoptats i 
presentar-la al Parlam n t., a~o és una de les [uncions 
que fa aquest Consell A sessor. En el moment que es 
va encan"egar aquest estudi el va encarregar el Con
sell A essor de Radio Televisió Espanyola, i e l Govern 
l'únic q ue va fer va ser el pagamcnL previa interven
ció de totes les factures, la respollsabilitaL és del Con
seU Asses~or, esta Lolallnent correcte quant a interven
ció ele les faclur s, i vos tes tenen representanls del 
seu GrLlp din el Consen A sessor que els p den infor
mar. No és una competenc ia del GOVCl11 donar el nom 
d'aquesta empresa. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracies, Sr. President. Bé jo voldría dír que reco

oee, de pr,incipi, el dret de tot Govem de mantellir 
eertcs in formac ions a un niveU de secret, no el r · co
nei "n lots e ls grup d'oposici6 per toL, pero jo el re-
onee en qualsevol cas, ara bé, em reconcixeran quc 

el que no altres bem demanat no té res a veure Di és 
comparable al famas Memodlnc1um de I'OTAN, jo ree 
que ague la é una informació, la infonnació que le
manam, que é' eLcmentalíssima per exereir la funció 
de control de l 'Executiu t, I el' tant, j he de dcmanar 
al Govern si és conscient que amb aquesta actitud est 
amagant al Parlament lll1a informadó, repetesc, essen
cia! per exercir la funci6 de control del Govern. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Indiscutiblement, jo no he tret el lema de l'OTAN 

ni h1 faré C:1.p aHusió, l'únic que li he de manifestar i 
reiterar una vegada més és que aque t esl'ud i no el va 
enc<lrregar el Govern de la Comunitat ALLtC)l10ma, el va 
ncarregar un organisme que és el Consell Assessor de 

Raeli Tclevisí6 Espauyola, on bi són repre. entats tOl 
eIs Grups ParIamentaris, tots els grups polílics en pro
porció aJs seus cscons, i que, per tant, tots els grup' 
polítícs que són represenlals din aquesl Consell As
sessor tenen la ínformació puntual que, en aqucsL ca , 
eí Go em ('únie que es va lim itar a fe!", perque el Con
s 11 Assessor no tenia encara pI' supost propi, va el' 
paga¡-. financ;ar aquest estudi micjaJ193nt una partida dc 
'Pres idencia, res mé ; l'estudi el va encarr gar el 0\1-
sel[ s e or i n aquest moment, engua ny, que el 011-

ell sesSOr té pr ssupost propi, que ve donat vía Prc • 
suposts Generals el la C01nuJlitat Aul.c)noma, el Consell 
Asscssor fara els seus e tudís, sense que el Govem hi 
intervcl1glJi per res. Aquest és el senti t. Per lant, la 
pregunta s'ha de dirigir al Consell Assessol', a ls seu 
membrcs i als seus representants. No és un tema que 
pertoqu i dire tameJlt al GOVern de la omun itat Au
lo,norna llaver de donar quina és aques ta empresa. 

Gracies. 

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

Sr. Diputat. 

11.-3) 
La pregunta segiient la formula el Diputat Josep 

Alfonso i Villanueva i demana quan presentara el Con
seller d'Indústria el Pla d'Industrialització del sector 
del calc;at? 

Té la paraula el Diputat Josep Alfonso 
nueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANÚEVA: 

Villa-

Sí, Sr. President, Srs. Diputats. Sr. Conseller, ti 
hem de di]', n primer lloc, que vos te ens ha Uiul'at 
una do umeotació que estudia o que pre enta, amb 
earacter privat als Gr ups Polities, pero que, de lotes 
mane res , aquest Pla de Reinelustrialització. De totes 
maneres la pregunta és adient, perque del que es trae
ta, com voste ha di moltes vegaeles aquí és que aquest 
Pla es debali aquÍ, en aquest PIe o en Comissió, per 
poder fer les proposicioDS crHiques, eLe., que des de 
les distintes ptique poHtiques es fan . Per tant, sí que 
ti volem demanar, si en ho pot contestar, i no fer 
com ha acabat de fer el Vice-president del Govern, 
quan pensa presentar aquest Pla. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sr. President. Li tornara a contestar el Vice-presi

dent. Aquest Pla es presentara divendres d'aquesta set
mana. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Molt agrail, Sr. Vice-president. La pregunta anava 

al Censeller d'Indústria, pero és exactament igual qui 
l a contesta, le tot.e,> maneres, sí volíem dir una co a. 
Com a Grup estero contents que es presenti el Pla, 
om a Grup ·s tam contellts que s 'bagi feL un PIa, com 

a Crup e lam mol t descant nL que abans qu el, Di
putats d'aques t Parlament ho- apiguen, ho hagi sabul 
tota Je pobJ.aciÓ d'nqueste illes. R s més. 

1I.-4) 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la pregunta següent, que formula el Di

putat Sr. S bas tia Sena i Blv.>quets i demana com es 
troba en aqu.esls mom nLs la tasca de catalogació en 
els mus ' us dependen ts del Govem de la Comunitat 
Autonoma, amb quin personal compten per a la res
tauració i amb quin tipus de contractació. 

Té la paraula el Diputat Sebastia Serra i Bus
quets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Pensam que la pregunta 

és molt, molt concreta i, ele fet, pensam que obeeix a 
tota una serie d'iniciatives que .ia s'havien debatut en 
aquest Parlament fa temps i preocupacions, crec que 
mantengudes per tots els Grups Parlamentaris, per 
tant esperam la resposta concreta i puntual. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Conseller d'Educació Cultura té 'la pa-

raula. 

E SR. GILET GIRART: 
Sí. gracies. r. Presidenl. Els inventad, es troben 

al dia i es vénen publicant . E ls treball de catalogaci6 
lambé es véncn rea Ji tzant, encara que eria n ·eessaIÍ 
augmcntar el p r ana l ele tinat a aque ta funcjó . Ailtí, 
en el Museu de Mallorca hi ha un restaurador en plan
till a, contractat la1 oral, i oTacies a un conveni de 
l' EM de i mesos, d'una durada de sis mesas, hí 
ha dos res tauradors per a l tractament de material ar
qucológic. El Museu de Menorca té una proble.matica 
UL1 po diferent als a ltres, ja que no té dotacions pres-

E 
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supostaries per a les transferencies, hi ha necessitat 
d'una pl<l!~a de restaurador, en plantilla. La cafalogació 
del material d'excavacions arqueologiques es realitza, 
pero lentament. Fruit del convenÍ amb l'INEM s'han 
pogut contractar vuit peons per a treballs diversos. Al 
Museu Arqueologic d'Eivissa, els trebails de catalogació 
també es vénen realitzant, crec que hem de dir, amb 
certa lentitud. Amb el conveni amb 1'lNEM s'han con
tractat quatre tecnics de grau mitjil restauradors i un 
dibuixant, tots ells personal eventual per un maxim de 
sis mesos. 1, quant a l'excavació de la necropolis del 
Puig deis Molins, hi ha, són sis les persones contracta
des a temps parcial per a realització de treballs diver
sos. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
No troba, Sr. Conseller, que existeix en totes aques

tes coses un retard considerable i que, al mateix temps, 
estaría bé que als Pressuposts d'aquesta Comunitat 
Autonom'l hi hagués una previsió suficient per a 
aquests tipus de feiLes, importants culturalment, pero 
també tenint en cOlnpte l'atur que existeix en els sec
tors de professionals que estudien aquestes coses? 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Evidentment, a la pri

mera part de la pregunta, té raó, ara, quant al tema 
de 1'atur, nosaltres cotenem que els convenis de l'INEM 
precisament van a solucionar aquest problema parcial
ment, naturalment. 

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

b 

Diputat. 

n.-S) 
Passam a la pregunta següent, que la formula el 

Diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva. Demana «pen
sa el Govern presentar qualque dia al Parlament el 
Pla de Desenvolupament Regional del qual tanta publi
citat fa?» 

Té la paraUla el ' Diputat Sr. J osep Alfonso i Villa
nueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Senyors del Govern, aquest tema 

del Pla de Desenvolupament Regional ja pareix el tor
rent de Na Borges, que quan plou s'omple i a l'estiu 
pare ix que desapareix i no existeix més que una espe
cie de síquia, perqu~ resulta que un poc abans de plou
re fort, el Vice-president del Govern va cantar les ala
bances d'un Pla d" Desenvolupament Regional, del 
qual fa dos anys en sentim parlar, pero només en sen
tim parlar, que sabem, perque cm pareix que ho deuen 
saber ja fin s i tot els aHots de parvulari, que el Go
vern maneja pels seus despatxos, i resulta que el Par
lament de les Illes Balears, que en definitiva l'ha 
d'aprovar, que té UD2 resolució o una moció aprovada 
dient que es presentara, no l'ha visto Ja sé que el Con
seller d'Economia em va contestar a aquesta mateixa 
pregunta, i perdonill que la faci, pero ja és hora que 
el presentin, que mcntre no hi hagués un pla de finan
c;ació no es presentaria, ara em duc, qued espantat, 
perque ens han dit que divendres es presenta el Pla del 
Cal<;at, i estam con~ents, i no sabem si hi ha el Pla de 
Finan<;ació, o és que es presentaran plans sectorial s i 
no el Pla global perque tenguem aquesta visió total del 

que pensa fer, no aquest Govem, el Govem que sigui, 
en el seu moment, amb ¡'economia el'aquestes illes. Li 
demanaríem, Sr. Vice-president, perque aixo si que ana
va a voste, perque les dec1aracions darreres sobre 
aquest Pla eren seves, si pensen presentar, abans de 
saber la finan~ació global de l'Estat, que potser que 
no s'arribi a saber bé mai, perque cada any varia, 
aquest Pla de Desenvolupament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Vice-president, té la paraula. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. Presid-ent. La contesta és la mateixa 

que abans. Pensam presentar aquest Pla divendres, 
perque si hem d'estar a l'espera que es resolgui el 
tema de la finan<;asió, tal ~vegada no el presentaríem. 
Per tant, aquest Pla es presentara divenclres, indepen
dentment que el retard no hagi estat causa nostra, 
sinó que hagi estat causa de I'Administració Central 
que no s'ha definit en la finan~ació i que, per tant, no 
el podien presentar, pero el presentarem exactament 
igual sense quantificar la finan<;ació. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. Vice-president. Jo que ten e una de les feines 

en aquest Parlament, que és mirar els Pressuposts, 
cree que amb els Pressuposts que vos tes han presen
tat haguessin pogut presentar perfectament el Pla ele 
Desenvolupament, i així com han gastat els Pressu
posts, bé haguessin pogut dedicar qualque cosa al Pla 
de Desenvolupament L'excusa de la finan~ació o de 
no tenir clara la finan<;ació I'hem sentida, fin s ara, 
fins ara, ara se'n temen, els ho varem dir fa dos anys, 
que per al Pla no feia falta la finan~ació, per discutir 
el Pla, per posar-lo en practica, tal vega da sí o tal ve
gada no, ja ho veurem, jo cree que amb els Pressu
posts que tenen, be, en lloc de prendre mesures abso
Iutament puntuals, s'haguessin pogut prendre dins un 
marc que és el que serveix a un Pla de Desenvolupa
mento 

Gracies. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Voste sap més bé que jo, perque en temes eco no

mics es més expert o, almanco, és el Portaveu, que és 
una vertadera llastima que un Pla de Desenvolupa
ment Regional no pugui dur en si mate ix la finan<;ació 
i com s'ha de finant;'ar i amb quins recursos podrem 
comptar. Si en aquest moment tenguéssim nosaltres, 
definitivament, quins són els recursos amb que comp
taria la Comunitat Autonoma, no per a l'any que ve, 
sinó en anys successius, es podria fer una planifica ció 
també sobre la fil13.n<;ació d'aquest Pla per dur-lo a 
terme, i aquest és el sentit i no un nitre, d'aquesta 
manera s'hauran de fer finan<;acions puntuals entorn 
als recursos que et vagin arribant, perque sense Ulla 
quantificació més o manco exacta, d'una manera esca
lonada, any rera any. 

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

Sr. Diputat. 

II.-6) 
Passam a la pr~gunta següent, que és la darrera 

ae l'Ordre elel Día c\'avui, i per la qual el Diputat Se-
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bastia Serra i Busquets demana quan pensa el Govem 
de la Comunitat Autónoma posar en marxa el Museu 
Monografic de Pollentia en compliment del Conveni 
entre el Govern de la Comunitat Autónoma i l'Ajunta
ment d'Alcúdia. 

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

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Em sembla que fa aprop 

de dos anys que existeix aquest conveni entre el 
Govern de la ComUlútat i l'Ajuntament d'Alcúdia; ales
hores les nostres notícies són molt desalentadores 
respe~te del Musen Monogratic PoHentia, a l'actual 
Alcúdia i que, en definitiva, pensam q ue no només 
s'han de tornar les famoses cadires, episodi ja prou 
conegut, sino que per ventura eren més importants 
históricament i culturalment el tema del Museu Mono
graí'ic. 

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

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. No entrarem en compa

racions, sempre SÓl odioses, sobretot si es tracta de 
cadires o no cadires. El cert i segur és que és intenció 
de la Conselleria que abans de 31 de desembre el 
Musen de Pollentia sigui ja a l'edifici, l'hospital, una 
vegada sGludonats els problemes que hi havia, tant 
per part de l'Ajuntament, quant que era ocupat el 
local per unes activilats culturals, com per part de la 
mateixa Conselleria, quant a l'elevació pressupostaria. 
És a dir, abans de 31 de desembre, el Museu de 
Pollentia estara en marxa. 

EL SR. PRESIDE NT: 
Moltes gracies. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Bé, satisfacció. Dins els Pressuposts del 86, suP.os. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. GILET GIRART: 
En el próxim, abans del próxim 31 de desembre. 

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

Diputat. 

!II. 
En r el ació al punt següent de l'Ordre del Dia, que 

havia estat acordat a la Junta de Portaveus, se m'ha 
proposat, pel Grup Parlamentari Esquerra Naciona lista 
conjuntamcnt amb el Govem, po posar el pUD t i alte
rAr nque.-;L Or Ir de l Di.a . Teninl en compte el que 
d isposa I'article 68 d 'aguest Reglament, de la Cambra , 
que dem una l'aco rd eI'aquesta, deman a la Cambra s i 
l ' incom en i n I a a lte rar l'Orc(¡'e del Dia i ro po. ar 
per al proxim Pie de la Moció Subsegüent a la Inter
peHació. 

No hi ha inconvenient. Gracies. 

IV.-l) 
Passam al punt següent de l'Ordre del Dia. Punt 

relatiu a la InterpeHació presentada pel Grup Parla
mentari Esquerra Nacionalista, relativa a la política 
del Govem Autónom en materia d'incendis i repobla
ció forestal. 

Pel Grup proposant, té la paraula el Diputat 
Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

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

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. L'ex

posició d'aquesta InterpeHació la intentarem dividir en 
tres apartats, a causa de la complexitat del tema, ja 
que el Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM 
avui, entorn a aquest tema, vol concretar al maxim, 
no només la problematica deis incendis i repoblació 
forestal, sinó també les alternatives que nosaltres creim 
que existeixen i que, desgraciadament, pensam no es 
duen a terme per part del conjunt d'institucions que 
haurien de vigilar i controlar la problematica deIs 
incendis i la repoblació foréstal Per aixo, intentarem 
dividir I'exposició C¡l tres punts, un d'aspectes globals, 
un tema específic de vigiEmcia per evitar els inccncli s, 
i un darrer apartat del concepte guardería fores tal, 
que també creiIn que és imprescindible tractar-lo amb 
rigor tecnic i amb rigor polític , si volem trobar 
solucions. 

No hem de dir, d'entrada, que la problemiltica 
d'incendis i repoblació forestal és una problematica 
viva, una problematica sentida per la població i no 
hem de dir tampoc, perquc suposam que tots en som 
eonscients, que si bé és ver que enguany hi ha hagut 
un parell d'incendis manco que els anys anteriors, no 
poc1ern ser, en absolut , triomfalistes ni es tar, en abso
lut, satisfets perque hi ha hagut incendis aquest estiu 
molt importants a Mallorca, com el de Sa Punta de 
N'Amer, a més a una zona que és un espai natural 
protegit per aquest Parlament i que, de fet, la vigi-. 
I~\llcia i, de fet, la cura d'aquest espai natural, Sa 
Punta de N'Amer, de Sant Llorenc;, de fet havia de 
ser, havia d'estar a carrec del Govern Autonom i del 
mateix Ajuntament. Per tant, ens trobam amb incen
dis com aquest i també d'altres com Galatzó, Sa 
Calobra, Andratx, e~.::., que han estat prou importants. 

Volem redunelar en aquesta primera part, en 
aquesta introducció, que existeixen problemes que no
saItres ja h em denunciat en aquest Parlament, de 
vegades, i que hem presentat propostes en positiu, 
com és, per exemple, que existeixi una llei del bose 
a les Illes Balears, perque creim que podria ajudar a 
tractar aquesta problematica global, perque és més 
que evident que tots som conscients que, en primer 
lloc, no existeixen estudis rtgorosos de la situació 
forestal a les Illes, tampoc existeix clarament una 
diferenciació entre el que és el bose protector del 
medi i el que és el bosc susceptible de ser explotat 
en aspectes economico. diversos i, en definitiva, pensam 
nosaltres que existeixen uns mecanismes Iegals i uns 
mecanismes executius, sobretot executius per part de 
les Aclministracions que poden atendre qüestions que 
pensam que no atenen. Hem de recordar que encara, 
a les IIles Balears, no h em davallat d'aquelles esta
dístiques tan serio~es i tan greus que coneixem, el 
30 % deIs incenclis , aproximadament, encara són inten· 
cionats, ei 23 %, aproximadament, són per negligencies 
diverses i en tom 31 49 % són de causes desconegudes. 
Per tant, davant una problemil1ica d'aquests tipus, nOS

altres veim accioDs, veim preocupacions, campanyes, 
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pero pensam que s'ha d'anar concretant molt més 
i s'ha de fer des de la perspectiva tecnica i política, 
com deiern abans. 

També volem entrar, en aquesta primera part 
general o introductoria del tema, al problema d'aques
tes tales d'arbres que es fan d'una manera descuidada, 
a aquestes branques seques que hi ha i una acumu
lació d'aquestes br:mques, resines, etc., dins el bosc 
que, en definitiva, són una de les causes deIs incendis 
que es donen amb molta de freqüencia. Pero, també 
volem incidir en un tema greu dins la població, que 
és el de l'educació ambiental, no hem vist, i ho hem 
reclamat durant tres anys en els Pressuposts del Go
vern de la Comunitat Autónoma, cap acció c01l.creta 
d'educació ambienta: que inclogui relació entre ¡ncen
dis, els escolars i tota la població d'aquestes illes. Sí 
que hi ha hagut qualque campanya per tal que la 
gent no encengui foco pero el que no hi ha hagut és 
un programa integral d'educació ambiental des de 
I'escola fins a tota la població. 

Per acabar, hem de dir que hi ha en aquest tema 
diverses institucions que tenen competencies damunt 
incendis, la situació ja no és la de l'any 80 a l'estudi 
d'ICONA, que coneixem, un estudi no publicat, peró 
que els diversos organismes varen tenir oportunitat 
de coneixer i qu e r::oneixem, ja han canviat la proble
matica institucional, avui en dia, Consells Insulars, 
Govern de la Comunitat, elc., tenen un conjunt de 
competencies dividides, peró aixo, que és un fet, en 
prin cipi, positiu, també és un fet que ens obliga. a una 
coordinació institucional molt més grossa i, de fet, 
hem de dir que en,> alegren les declaracions del Mi
nistre d'Agricultura de l'Estat Espanyol, que aquest 
estiu, després de la gravetat deIs incendis ha dit que 
cal un gran pacte el'estat entre totes les institucions 
que tenen competencia damunt política forestal, repo
blació i incendis per, en definitiva, arribar a unes 
solucions drastiques. Nosaltres creim que, en aquest 
sen:it, cal també plantejar e l poe que s'ha fet de 
repoblació foresta l i, a més, els problemes d'aquesta 
repoblació forestal i també, tal vegada cal incidir en 
un problema que a nosaltres ens preocupa, ens preo
cupa com a dem acrates, pera que és un problema que 
s'ha de plantejar, i són les sancions necessaries, les 
sancions que ha de posar l'Administració a la gent 
descuidada, a la gent que provoca incendis inten
cionats. 

Dit aixo, com a causes globals o generals, entram 
a tractar de la problematica de la viligancia. En aquest 
sentit, h em de dir que si bé la situació de Menorca 
amb els punts de vigilancia de El Toro i L'Enclusa 
és correcta, la d'Eivissa és relativament satisfactoria 
amb la vigilancia a Sant Josep i a Santa Eulalia, hem 
de di!' que;, en C::1l1vi, Fonnentera no ho és o i lan'poc 
no ho és I pI' blematica de Ma llorca, pe rque pCllsalll 
Que ~s insu fic· ·c n . s i 110 cxist.:: ixen un " conjunls d. 110 
de \/ig il:Jl1cia qu · IH'I11 servit , tic veg el 'S , pc;ro qu' 
d'a l res cgadcs, no han s rvit. En aqucs l entit , vo· 
lcm lambé parlar de vigilancia, d'Ull qual1ts proble· 
mes, s'g ns 110 al T , que existe.ixen. Els vigilanls 
nece s itcn uns CU l". cts, un reciclo loe. ti cess ilen un 
coneixement de la realitat més gros, recorreguts del 
territori a vigilar, noms de pobles, muntanves, posses
sion s, saber els femers on són i en quin a ' s ituació es 
troben, informació tccnica sobre transmissió, avaries. 

etc. I, en aquest sentit, és especiallllent grcu que exis

teixen refugis de vigilants en molt males condicions l. 

de fet, alguns refugis que ni tan soIs existeixen en 
aquest momento També hem de dir que és urgent una 
vigilancia móbil amb tanquetes o motos, i no només 
tal com esta avui en dia la vigilancia, que és molt 
estatica. 1 un tema preferent a Manorca és que a Randa, 
ates que és el centre de comunicació deIs diferents 
canals i atesa la possibilitat d'avaries a les instaHacions 
que li donen encara a Ránda una importancia més 
grossa com a centre de comunica ció i de vigilancia, 
pensam que fan faHa uns equips tecnics transmissors 
i una coordinació rapida i eficac;: entre tots els centreS 
de Mallorca. 

En parlar de la problematica de vigilancia respec
te deis equips de reserva, certament el SERPREISAL, 
Servei de Prevenció d'Incendis i Salvament, a carrec 
del Consell Insular, fa una tasca de cada vegada, 
pensam que més eficac;:. El SEFOBASA, Serveis Fores· 
tals a Balears, Societat Anónima, també pensam que 
tenen una funció positiva i que treballen, pero pensam 
que hi ha uns quants punts que cal concretar i que 
són, potser, els cinc punts, els cinc apartats que 
Esquerra Nacionalista vol concretar molt. en aquesta 
InterpeHació. Fa falta cercar i preparar gent que pro
vengui del camp o de la muntanya, susceptible de 
formar part el'aquestes brigades i que sigui gent que 
coneix la reali tat, que coneix el territori, i no gent 
que esta en aquests serveis, sense coneixer, moltes 
vegades, la feina que ha de fer. Fa falta que la gent 
estigui preparada des d'un punt de vista d'exercici 
físic i recorreguts de muntanya per poder ser efica¡;:, 
i fa falta; en aques.t apartat, evitar certs «enchufes» 
que s'han donat , de gent que no ha estat eficac;: en el 
servei. També fa falta suprimir els abusos damunt 
hores ex tres que han existit i existeixen i, evident
ment, fa falta millorar el material manual dels equips 
de reserva i, concrc.lament, que hi hagi un material 
modern, eficac;: i rapid. 

Quant a un tema que és involucrar tota la pobla
ció possible, d'una manera voluntaria o d'una manera 
interessada economicament, en la tasca de vigilancia 
del bose, de vigilanc;ia i preven ció deIs incendis, peü· 
sam que hi ha uns problemes molt concrets que no 
s'han abordat. No existeix la creació d'una conscien
cia, ni tampoc no f:xisteix la creació de grups nomo 
broses de persones voluntaries que, en coordinació 
amb els Ajuntaments, amb els Consells Insulars, amb 
el Govern de la Comunitat aconsegueixin existir per 
poder actuar rapidament i poder servir de mesura 
preventiva. En aquest sentit, la conscienciació que té 
la població sobre e: problema del foc, el problema 
gravissim que tenim cada any a les Illes Balears, és 
·un tema que es traba molt endarrerit i que, practica· 
ment, norri:és es fa a l'estiu, amb campanyes publici
taries, pero no durant tot l'any i, sobreto t, a partir 
deIs nuclis fonamentals, com són l'escola o els Ilocs 
on la població es reuneix habitualment. En aquest 
sentit, també cal insistir molt en tots els aspectes de 
la necessaria coHaboració, amb una actuació clara i 
efectiva entre policia municipal i els organismes del 
SECONA per poder advertir, informar, denunciar i 
sancionar, i, en aquest sentit, és més que evident que 
és necessaria una polílica concreta en aquest aspecte. 

Per acabar, en aquest aspecte de vigilancia, tam
poc no hem d'oblidar una ele les causes més impar· 
tants que existe ixen en els ineendis a les Illes, que és 

la so lució deIs femers, grans i petils, femcrs ineon

trolats L, de vegades, femers controlats . Ens trob3m 
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que mentre el problema de residus solids no es resol
gui a les Illes Balears, difícilment una de les causes 
basiques deIs incendis podra tenir una resposta . 

Entrant a la problematíca de guarderia foresLa l, 
aquí si que pen 'am C!.ue es pot fer un programa mol! 
concret, si bé om conscjenls de la manca de recursos, 
de vega des, econom:cs, pero per aixo, insistim que 
existeixen des del Fons de Compensa ció lnterterrito
r ial 6ns al Deule PúbLic , més els Pres upo, ts ordinari 
del Govern. Pensin, senyors del Govern, senyors de la 
majoria, que un tema com el que abordam avui és un 
tema que, jo diria que el 90 % de la població, que 
som els que no encenem el base, certament agrairíem 
que es gastas el n1axün en coses d'aquest tipus, per
que és c1efensar el país i no altra cosa. Per aíxo, cal 
en aquests mo.mcnts, quanl a guarderia forestal una 
roi11ora urgen 1 deIs vehic1es, pensem que en aquests 
mOI1l(!uLs c ls guardes f'or tais tenen unes motos 
velles, sense possibili tat de comunica ció mentre van 
en moto i, en definitiva, és un deIs problemes del 
retard a arribar cls que han d'apagar el foc quan es 
produeix. La guardería forestal, n'hi ha d'haver més 
i ha d'esLar més capacitada i, de fet, ens trobam quc 
fins i tot cls sis o set joves que hi ha amb títol de 
capalac; forestal, no tenen el reciclatge convenient ni 
el coneixement de la realitat del bosc mediterrani que 
cal en aquest sentit. Per aixo, nosaltres pensam que 
la tasca de preparar la gent de la pagesia, del poble, 
de la muntanya, del pla i de la ciutat per a aquesta 
problernatica, j nos:'lltres creim que, ates el problema 
de l'atur de la gent jove, es podria aconseguir a través 
de beques o escoles cliverses, fomentar que gent es 
prep::u-as i que pOg'.lés estudiar, i podria anar a fer-ho 
a Valencia, on hi ha experiencies molt interessants, a 
Catalunya mateix : on el bosc és molt semblant al 
d'aquí, estudiar pl'oblematica de l'ecosistema, proble
matica forestal i, en definitiva, f.eina preventiva i 
feína, ja diguem-ne, curativa. 

Per altra banda, l'educació a la població a qual
~evol epoca de l'any és un lema que no s'ha de 
deixar de banda . en absolul, entrant a la tematica de 
les repoblacions, hem de dir que poca cosa s'ha ·fet, 
i, a més, la coHaboració entre Ajunlamenls, Govern 
Autonom i escoles, és una Cosa que esta molt aturada, 
excepcions com la d'Arta, sán, de fCl, p r ini iativa de 
l'Ajuntament d'aquen poble i no precisament per una 
iniciativa pública obeínt un programa, obeint una 
planificació. 1 en aquest aspecte volem ser clars, les 
repoDlacions han de ser en base al propi ecosistema, 
al propi medi i, de fet, en aquesta illa és en base a 
alzines, basicament. que s'ha de fer i, en tot cas, en 
base als pins que afortunadament tenim a Menut en el 
viver del SECONA tan ben cuidat i que tan bons 
resultats pot donar. 1 ho deim, perque si no es fa una 
campan ya de repobJació en bese a aquest viver del 
SECONA de Menut i en base a una campanya per a 
l'alzina que ens d6na una vegetació més estable i 
menys inflamable, cns tro am que el tipus de repo
blació quc es pot plantejar O que a vega des es plan
teja no obeeix a teni r un base més estable i no obeeix 
a unes mesures preventives respecte de nous incendis. 
I en aquest sentil, també pensam quc no hi ha uns 
recorreguls i unes a lver tencies per zones de crema de 
carritg, infracción . foresla l , no hi ha una vir!Wmcia 
dc les tales ulorilUlcle cl'alzines i pins, com t.ampoc 
no hi ha un control de les paslures a les zones que 
j~1 s'han cremal. I en aquest sentit he m de dir, i ens 

sap molt de greu dellW1ciar-ho amb tanta claredat, 
que hi ha actuaciolls de companyies com GESA que 
obren pistes dio la muntanya i que són obligats, en 
teoria, a lenir uta d'aquestes pi tes que han hagut 
d'obrir per la seva feina, que després les deixen sense 
cuidar i no se'n preocupen més després d'haver fet 
una instaHació. També tenim actuacions molt dubtoses 
de la Conselleria d'Obres Públiques d'aquest mateix 
Govern que, a vegades, a espai forestals determinats 
pensam que no ha actuat élmb e l rigor i amb l'atenció 
suficient en el bose. Per aixo, evidentment, ens preo
cupa el problema de les institucions públiques, com 
ens preocupa el problema de tota la població que 
mohes de vega.des també ac tua j desgraciadament 
actua amb una gnm irres poDsabUitat en aquest as
pecte del bose, en 2.quest aspecte del nostre país. 

En definitiva, també pensam que en aquests mo
ments s 'ha de planlejar decididament la problematica 
deIs _ avions, la problematica que, almenys, hi ha 
d'haver a Mallorca, un avió en base permanent, i 
millor si són dos, i nosaltres ens atrevirÍem a dir que 
un de base, que e~tigui a Mallorca, i un altre en 
connexió o d'utili tzació de les iHes Pitiüses i ele Me
norca, per les extensions, si bé les distancies entre les 
Illes fa que existeix: un problema e n qu t a pec!e 
que s'hauria de treb811ar i concretar molt amb coorcli
nació amb els Consells Insulars. 

En definitiva, p·::nsam que 0 1 e l qu es pugui fcr 
en aug:llenlal- pressupo-;ts. en augment~r coorclin ac ió 
amb Ajuntaments i Consells [nsu !ar., ~Jl1b G vern e 11-

tral, en política cl'educ'ació ambicntal, de sancions, en 
política de millorar les condicions de lreballs deis guar
des forestal" i e l1 política de fe!- que tola la població es 
preocllpi i que tota [a pobhció tengui una activitat en 
defensa del bose, és una política que pensalll que és 
de defensa del país. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Conseller d'Agricultura, Sr. Joan Simarro, té 

la paraula. 
Disposa, Sr. ConselJer, d'un temps maxim de 

quinze minuts. 

EL SR. SlMARRO MARQUES: 
Sr. President, Srs. i Sres. Diputats. Realment estic 

molt content d'aquesta InterpeHació, perque cree que 
és molt important tocar tot el tema de la problema
tica forestal, tot el tema deIs incendis que compro
meten el nostrc ecosistema i els nostres boscs. Jo 
agracsc, una vegadO'. més, totes les aportacions que 
pot presen tar qualsevol per disminuir el nombre el 'in
cendis i la SCva intensitat. 

Crec que la InterpeHació, concretamen L. demana 
quina és la polítir;a que du en materia u'inec ndis 
rorestals j en materia de repoblació. Ero permefi el 
Sr. Diputat, primer, contestar, per poder otmetre 
després a debat i dcsprés conlestar un serie de pun t 
especial . 

La políti él de prevenció e ba a. fonamentalmcnl • 

e n tres punl s : una politica él llarg termi ni , i pass a pel 

que voste ha clil, per la mcntalilzació de toL els 
ciulaclan.; que e l bo!':cs 611 una cosa molt importan!, 
no tan soIs pel paisatge s inó Lamb · i fona lmenl per· 
qu':: eviten I' cros ió 8. les ~rans plogLld es , pC' rquc con
tribueixen a la implantació de l'aigua de la pluja i 

--------------------------=-----~------------~--------------------~------------------------------
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teneD una influencia decisiva tant al clima, a l 'exten
sió d 'aigua com a In renovació de l'oxigen. En aquest 
sentí t ID ha el conveni que varem firmru- la Con selle
ria d'Agricultura amb el Ministeri d'Educació : Cien
cia, COl1cretamcnt la Delegaeió Provincial per a l'Esco
Ja de Natura de BinifaLdó. Aquí hi ha la memoria 
d'actuació d'enguany, que és a la seva c1isposició, de 
la tasca que es fa aIJa, j li pue di!", en púncipi, que 
hi han pa sat en aque t curs passat 1.754 a lumnes 
de 64 escoles i de 28 poble . A aquesta Escala e Ji 
explica lota la problematica del bases, la imponancia 
respecte de la pluja, de l'eros ió, ele., etc. 

A mig lennini, la tasca qLle la onsclleria s 'ha 
imposat es dirigeix fcnamentalment a l'organització de 
la infrae'i tructu'."a necessaria per a les feines tant de 
prevenció com d'extinció. Per aixo es va crear l'em
presa de Serveis Forestals SEFOBASA, de la qual 
n'hem parlat abans, que respon a les necessitats deIs 
mateixos propietaris deIs boscs que, com tothOlll, són, 
no són rentables de cap manera sota el punt de vista 
d'explotació (o¡·estal. E ls propictaris no els netegen, 
perque p cnlen dincIs i perque no troben gent, l'em
presa lé gent espec.ialitzada, i es tracta precisament 
del pob le, t1e geu t de l campo I quant a subvencions, 
vull recordar en aquest moment, que, C0111 a conse
qüencia de moHes reunions que jo he tengut amb 
ICONA, concretament, i personalment amb el Ministre 
d'Agricultt;ra sobre aquests temes, hi va haver una 
reunió dia 12 de maig d'enguany, del 86, que va 
ser presidida pel Ministre de l'Interior, pcl Ministre 
d'Agl-icultura, hi varen assistir els Sots-secretaris, Di
rectors Generals, es va comptar amb la presencia del 
Fiscal General per coordinar tot el tema de vigilancia 
i sancions posteriors, i hi varen assistir tots els Dele
gats del Govern, tots els Caps de Protecció Civil de 
les distintes províncies i els Consellers el'In terior i 
d'Agricultura, que tot5 dos vare m participar en aques
ta reunió. 

L'esforc; era coordinar, precisament, tota la tema
tica d'inccndis forestals. 

En aquest sentit, res no s'ha fet, i em sap greu clir
ho. 1 va haver una promesa forma!, pública que per part 
del Ministeri el'Agricultura s'elegirien una serie d'aju
des i concretament de subvencions que arribarien fins 
al 75 % de les obres que es fessin. L'altre dia, no fa 
molts de dies, a Lle'icla, a la Fira de Sant Miquel, el 
Ministre va tornar repetir aquestes mateixes promeses, 
jo, al darrer viatge, la setmana passada vaig intentar 
veure'l, era a BusseHes i li vaig deixar una carta on 
li tornava recordar aquesta necessitat urgent per a 
nosaltres. Comprendra que en aquest moment és molt 
difícil que jo fiqui l'empresa en una serie de finques 
de propietat particular a fer una serie de millores que 
poden teni1', en aquest moment, segons l'estat actual, 
unes subvencions variables segons el tema de que es 
tracti, des d'un 15 a un 40 %, po sí una mitjana que 
li surti d'un 20 %, quan potser que d'aquÍ un parell 
de mesos arribin unes subvencions del 75 %, cree que 
és enganar a la gent en aquest moment lIam;:ar-la a 
fer unes neteges que elesprés tendran unes subven
cions moll més importants. 

També, i és fruit d'unes transferencies que s'han 
fet així, l'ICONA a Madrid tenia subscrits una serie 
de co n\' enis en particular en un es condicions molt 
favorables , tant per a la neteja com per a la plantació 
de boscs, per a la repoblació. Aquestes ajudes eren de 
tal importancia que hi havia una subvenció de l'ordre 

-

d'un 30 %, no em fací cas exactament de la xifra i 
després la resta era un credit a vint anys sense in'te
res a tornar amb els mateixos productes del bosc. Bé, 
aquests convenis que ja estaven firmats no s'han dut 
endavant i, a més, no ens han deixat fer-ne d'altres, 
perque aquests convenís eren financ;ats amb el capítol 
7e, i el capítol 7e no s'ha transferit dins el Capítol de 
Transferencies. 

Aixo és en línies generals la política que duím a 
mig termini. 

A curt termini. Crec que hem de partir del prín
cipi que quan s'inicia un il1cendi i s'actua immedia
tament damunt el [ocus, es pot controlar rapidament, 
en canvi si s'escampa és molt mal de controlar i el 
perjudici és molt més gros. D'aquesta forma, durant 
l'epoca d'estiu la Consellería munta una xarxa de 
vigilancia formada per divuit persones que se situen 
en el punt més alt de cada iHa, n'hi ha catorze a 
Mallorca, dos a Eivissa i dos a Menorca, li puc llegir 
després, per no allargar més, els punts concrets, pero 
no crec que sigui el momento Quan es veu fum, tot 
ci'una es dÓl1a l'alarma, i es clón:l ['alarma a la quadril:a 
del servei de reserva, del qual en xerrarem després, 
que tenen la missió d'actuar rapidament i de donar 
aVÍs als bombers o a l'avió calladair, segons la impor
tancia ele! foco Aquesta quadrilla del servei de reserva 
són a cinc parts, de cinc persones a Mallorca, i sis 
sub-parts, amb quatrc persones cadascuna. A Menorca 
hi ha deu persones i a Eivissa, dotze persones. A més, 
segons ha fet aHw;jó també, i hi entraré en aquest 
moment, també hi ha quadrilles mobils, hi ha unes 
quadrilles mobils que tenen dos ti pus de trajectes, un 
a la banda de La Victoria i Sa Coma de Sant Martí 
a Muro, s'estan passejant constantment, i UII altr~ 
a la banda ele Bunyola i tata la part ele Llucma jor i 
el costat de Palma. 

Per coordinar j per controlar i per posar en con
tacte tot aquest personal, cada tipus de vigilancia té 
una serie de mapes, tota una cartogl~afia de la zona 
que vigila, té prismatics i emissores portatils. Hi ha 
una amplia i una completa xarxa de radio-comunica
ClO formada per tres e.stacions repetidores, dues a 
Mallorca, una a Randa i l'altra al Coll des Vent 
a Anclratx; una a Eivissa, a j'Atalaia de Sant Josep , i 
n'hi ha prevista una a Menorca, al Mont Toro, que ja 
és autoritzada i ara ens ha signat la freqüencia ~n 
que pot transmetre i es muntara enguany. Gracies a 
tot aquest entramat i a la gran coHaboració que s'ha 
establert a través del conveni amb els Consells Insu
lars, que es manifesta amb l'aportació efectiva del 
pare de bombers, (iue es varen estructurar a través 
d'una serie de reunions, ja fa un any, pel conveni 
entre el Govern i el Consell, les estadístiques demos
tren una disminuci6 de la superfície mitjana cremada 
pels incendis. 

Li puc donar les xifres, pero tenim estadístiques 
des del 78. en aqu~st moment les tenc fins al 86, el 
nombre d'incendis varia molt poc d'un any a un altre, 
126, 102, 121, 171, 141, 113, 110, 153, i enQuanv 155. La 
superfície total cremada, eles del primer ;ny, ~que eren 
5.343 hcctarees, passa a 2.299, 2.103, 1.922, 624, va ser 
un any molt humit, 3.241, 400, 575 i 524, enguany. 1 
l'important d'aquest caire que demostra l'efectivitat és 
que el tamany mitja de l'incendi, que és el vertader 

indicador de l'actuació passa de l'any 78 que era 42'74 

hectarees per incenclis, 22'50, 17'38, 11, 4, perque són 

humits, 24, 3'65, 3'76 i, enguany 3'38, que compren la 
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superfície d'arbrcs i sens a rbres. La s uperfícíe sense 
arbres encara és molt més infer ior, és d'! '39 hec tarees 
per mitjana d'iocendi . QuanL a aque tes xifres que ti 
die, les manifesta ions del Minisll'e, l 'a ltre di'l, quan par
lava d'aque t pa te que vosle ha a senyalal, . ro pareix, 
i no vaig equivocat, que d in qu.e llavía augmentat la 
uperfi ie un 20 % aqu st da lT-'I" anys. Cree que tam

bé hem de con Lalar que el conveni que tenlm entre 
la Con!; 11 ri i e l Mapa de Madrid, concretamen t 
d'I CONA, l 'a ió Canadair, que estigui dos mesos a base 
le P [Ienc;a. LOgicament. jo sempr he in istit que un 
n en ba:ta, que en J)ecessi lal1'l el s, que no basta que 
se'o vagi I'agost, per una cosa d [ipus e ladfstic, sin6 
qllC .hauria de conlinuar fíns que hi ha pluges, i que 
aquesl avió no se n'hauda d'anar mai d'aqllí. A pesar 
d lot, e l nombre d'avions que bi hu a tot I'Bstat Es
panyo l és baix, i jo, sens cap dubte, no em puc negar, 
a p 'S"I' que no f~ria l' S si cm ncgás, pcrqu~ serien or
dres uperio]", que :j hi ha un in'endi important a 

atalunya. l'avió e1'aquí e'n vagi cap alla. És una cosa 
ele solielaritat i que enguany, per desgracia, ha passat 
freqüenlment. 

rcc qu amb idee generals j con retanL un poe. 
11 tn exp al quina és la mosofía i quina és la polít i
ca que duim pero a la prevenció d'jncenctis. 

U:lnl a repoblació forestal. rec que s han eJe con
siderar dos aspectes, un, els terrenys públics. Cada any 
es destinen a Pressupost i no són més llargs perque 
no hi ha possibilitats. i qualque vega da me'ls ha re
tallat aquesf Parlament, precisament en aquest tema 
el'ICONA o de SECONA, es destinen unes quantitats 
per a repoblació directa que es fa, concretament, a 
les muntanyes que són propietat pública i que admi
nistra la Conselleria. Aquesta repoblació, les meves or
dres és que es faci a base d'alzines, no creim que els 
pins, gue és una especie invasora, s'hagi ele replantejar; 
el que passa és que hi ha problemes tecnics, a un ter
reny que no hi ha hagut arbres o que no n'hi ha, si 
hi sembram les alzines no es desenrotllaran, necessi
ta l'alzina un terreny més preparat, més cultivat i, a 
més, necessita ombra, per aixo, les repoblacions que 
feim són amb alzinar, pero mesClat amb pinar, perque 
el dia de derna es rebassi el pinar i restin les alzines. 

En tenenys privats, l'aItre aspecte, són finques 
particulars a les quals nosa!tres no podem influir ni 
podem obligar un propietari que faci unes repobla
cions en contra d'unes necessitats d'explotació de la 
seva finca. Aleshores, l'única fórmula d'actuar és a base 
de subvencions o de fer-Ji la repoblació a través de con
venis signats, cree que abans ja n'he parlat. Hi ha, es
pecíficament, una serie d'ajueles importants, ara, per 
a la repoblació forestal, més importants, logicament si 
són alzines que si són pins, f1i ha aquesta possibilitat 
de conveni que intentam una altra vega da posar en 
marxa per poder fer tot aquest replantament. 

Quant al tema, també, de repoblació, cree que s'ha 
de fer una especificació concreta quan es vulgui repo
blar un Uoc on hi hagi hagut incenelis, quan hi ha ha
gut un incendi, tots els estlldis i les practiques ho 
han demostrat, la terra queda calcinada, que és molt 
difícil perque no prenen les coses que se sembren, 
s'han de deixar passar una serie el'anys en que la ma
teixa vegetació natural torni posar en condicions de 
materia organica la terra, i després entrar en aques
tes repoblacions. Aquestes repoblacions han de seguir 
la mate ixa tccnica, hi ha molts de terren)'s a Mallor
ca, a Menorca i a Eivissa on és impossible fer-ho amb 

alzines, necessiten un terreny molt més adeqllat que 
aquí no tenim i, per tant, no queda més remei que 
fer-ho amb pins. 

Crec que 1i he exposat, en línies generals, quina és 
la política i que supos que, en contestar, després po
elrem xerrar-ne. 

Li voldría fer una serie de puntualitzacions sobre 
el que ha dit, he pres nota per tenir en compte tot 
el que sigui positiu i constructiu. El terna de coordi
nació, jo d'una de les coses de les quals estic més or
gullós en aquest moment, i li dic des el'aquest lloc, és 
de la coorelinació que hi ha hagut tant a nivell nacio
nal com amb els Consells lnsulars, no hi ha hagut cap 
fricció, ele cap forma, amb cap empresa que dugui, la 
PRESAL, concretament, ni amb cap Cos ele bombers. 
Tot el'una que els hem cridat, han assistit, no hi ha 
hagut discussió sobre la direcció ni sobre les compe
tencies que hi ha en els incenelis. Respecte de les san
cions, també hi estic d'acord, amb voste, les sancions 
han de ser més dures, nosaltres feim expedients, ex
pedients per tots els incendis que es troben o per 
cremar rosto11s que no són autoritzats, i molt més per 
cremar carritg si no ten en autorització, i es donen au
toritzacions, sí, pero a l'hivern, qua n no hi ha cap pe
rill, cree que és necessari moltes vegades, i és una for
ma ele defensar. abans calar foco -

1 estic totalment el'acorel amb el que m'ha elit al 
final, que és augmentar els Pressuposts, la coordina
ció ja hi és, tant amb els Consells Insulars com amb 
el Ministeri d'Agricultura, i cree que si continua m en 
agues t "specte de coordinació i ele formació de la gent, 
cree que elonarem una passa important per acabar amb 
els incendis, acabar amb els ineendis, és impossible, 
pero sí controlar-los de manera que siguin més petits 
cada vegada. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gálcies. Sr. Conseller. 

Per favor, Sr. Sena, parlara voste al final, repli
cara, han d'intervenir abans els Grups. 

Per fixar la seva posició, vol en intervenir els al-
tres Grups Polítics? 

No. 

Sr. Serra, té voste la paraula per ... 

Sí, demana la paraula el Sr. Alfonso Villanueva, 
elel Grup Socialista. 

Disposa el'un temps de cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 

Moltes gracies. Sr. Presielent, Sres. i Srs. Diputats. 
Hem escoltat amb molta atenció tant la intervenció 
del Sr. Serra, com la intervenció del Conseller, i el 
Sr. Serra ha explicat, el'una forma bastant clara, la 
problematica d'incenelis forestals i la cal'encia de re
població forestal que pateix la Comunitat Autonoma. 1 
el Conseller, també amb da eles, ens ha explicat corn, 
durant el mandat ele la seva gestió, podríem dir els 
anys 8-l, 85 i 86, els incendis forestals s'han manten
gut als mateixos nivells, practicament, sense una varia
ció més que realment accidental. El que no ens ha dit 
o almanco no hem entes és que la política ele la Con
sellet-ia el'Agricultura existeixi, ens ha parlat del que ha 
elit una política a mig termini i una política a curt 
termini, pero nosaltres el que no hem vi5t és el que 

s 
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és una polít ica, q ue és una acci6 coordinadora, comple
ta, dirigida cap a u n objecliu determ inat. Aixo no ho 
hem visl, tal vegada és que no soro capa~os de veure-ho. 

NosaJlres, d cotes maneres volero e n trar e l tema 
en e l que reim que és la prob lemat-ica completa deIs 
inccnd is ror tal. Nosaltres crcim, i pareix que és una 
verilal d "Pedro Grullo», q ue e l Lema deis ¡nc nd is es 
con. t'Ílu it per tres 'lcmeo.t onamenlal: u n prtmer que 
és la prevenci6, liD llegon que és l'e'Lindó i uT! tercer 
q ue és 1< repob lació, és a dil', arreglar e l que I'incendi 
ha e penyat. 1 pensam que i bé en e l segon aspede, 
¡'ext inció, 'han fel darrcramcnt, a tots el nivell, II 
nivel[ de Consell Insular i a nivell d'Ajuntaments, real
ment esfon;:os, no esfon;:os populars, sinó esfon;:os diri
gits, nosaltres seríem bastant més partidaris de fomen
tar aquesl esfon;: popular, aquests cossos voluntaris 
d'incendis, que hi ha molts de llocs a Espanya, a Cata
lunya hi ha bastanLs de 1I0cs que actuen d'una forma 
impressíonant en aques! aspecte, nosaltres creim que 
sí s'ha fel feina en aquest aspecte i pareix que es va 
per bon camí o per un camí que, almanco, és adequat. 
El que creim que no s'ha fet, i ja veurem per que, és 
en el tema de prevenció, el més important de tots, 
perque el Conseller ens ha di t que del 49 % deIs in· 
cenelis no se sap la causa, el 25 (\'0 deIs inccnclis són 
causes fortui'tes, per tant aixo ens dóna un 74 %, un 
73 % d'incendis que no són intencionats, alI1?anco no 
esta demostrat que són intencionals, i és aquí, en aquest 
75 % o aquest 73 % on la prevenció és absolutament 
fonamen tal. 

1 nasal tres els hem de dir claramenl, senyors del 
Govern que bona part, en aquest moment, opinam nos
altres, bona part de la responsabilitat que es produei
xin els incendis la tenen vostes, La tenen vos tes per
qu0 no han pres les mesures de pl'evenció que nosaltres 
consideram adequades r, molt resumidament, els vol
dríem elir coses que es podrien fer, i no són tates, i no 
s'han fet. Creim que no costava doblers, i elesprés que 
hi 'ha coses que sí que en costen, de doblers, pero creim 
que no costava doblers crear una unitat administra
tiva que s'encarregas especialment ele gestionar, impul
sar i coordinar tates les accions preventives i d'extin
ció, tenen compeU:ncies, i ha podien fer, nosaltres no 
sabem que s'hagi fet. Com ha eli 1 el Sr. Serra, creim 
que és important o hagués estat molt important que 
haguessin incrementar els cossos de seguretat i de 
vigilancia, les famoses guarderies forestals que deia el 
Sr. Sena, la coHaboració amb els Aiuntaments, la men
talilzació d'aquests Ajuntamcnts p~rque facin aquesta 
vigilancia és important, i llevat el'accions esporadiques 
que ens ha e:,;plicat el Consellel', no s'han vist. No han 
pres cap mesura de prohibir o limitar, segons els casos, 
la circulació de vehicles, especialmcnt de motOlo, pels 
bescs, no l1'hi ha cap, de mesura, no hi ha cap decret, 
orelrc o el qu::: sigui que limili aixo dins aquestes ilIes, 
i saben que molts d'incenclis forlu'its es pmclueixen 
precisamclll per aixo, no tant pel' UJl tub cI'escapament, 
si nó PCl- la c1istracció deIs conduclors. 

No sabem, no ha hem vist él cap moment que 
s'hagin investigar a fans les earacterístiques especials 
deIs inccndis que s'han proc1u'it en aquestes illes, i tam
poc no hem vist que s'nagi establert a nivel1 de cada 
illa, clins Mallorca i dins les altres, estrategies clares 
i difcrenciadcs en el tema d'incenclis. 

Li hcrn pintat, i el lcmps ja no ens clóna per Illés, 
el que podría ser un esquema d'una política ele pre, 
venció, e,til1ció i reiJublació . DL r, pohIació, n~) lenc 

temps i no en parlaré. Pero voste sap que s'ha fet molt 
poe, i no s'ha fet per falta de fans, fans, Sr. Conse
ller, n'hi ha pel que un vol, hi ha fans que fan aigua, 
hi ha fans per a subvencions, hi ha fans que naveguen, 
hi ha superavits en quantitats, per tant, fans, n'hi ha. 
Que a voste, el seu Govern no n'hi hagi donat, no ha 
sé, a posta la responsabiliatt no és només seva, sinó 
també del Govern. Pensar que l'Administració Central 
ens ha de transferir o ens ha de donar tates les aju
des, crec que comem;:am a pensar malament, el que 
puguem fer aquí en competencies que són Dostres, ha 
hem de fer nosaltres, i cregui, Sr. Conseller, que, per 
part del nostre Grup, en aquest tema, que consideram 
que és importantíssim a nivell d'illes, perque no només 
resulta que crema un pinar o que amenaci un xalet, 
amena<;:a l'ecosistema d'aquestes iHes, en aquest tema, 
Sr. COl1seller, el suport del nostre Grup el tendra, tant 
al Pressupost com a qualsevol programa, pero, per 
favor, l'apliqui i dissenyi una línia política que dugui 
al que cree que desitjam tots, que és que els incendis 
es reelueixin a manco d'aquest 25 % d'intencionats, si 
pogués ser, a O 0,'0 també, encara que sabem que aixo 
és praclicament impossible. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Sebastia Sena, vol fer ús ele la paraula per re

plicar? 
Disposa el'un temps de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Bé, el temps, al'a ja és 

molt breu per a una problematica que crec que és 
amplia, com s'ha exposat aquí, i jo, com a interpeHant, 
aquesta vegada, he de demostrar la satisfacció per una 
serie de coses que he sentit, i que crec que són posi
tives, si bé hi ha tot un conjunt d'altres coses que, 
logicament, pensam que s'han de rectificar. 

Hi ha uns quants interrogants que voldria plan
lejar. Un és, si la "Ley de Montes» existent és xereca 
i no funciona, per qu~ el Govern de la Comunitat via 
no'rmativa o via LIei del Base, no ha fet una no~'ma
tiva própia? Si existeix una «Ley de Fomento de la 
Producción Forestal», la LIei 5 del 77, fins a quin punt 
aquesta LIei s'utilitza adequadament, que és aquella 
llei que, segons la nos1ra lectura, es feia per rectificar 
una mala política el'ICONA al respecte; al manco és la 
nostra lectura el'aquesta LIei 5 del 77. Per altra banela, 
les comunicacions, és cert que s'ha millorat, i aixo ha 
hcm ele reconeixer, és ver també que s'ha millorat amb 
l'extin,ció el'incendis i amb la vigilancia, cert, pero hi 
ha un problema que és, encara, aquesta problematica 
elel guarda" forestal des del moment que veu un foc [ins 
que pot avisar i, ele f'et, a vegades encara hi ha pro 
blemcs, per aixo, la millora de cOlllunicaciol1s pellsa;n 
qUé ha lié ser una cuns tall t. 

Després hi ha un problema, que és al (1 ual en ll'~lll1 
ll1és de fons, que és en la situació del bos~, si bé les 
millares ]Jer apagar foc hi són, de tenir més rapidesa 
per acudir als focs, hi són, hi ha un problema, i aquest 
sí que no és gaire resolt, que és la neteja elel bosc i, 
obviamcnt, un altre, és l'cducació ele l~ població en 
tom a la [unció del base, en torn al que és, vertaele
r<:1ment, ecologia, educació o el que se li vulgui dir, 
perqur~ si bé és ver que ¡'Escoja ele Binifaldó ha fun
cional, aquí volclria insisti!- en un petit delall, nosaItres 
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també notam a faltar, no només una educació a tota la 
pobJaci.ó, sinó que es faci un esfor~ i un conven¡ amb 
e l Ministeri d'E'ducaci6 perque es faci el que als pa'isos 
d'Europa Occidenta l e fa fa mé ele quinze anys, que 
és que en els programes colars hi sigui integrada tota 
la pr blematica medi ambiental i que es faci amb una 
onnexió entre c1is tintes adminis tracion s, no només 

com una part integ rant de les icncies Natural , sinó 
001 una pan d'Educació ívica i, en definitiva, d'Edu

caci6 Política. En aquest enlit, és ciar que és ver que 
hi ha p egues amb la «Ley d Montes », am b aspectes de l 
Govern Central, s i bé p r Sa Ol Miquel, la famo 'a de-

laració nova de la coordinaci6 crec que la saludam, 
pel"o ja veurem amb que qu da, pero també és ver que 
hi ha llagul alguna respon 'abiJiral del Govern, que nO 
és tle la onseUel'ia d'AgricuI Lw-a, com és e l tema eles
grada l d Sa PunLa de N'Amcr, un inceneli provoca t, un 
incendi a un espa i na Lural prolegit que aquesL Par la
men t havia vota t i que, e n teoria , Il avía ele tcnir una 
vig il neía i havia de len ir unes mesures pcrqL1c a ixo no 
pogués succeir, 

"n dcl'in iLi a, nosallrcs e r im que l debat, b ' , ha 
e ta l, per la n s lra par! sat is facto -i, po iliu, a ra, hmb 
una Moeió cree que redundarem en e l problema elel 
vo lun tarial, crCe qu recl unclarem moll en el pl"Obl 111. 

deis onu-ol , control de les autori lzacions per tall a r 
a lz ine i pin " comrol eI 'obaLLu'c de pi s tes ro re tal ~, tic 
(x rmes ) i tales a bu ives , dI;! talla-fOl':' i l"leLeja de fl '¡W
ge de ellrre t r ·.!) i, en Ic fi ll iliva, de la vert;:¡del'<l fun ió 
deis enginyers fores als, de l enginyers ele la lITa i 
lambé en la millora tec nica i. amb l'augment elel que 
é la [unció de la guarder.ia forestal enlesa en moles 
eI 'aspedes i quecreim que s'ha lreballat poc. També 
ereim que, en definitiva, amb allres Conse ll er ia 'ha
gllés pogut impulsar una feina i, d'acord amb la com
pel encia ql.le l; aquest Govern Autunom en male ri 
cu ltural j d'investigaci6, s'hagués pogut perfeclalnent 
t.-eballar en h p er pectiva d' invesLigació, de is ce Le 
del foc en I n.o tre bos mediterrani, de cadascuna de 
le IIle i també, en defin itiva, hem notal a falta molL 
una conSlanl preocupaei6 a la mentalital del c iuladtl 
que no és pos ible , no només ti¡-al~ un Il umí. no només 
fer aqu!la torrada a l bose ele manera incontrolada, 
s inó en la neCeSS il"al qlle la gent entenguj, enlengu m 
LOI S qu el bose és una par! esseneial, com ho é l' xi
gen, com ha és ¡'aire. 

Gracies. 

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

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President, Sr. Diputat. Més que una contrare

pli ca és fer-Ii una conles tació a lIna serie de pUllts 
qu ha assenya lal. Respecte del que ha insistí L, que e. 
va presenLar una Lle i s brc Monis, creim, i e ls sen 'cis 
tecni s, mé -, m'ho c1iucn . qu e l que hi ha en ilC]ll st 
mom 'n.l , la genl qu' hi ha és suf ieicnl, el qu fa ralta 
és a plicar-la amb tota intensit:aL, m diu q~le le comu
ni aeíons han 111il lor <1t, vid ntmenl han milIonll . jo 
ho crec per l'efectivitat quc hem tengut, i que el que 
em diu de motos i de cotxes, li puc dir que aquests 
darrers dies, s'ban lliurat, em sembla que són dcu cot
xes, i encara cns fa falt a comprar una serie ele motos, 
em pareix que són cinc o sís que tan falta i que es 
compraran aquesls dies. 

Creim que l'important, i jo ho he dit moltes vega
des, la base de la prevenció d'incendis es basa en la 
neteja deis bose , és fonamcotal. Sobre aquest tema ja 
n'hem xen-al, precisament. la Societal es va crea)- per 
aixo, la Societat Fores tal, i li h di t la prob1emaLiea qu 
teni\11 en aquesl moment, que si no s'arregla prest, 
inLcnlarem prenclre me lu-es, 2mb doblers nostre , per 
alTibar i comple tar aque tes ajudes fins on faci falta. 
Pero en aquesl moment, sí tenirn una promesa forma l, 
d n fa molt de temps, a més, des del principi de 
I'est iu, insistcntmenl s'ba cliL i, a més, públicament, 
qu e val la pena esp 1'al" i no posar-nos afer, fer ga tal' 
uns dobler qu, d · qualque Porma, podrieo se r subven-

iona ls. 
En el tem a de I'edllcació e t ic tan d'acord com 

voste, crec que és I'imporl an l i que la onselleria cI 'In· 
tedor ha ol'labora l a lnlVés ele Proleeció Civil i ha 
ret una se rie de ursos a escoles, '0, personalmenl, par
laré amb e l Mini 'teri ele ultu.rai iencia, amb la Di
re ió Provincial , a vcure si d ins Is pr<)gram S d ·cd u· 
aeió s'hi poden afica r lexL ,aprofitanL les escoles de 

lIot Ul-a que hi ha. 
Re pec le ele a Punla de N 'Amer, li puc donar fin

fOl'lll que Len , que el foe va e m en<;a l- a les 15 hore , 
es \'. declarar l'incendi, que va er pr vo al pel' UIlS 

nin!; que vareo el' ma l" un l' to lls. e rn a conseqLi.cn
cía del venl fon que hi J13via. el foc e va intro luir al 
pincl1- i varen prenclre Poc sis l1 ec tarees d bosc. Hi va 
llave!' una ra pida i ma s iva i.nlervenció del personal 
conlra in cndí que ." v.a con troJar a les 20 hOl'CS, és 
a d i!' que va dura r S 110res. En aquest inc~ndi hi aren 
int r-venir 50 pe l' ones e pe ia li s tes i ['avió Cana lair 
de lacal a P lIen~, Cl'ce que e e l qu.e s poclia "c r , 
tenint en compte el fort velll qu hi havia , cree que es 
va fe l' una aetuació. 

No hem lengul lemp_, ni és el momenl oportú, d 
xerrnl' un p c de la inve tigae i.6 que -'ha fet i s ' sla 
renl I'cspecL de la forma de repob lar mes avial els 
11 oc , remaLs, hi ha LOI uns tracLaLs que trae ten d'a· 
quest Lema i qu e tan en -1 nOslre poder i a la seva 
dispos ició, COm é logk. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles gracies, Sr, Consetler. 

V.- l) 
Pas am al punt segücnl d e J'Orclre del Dia, que 

¿s '1 relatiu a Proposi ion no de Llei, pe r traclar en 
primer 1I0e 1" qlle va tenir ntrada en e l Registre Ge
ne ral amb 1 númerO 1.476. La formu la el Grup Parla
m nla1'i c ialis La i s re lativa a la candidatura <.le 
l' s riplor Jose )) Vicenc; Foix pel- al Premi obel de 
Litcl-atura del 1986. 

Volen que facem lectura de la Prop6sició . Si no, 
té la paraula per part elel Grup proposant 

Lectura, per favor. 

LA R. E SEÑAT • I E AT: 
« To tivació: L . aporl<lcions importantí s imes fetes 

en literalura univer al rele I e ls escl"Íptors en lIengua 
' Llt 'tl na no han tengul fins ara el b en mere cul recO' 
neix 'ment que uposa scmpre la conce s ió del Prel1li 
Nobel de Lite ra tura. Per a I'an 1986 ha n estaL propO
.,<lls pe l orcr:lI1isme com p t llLs, I'es rip Lo" cata la Jo. ep 
Viccl1~ Foix com a candi dal a l Prcmi obcl de Lil 'ra
lu n . J\qu La proposla, 11 so is pcJ s merils indiscutibles 
dc::1 poeta prOpos;1 t . sinó lalllhé pel pres ti gi i el e nei· 

s 

1 
I 
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'ement de la' nostra eulLura i de la problem atiea de 
~a nostra l1engua, com a u ive ll internacional, suposa
ría la concessió del Pl'ernl Nobel a Josep Vicen Foix, 
mereix el suport de lotes les institucion p ú bliqu es d 
les ten'e ' qu compartim , com a propia, la !lengua 
cata lana, Per aixo, l n lp Parlamentari ocia lista p re
senta la següent Proposició no de Llei: 

El Parlament de les Illes Balears dóna el pIe su
port a la presentació de la candidatura de l'escriptor 
Josep Vicen¡;: Foix per al Premi Nobel de Literatura 
del 1986". 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
El Cap deIs Serveis Administratius certifica que 

no s'ha presentat cap es mena a aquesta Proposició no 
de LIei, 

Per defensar la Proposició no de LIei, té la paraula 
el Diputat Sr. Josep Moll i Marques. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. DiputaLs. Hi ha 

temes que estan per elamunt ele les discussions parti
distes , i un el'ells és especialment el tema, moIt espe
cialment a la circumstáncia en que es troba la nostra 
lIengua, el tema de la defensa ele la !lengua el'un po
ble. Crec que aquest és un punt en el qual en aquest 
Parlament s'ha manifestat ja, moltes vegades, una una
nimitat dignLl de tot elogi, i que jo voldria esperar que 
també es pl"Oeluira en aquest caso Perque la proposta 
que presentam té per objecte donar suport a unLl can
didatura que, en cas ele ser presa en consideració, su
posaria un impuls rormidable per a la promoció de 
la nostra llengua i de la nostra cultura a nivell inter
nacional. Crec que no fa falta, 10ts som conscients per
fectament de la importancia que té el Premi Nobel, no 
fa falta, per tant, posar de relIeu el que suposa la 
concessió el'un Premi Nobel de Literatura per al país, 
per a la cultura que aporta l'escriptor digne d'aquest 
Premio 

No es tracta només que a partir d'aquest moment 
es fan trac1uccions a tols els idiomes cults del món de 
l'obra el'aquest autor. Es tracta també que, a partir 
d'aquest moment, no ja a les revistes literaries, espe
cialitzades, sinó fins i tot a tots els diaris importants 
elel món, surten ressenyes sobre I'obra de rautor pre
miat, pero també, logicament, sobre el context social 
i cultural que ha donat lIoc a aquest escriptor i, per 
tant, en general, sobre la Ilengua i cultura catalana, 
en aquest cas concret. Surten a tots els diaris del rnón 
reportatges i informes sobre el país, sobre la tena, 
sobre la cultul'Ll que ha estat el marc de I'activitat de 
l'autol- prerniLlt. 

1 aquest és, precisamcnt, el rnotiu pel qual totes 
les literatures , pero molt especialment, pcrque són les 
que tencn més necessitat el'aquest reconeixement inter
nacional, les literatllrcs rninoritaries, tenen el maxim 
intercs que un elels scus esuiptors sigui guarelonat 
amb el Prerni Nobel de Literatura. 1 hem de tenir en 
compte que aquest Premi, efectivament, ja ha estat 
conceeliL a escriptOl-s ele líteratures tan minoritáries com 
puguin St.! 1" 1<1 ir landesa ( I<l danesa, per no parlar d 
la lIcca, que algú dira qll pel- motiu obvi., perO, en 
qua l,sevol cas, és cer! j segu r que hi ha ha Cl'u l a lglln . 
~ cnl1l0r. suees quc han rcbuL el Prcm i Nobe!. o dc 
h ter'atllrcs n fan mil1()l'¡rarie , pe l nombre ele poss i. 

bIes lectors, pero sí minoritaries pel seu resso munelial, 
com pugui ser la literatura japonesa. 

ÉS, per tant, des del nostre punt de vista, just i 
necessari fer tots els esfol'¡;:os possibles perque també 
la llengua catalana tengui un escriptor que hagi rebut 
el Premi Nobel de Literatura. 1 potser algú és dema
nara que passa, que fa el Grup Socialista, proposa que 
es doni el Premi a qualsevo-l escriptor mentre hagi 
escrit catala. Evidentment, aixa no és així, sinó que 
aquí es proposa donar suport a, un escriptor de prime
ríssima magnitud dins la literatura universal d'aquests 
moments. 

És un escriptor, Josep Vicenc; Foix que mereix, 
realment, el Premi Nobel, perque és un home que ha 
estat un artífex de la llengu3, un home que ha manejat 
la Ilengua catalana com po es escriptors han estat ca
pac;os de [er. És un poeta en prosa i en vers, fins al 
punt que ha donat !loc a una logica, segurament és 
el més gran que es pot fer a un escriptor catalá, si 
tenim en compte l'esplendor ele la literatura cJásslca 
catalana, quan un crític, quan en cara ni tan soIs es 
parlava ele la possibilitat que Foix fos propasa! per 
al Premi Nobel, \'a eSCl' iure que b seva obra resta un 
deIs punts més alts el'elaboració i exigent domini ver
bal que hagi assolit la literatura catalana posterior als 
clássics del segle XV. 

Cree, per tant, que per tots aquests motius seria 
bo que aquest Parlament donas, una vegada més, una 
mostra d'unanimitat en la defensa de la nostra llen
gua i elon~s suport a aquesta Proposició. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grácies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Pel Grup Esquerra Nacional ista-PSM, té la pa raula 

el Sr. Damia Pons. 
Disposa de deu minuts, 

EL SR. PONS PONS (DAMIA); 
Sr. Preside!"!t, Sres. i Srs. Diputats. El Premi Nubel, 

a nivel! literari no és certament cap patent d'if!1mor
talitat, s'ha donat a escriptors d'escassa categoria, de 
vegades o que no han resistir el pas del temps, com 
pot ser un, castella per a més senyes, que va ser el 
Sr. Echegaray. S'ha donat, també a figures re!levants 
que el pas del temps, no la n soIs no ha discu ti t, sinó 
que ha consolidat. Pero crec que en aquest Parlament 
no hi SOIll per fer judicis literaris, sinó pel' analitzLlr 
l'espel"Ít i la !letl-a de la Proposició no de L1ei que pre
senta el Partit Socialista Obrer Espanyol. 

Compartesc totalment el doble raonament que ha 
ret el seu Portaveu, Sr. Moll, per una part hi ha uns 
merits indiscutibles, si no, seria una canclidatura abso
luLament inviable, pero, per l'aItra, i aquí insistiré, és 
un element, la concessió del Premi Nobel a una figura 
ele les nos tres lletres, que la nostra cultura, que la 
nostra Ilengua, que el nostre país, que la nosü-a imatge 
COIll a poble a nive!l intemacional necessita COJll a 
elernent de reconeixement i el'afirmació. No ens enga
nern, els que hem passat fronteres enlla de l'Estat Es
panyol sabem que ni lan soIs se coneix el nostre 110m, 
a no ser com un lloc a!la on es ve afer turisme, no es 
coneix ni Lan soIs el nom de Catalunya, úniC<1Jllent 
s'identifiquen les ciutaLs, no s'identifica el país, aixo 
vol elir que patim un greu desconeixement, si el país 
que és un fet geogrMic es elesconeix, ja no diguem 
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una llengua ocultada i minoritzada per un procés de 
centralisme durant segles que l'ha posat a punt de la 
seva total destrucció. 

P er tant, necessitam un elernent que reforci el pres
l igi, la pre encía internacional, necessitam un clement 
de tll ervivencin, i el Premi Nobel a Foix no h i ha cap 
dub te c¡u ho seria. Jo vo ldria dir més, per evitar repe
Lír argumcnL que ha xposaL el Sr. Moll, jo cn Lenc 
agu sla Proposició n el L1ei, l'esperiL que la susten La 
estn plenam nl identificat amb un Estatut d'AutOllO
mía que hem de procurar rece rdar punLuahnent i como 
plir, no nornés en la seva !letra, sinó sobretot en: el seu 
esperit. 

Quan el nostre Estatut d'Autonomía, en el seu 
Preambul ret un homenatge o tots els fills d'aques l a 
terra que han treballat per mantenir la íclentit..![ del 
nostre poble, nosaltres, en aquest moment, ení"enc.m 
que Foix és un fiJl adoptiu d'aquesta terra oostra. Foix 
escrivint bé, escrivint un bon catala, fe nt bona poesía 
en prosa i en vers en un temps mol! difícil, en un 
temps que scmblava que no hi havia cap futur per a 
la nostra llengua, no hi ha dubte que Foix, eles de la 
seva Barcelona, des de la seva Catalunya, ens ajuda\'a, 
també, a sobreviure. Hem de ser molts conscienls que 
nosalt res sobrevivim perque som més que mallorquins, 
m enorquins, eivissencs o formenterers, sobrevivim per
qu~ la 110stra cu ltura, la 110stra llengua, sortosament, 
no es circumscriu a l'ambit estricte de les llles Ba
lears , hi ha més gent i sobretot gent molt més decidida 
que ' nosaltres mateixos a defensar aquesta llengua, a 
usar-la, a donar-li un prestigio 

Foix., per tant, va ser un d'aquests elements que 
varen pennetre que la 110s tra identitat C0111 a poble es 
mantengués. El catala, la llengua nostra, la !lengua 
el'aquest escriptor, és la nostra !lengua oficial i, sobre
tot, propia, per tant esta m proposant dur enclavant una 
Candidatura al Premi Nobel d'un que ha transformat, 
ha impulsat aquesta llenglla nostra a un alt nivell li
terari. 

Tenim també que I'article 9 de l'Estatut ens diu 
que els poclers públics d'aquesta Comunitat tenen obli
gació, tenen un mandat imperatiu, ai:\o no és una 
qüestió ele val er o no voler, és un mandat estatutari, 
de consolidar i desenvolupar les característiques de 
nacionalitat, i jo afegiria més , i de treballar per afir
mar i dur endavant tot allo que contribueixi a conso
lidar-les i desenvolupar-Ies. És evident que una cultu
ra. una llengua que obté un reconeix.ement internacio
na l a través elel Premi Nobel, no hi ha dubte que és 
una afirmació, és un element positiu, és un element 
que re fon;:a les nos tres característiques ele nacionalitat, 
d'identitat propia com ~ poble. Si tenim competencia 
sobre l'ensenyament, si' hem de protegír i fomentar, 
C0111 cliuen els articles -l3 i 14 de l'Estatut, protegír i 
fomentar, no només la part estrictament lingüística, 
sinó la part també cultural, és evident que aixo no és 
només un tellla d'hores c:\'escola , sinó que és un tema 
que implica clonar sempre les passes pertinents per 
tal que aquesta protecció i foment tenguin tot el re
fon;:amcnt possible. 

Aques ta proposta és absolutament positiva i va en 
aquest camí. Una cultura, una llengua que obtenen un 
s uport internacional, que es difonen, que es traduei
xcn, que se 'n parla, que es comenta, és evic\ent que pot 
ten ir més futur que una !lengua que continua encara 
sensc obtenir aquest reconeixement. l, en definitiva, 
no voldria que elins aquesta Cambra es digués que el 

no lre ambi t d 'actuació stricte és l'run bit de les lIIes 
Balears, perque aixo aniria absolutamenl en contra 
de I'Estatu t d'autpnom ía, ja que l'Estatut a la Di po
sic ió Addicional SegoDa reconeix expresament, recorda 
que la llengua catalana és també patrimoni d'altres Ca
muni la ls Autonomes, en aquest cas ]a COI1lunitat Auto
noma d'alHl. On és originari aql,lest escriptor que avui 
ens propo en de dOllal- upor1 a la seva cand idatura al 
Nobel. 

.Es par la que enlre aquestes cOfUtmitats hi ha 
d'haver coopcració í reJació, es propo a, fins i tol, que 
b i ha c!'haver ' om a un objectiu d'aquesls poders pú
b lics de la oos lra COn'luniLal, salvaguardar e l patrio 
n10l1i lillgüíSlic comú, ahí com efectuar la comuDicació 
cultural enlre aque tes Comunitals Aut nomes que 
len'l1 com a !lengua propia I calala . En definitiva, tol 
a ixi>, adl'e~at a salva""uardar la unital Iin!!i.ií lica i el 
fu(ur de la no ·tra lle ngua i la nostra cultura. 

La pl"OpOSla de l Grup Socialista merei,' el o st¡-e 
suporto i no 11 111 ~s el noslre sup rt, inó el nostre 
ap lalldimcnl, perque avui i qu el. vull felicitar, .lixi 
COI11 <lllres vcnade he esta l, cree que bastanl l g ítil11a
menl c ríl ic amb algunes a luacions derivades, lal Vl!

gada, úe cel-les s rviluds poliLiqu ,,,vui el he de 
ft:liciwl" p rqllc amb aquc ta propo la VOSle duen en· 
clavanL un lemc nl pOSiLiu., un e l menl le Pulur del 
l10strc país i ele la nostra llengua. 

Moltes grácies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. 
Pel Grup Regionalista ele les Illes, té la paraula la 

Sra. Maria Antonia Munar. 

J\ SRA. MU R RIUTORT: 
r. Presidenl, Sre . í rs. Dipu tats. El Crup Regio

naliS la donara el pIe suporl a aques ta Propo ic ió no 
de L1e i, cOD) e.ns dcmana el Grup Parlamenl .. u·i 0-

ciali l , a la Proposició no de LLei de presentació de 
l. cand idalura ele l· scríplor Josep Vicen!; oix per al. 
Pr ·m i Nobel de Lil ralura del 19 6. Proposició que 
ens par ix doblement encer aela, en pl'imer lI cc, pels 
merils que COI11 a e criptor té Jo ep Vicen~ F ix i per 
la scva aporLació a la literatura unive r a l. Aix és ja 
un uficienL m tiu per fer la pI' posla, sens q ue en· 
lr ' m en t1iscllssions literari S. N bstant aixo, el e
gon apartat cre im que és el més important. i é la re
p rCLlss ió que tendra la pre en lació de la candidatura, 
prim "., i la se va pos ible conce ió d'un prcmi tan 
importanl com 1 Prcmi ob l de Lit ratura ¡-1 un 
c riptor C<l. lala, en un lema que a tol ens prco tipa, 
com és el coneixcmen l millor per part 11 Sh-a i per 
pan de lota la gen I del ql:le és la !loslra !le ngua, la 
nostra ullurn 1, e n fi, aconseguir una aul¿mtica i ver
tadera n0n11 a lilZació lingüíst ica. Creim que fels com 
<t IU ,.; ls són, se l1se dubl e . ¡mI' r ants i empre ajuden, 
i '. P r aixo qu aquesta Proposició no de L1 i lendra 
I supun del no ·lre II"1.IIJ . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Enrie Fa· 

ia rnés. 

EL SR. FAJ ARNÉS RIBAS: 
Sr. Pres ident, Sres . i Srs. Diputats. Molt breument, 

per elir, per exp ressar a la Cambra que el Gmp popular 

------------------------------------------~------~----------~~----~------------~~--------------

s 
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també donara suport a la Proposició no de Llei que 
presenta el Grup Socialista, i que, en conseqüencia, 
per tant, votarem a favor de donar suport a la presen
tació de la candidatura de l'escriptor surrealista ca
tala Josep Vicem; Foix. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
1 deman a la Cambra, Sres i Srs. Diputats que 

votin a favor de la proposta, de la Proposició no de 
Llei del Gnlp Socialista, es volen posar elrets, per 
favor? 

Queela aprovada per unanimitat. 

V.-2) 
El punt següent de l'Ordre del Dia és la Proposi

ció no ele Llei presentaela pel Grup Parlamentari Es
querra Nacionalista-PSM, relativa a la creació el'una 
Comissió Interinsular Paritaria. 

Sra. Secretaria, per favor, vol fer lectura el'aquesta 
Proposició no ele Llei? 

LA SRA. ENSENAT ENSEÑAT: 
«Exposició de Motius: L'imperatiu polític eI'evitar 

possibles Zlrbitrarietats a la gestió elels fans públics, la 
escassesa ele recursos elestinats a inversions per a crea
ció u millura d'eqllipaments esportius a les Illes Ba
lears i la necessaria analisi ele la realitat, obliguen a 
una tasca rigorosa anual en aquest camp tan impúrtant 
de la política esportiva. Precisament, perque 'ca1 actuar 
amb planificació i amb participació de les parts afec
tades, el Diputat sotasignant presenta la següent Pro
posició no ele LIei: 

«El Parlament ele les 1lles Balears instZl el Govern 
ele la Comunitat Autonoma a constituir una Comissió 
Interinsular Paritaria Govern-Consells Insulars per 
dictaminar l'assignació economica amb elestinació al 
pla territorial el'equipaments esportius i els ajuts a 
Corporacions Locals, així com, en cas necessari, a in s
titucions sense fi ele lucre, segons eIs Pressuposts 
anuals aprovats. Així mateix, aquesta Comissió Inter
insular ha d'entendce en l'analisi de les soHicituels 
anuals, fixar els criteris eI'adjuelicació i, en funció d'a
quests, elevar a la ConseIleria d'Educació i Cultura les 
propostes ele distribució de fans». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
A aquesta Proposició no de LIei tampoc no s'hi ha 

presentat cap esmena. 
Per elefensar la Proposició no de LIei té la parau

la, pel Grup Esquerra Nacionalista, el Sr. Joan Fran
cesc López Casasnovas. 

Disposa el'un temps de deu minuts. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sr. P¡Tsielen t, Sres. i Srs. Diputats. Com hem as

senyalat al Preambul d'aquesta Proposició no de LIei, 
és evielent que una Administració Autonómica eom la 
de les IIles Balears que moltes vegades hem assenya
lat, i crec que és VtT, que administra recursos escas
sos en re lació 21m bIes necessi ta ts que podríem cons
tatar clins les nostres illes, i concretamen1 en el camp 
ele l'esport, fenomen social comunitari, com les perso
nes esversades i sensibilitzades en aquest tema saben, 
cree que avala la necessitat, dic, d'utilitzar els fans 

púbIics amb un coneixement, amb una distribució, 
amb una coordinació que eIs facin retre el maxim pos
sible. 

Saben els Srs. Diputats, i sobretot el Conseller de 
Cultura de les IIles Balears, que la feina que s'hagi 
pogut anal' fent en materia d'equipaments esportius, 
és una feina que respon sobretot a l'esfon; pacient, 
continuat, silenciós moltes vegades, de tota la massa 
esportiva aIs dirigents deIs clubs i ajuntaments que no 
haurien pogut coronar les obres comen~ades sense 
l'ajut ele les institucions públiques. Sabem també que 
s'han de distribuir aquestes instaHacions en zones ielo
nies, que s'ha de valorar I'oferta existent en els diver
sos ambits territorials, s'ha de conéixer la demanda i 
s'han de definir, sobretot, prioritats quant a instaHa
cions i sobre les que tenen competencies les institu
cions responsables. Cal, per tant, que les institucions 
públiques i esportives supralocals, Consells Insulars, 
Govern de les Illes Balears, vagin més enlla eI'una po
lítica basada, quasi exclusivament, en la concessió ele 
subvencions, en funció de la demanda expressada, i 
avanc,:ant cap a una política de financ,:ació d'instaHa
cions d'acord am b programes d'actuaeió. 

1 aquí és alla on constatam la manca absoluta ele 
programes el'actuació. És alla on constata111 que s'han 
fet plans ele diagn'Jstic de la realitat esporti,·a ele les 
Illes Balears, i hem constatat que les necessitats són 
molt grans. Precisamenl aqllest Govern ele les llles 
Balears va promoure fa dos anys un pla ele necessitats 
que va ser clistribult als Consells Insulars i als ajun
tamenls. Dins aquests plans ele necessitats es contem
plen obres el'infraestructura que, amb tota seguretat, 
no poden entrar elins el regim d'ajuts que dóna aquest 
Govern si no s'augmentell i racionalitzen molt més les 
seves distribucions, les seves assignacions economiques. 
Val a dir, que per construir un pavelló cobert o per 
construir una pista poliesportiva o per construir una 
piscina coberta, etc., calen molts diners, i aquests di
ners no hi són, en aquests 1110111ents, en el plan d'equi
rament territorial ele la Comunitat Autónoma, i no 
hi són, no perque no hi hagi prou recursos, 3inó per
que aquests recursos es distribueixen el'una manera 
forc,:a problematica i discutible. Sabem que l'any 83 es 
varen gestionar 50 milions ele pessetes, deis quals 36 
van anar a parar al pla d'equipaments; l'any 84 es van 
gestionar prop ele 68 milions, deIs quals 43 van allar 
a parar al pla el'equipaments; l'any 85, i voste ho eleu 
saber també, Sr. Conseller, 55 milions van anar a pa
rar a aquest pla, pero es disposava d'una quantitat de 
123 milions, i enguany, enguany la situació realment 
és angoixosa, perque en aquests moments encara no es 
té constancia, no s'ha publicat, que jo s~\piga, en el 
Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma, la norma
tiva i les assignacions que permetran l'elaboració del 
pla cl'equipaments el'enguany. Si s'ha fet, aquest but
lletí encara no s'ha elistribult, i S0111 en el mes el'oc
tubre, quan l'an)' passat, el mes ele mZlrc,: haúa Zlpare
gut públicament. Potser que el Govern de la Comu
nitat Autonoma, aguests dies, l'hagi fet, i enhorabona 
si ha ha fet, pero ha fa tanl, i no permet que es pla
nifiqui degudament i que es coordinin les difcrents 
administracions el'una manera fefaent i el'una manera, 
so bretot, clara. 

Vull clir amb ac,:o que, per una banela, el Govern 
de la Comunitat Autonoma distribueix aquests eliners 
que té en el capítol 6, en el capítol 4, en el capítol 7 
deIs Pressuposts, i ho fa de la següent manera, així ha 
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va fer l'any 85: al pla territorial hi va anar una parti
da d'uns 55 milions de pessetes, pero és curiós obser
var que una partida de 40 milions de pessetes es va 
ingressar de manera directa en inversions d'acord, 
acordades amb els Ajuntaments. Fixin-se coro el Go
vern valora tant o més important fer convenis amb de
terminats ajuntaroents que no entrar dins una planifi
cació global on intervenguín totes les aelministracions, 
on tots els ajuntaments, i no només UDS, puguin posar 
damunt la taula els seus plans d'equipaments i pu
guem discutir, conjuntament, cap On ha d'anar una 
política el'equipaments que és la més important, pro
bablement, de la política esportiva. 

I, a més a més, vuJl assenyalar aquestes inverosí
mils ínversions directes a associacions esportives sen
se finalitat ele lucre que s'han concedit els anys pas
sats, perque a mi m'agradaria saber amb quins crite
ris s'ban fet distribucions económíques a clubs de fut
bol concrets, i diguin si no es fa agravi comparatiu a 
el'altres, guan es donen a uns, concretament a cinc, 
que vénen aquí contemplats, a la relació que es c!óna 
a pctició deIs Grups Parlamentaris. 

El Sr. Conseller em podria contestar molt facil
ment que no és necessal"Ía aquesta coordinació i, per 
tant, no cal una Comissió Interinsular Paritaria, per
que ja exístcix, ja hi ha un Consell Balear de l'Esport 
i, en efecte, aquí el tenim, hi ha una Comissíó Per
manen! d'aquest Consell Balear que podría entendre 
perfectament en aquests temes, pero resulta que el 
Consell Balear de l'Esport, que segons la normativa 
que vos tes mateixos fan, s'ha de reunir com a mínim 
clues vegades cada any, enguany no s'ha reunit, enca
ra, cap vegada, i no val que es diguí que hi ha hagut 
canvi ele Director General, perque ja han passat prou 
mesos perque el Director General corresponent tengui 
notÍcia de com ha ele funcionar i quines competencies 
té aquest Consell Balear, amb 39 representants. 1 vull 
dir també que entre les finalitats d'aquest Consell Ba
lear hi figura, precisarnent, assessorar l'execució dcls 
plans esportius amb caracter territorial: instaHacions, 
esport e;;colar, esport de temps Ileure, etc. I per que 
només ha d'entendre en l'execuCÍó? 1 per que no ha 
d'entendre en l'assessorament previ a la distribució de 
recursos? I per que no ha d'entenclre, die, si volem fer 
una política democratica i clara, en l'assignació eco
nomica que a partir de les partides que el Govern té 
previstes a la Llei de Pressupost anual, podria rer? En
tenguin que nosaltres donam prioritat absoluta, i en 
aixo estam totalrnent d'acord amb el Director Gene
ral el'Esports, Sr. Bascuí'íana, donam prioritat absoluta 
al Pla d'Equipament Territorial, part damunt aquestes 
subvencions graciables a entitats concretes i a ajunta
ments concrets, perque nosaltres estam, repetesc, per 
una política democrática, per una política ampliament 
participativa, i cree que és un deure i una obligació 
de les inslitucions públiqucs exercir aquest imperatiu 
cons ti tucional. 

Mirin, senyors del Govern, no només són retards 
en la convocatoria, és la indefinició en les aportacions 
economiques, és que, tal vega da esta més preocupada 
la Conselleria d'Educació i Cultura a posar la placa 
que l'article 9, apartat 4, obliga a posar a totes aque
Iles institucions que han rebut ajuda del Govern Au
tonom, i recordi que els ConselIs Insulars també hi 
posen una quantitat similar' No es trae té! tanl e1'una 
política de lluúnent. es tracta d'una política seriosa, 
el'una política de seny, i no m'importa que no es re-

colIeixin aquestes opmlOns, perque en queda constan
cia en el llibre de sessions, en el Diari de Sessions, i 
crec que tard o d'hora aquestes coses s'han de saber. 

Sr. Conseller, senyors del Govern, nosaltres pro
posam que es faci una Comissió que pugui entendre 
d'analisi, que no obligui el Govern, alerta!, no derna
nam que hi hagi imperatius categorics des de les Co
missions Assessores al Govern, pero així com vos tes 
tenen Comissions Assessores en materia d'arqueologia 
i etnologia o en altres materies tarnbé molt importants 
i respectables, ho facin en materia esportiva, ho facin 
perque l'esport, \lOS tes ho saben bé, és una de les ba
ses més importants per poder lluitar per una societat 
millar, per una joventut més sana, per una societat, en 
definitiva, millor en tots els aspectes_ I jo els recoma
naria que per aproximes, properes actuacions a la 
Llei ele Pressuposts, si és que l'any 87 vostes ten en 
intenció de conLinuar gestionant aquesta Comunitat 
Autónoma, hi posin més assignació economica, perque 
anam cndarrera com els crancs, i vos te, Sr. Conseller, 
ho sapo Ha sap perque amb un creixement caela veaa
da més gran resulta que els Pressuposts o es congekn 
o minven, em remet als fets. 

Molles gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

1\10 ltes gracies, Sr. Diputat. 

Volen intervenir els alLres Grups Polítics? 

Grup Regionalis.ta, Grup Socialista, Grup Popular. 
Pel Grup Parlamentari Regionalista de les Illes, té 

la paraula el Sr. Jeroni Albertí i Picorncll. 

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

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 

Sí, Sr. Presielent, Sres. i Srs. Diputats. Bé, una in
tervenció breu, la volia fer eles ele l'escó, pero s'ha 
espenyat el micrOfon, per dir que el nostre Grup s'opo
sara a aquesta Proposició no de Llei. I s'oposara, pre
cisamcnt, .io diria quasi quasi en base als arguments 
exposats pel representant del Grup d'Esquerra Nacio
nalista-PSM a favor el'aquesta Proposició no ele Llei. 

Hcm sentit de l'exposició que ha fet el Sr. López 
Casasnovas, que hi ha un Consell de l'Esport Balear 
que té uncs atribucions que practicament, practica
ment coincieleixen amb les que volem eloI1m- al Consell 
ele I'Esport Balea¡-, vull dir, a aquesta Comissió Pari
taria, i que, perque no es reuneix el Consell, hem de 
crear una Comissió. Bé, jo crec que és faciJ que, si no 
es reuneix el Consell, demanem que es reuneixi, que 
no, perque el Consell no es reuneix, en aquest mo
ment, [acem Ulla Comissió Paritaria Inte·rinsular, per
que, a més, a més, estam en aquest moment amb la 
Pon e ncia deis Consells Insulars, i creim que tot el que 
sigu i, t'll aquest momcnt, !ligar coses i fer Comissions, 
no ac13reix, sinó que embulla. Som a un punt, jo estic 
complelament d'acord amb voste, que s'ha fet molt 
tard el Pla d'Inversions Esportives, pero, realment, si 
hem de fer una Comissió Paritaria per a tot alló que 
té retard, ens alliria malament, i pensam que aquest 
é.~ un cas clar, clar, de competencia a delegar o a trans
ferir als Consells Insulars i que aquest sigui el camí 
bo, i no crear una Comissió Interinsular Paritaria per
que hi ha un di!", a Mallorca, que diu: «Si voJeu enreciar 
les coses, creau Comissions». 

Molles gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el 

Sr. Joan Nadal. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Socia

lis ta donara 'uport a la Propo ició no de Llei del Grup 
Esquerra Nacionalista, si bé bem d · manifestar' e ls no . 
Ires dubtcs, en aguesLs rnoment, en la pre enlació 
d'aquest< Pr po i ió no de LIei. s evidelll que és neo 
ces aria una mé$ completa co rdinació i coHabúració 
enLre 1$ n ell In ulars i el Govcrn de la Comuni
tat Autonoma, és evident que en el tema esportiu les 
competencies es traben molt dividides, amb gran do
tació presupostaria per part de les dites entitats; els 
Consells Insulars tenen una capacitat economica evi
dent en temes esportius, i el Govern de la Comunitat 
Autonoma té elaborat un pla territorial d'equipaments 
esportius que també el fa important dins el debat del 
que es pcnsa fer en aquest campo 

Hi ha, com s'ha dit abans, un Consell Balear de 
l'Esport, un Consell Balear que creim que s'ha de tenir 
en compte i que, en aquests momenls no es pot deixar 
de costat a causa de la seva manca de funcionament, 
t:rcim que aques t e I1sell Balear ti l' ::: spurL s'ha d'obli
gar qu f'UIlCiOlli i 'ha el'exigir al ovcrn qu el convo
qu i c1ins el Lerminls en que VI.! obligar a cunvocado. 
P ro " vidcnL lélmb0 que aqut!sL<'1 co.lhbo,ra ió i aques· 
ta coordinació que avui no es dóna, és neccssari que 
es faci, i no hi és de més que es eró aquesta Comissió 
Interinsular per veure si de qualque forma aconseguim 
que I col'laborad de les entitats [uncioni, no es faci 
dupliciLat <1mb les inversions i no hi hagi polítiques 
que, de qua lqu e forma, són contradictories unes amb 
les a llres, e n una omunitat Autonoma tan petita com 
la nostra. 

És indubtable que aquesta Comissió és una comis
sió que pot tenir un funcionament positiu, pero també 
és evident que, en aquests moments, amb la seva apro
vació no aconseguim que tata la coHaboració i tata la 
coordinació que són necessaries s'aconsegueixí, aixo no 
es podra fer, evidentment, Pins que la LIei de Consells 
Insulars, amb la seva delegació de competencies sigui 
aprovada per aquesta Cambra i sapiguem quines són, 
realment, les competencies deis Consells Insulars en 
aquest tema i les competencies del Govern. 

Per tant, nosaltres amb tots aquests dubtes que 
plantejam aquí. donarem suport a aquesta Proposició 
no eJe LIei, amb la voluntat que, si fas aprovada, aques
ta Comissió pogués posar en mana, d'una forma més 
rapida i contundent, tot el Pla Territorial d'Equipa
ments Esportius. 

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

l Palacios. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Sr. Presidente, Seii.orías. Antes de entrar en el de

bate de la Proposición no de Le\', quisiera hacer alguna 
precisión que, tal vez por analogía, pudiera entenderse 
en definitiva cuál es la postura del Grupo Parlamenta
rio Popubr. Yo creo qlle el Gobierno. en cualquier ins
titución democrática, gobierna, y la Oposición, no sólo 
oposita, como alten1ativa de poder, sino que funda
menlalmente cumple su misión dé: control dd Ejecu· 

tivo; y que, en consecuencia, cualquier desviación de 
esos papeles, de esos roles asignados en principio, no 
son deseables, porque conducen a disfunciones. Yo creo 
que cada instancia debe limitarse a cumplir su come
tido y evitar la tentación de asumir papeles ajenos. 

y aquí decía el símil de La República de Platón, 
pt-imer comunista o uno de los primeros comunistas 
conocidos en la historia, el Sr. López lo debe conocer, 
y que, en consecuencia, en su República, como usted 
sabe, cada uno de los estamentos, tanto los magistra
dos, como los guerreros, como los artesanos, tienen 
una función específica y concreta a fin de que la re
pública cumpla su cometido, que es alcanzar la jus
ticia. 

En esta Proposición no de Ley, cuyo contenido 
hace referencia a la creación de una Comisión Inter
insular de composición paritaria, y aquí hago un inciso 
recomendado, tal vez, que se hiciese un recuento de 
frecuencias ele la palabra paritaria, cuántas veces se 
ha dicho en esta Cámara y, a continuación, cuántas 
veces se iba a cumplir, y esa Comisión tendría, entre 
otras cosas, unas funciones muy claras, en concreto, el 
dictamen de las asignaciones económicas del Plan de 
Instalaciones Deportivas, entre otras fundamentalmen
Le. Se ha dicho, por parte ele un Pana voz de un Grupo 
que ha intervenido, que la cuestión ele las competencias 
i10 estaba muy clara o que haría falta que estuviesen 
más claras. Yo me remito al Real Decreto .:).102 del 
año 82, de 29 ele diciembre, que transfiere a esta Co
munidad Autónoma, en concl-elo al Ente Preautonó
mico, al Consejo General rntel-insular, funciones y ser
vicios en materia de cultura; y, entre otras funciones, 
cila, en materia de deporte, la coordinación de las 
administraciones locales para promover y difundir la 
cultura física y el deporte, y en el caso que nos ocupa, 
en materia de instalaciones deportivas, la elaboración 
y ejecución de los planes de caracter territorial, de 
conslrucción, ampliación y reforma de equipamientos 
deportiyos. Queda, por tanto, entendido que correspon
de al Gobierno de esta Comunidad Autónoma hacer 
esa función de los planes territoriales de equipamien
tos deportivos. Y que es una competencia que es ine
ludible :Y que nadie puede intentar arrebatarle. 

No basta, yo creo, con que se diga que hay un im
perativo político de evitar posibles arbitrariedades, cito 
textualmente de la Moción, que siempre son denuncia
bles para justificar, como ha dicho el Sr. Albertí, una 
Comisión «ad ob" que a veces no sabemos si es enredar 
más la cosa. No se puede invocar, por tanto, que esta 
Comisión fije los ct-iterios de adjudicación, que es el 
texto de la Proposición no de Ley, porque tales l'equi
sitos, ya decía, los establece el Gobierno, vía Decreto, y 
que suele regular, suele aparecer, el último de que ten
gamos referencia, del aii.o 8S, el año pasado, en mayo; 
allí se aprovaba la normativa, se fijaba cuál era la 
finalidad, se establecían los requisitos. las normas, la 
tramitación, los documentos de carácter técnico, etc., 
etc., que había que presentar. 

Los señores y sei'íoras Diputados conocen la Ley 
13/80, de 31 de marzo, General de la Cultura Física y 
del Deporte, y creo que hay que cilarla porque es ver· 
dac! que las asignaciones presupuestarias que las dis
tintas instituciones consignan en su Presupuesto no 
son suficientes, siempre existe e l problema ele esta 
mengua de recursos porque las necesidades son mu
chas, v el dinero disponible suele ser insuficiente. El 
arlÍculo 3, ~lparlado .:) de esta Ley, dice que las Diputa-
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ciones Provinciales, Cabildos Insulares, en nuestro caso, 
los Consejos, ejercen en estas materias las competen
cias que les atribuye la presente Ley y las normas 
que la desarrollen, etc., etc., etc., Y asimismo, quisiera 
también citar el Real Decreto 2.671 del año 81, de 13 de 
noviembre, que determina la distribución, la distribu
ción de la recaudación del Patronato de Apuestas Mu
tuas Deportivas Benéficas, porque es significativo que 
a las Diputaciones Provinciales, en este caso los Con
sejos Insulares, les asigna el 11 % de esa recaudación, 
luego, la distribución correspondiente a cada Consejo 
Insular, de acuerdo con el Decreto del 10 y medio por 
ciento para Ibiza y Formentera, un 10 y medio para 
Menorca y el resto, para Mallorca. Y quiero decir esto 
porque normalmente observamos, lo hemos podido 
comprobar, que algún Consejo Insular que recibe sus
tanciosas aportaciones de este Patronato no invierte lo 
que dice la Ley, es decir, la totalidad de ese dinero, 
en instalaciones deportivas, en consecuencia, yo creo 
que tocios hemos de apretarnos un poco el cinturón y 
aportar, cada uno, aquello que buenamente puede, 
pero cumpliendo también la legalidad. 

En consecuencia y en resumen, y con esto acabo, 
Sr. Presidente, el Plan Territorial está regido por una 
normativa que los Consejos Insulares, a pesar de la 
tardanza, ciertamente, hay que reconocerlo, tienen co
nocimiento en feche, próximo pasada, el Consejo In
sular de Menorca, según se me ha dicho, del día 6 de 
octubre, fecha de salida ele Correos, se supone que 
al)tes- del mes que viene llegará, que es facultad del 
Gobierno y que, en consecuencia, es una responsabilidad 
que a él sólo le incumbe y que crear esa Comisión, con 
esas funciones, sería trastocar un poco el engranaje 
de las competencias. Por todo ello, el Grupo Parlamen
tario Popular se opondrá a la aprobación de esta Pro
posición no de Ley. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracÍes, Sr. Diputat. 
Sres. i Srs. Diputats, passam 
Per que em demana la paraula? 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 

Per contradiccions, Sr. President que n'hi ha hagu
des, unes quantes, . . . 

EL SR. PRESIDENT: 

L'article 73 dóna dret al Diputat per utilitzar, du
rant cinc minuts de temps, quan ha estat contradit dins 
els seus m-guments. Té \laste la paraula. 

" 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 

Gracies, Sr. President. No faré ús de la Tribuna, 
perquc les coses que hem de dir són molt clares. En 
primer lloc, jo elil"Ía al Sr. Albertí que no s'ha llcgit 
les competencies que té el ConseH Balear de l'Esport, 
en absolut, perque vos te si se les hagués llegit, no 
m'hauria dit a mi que ja basta amb el Consell Balear 
de l'Esport per planificar una política d'cquipaments 
csportius. No, senzillament. 

Sr. Nadal, també insistir en aquest punt, jo vull 
asscnyalar que l'única competencia que té el Consell 
Balear de l'Esport és en el control i seguiment de l'exe
cució deIs equipaments que han entrat dins els progra
mes d'instaHacions esportives. 

Estic d'acord, Sr. Albertí, que si volem enredar les 
coses, creem Comissions, i aquí tenim el Consell Balear 
de l'Esport, amb 39 membres, que no es reuneix i, en 
definitiva, que té un Pressupost de 5 milions i mig de 
pes se tes dins la Llei de Pressuposts i que hauríem de 
fer alguna cosa per tal que exercís les seves minvades 
funcions. I a la vista de tot a'c;ó, és per la qual cosa¡ el 
Grup Esquerra Nacionalista denuncia aquesta situació 
i proposa que, amb caracter urgent, es constitueixi 
algun tipus d'organisme que compleixi amb una qües. 
tió que assenyala l'Estatut d'Autonomia. L'Estatut 
d'Autonomía diu que els poders públics de la Comu
nitat Autónoma són obligats a fer una coordinació, 
amb principis d'eficacia, participació i descentralitza
ció, article Se, apartat 2 i artic1e ge i d'altres de l'Es
tatut d'Autonomía. Crec que els Srs. Diputats no han 
de desconcixer aquest Estatut, perquc és el nostre. 

Quant al Sr. Jaén, jo li diria que, efectivament, 
Plató, Plató tenia les espatlles molt amples, per aixó 
li deien Platá, i, a més a més, si era comunista ho 
feia eles d'un punt de vista aristocrata, perque eH podia 
viure filosofant, mentre els esclaus li [eien feina. Jo 
vull elir que la nostra idea el'aquesta Comissió Paritaria 
a cap moment no s'ha d'entendre com un allau de 
propostes clamunt el Covern, no es tracta el'imperar, 
ja ho he dit abans des de la Tribuna, Sr. President, 
sinó que es tracta d'assessorar i, sobretot, ele poder 
exercir un control demacra tic que les institucions som 
obligacles sempre a acceptar i a tenir en compte. Miri, 
la Llei de Cullura Física diu, evidentment, i els De
crets que la dcsenrotllen, que les inversions que s'han 
de fer a partir de les aportacions del Patronat Espor
tiu Bendic, les travesses, han d'anar a parar a inver
sions esportives, a inversions esportives, i prioritaria
ment a equipaments, i prioritariamente a equipaments. 
A mi m'agradaria que:' se m'assenyalés quin Consell In
sular és el que desvia els recursos que rep del Patro
nat en qüestions que no siguin, precisament, esporti
ves. És un tema del qual n'hem rallat molt i del qual, 
realment, en parlaríem molta estona. 

Comissió Paritaria, en definitiva, la volem, en 
aquest cas, no precisament per fer cap tipus de retret 
a d'altres activitats padamentaries que exigeixen una 
representació proporcional, sinó perqué, en aquest cas, 
no es decide ix res, i ac;o el Govern ho ha de tenir molt 
en compte. Alla on es decideix, nosaltres sempre accep
tarem els criteris proporcionals, que són els més de
mocratics. 

l'vIoltes gracies. 

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

1 ciernan a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

Proposició no ele Llei, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que \lotin en contra, es volen 

posar c\rets, per favor? 
Poden seu re, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 22 \'ots; en contra, 26 vots; abstencions, 

cap. Queda rebutjada la Proposiciá no de Llci. 

V.-3) 
1 passam al clarrer punt ele l'Orclre del Dia, que és 

la Proposi ció no de Llei , Jll-esentacla pel Crup Parla
mentari Esquerra Nacionalista-PSM, i abans el'entrar 



DIARI DE SESSIONS / Núm, 73 / 15 d'octubre del 1986 2131 

n el debat deman a la Secretaria si vol procedir a la 
~ectura el'aquesta Proposició no de Llei. 

LA SRA. ENSERAT E SEÑAT: 
«Exposició de Motiu : AlCs q ue e l Decret 44/1986, 

de 15 tIe l11a.i.g, r gulad( 'r de les subvencions de la an
selleria el'E lut:ació i Cull uJ"a, fa re[crcncia a Comisssi.ó 
d'A aluaci6 de s ubvencions que examLnen Ls expe
dien t de les sol'Ji. i tu I n m lería de cultu ra (article 
13e), jov nlul, (arti ' l 2 te) i ti 'e 'porl (articJe 28e); 
(I leS qu ngL' ü ,'dr - del onscller d'Educaci i 
Cultura, 19 de mar~ del 1986, regulen la funcj6 inspec, 
tora en materia de subvencions i creen les comissions 
tt~cniques d'avaluació de subvencions, la composició de 
les quals es circumscriu, de fet, a la Direcció General 
corresponent (Butlletí Oficial de la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears, núm. 19, de 20 del 6 del 
86); atZos que segons la Llei 2/1986, de 28 de mar¡;, 
del Consell de la Joventut de les IlIes Balears, i en el 
seu article 2n es corntempla un al11pli llistat ele possi
bilitats de coUaboració elel Consell de la Joventut de 
les 111es Balears amb l'Administració Autonomica, ate
sos e ls articles 5,2, 9 i e1'altres del nostre Estatut ti'Au
tonomia, que fixen els pl-incipis tI'efi cacia. participació, 
descentralització i coo¡-tlinació deis organismes admi
nistratius ele la COlllunitat Aut;':¡noma ; ates que la 
Disposició Final Primera del Decret 44/1986 faculta el 
Conseller d' Eclucació i Cultura per a dictar les dispo
sicion s que consideri oportunes en desplegament del 
decret esmentat; i atesos, finalment, els .necessaris 
principis d'objectivitat i control en l'assignació deIs 
Fons Públics, el Diputat sotasignant adre¡;a la següent 
Proposició no de Llei: 

Proposició no de Llei: El Parlament de les Hles 
Balears insta el Govern de la Comunitat Autonoma en 
el sentit de: 

l.-Fer esdevenir el Consell de la Joventut de les 
Illes Balears com a instancia assessora el'obligada con
sulta, abans d'elevar a aprovació definitiva, les subven
cions del Govern de les llles Balears, en materia de 
joventut. 

2.-Contemplar una representació adequada deIs 
Consells Insulars en les Comissions d'Ava]uació ele sub
vencions en materia ele cultura i en materia d'esports. 

3.-Comunicar als Consells Insulars la relació com
pleta de les peticions que s/han produi't cada semestre 
i de les subvencions corresponents, immediatament 
després d'haver-se acordades, amb la soHicituel expres
sa que p er part deIs Consells lnsulars també s'informi 
a les Direccions Generals corresponents en la materia 
de que es tracta, als efectes d'un a estreta coordinació 
i eficacia entre els diferents nivells ele I'Administració 
Autonomica», 

EL SR, PRESIDENT: 
Molles gr~lcies, SI-a, Secretaria. 
Per dcfensar la Proposició no de Llei, té la parau

la, pel Grup Esquerra Nacionalista, el Sr. J oan Fran
cesc López Casasnovas. 

No s/ha presentat cap esmena a aquesta Proposició 
no de Llei. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr, Presielent. Sres. i Srs. Diputats. Tor

nam a sortir amb el mateix esperit constructiu ele sem
pre, pero amb la impressió que picam ferro fred ,i 
a<;o, potser, per a alguns sigui perdre el temps, per a 

nosaltres no, perque sempre, ja ho he dit, en queda 
constancia al llibre de sessions. 

Miri, en primer 110c, es tracta de fer possible, a 
partir de propostes, repetesc, positives, que es com
pleixin les funcions assessores que el mateix Govern 
contempla dins les seves disposicions normatives. I és 
així, perque vos tes han fet un Decret, el mes de maig, 
per regular les subvencions de la Conselleria d/Educa
ció i Cultura, com ho han fet amb aItres; Conselleries, 
després que aquest Parlament es pronuncias sobre de
terminades i possibles arbitrarietats en el seu repar
timent. I s'han creat Comissions Tecniques el'Avalua
ció i últimament he vist que s'han creat, fins i tot, 
les persones deIs inspec tors de control i seguiment 
el'aquestes subvencions. Molt bé, pero no basta. Hi ha 
un punt que vostes no tenen gaire en compte i que em 
sembla fonamental, i és que les Comissions d'Avaluació 
que \lostes contemplen són formades pel mateix Con
se ller, pel Director General corresponent i per un lec
nic adscrit a aquesta Direcció General. En conseqüen
cia, tot es pasta, es cou i es menja dins la mateixa area, 
dins la mateixa Conselleria. l després resulta que te
nim, cada any, en el llis tat de subvencions donades, 
milions ele pessetes repartits amb criteris que, real
ment, no es veuen, no hi són, senzillament. Pel- aco, 
nosaltres hem coincidit i estam contents d'haver coin
cidÍ[ amb el Consell de la Joventut de les Illes en una 
proposta que és la primera d'aquesta Proposició no 
de Llei. a la qual clcmanam que el Consell de la J 0-

ventut, que es va crear a posta per a aquestes coses, 
sigui ínstancia assessora d'obligada consulta; així ho 
va decidir, ho va eleterminar la Comissió Permanent 
elel Consell ele la Joventut de les Illes Balcars, a la 
sessió celebrada dia 5 d'abril proppassat. 

Si realment no hi ha res a ocultar ,i tot és clar, i 
s'actua amb criteris que vénen reconeguts a normati
ves, no hem de tenir por a obrir aquestes Comissions 
Avaluadores al control, al coneixement deis propis in
t eressats en I 'aplicació el/una política correcta, als 
joves, en aquest cas, o als interessats dins el'aitres 
camps- com l'esportiu, com el cultural, etc. 

Senzil1ament, també, i és obvi en funció del que 
diu l'espcrit i la lletra ele l'Estatut d'Autonomia, que 
una de les reines que haurien de proposar a aquesta 
Comunitat Autónoma és una relació constant i correcta 
entre Consells lnsuIars i Govern de les IIles Balears 
com la volem també entre Ajuntaments i ConseIls In~ 
sulars a les illes respectives. A¡;o és un punt fonamen
tal per aixecar l'edifici el'una Comunitat Autónoma jus
ta, que funcioni que és l'única cosa que pretén, en 
aquests moments, el Grup Esquerra Nacionalista, a la 
vista deIs programes o de l'.absencia de programes del 
Grup que governa aquesta Cambra. 

Per tant, comunicar als Consells 1nsulal-S la relació 
completa de les peticions que s'han produi't cada se
mestl'e, els Consells Insulars haurien ele fer el mateix 
i, d'aquesta manera, s'evitarien disfuncionalilats, elupli
citats, s'evitaria un malgastament de recursos públics, 
i s 'aconseguiria també aquesta necessaria coordinació 
i eficacia que el ciutadá demana als poelers públics. 

Per a¡;:o, Sres. i Srs. Diputats, amb aquesta Propo
sició no de Llei, el Grup EsquelTa Nacionalista els vol 
dir que no restarem mu ts, no callarem, no tendrem la 
!lengua muda. encara que \lengua muda mai no es 
batuda, l'exercirem en tot i per tot, en tots els temes, 
[1 crquc són ele transcendencia pcr a la nostra Comuni
tal Autonoma, que els ciutadans ens ho rec1amin qual-
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que dia, és el que haurem de procurar que es faci a 
partit d'infonnacions conectes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Valen intervenir els altres Grups Polítics? 
Pel Grup Regionalista de les Illes té la paraula el 

Sr. Antoni Roses. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Gracies Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El 

Grup Regionalista no donara suport a aquesta Propo
sició no de Llei d'Esquerra Nacionalista, entre d'altres 
coses, en primer lloc, perque la concessió de subven
cions és ja materia legislada en el Decret 44/86 i dife
rents Ordres. També perque a l'inexistent Consell Ge
neral de la J oventut, dins el seu marc d'atribucions no 
es contempla el repartiment de subvencions i, entre 
d'altres coses, en definitiva, aixo és el que a través 
d'aquesta Proposició no de Llei vendria a canviar ja 
una Llei existent. 

Nosaltres estam d'acord que hi hagi una oberta i 
franca coHaboració entre el Govern Autonom i els di
ferents Consells Insulars, pero sempre que quedin ben 
delimitades les competencies de cadascun i aixo po
dria donar lloc a entremesclar les competencies pró
pies del Consell i del Govern. La relació de peticions 
de subvencions es lliura ja al Parlament i tampoc no 
veim una necessitat imperatoria perque s'hagin de do
nar als diferents Consells Insulars. 

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

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pe] Grup Socialista, té la paraula el Sr. Joan Nadal 

i Aguirre. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Par

lamentari Socialista donara suport a la Proposidó no 
de Llei presentada pel Grup Esquerra Nacionalista, 
perque creim que aquesta és una Proposició no de Llei 
que és plenament aceeptable, i és plenament aeeeptable 
perque, en primer lloc, no conculca les competencies de 
cadascuna de les entitats que formen l'Autonomia o 
l'administració de la nostra Autonomia: Govern i Con
sells. 

El primer punt diu que el Consell de la Joventut 
sigui una instancia assessora d'obligada consulta, bé, 
nosaltres creim que el Consell de la J oventut, que va 
ser aprovat per pacte entre tots els Grups Parlamenta
ris, s'ha de potenciar, i s'ha de potenciar d'una forma 
ja immediata i creim que el Consell ele la Joventut 
és necessari que sigui escoltat a l'hora ele definir i 
aprovar les suLwencions que es donin en aquesta ma
teria. Be, l'obligaela consulta, nosaltres creim que és 
només la voluntat del Govern de ficar-ho dins l'orga
nigrama de la concessió de subvencions, per tant, no 
creim que sigui cap dificultat a 1'hora de la concessió 
ele subvencions que el Consell ele la Joventut hagi ele 
ser escoltat o formi part del grup ele persones assesso
res en aquest tema de la Conselleria de Cultura. 

Creim que els ciu1aelans tenen elret de coneixer 
com es clonen les subvencions, que les subvcncions es 
clonin el'una forma elemocratica plural i que, a més, 

es faci públie per a tots els eiutaelans amb quins cri
teris es donen aquestes subvencions. És indubtable 
que, per tal que aquests criteris siguin públics i accep_ 
tats per a tothom, és necessari que la representació 
en els Consells Assessors que donin aquestes subven
cions tenguin una participació plural, perque si no 
elif'ícilment, sigui del caire que sigui, es podria creure' 
per part elels ciutadans, que aquesta pluralitat imper~ 
i que no hi ha un subjectivisme, que no hi ha un ami
guisme, moltes vegaeles en aquest tema de les subven_ 
cions, quan, a més, ens trobam que la materia ele sub
vencions, sempre és una materia obscura, sempre és 
una materia de lliure elecisió deIs Consellers, deis Direc
tors Generals, elels grups que els enrevolten, que és 
molt elifícil el control parlamentari el'aquestes subven. 
cions, que cns assabentam el'aquestes subvencions, ja 
sempre a temps passat i que és molt difícil, per lant, 
el seu control i saber amb quins criteris realment es 
donen. contemplar la representació adequaela elels Con
sells Insubrs, de les Comissions el'Avaluació entenem 
que és completament acceptable, no s'imposa el nomo 
bre de membres elels Consells Insulars, simplement que 
hi hagi una representació elels Consells Insulars; creim 
que aixo facilita el que ens trobam moltes vegaeles, 
que tenint 1am bé el cálTec ele membres deIs Consells 
Insulars, que moltes vegades a la Comissió ele Cultura 
del Consell Insular es elonen unes subvencions i hem de 
fer gestions per saber si la Conselleria de Cultura tam
bé ha donat subvenció o qui és que ha donat subvenció, 
perquc moltes vegaeles ens podem trobar que es donen 
subvencions de malta més quantitat del que realment 
es ele mana, perque les instancies, les eliverses instan· 
cies no tenen una coordinació, no tenen una coHabo
ració conjunta a l'hora ele coneedir aquestes subven
cions. D'aquesta forma, aixo és corregiria, es tendrien 
els coneixements directes ele la política ele subven· 
cions que fa el Consell i, al mateix temps, el Consell 
tenelria un coneixement elirecte ele la política ele sub
vencions que fa el Govcrn ele la Comunitat Autónoma, 
tant en materia de cultura com el'esports. 

Per tant, ueim que aquesta Proposició no ele Llei 
és plenament acceptable, creim que aixo no és, diguem, 
tot el que es pot aconseguir en aquesta materia, 
creim que s'ha d'aproi'undir, creim que és una primera 
passa important, sobretot una primera passa que creim 
que s'ha de posar en manm per provar, per veure com 
funciona, i creim que pot funcionar perfectament i 
ereim que aixo no interfereix les competencies ni elel 
Govern ni, inelubtablement, elels Consells Insulars. Per 
tant, el Grup Parlamentari donara suport a aquesta 
Proposició no ele Llei. 

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

clino i Busquels. 
Disposa el'Ull temps de deu minuts. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Se Presielent, Sres. i Srs. Dipu1ats. El Grup Parla

menlLlI-i Popubr considera que les normes i clisposi
cions que la mateixa Conselleria ha elisposat per tal de 
garantir al maxim el control i l'eficácia de les subven
cions. és més que suficient. D'entre tata la normativa, 
destaca el Decret 44/86 ele 15 ele maig i l'Ordrd de 19 
de J1laig del 86, reguladOl-a ele la funció inspectora en 
ma tCria de subvencions, i l'Ordre, també, ele 19 ele 

-
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maig del 86, per la qual es creen les Comissions Tec
niques d'Avaluació de subven~ions.. . .. 

Partint d'aquesta normatIva pare1x, en pnnc1p1, 
'mprocedent la creació de nous organismes d'assesso
~ament, de representació, de controlo de coordinadó, 
tenint en compte l'exhaustivitat del Decret i de la nor
mativa e lllcntats. 

Respec te del primer punl, que el mana qu 
Consell de la Jovenlut ele les III es Ba} al' esdevcngu i 
lnsLanci¡;¡ as essora d'obl igada co n u lta, abans d'elevar 
a aprovació det'initiva les subvencions de l Gov m de 
le riles Ba lears en materia de joven lut, suposa una 
innovació sobre t.ot e l precepLuat en la materia, que es 
contradiu amb rOrdre del Conseller d'Educació i Cultu
ra de 19 de maig del 86, per la qual es creen les Co
missions Tecniques el'Avaluació i que, endemés, assigna 
al Consell de la Joventut unes atribucions taxatives, 
no contemplades a l.~ LIei 2/85, de 28 de man;: del Con
seU de la Joventut de les Illes Balears. 

Per altra part, hem de pensar que si cada persona 
o entitat pública o priv<lda tengués dret a instituir-se 
en instancia assessora d'obligada consulta, oblendríem 
el resultat d'una multitudinaria superposició d'inst~m
cies assessores i, en principi, res no s'oposa a consi
derar que el que ara es demana per a la .ioventut, no 
pugui demanar-se per a la resta e1eIs poss ibles benefi
ciaris indivielualment o coHectivament consielerats. 

AixÍ maleix, sembla iHogic que, predsament, els 
beneficiar!s ele les subvencions es constitueixin en ins
tancia asscsso ra el'obligada consulta, precisament per 
la condició de possibles perceptors. Els destinataris ele 
les possibles subvencions no tene.n cap facultat vincu
lant o asscssora sobre la e1estinació de la subvenció, 
sinó que aquesta facultat queda reservada als organis
mes de l' ad ministració amb competencia en la materia. 
De cap ele les maneres, per etica i per lógica, aquestes 
competencies poden ser delegades totalment o parcial
ment en organismes representatius deIs destinataris 
de subvcncions. 

Referent al segon punt, que diu, contemplar una 
representació adequada deIs Consells Insulars en les 
Comissions el'Avaluacions en materia de cultura i en 
materia d'esports, cal manifestar que aquesta represen
tació no es contempla a l'Ordre elel Conseller el'Educa
ció í Cultura de 19 de maig del 86, per la q ual es creen 
les Comiss ions Tecniques d'Avaluació ele subvencions, 
aquesta Orelre ha estat elictada per les atribucions que 
les disposicions legals, vigents donen al Conseller. Al 
seu punt segon preveu la composició de cadascuna de 
les Comissions Avaluadores de subvencions en materia 
de cultura, de joventut i d'esports, i en el punt tercer, 
es contemplen les funcions que corresponen a aquestes 
Comissions. 1, per suposat, no es contempla de cap 
manel-a la representació deIs Consells Insulars. 

Referent al punt tercer, que estableix comunicar 
als Consells Insulars la relació completa de les peti
cions que s'han proeluIt cada semestre i de les subven· 
cions COtTeS ponents , imrnediatament després d'haver
Se acorel8t, amb la sol'licitud expressa que, per part 
deIs Consells Insulars, també s'informin les Direccions 
Generals competents en la materia, a efectes de coor
dinació i eficácia, pens8m que e l primer paragraf d'a
quest apartat suposa una clara ingerencia de compe
tencies deIs Consells In su lars r especte del Govern de 
la Comunitat Autunoma i, a la vegada, el segon pa
ragraf suposa també una imposició en e\s Consells 
Insulars. Fins ara, els Consells Insulars han exercit la 

facultat subvencionadora amb plena autonomía, i aques
ta practica, consagrada ja pel costum i la norma, ente
nem que no pot ser, en el futur, ni coartada ni inter
ferida per la present Proposició no de LIei . 

Per tant, el Grup Parlamentari Popular votara en 
contra, per inconvenient i per impracticable, d'aquesta 
Proposició no de LIei. 

Moltes gracies, Srs. Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Sí, Sr. López Casasnovas, té voste la paraula. Dis

posa e1'un temps de cinc mínuts. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Jo, amb tots els respectes que els Srs. Diputats 

em mereixen, voldría manifestar que no ens entenem, 
perque no rallam exactament del mateix; aquí s'ha 
parlat de elelegació ele competencies, per part d'alguns 
Diputats. La Proposició no ele LIei no diu, en absolut, 
que s'hagin de elelegar competencies, que les té el 
Govern i que les ha d'exercir amb total responsabiJitat 
prcmia. El que sí hem e1it és que dins l'exercici no[
matiu, no !egislatiu, per cert, normatiu que té el Go
vern, és potestatiu ele la voluntat del Govern coHocar 
un represen tat elel Consell Insular o no coHocar-l'hi, 
vost~s no l'lwn col'¡ocal. Nosaltres, amb un esperit po
si tiu, demanam que el coHoquin, com 1'11 811 coHocat, 
precisament, en el Consell Balear de ]' Esport, per que 
no l'han ele co¡'¡ocm- a les Comissions Avaluaelores ? No 
són elles que donen les subvencions, és el Govern qui 
les dóna. 

Srs. Diputats, el Consell de la Joventut de les Illes 
Balears és, per Ll ei, per Llei, un organ assessor de la 
Conselleria eI'Eelucació i Cultura ele les Illes Balears , i 
que manco que pugui participar, coneixer i discutir i 
elabol"ar posteriormen t un dictamen respecte ele les 
ajueles que donin als grups juvenils, per a<;o hi éso Srs. 
Diputats, no es tracta que el Consell de la Joventut ele 
le.s Illes. Balears doni ell les subvencions, es tracta que 
111 puglll ser presen 1 i pugui coneixer la política ele jo
v.entut que fa la Comunitat Autónoma. I quina inge
rencia de competencies deIs Consells Insulars? Cap ni 
una, elp ni una. És que a<;ú és una qüesLió reversible, 
la mateixa Proposició no de LIei diu que, en contra
partida, el Govern de les Illes Balears conegui el que fa 
caelascun elels Consells Insulars per evitar e1uplicitats 
que aquí es poden demostrar, almanco amb el coneixe
ment que ens clón8 la practica parlamentaria de l'anv 
84 i 85. -

Deim ac,:o perque, Srs . Diputats, no tractam aquí 
el'interferir, de posar persones privades dins les Comis
sions Assessores d'aquest Govern, no, aquí s'ha dit tam
bé eles ele la Tribuna, reduint a l'absurd la Proposició 
no ele LIe i, que ac;:o podria implicar la presencia ele per
sones privades, d'interessos particulars dins les Comis
sions Avaluaclores i, precisament per evitar que hi hagi 
interessos particulars que sobresurtin o que surín elins 
el repartiment de subvencions, nosaltres clemanaríem 
que les instancies públiques, que les persones jurídi
ques, com és el Consell de la Joventut de les Illes Ba
lears, poguessin participar en Comissions Assessores. 
Tal vegaela eI'aquesta manera evitaríem que les subven
cions el e joventut proclulssin repartiments escandalosos, 
com el s que aquí s'han comprovat i s'han vist en ante
riors sessions. 

Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. DipulalS, conclbs el deba t, passam a 

la votació. [ dernan a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputals que votin a favor d'aquesta 

Pl"Oposició no de Llei, es volen posar drets, per favor? 
Poden sem e, molles grades. 
Sres. ¡Srs. Diputals que vOl in en contra, es volen 

posar drets. pe!' favOr? 

Poden scure, mol les gracies. 
S res. i S rs. Dipulals que s 'abslenen? No o'hi ha. 
A ravor, 22 vols; en contra, 25; abslcncions, cap. 
Oueda rcbutjada la Proposició no de Llci. 
Anunci'i a la Cambra que el proxim Pie tendrll Uoc 

dia 22. Bones tardes. 

s 
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