
DIARI DE SESSIONS 

DEL 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
Número 75 1 Legislatura Any 1986 

Presidencia 
del Molt' II·lustre Sr. Antoni CireroI 1 Thomás 

Sessió celebrada dia 5 de Novembre de l'any 1986 
a les- 17 hores 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI 

l.-Preguntes: " 
1.-R.G.E. núm. 1.633/86, presentada pel Diputat Sr. Damia Pons i Pons, amb la formulació següent: 

«En el marc del Conveni entre la Comunitat Autónoma de les ¡lles Balears i l'Església Católica 
quines gestions es preveuen per a dotar l'Arxiu Diocesa de Mallorca d'instal'lacions adients i ma
xima amplitud deIs horaris de consulta?» 

2.-R.G.E. núm. 1.715/86, presentada pel Diputat Sr. Bartomeu Ferrer i Marí, amb la formulació següent: 
«Quantes vegades s'ha traslladat a tilla de Formentera el menescal durant els darrers sis mesas?» 

3.-R.G.E. núm. 1.634/86, presentada pel Diputat Sr. Damia Pons i Pons, amb la formulació següent: 
«Quines gestions pensa fer per tal que els protocols notarials del CoHegi Notarial de Balears sien de
positats de forma periódica i puntual a l'Arxiu del Regne de Mallorca?» 

4.-R.G.E. núm. 1.716/86, presentada pel Diputat Sr. Bartomeu Ferrer i Marí, amb la formulació següent: 
«Quan pensa el Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Ordenació del Territori dur endavant el pro
jecte d'eixamplament i dotació deIs carrils necessaris per a bicicletes en les carreteres de l'ilia de 
Formentera?» 
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5.-R.G.E. núm. 1.717/86, presentada pel Diputat Sr. Antoni Costa i Costa, amb la formulació segiient: 
"Amb quin termini pensa la Conselleria d'Obres Públiques reiniciar i acabar les obres de la carretera 
Sant Joan-Portinatx a l'illa d'Eivissa?» 

6.-R.G.E. núm. 1.721/86, presentada pel Diputat Sr. Antoni Ballester Mas, amb la formulació segiien 1: 
«Quin tem'ps romandra tancada la carretera de Llucmajor a Campos?» 

7.-R.G.E. núm. 1.635/86, presentada pel Diputat Sr. Damia Pons i Pons, amb la formulació segiienl: 
"Per que el Fans loan Estelrich de la Biblioteca Pública de la Ciutat de Palma no es troba en dispo
sició d'esser consultat pels investigadors?» 

8.-R.G.E. núm. 1.655/86, presentada pel Diputat Sr. Damia Pons i Pons, amb la formulació segiient: 
"Per que no ha comparegut a cap de les proves que fin s ara s'han realitzat per a cobrir una plafla 
d'Auxiliar Administratiu a l'Ajuntament de Campanet el representant de la Comunitat Autónoma que 
hi havia d'actuar com a membre del Tribunal?» 

Il.-Moció R.G.E. núm. 1.631/86, del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), subsegüent a la 1n
terpel·laciÓ R.G.E. núm. 1.473/86, relativa a incendis i repoblació forestal. 

II J.-Debat del Dictamen de la comissió d'Assu';¡ptes Socials sobre el Projecie de Llei d'Acció Social. 

1.-1) 
EL SR. PRESIDENT: 

Prec que els Srs. Diputats vagin prenint lloc als 
seus escons i en breus instants comem;ara la Sessió. 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. Comen<;a la 
Sessió. Primer punt, relatiu a Preguntes. En primer 
punt, relatiu a Preguntes. En primer lloc tractarem 
la 1633 que formula el Sr. Damia Pons i Pons. Té la 
paraula el Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La ptegunta 

va dirigida al Sr. Conseller de Cultura. Com sap el 
Sr. Conseller de Cultura el conveni entre Comunitat 
Autónoma i Església Católica ofereix possibilitat d'in
cidir damunt els tresors artístics i documentals de 
l'Església Catolica, fer-los accessibles al pú blic i aju
dar a la seva conservació i difusió. Hi ha un diposit 
documental que és l'Arxiu Diocesa que no es troba 
en aptimes condicions de conservació i, sobretot, que 
essent molt important, importantíssim per als inves
tigadors, té un horari extremadament limitat -di
marts, dijous i dissabtes, de 10 a 1 del matí-, amb 
molt poca gent que l'atén i, per aixó, la pregunta és 
molt concreta. En el marc del Conveni entre Comu
nitat Autonoma de les Illes Balears i Església Cato
lica, quines gestions es preveuen per a dotar l'Arxiu 
Diocesa de Mallorca d'instaHacions adients i maxima 
amplitud deIs horaris de consulta? 

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

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies; Sr. President. Com ja Ji vaig anun

ciar a la Comissió de Cultura, evidentment i efectiva
ment dins el marc de l'Acord Comunitat Autónoma
Església Catolica s'ha dut a terme durant el Pressu
post del 86 una inversió per part, o una subvenció de 
Capítol VII d'1.300.000 ptes., per iniciar el projecte de 
modificació de l'Arxiu Diocesa en els baixos del Palau 
Episcopal. Pel que fa referencia a la segona part de 
la seva pregunta, jo Ji he de dir que mentre estigui 

com esta l'Arxiu Diocesa, és difícil que bi hagi més 
dotacions de personal, ara, de totes maneres, no cor
respon de cap de les formes a la Comunitat Autóno· 
ma fixar el nombre de personal que pot atendre un 
Arxiu, en aguest cas, propietat i titularitat de l'Es
glésia Catolica. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula, Sr. Pons? 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Si, Sr. President. Creim que amb una VlSlO més 

amplia: del tema, més generosa, la Comunitat Autóno
ma es troba perfectament amb condicions d'oferir unes 
bores ele treball, remunerat, evidentment, a tota una 
serie d'universitaris preparats per atendre un arxiu que 
permetrien dotar aguest arxiu de més amplitud d'ho
rari i, al mateix temps, seria un factor de dinamització 
cultural, ates que els fons documentaJs de que compla 
aquest arxiu s6n importantfssims, insubstHu'ibJes. i 
aquesta dcfidimci.a horaria fa queJes inve tigacion si
guin moll lifíCjls, i per no dir alguna altra co a, pdlC
ticament s'eternítzin i no es puguin acabar. Demana
ríem que fer un esfo~ per fer un plantejament més 
ambiciós sobre aquest tema. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, grades, Sr. President. Jo li he de dir, Sr. DamHl 

Ferra Pons Pons que aixQ seria possible, en el seu cas, 
si s'arribas a un segon conveni entre l'Església CatO
lica i la Comunitat Autonoma quant a la gestió d'aquest 
Arxiu, ara, de cap de les maneres, en aquest moments, 
entenem que el que hern de fer és intentar una remo
de1ació d'aquest Arxiu o ajudar a aquesta remodelaci?: 
En el dia de derna ja podríem parlar d'una adequacIO 

de .personal, mentrestant és 'una competencia i una res
ponsabilitat de l'Església Católica, quant a la titularitat 
d'aquest Arxiu. 
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EL SR. PRESIDENT: " 
Moltes gracies ,- Sr. Conseller. Moltes grades, Sr. 

Diputat: 

1.-2) 
Pregunta següent, la 1.715, que formula el Diputat 

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

EL SR. FERRER MARI: 
Sr. President. Sr. Conseller de SanitaL L'any pas

sat ja vaig demanar quina era la situació i que pensaven 
fer amb la situació de manca de menescal a l'illa de 
Formentera. Se'm va respondre que estava solucionat. 
La meva pregunta és, en els darrers sis mesos, quines 
actuacions s'han fet a l'illa de Formentera i quantes ve
gades s'hi ha anat. 

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

EL SR. OLIVER CAPÓ: 
Sí, Sr. President. Cal tenir en compte que la caren

cia total de mitjans que tenia l'Administració Central 
quant a funcions veterinaries, Formentera, que forma 
conjuntament amb Eivissa un sol partit veterinari, i 
aquesta situació ens va ser transferida a la Comunitat 
Autonoma; hem procurat, per la nostra part, refon;ar 
aquests serveis en el Centre Insular de la Conselleria 
de Sanitat, per aixo, a final s del 85 varem, dotar aque::;t 
Centre d'una pIa~a més de menescal, per refon,:ar, pre
cisament, aquest partit. En aquest sentit, en els darrers 
sis mesos, s'han realitzat inspeccions en el transport de 
carn per vaixell a Formentera, així c"om a les carnice
rres d'aquesta illa, en total 11 visites a principis d'estiu, 
per una altra part, s'han realitzat també tres visites 
d'inspecció a magatzeins de fruites de Formentera i a 
un restaurant en el mes de juliol i, en el mes d'agost 
s'ha dedicat especial vigilancia al trausport de carn 
deIs vaixells de FOTmentera, així com a una serie de 
,restaurants de Farmentera; i, durant el mes de setem
bre, s'han continuat efectuant inspeccions en els trans
ports de carn. ' 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula, Sr. Diputat. 

EL SR. FERRER MARX: , " 
Sr. Conseller. QutÜp'arlaJés dé Formentera, i, de 

cap de les maneres, no tenim c,onsHmcia que s 'hagin 
fet ta ntes visites ni que hi hag1 hágut tanta vigilancia. 
I'>e moment, sabeIll que la carn ve a l~llla de Formen
fera ~eriseca12 protecció, j ' sabem que les camiceries 
fan e( lque poden- i, én realitat, el 'pages 'de Formen
fera , no' té ab.soh.!.tarnént·¿ap· atenció 'quan' algun animal 
=Se Ji posa malalt. pesiCjarlern, ia. d'una vegada, 'que ~ 
Yilla de : Fo.rrnentera, aquéixa' probI.ematica de falta de 
'q1e'nesc'al se ' soiucionas.' · . . , ' ; . . 
~' . :, M()!tés' gracies. . 

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

EL SR. OLIVER CAPó: 
~;" : Sí.' Tengui ~en ' ¿empte, que ~escompetencies.· que 
¡t~nen els Ajuntaments en· Satiitat, segons hi: Llei de Re
glm Local, voste, com a batle de Formenteta és C¡ui, o 

el que sigui batle de Formeiltera, és quiha de dema
nar' realment al veterinari i als sanitaris. locats que 
nosaItres posam a la disposició deIs Ajuntaments, que 
realitzin '. totes les feines que l'Ajuntament cregui 
que han de fer,és la seva obligació. 

EL SR. PRESIDENT:-
Mültes gracÍes, Sr. Conseller. Moltes grades, Sr. 

Diputat. 

1.-3) 
La Pregunta següent 'és la 1.634, que formula el 

Diputat Sr. Damia Pons i Pons. Té la paraula el Si. 
Diputat. 

EL SR. PONS PONS ' (DAMIA): 
Sr. President; Sres. i Srs. Corisellers. -Aquesta. pre

gunta va dirigida, altra vegada al Sr. ConseHer d'Edu
cació i Cultura. Com saben, els protocols notarials són 
una eina ba.sica per al coneixement de la nostra histo
ria, aquests protocols passen a l'Arxiu del Regne de 
Mallorca en complir cent anys d'antiguitat¡ pero, éls in
vestigadors que han anat a aquest Arxiu constaten que 
no hi ha els protocols fins a l'any 1885, com seria d'es
perqr. No' per manca de disposició, que he fet perso
naIrnent gestions amb el CoHegi de Notaris, i m'han dit 
que ells estan disposats a traslladar-los-hi, sinó per man
ca d'espai dins aquest Arxiu. Pet aixo, deman al res
ponsable d'aquest Arxiu per que no s'ha donat saludó, 
i, en conseqütmcia, quines gestions pensa fer per tal que 
aquests protocols notarial s siguin depositats d'e forma 
periodica i puntual a l'Arxiu del Regne de Mallorca. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller de Cultura, vol contestar? 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President: Efectivament, en base a 

un decret de 12 de novembre del 1931, Lots els proto
colsnot arials, amb una antiguitat superior alOa anys 
'han' de passar 'als arxius corresponents. Ara, oste roa· 
teix, a la motivadó de la pregunta es dóna la· {'esposta, 
'Pe!' manca d espai áJ mateiX: Arxiu. Conseqüentmenr,' des 
de fa bast'ants d'anys, aquest trasllat. deIs protocdl's nó
taríaIs na es fa, ··a causa, precisament, d'aixo que o te 
mateix manifesta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, vol fer ús de la paraula? 

r' 

EL SR. PONS: PONS·' (DAMIA): 
Sr'. Pre'sidedt, -Sres. i- Sr . Diputats, esperava que 

em contestas la pregunta, no que eJ!1 cligués el que jo 
Ji dic a la consideració previa. Jo Ji demanava quines 
gestions pensa fer per donar solliCio -al problema que 
jo Ji he exposat, no em djgui que és per manca ' d'espa i, 
perquc aixQ ja ho havia dit jo per escrit. En con se
qüencia, no em queda més rernei que r eiterar lá' pre
gunta ',que en'fenc que 'no-ha estat co~te'Stada, ; .. .. , 
EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Conseller. 

:EL SR. GTLET GlRART: 
,'; • Sí, grades, Sr. President. Sr. POns, jo li' relter que, 
.eoma conseqüencia-' de la · falta : ,d'espai, el que s'ba fd 
ha estar establir les convetsacions ,:pertim!nts" anib el 
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Ministeri de Cultura, el Ministeri de 'Cultura té inten
ció, supos que voste en té notícies pels rnitjans de co
municació, de fer una remodeIacíó de tota la BibLio
teca Pública, del que es diu Casa de Cultura i habilitar 
uns nous espais per a la Biblioteca Pública, donant 
creixement a l'Arxiu, qu/" li és necessari, no només per 
rebre els protocols notarials, sinú per rebre el ma
teix arxiu de l'Audiencia i d'altres arxius que són pen
dents de recepció per part de l'Arxiu Históric. 

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

Diputat. 

1.-4) 
Pregunta següent que formula ' el Diputat Sr. Bar

tomeu Ferrer i Mari, i que va tenir entrada amb el nú
mero 1.716_ Té la paraula el Sr.. Bartomeu Ferrer, el 
Sr_ Diputat. 

EL SR. FERRER MAR!: 
. Sr. President; Sr. Conseller d'Ordenaci:ó del Terri

torio Com 'Voste bé sap fa aLguns anys que tenim un 
projecte eI'eixampLament ele la carretera general de 'For
me.ntera. Aquest projecte, en aquests moments, en'cara 
no s 'ha portat a terme, sabem que s'han portat a ter
me, nogensmenys, moltsdels projectes de l'il1a de Ma
llorca, de l'illa de Menorca i de J'ilIa dJEivissa. A For
mentera rro s'ha fet encara ni un sol metre de carretera, 
i no voldríem haver de pensar que l'illa de Forrnentera 
s'esta deixanf-pel darrerde tot; que de moment veim 
que sí, pero 1i deman a veure. si deveritat aquest pro
jecte es podra fer realitat prompte o que? 

EL SR. PRESIDENT:" 
Sr. Conseller d'Ordenació del" Territori, vol fer ús 

de la paraula? 

EL SR; SMZ GOMILA: 
Gracies, Sr. President. Sr. Ferrer, voste sap que rei

teradament l'havia informat de les dificultats que tenia 
i que la prevenéió era que es podria treure a sllbhasla 
aquest projecte després de }'estiu .. Efectivament, si Déu 
ha vol, .dema sera aprovat pe) CooJiell 'de Govel'n- 'j', en 
conseqüenciá, sortiril. a subhasta .immediatament. ' 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. FERRER MAR1: 
Bé, ens alegra aqueixa notída, esperem- que per a 

l'estiu que ve, a1eshores, Formentera, disposara eI'aquei
xa carretera- que ja' fa molt dé te~ps que feia falta. 

EL SR. ERESIDENT¡ 
Moltes . gÍ-acie~ .. . 

I.~5) : :':. ; 
Passam:.aila Pregunta segiient,~a 1.71:7, que fotmu

la el Diputat Sr. Antoni Costa i Costa, té la paraula el 
Sr. Diputat. .,-[, -' '. :. ; ,... . . ~ 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President, Sr. Conseller. d~ODte's·:: Piíblique's. El 

qup volclríem ·.conei er. és en ,,:quin tb;mini pensa la 
Conselleria;' d 'Obre . Públil:¡ues' acabar la ~caITetera que 
;ya ¡dles: de. .Sarit: Jo..an.a'-iPortinatx: Coín sap voste .é'S· una 

de les zones, o la zona més important turísticament d'a
quest municipi, vulI dir que, en el primer apartat, aques
ta pregunta, ja pareix que ha sorgit efecte, per tant, no 
té cap sentit demanar-li. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller d'Ordenació del Territori Obres Pú

bliques. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracies, Sr_ President. Sr. Costa, aquesta carretera 

de Sant loan a Portinatx no es fa, és a dir, es fa a 
través de conservació per les nostres brigades, la qual 
cosa vol dir que no hi ha un termini especificat per 
acabar les obres, la fan les nostres brigades, en la me
sura de les seves possibilitats, amb ajuda d'altres con
tractistes a través de contractes de Costa i Costa, en 
conseqüencia, hi ha una coHaboració entre l'Administra
ció i els contractistes particulars. De totes formes, corn 
dic, aquests tipus de contractes no preveuen un ter
mini predeterminat exacte que Ji pugui jo donar en 
aquests moments, de totes formes, la previsió, després 
de la suspensió que varen tenir durant l'estiu i les cons
tants intf'!rrupcions i iniciacions d'obres en funció de 
les possibilitats de les brigades, la previsió és, i així es 
troba el compromís davant els velnats que estigui Iles
ta abans de la temporada del 1987, la temporada estival 
del 1987. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Grades, Sr. President, només per manifestar la nos

tra a'legria que sigui així ja que aquesta carretera, corn 
voste sap molt bé té u-n transit intens, és una carretéra 
per on passen totes les excursions turístiques que es 
fan a l'illa d'Eivissa, i ·es troba en un estat realmerrt 
lamentable en aquests moments, trossos semiacabats i 
d'altres "trossos que SÓn practicament intransitables, és 
una carretera amb moltes corbes, molt estreta en al
guns trams i comporta seríosos perills per al transit 
rodat en aquesta zona de l'illa d'Eivissa que, com he 
dit, és molt important. Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
. Sr. Co.ns~ller té voste la paraula. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, moltes ' grades, Sr. President. Nomé!¡ he ' de re

.calcar que, efectivament, és t.tna de taI1tes carreter:es 
que Jli ha a la no,stra ComunHat que tenen m~hes cOF' 
Oes· i que són molt estretes, •. amb" q-ansjt turístic i que, 
ev 'dentmimt, r pr€senten un perill. N,a obstant aixo, Ji 
yüll ~e~or4a_.'9u~,. precisameot, per l~s s.ev.es cO{1dicions 
es varen haver d'aturar les obre,s un parell de mesos 
perque els propis afectats s'estimaven .més, maQte.Qir Ja 
carretera en un estat bastant doLent que no estar en 
obres durant l'estiu. 

I.-6) 
EL SR. PRESIDENT: 

Pregunta-: següent, que' és la " 1.721, i que la formula 
el Diputát: Sto Antoni 'Ballester i Mas. Téhl parauI8,e1 
Srd)iputat¡; .. , -~. " " . , '" 
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EL SR. BALLESTE'R MAS: 
Gracies, Sr. President. La pregunta, en aquest cas, 

és ben concreta, quin temps romandra tancada la car
retera de LIucmajor a Campos, encara? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller d'Ordenació del Territori. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. President. Sr. Ballester, el termini d'execució 

d'aquestes obres acaba, si no estic equivocat, día 15 
d'abril, de totes formes esperam que es pugui obrir al 
transit, encara que no siguin acabades les obres, pero 
que es pugui obrir al transit a finals del mes de gener. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula, Sr. Diputat? 

EL SR. BALLESTE'R MAS: 
Sí, gracies, Sr. President. És que em sembla, com 

a[tres vegades ja m'ha recordat el Sr. Conseller, que 
jo som molt tendre aquí, pero resulta que segons vaig 
consultar jo a una LIei, que em pensava que afectava 
aquest cas, i donant-li tot el maxim de temps deIs ter
minís que presentava en aquesta LIci, em donava que 
no era fins a l'abril que hi havia per acabar aquesta 
carretera, sinó en el desembre d'.enguany. No obstant 
aixo, el que sí 1i voldria dir és que aquesta carretera 
ja fa cinc mesos que es troba tancada, o en el desembre 
fara cinc mesos, que és quan jo pensava que s'havia 
Q'acabar, tara cinc mesos que es troba tancada, amb 
una falta absoluta de sensibilitat per part de la Conse
lleria, ja que ens obliga durant molts de mesos a tota 
la gent de la part sud de Mallorca a haver de transitar 
per carreteres mal senyalitzades, per carreteres que do
nen un resultat de 10 o 12 quilómetres més per cada 
un deIs cotxes .que ha d'anar per a11a, i que, a més, l'ha 
tenguda tancada tot el temps que els comer((os del po
ble de Camp'os, que, arnés aportava Es Trenc, han 
hagut de deixar d'ingressar uns beneficis de tota la 
gent que va de tdmsit de totes les zones turístiques que 
necessariament passaven per Campos a altre temps i 
que aquest estiu han estat privats de tot aixo. A més, 
tot aixo, jo crec que la gent d'aquesta zona de Mallor
ca ho hauria ... 

EL SR. PRESIDENT: 
La pregunta ha de ser escarida, i voste fa aquí una 

exposició un poc extensa. Vol concretar? 

EL SR. BALLESTER MAS: 
Em pareix que tot el que die afecta la carretera. 

EL SR. PRESIDENT: 
Concreti. 

EL SR. BALLESTER MAS: 
De totes maneres, també li voldria dir que si en 

aquesta carretera s'hi hagués vist fer feina mol tes ma
quines i molta de gent, haurien estat d'acord, fins i tot, 
la gent afectada, pero és que va a pas de caragol. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. President, només dues paraules per no passar~ 

nos del temps_ Jo crec que es comem;a a abusar ja de) 
tema o I'expressió de manca de sensibilitat per parto de 
la Conselleria, i, bé, m'estim més no fer cap comen
tari en aquest moment i en aquesta sala de sessíons: De 
totes formes, no sé a quina LIei es pot referir el Sr. 
Diputat, perque, que jo sapiga els terminis de les obres 
no vénen regits per cap lIei, sinó pel plee de condicions, 
i segons m'informen, d'aeord amb el plec de condieions 
i la data en que es va signar l'escriptura d'adjudicació 
definitiva de les obres, el termini acaba el quinze d'a
bril. Moltes gracies. 

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

Diputat. 

1.-7) 
Pregunta següent, l.635, que formula el Diputat Sr. 

Damia Pons i Pons. Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Altra vegada va 

dirigida al Sr. Conseller d'Educaeió i Cultura. No fa 
molt dins aquesta mateixa sala un investigador de la 
vida i obra de Joan Estelrich i Artigues, iHustre fela
nitxer, em va explicar amb gran sorpresa meva que no 
havia pogut aecedir per als seus treballs d'investigació 
de l'obra i de la vida de Joan Estelrich al Fons Joan 
Esteirich, no Juan Luis Estelrich, com es troba mal re
tolat, crec, a la Biblioteca Pública, perque li havia estat 
impedit l'aceés. És a dir, que aquest Fons, segons em 
va explicar aquest investigador, no estava a consulta 
pública, cosa realment sorprenent i, per aixo, perquc 
és un Fons important, molt important, no només per 
estudiar la vida d'aquest inteHectual i polítie, sinó per
que conté un ríe material. Deman per que, si les meves 
informacions no són equivocades, per que aquest Fons 
J oan Estelrich de la Biblioteca Pública no es troba 
en plena disposició de ser consultat pels investigadors 
que així ho sol-liciten. 

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

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, grades, Sr. President. Sr. Pons, jo lament dir-li 

que no estic d'acord amb les informacíons que voste 
ha rebudes, les meves; recaptades directament de la 
Directora de la Biblioteca Pública, manífesten que el 
Fons Joan Estelrich es troba obert a consulta, normal
ment, l'única qüestió que hi ha és que no es troba in
ventariat, que en el moment que va entrar aquest Fons 
no es va inventariar, aixo és l'únic motiu que hi ha 
que pot ser anormal quant a la consulta, pero per a 
tota la resta, el Fons és completament obert i a dis
posició deIs investigadors. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Pons. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Per cortesia par

lamentaria, obviament, no donaré en nom i llinatges de 
l'investigador, després li donaré particularment a vos te, 
Sr. Conseller, perque vegui que parlo d'una persona COIl -
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creta i coneguda, pero aquesta persona va anar a aquest 
Arxiu i de la lectura del trebal! que el! té ja mig re
dactat, vaig poeler deduir darament, a part de les seves 
manifestacions, que no havia pogut consultar aquest 
Fons, que havia parlat amb aquesta persona que esta 
al davant de la Biblioteca Pública, i que aquesta ma
teixa persona que, segons voste em diu, diu que és a 
disposició lliure, encara que no inventariat, va ser qui 
li va vetar l'accés a aquest Fons. Per tant, tenim infor
macions contradictories, i m'agradaria que encara que 
sigui fora d'aquesta sala, aixo se solventas i que aquest 
Fons estas realment a consulta pública i no hi hagués 
aquests problemes. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Consel!er. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, grades, Sr. PresidenL Sense en trar en polemiea, 

cree que tOls dos sabem, en aquests moment , a quina 
persona en re 'erim 1 no ho manifeslarem_ El que Ji 
he ele' rur, és que d'acord amb la informació rebuela de 
la Direc'lora ele la Biblioteca Pública, el qu se Ji va 
demanar varen ser unes coses concretes que no es po
gueren oferir o trelU-e, perque n e troba inventariat i 

Oil eqüentmenL Se Ji Va orerir tot el paquet o els di
ferenl paquees ele Fon que podien afectar o donar 
resposta a aquella peLició concreta que, segons les me
ves notícies, era un autograf de Joan Estelrich_ 

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

Diputat. 

1.-8) 
última pregunta, l.655 que formula el mateix Dipu

tat Sr. Damia Pons i Pons. Té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS PON S (DAMIA): 
Sr. President, aquesta pregunta va dirigida en con

cret , molt en concret, al Sr. Conseller de l'Interior del 
Govern de la CA, at'es que és una pregunta dirigida a 
un Conseller específic que avui no es troba aquí, i 
tot ¡que vull agrair al Sr. Vice-president, que s'ha 
oferit a contestar-la, preferiria que, ates que el Sr. 
Conseller no és aquí, que es passas a la sessió de dema, 
si el Sr. ConseIler és aquí, aleshores la podríem con
testar, o, si no, algun altre membre del Govern. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Les notícies que té aquesta Presidencia és que el 

Sr. Conseller de l'InterÍor ha estat intervengut, es tro
ba en període de recuperació, es troba bé. De manera, 
que no hi ha inconvenient a posposar aquesta pregunta 
per adema. 

n.) 
Punt següent de l'Ordre del Dia. Mocions, la 1.631, 

que formula el Grup Parlamentari Esquerra Naciona
lista-PSM, subsegüent a la InterpeHació 1.473, relativa 
a incendis i repoblació forestal. 

Sra. Secretaria, vol procedír, per favor, a la lectu
ra de la Moció? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Moció: El Parlament de les Illes Balears acorda 

instar el Govern de la Comunitat Autonoma a: 

l.-Organitzar, d'acord amb els Consells lnsulars i 
Ajuntaments, campanyes d'eelucaci6 cilltadana, sobr la 
importancia del bos i els p -l"ill del fo . Així maleix, 
a promoure un cQnv ni de coHaboració amb el Mini -
teri d'Educació j Ci' n ·ja, pel que fa a les campan 'es 
a les escoles. 

2.-Divulgar per la pagesia de les Illes les normes 
a observar en les cremades ele rost01l i marges, insis
tint en sistemes alternatius a aquests. 

3.-Millorar la dotació humana deIs efectius des ti
nats a la prevenció i a l'extinció deIs incendis fores
ta1s, procurant-ne un reciclatge continuat. 

4.-Dotar el servei de guardes forestals d'un siste
ma de comunicació modero i efica<;, així com un pare 
de vehicles adient als terrenys on exerceixen la seva 
labor. 

S.-Extremar les mesures preventives exigint l'ober
tura de talla-focs al voltant deIs abocadors de fems i 
potenciar la neteja deIs boscos. 

6.-Establir la normativa adient que obligui a re
tirar deis boscs, de forma immediata, el brancam pro
duit pel desbro¡;ament deIs arbres ta11ats. 

7.-Augmentar el control de les tales, especial
ment quant a les especies el'especial interes i de crei
xemerit, coro són les alzines. 

8.-Dirigir-se al Govern de l'estat Ínteressant-ne 
que implllsi disposicions reguladores del servei substi
lutori de] servei militar, dins les quals sia prevista 
com una activitat a fer en substitució deIs serveis d'ar
mes, la tasca de preven ció i extinció d'incendis, aixÍ 
com la de regeneració deIs espais naturals afectats pel 
foc». 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar la Moció, té la paraula el Sr. Ramon 

Orfila. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. L'aparent una

nimitat que es dóna en rallar deIs incendi fOl'eslals i 
de la necessitat de prevenir-los o, uos j tOl, de les 
mesures a prendre per fer possiblc una més rapida 
extinció d'aquests, hauria ele fer fñcil l'aprovació d'\ma 
Moció com la que defensaré avui. 

La desoladora visió deIs boscos calcinats massa 
rreqüent a le nostres lerres, obliga a prendre mesu
res de forma progressiva, per tal el no arribar a les 
ituacions gravíssimes que hem conlemplat aquest es

tiu a ComunHats Autonomes v lnes. Les xifres que es 
porta ven al pa sal debat a la InterpeHació que ha do
nal lJoc a aquesta Moció, eren prou clarificadore . Ne
gligencies i intencionalitat s6n les majo,ritaries causes 
del foe en els boses de les illes, eOIn també ho són en 
els de les altres comunitats. La qüesUó de l/educaci6 
cilltadana té, per tant, una imporHtncia cabdal a l/hora 
de prevenir, crear un estat públic d 'opin¡ó, és a dir, 
fer que l'opinió pública sobre la qüestió sigui savia, 
sólida, decidida, hauria de ser, per tant, una ele les 
tasques pl'ioritaries del Govern en aquest entit. 1 la 
proposta d/avui és fer-bo a un doble nivel!. Primer, a 
través de les escoles, i no simplement en base a orga
nitzar excursions a Binifaldó com s'ha tet fin ara, sin6 
amb una feina educacional constant on s'incideixi, eS
pecialment, en les mesures precautol'ies. 1 una campa
nya dirigida, també, als ciutadans adults, a través de 
tots els mitjans de comuwcació, posant un especütl 
emfasi en la correcció d'aqueUs habits, fumar dins el 
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bosc, encendre foc, presumptament cüntrolats que ge-
neren perills. . 

Una atendó preferent s'hauria de dedicar, evident
ment, a un deIs seetors que més necessitat té d'encen
dre foco a l'estiu, i que per ac;o és més susceptible de 
causar accidents, em referesc a la pagesia de les Illes. 
Es tracta, en primer lloc, de divulgar de forma sufi
cient les normes que l'Administració dicti a l'hora de 
condicionar les cremades de rosto11 o de batzers, com
binant l'agilitat a l'hora de concedir els permissos, 
amb la serenitat deIs controls posteríors. 

A·9Ü, ho poden ben creure, Sres. i Srs. Diputats, 
pot representar un avan,¡;: moIt superior al que pot sem
blar a primera vista, i l'experiencia concreta de Me
norca en el darrer any, així ho confirma. 

Demostrem en primer lloc que demanar permissos 
per a cremar és facil i, en segon terme, sancionem de
gudament, després, el qui no faci cas de les normati
ves que s'hagin dictat. 

Que els serveis de vigilancia coneguin quins focs 
controlats es produiran cada dia, evita moltes alarmes 
injustificades i mol tes corregudes de guardes forestals 
i fan més efica<;: la feina de control. Pero tot a,<;o im
plica, també, un augment deIs efectius destinats a la 
lluita i prevenció deIs incendis. No és possible creure 
que els efectius de guardería forestal existents en 
aquests moments a les Illes siguin suficients per afron
tar totes les tasques que tenen encomanades, tot no ho 
poden fer, i tant greu és descuidar el control de les 
tales per estar atents als perills deIs roes, com al con
trari. Refon;ar, per tant, amb noves incorporacions, els 
serveis de guarderia forestal, procurant que rebin un 
reciclatge suficíent, haura de ser, també, un objectiu 
preferent del Govem. 

Jo entenc perfectament que estiguin condicionats 
per motivaeions pressupostaries, no és possible tot allo 
que es voldria, pero també és neeessari comptar amb 
la sufieient do si d'imaginació, i comprendre, per posar 
un exemple" que si bé -a la nostra Co~unitat Autono
ma no podero muntar un laboratori del foe, com s'ha 
fet a Catalunya, sí que ens sera possible arribar a un 
conveni de coHaboració amb la Generalitat que ens 
permeti aprofitar l'experiencia que alla duen a terme, 
1, realment, hem de convenir que a partir d'aquest es
tiu, la desgracia, sí, pero també la reacció valenta que 
s'ha tingut, han convertit a Catalunya en una experien
cia a seguir d'aprop, 1 si. bé és eert que difícilment no 
podem aconseguir mai els pressuposts suficients per 
afrontar amb prou garantia les tasques de prevenció i 
extinció d'in endis fore tal, tainbé ho és que aquesta 
.imaginació de la qual ral.lava fa un moment, es pot 
Concretar de mol es maneres, i una d'elles és la que 
propqsa el punt vuite d'aquesta Moció. Aprofitar els 
Possibles efectius provinents del servei substitutori del 
servei militar, si així ho disposa el Govern de l'Estat i, 
per tant, dirigir-nos a eH interessant que impulsi les 
d-isposicions reguladores d'aquest serve! substitutori, 
COrn ho han fet també a d'altres Comunitats Autono
mes. 
: '. Augmentar els efectius hurnans, deÍa, pero també 
dotar-los suficientment de les eines que possibilitin 
una major eficacia i, sen e cap dubte, el dos elcmen t 
rnés vitals n aquest sentiL fan referencia a les comu
nicacions. La celeritat en que es producix l'avis el'un 
foc i s'hi acud ix a ell, '11 empre vitals peÍ" al seu con
.trol efectiu i, sincerament, uns guardes POI'esLals ' sen
~e teléeoll al seu domicili, que recorren el bosc cafre-

gats com amules amb apareIls de radío gegants, pas
sats de moda, no diu res en favor de l'efectivitat 
d'aquests serveis. 

Una qüestió tan senzilla com la coHocació d'una 
antena que redueixi les zones d'ombra a nivel! de to
municadons du anys pendent i, finalment, s'ha de so
lucionar per terceres vies. Dos guardes forestals amb 
un únic vehic1e queden redu"its a un, la seva efectivi
tat disminueíx per poder actuar en reIació directa amb 
els mitjans amb que compten. Són exempIes de den
ciencies detectades, i n'hi podría haver molts més. 

He rallat de negligencia, j deia que s'han de orre
gir, evitar amb una major informació, educació, i tam
bé amb vigilancia estricta que faci po sibJe el control 
d'allo que podríem anornenar conduce s pel-ilIoses. Pero 
allo qu no es pot consentir, i ho hem viscl1t ja algu
ces vega des, és que siguin les mateixesinstitucion pú
bliqucs que, negligentment facin possibl un incendi, 
1 em referesc, naturalmenl, aIs abocaelors municipal 
de fems encesos de eorma constant i ma sa v gacle' 
sense comptar amb le minimes condicions de egure
tato El Govern de la Comullital Autonoma, amb la seva 
autorilat moral i real, hauria ele fer complir de forma 
eslricta les condidon de segurelat d'aquests aboca
elors, i c!ubto qu.e s'hagin inspeccionat mai per pan de 
ningú. 

Les companyies eleclriqucs obren passo , camins 
en l.re els boscs per instaHar les seves torres cl:alta ten
sió, i s'obliden sistematicamcnl de la eva obligació ele 
manlenir-les neles, ates el perill d'incendi que repre
senta qualsevoJ accidenl a aquesle . Es recorda algú 
de fer-I.os memoria convenientment? 

Mott s11a ra l1at des d'aque t Parlamenl del neces-
ari control de le tales, així com de la neteja el Is 

boses, qualsevol ciutada que conegui mínimament e l 
bosc és testimoni de la brutícia que l'omple, quanti
tals immei1ses de brancatge sec s'acumulen a lena des
prés ele cada lala , convertint el bose en un polvori, es
pecialmenl si de pinars es tracta i en els residus ele 
branques s 'hi uneixen le re ines que fan Sllpercom
bu -tibIe aqu.est bral1catge i molt més difícil l exLinci6 
el'incendis, tant per la impossibilital real el'acceelir a 
la zona de foc, coro per les mateixes característiques 
d'aque lo , 

Ben cert és que han passat ja e ls temps deis car
bOJ1ers, ¡que ]a majoria de fom han deixat de con
sumir branques com a combustible, com també ha és 
'qu l e~ mesures as aJades a Fran!;a, a Catalunya i, 
fins i tot, a la no tra Comunitat, tenclents a formar 
cooperat ives o empreses que extraient aquest bran at
ge sec 'el converteixen en combustible, s'han fel més 
djfícils a pal'tir de la baixada del preu del petroli amb 
tal el que aixo ha ignifical de perdllé'l, de competiti
vita.l d'aquest producte. Era, i pot er encara si es 
prenen mesures correctores, una alternativa enganxa
dora, atraient, és necessitaria. pero, comptar amb les 
degudes col:laboracions de la Con elleria d'Indústria en 
el sentit de potenciar, via ajuts a la reconversió la uti
lització de la llenya com a combustible a forns i a d'al
tres indústries que necessiten . d'energía calorífica. 
Exemples, n'hi ha a bastament a d'altres zones. Tot és 
qüestió de preu. Pero alerta!, ni podem creure amb 
tefecÍivitat absolut(i el'aquesta soludó pe¡- una simple 
qüestió de relació numerica, relació efectius -hores de 
feina~ vers quahtitat. de base a netejar, ni podem .cau
re en el parany de creure qué fer net el bosc és aca
bar amb la vegetació arbustiva, les mates, que consti-
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tueixen el sota-bosc, l'extrat inferior de la vegetació 
forestal. En aquest sentit, hi ha qui, desconeixent ab
solutament el tema, tendeix a posar com a exemple 
els boscs del centre i el nord d'Europa que practica
ment no contenen arbusts, el bosc mediterrani, per la 
seva propia naturalesa presenta un extrat arbus tiu im
portant, abundant, i aquest no es pOL considerar, de 
cap manera, brutícia a netejar, sinó que són compo
nents naturals de l'ecosistema, molt imporlan ts, a m é , 
per al seu equilibri. Alerta, per tant, perque, arnés, 
tenim ja experitmcies de destrosses fetes amb l'excusa 
de fer net i que han convertit algun bosquerró en una 
especie de jardí d'arbr.cs. A110 que sí es pot fer, s'hau
ria de fer, és vetllar, procurar que a les noves tales 
que realitzin s'exigeixi la retirada d'aquest brancatge 
quan es faci net l'arbre al mateix bosc. I no és cap 
disbarat proposar a",:.o, si a aquestes mesures restricti
ves, de control s'hi ajunten unes altres que facilitin la 
seva execució, per exemple, si bé és ver que l'exigen
cia de retirar el brancatge sec representa un fre a l'ex
trae ció deIs arbres per les dificuItats que representa, 
també és cert que l'Administració pot oferir, o ho hau
ria de fer, almenys, als serveis de l'empresa forestal 
recentment creada, que sí haura d'estar disposada a 
fer aquesta feina, oferint, a més, als propietaris la pos
sibilitat de consorciar els seus boscs amb el SECONA 
amb la qual cosa la seva gestió seria pública. 

I, finalment, i acab, Sr. President, rallar de la re
població. En primer lloc, voldria dir al respecte que 
hauríem de rallar de reforestar en 110c de repoblar, és 
a dir, estimular, facilitar la recuperació de la vegeta
ció inicial, afectada per l'incendi, tendint que sigui 
mínima la intervenció de l'home, i quan aquesta es 
produeixi, sigui basicament per potenciar la tendencia 
natural de repoblació ¡. no per substituir-la .en una al
tra Iínia. I una reflexió molt seríosa, no es tracta de 
potenciar artificialment i per aquí es van dir coses 
semblants a a90, l'aparició de boscs d'alzines, es trac
ta, en primer lloc, de considerar serenament que no es 
pot permetre la tala de zones d'alzinar que necessiten 
dotzenes d'anys per consolidar-se i que, amb pocs mi
nuts, es poden convertir en deserts. Un arbre, que ne
cessita cent anys. per fer-se adult i que es talla en 
trenta segons, vet aquí un tema per reflexionar. 

Per abril d'enguany mateix, i des d'aquesta tribuna, 
el Diputat que vos ralla, defensava la necessitat d'ela
borar una Llei de Boscs adequada a la situació real de 
les lIles, no es va considerar necessari per part de la 
majoría d'aquesta Cambra, algú va dir que cap Comu
nitat Autónoma ho havia fet, avui podem dir que· el 
Parlament de Catalunya fa feina en l'elaboració d'üna 
Llei de Boses de Catalunya per acord unanime de tots 
els Grups. Esper, esperar que es deteriorin totalment 
les qüestions en lIoc d'afrontar-les de forma valenta sol 
s·er una característica de moltes administracions públi
queso J massa exemples tenim d'actuacions fetes, com 
díuen els caste~lans «a toro pasado». 

Prevenir per no haver de curar, pero si hem de 
curar, tenir les eines necessaries. Aquest és el plante-
jament. . ' 

J, per acabar, que el nostre· Grup acceptara les 
dues esmenes proposades pel Grup Sod.alista, PSOE, 
jaque consicieram que .aporten propos~es . en el mateix 
sentit qUt? aquesta 1I4ocÍó que hem . . presentat .• 

' • • - • I .,, ' 

. MoJtes gracies. - . i" " 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Confirmant les darreres paraules del Sr. Diputat, 

efectivament, va entrar, amb el número 1774 UJl es
crÍt del Grup Parlamentari Socialista, presentant U;la 
esmena d'addició. 

Per defensar aquesta esmena d'addició, té la pa
raula el Diputat Sr. Josep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Hem escoltat 

amb aten ció la intervenció del Diputat Sr. Orfila, que 
ha posat, creim, no del tot, i a posta hem presentat 
una esmena d'addició, el dit dins la ferida del que 
aquesta Comunitat Autonoma no ha ret i hauria de co
men<;:ar a fer en el tema de prevenció i extinció d'in
cendis. 

El dia passat, quan es va discutir la JnterpeHació, 
posavem clarament de manifest, amb paraules o amb 
dacles del ConselIer, que el 75 % deIs incendis que es 
produeixen en aquestes iBes són incendis no intencio
nats o deIs quals no se sap la causa, per tant, que són 
incendis que amb una adequada prevenció es podrien 
deixar redu'its a xifres, a dades baixíssimes. I creim 
que és important, molt important que aquesta tasca 
de prevenció dugui a la reducció deIs incendis al que 
és practicament inevitable, a aquell boig que per inte
ressos particulars, moltes vegades, o per altre tipus 
d'interessos, fa un incendi intencional. I deim que ja 
no s'hauria de poder produir o hauria de ser molt di
fícil que es produlssin incendis fortults, que hauria de 
ser molt difícil que es prodwssin incendis, perque els 
boscs no es troben en 1 situació adequada a aquestes 
illes nos tres. 

Per aixo, a més d'estar totalment d'acord amb les 
mesures que proposa o amb la proposta, la Moció que 
fa el Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista, i amb 
les vuit mesures que proposa al Govern que dugui a 
terme, nosaltres n'hi hem volgut afegir dues que, en 
definitiva diuen el següent. 

En primer 110c, que s'elabori, rapidament, i deim 
un termini de tres mesas, perque pensam que aquest 
Govern no té molt més temps de governar, que elabo
ri en un termini de tres mesos un mapa deIs distints 
nive11s de perillositat que tenen els nostres boscs. Su
posam que la Conselleria d'Agricultura i SECONA sa
ben perfectament o han de coneixer quins són els 
boscs amb més perill, per la característica del bosc, el 
grau d'humitat, el grau de sequedat, la situació, etc., 
a cadascun deIs indrets de la nostra illa. I pensam que 
seria moIt convenient que estigués fet aquest mapa j, 

logicament hi pot haver gradacions amb petites dife
rencies, pero gradacions, en aquest mapa, i que no no
niés estigui fet, sinó que aquest mapa també es divul
gui, també tengui una exposició globa·litzada, perque 
els ciutadans, també sapiguessin, quan se'n van afer 
aquesta paella els diumenges, que en aquell bosc, pre
cisament, en aqueIl pinar, precisament, el nivell de pe
rillositat és molt alto Creim que aixo seria important, 
·no significaría una des pesa massa grossa í serviría per 
augmentar elnivell d'informació que en á'quests · aS
sumptes hán de tenir les ·mes. 

En segon ' lloc, demanam també que s'elabori un 
mapa d'aecessos als boses d'aquestes illes. Un deIs més 
greus problemes amb que es troben' tdts eIs serveis 
d'incendis; normalment. és o que quan · es· produeix uO 
ineendi, no saben gaire'.· bé com dirigir-se a f'indmdi 
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aquest, saben com anar a la zona, pero quan són "alla, 
no tenen ni idea si hi ha camins forestals o no, si hi 
ha formes d'accés en el nudi d'aquest incendio A pos
ta, també seria convenient que a través deIs serveis de 
SECONA, la Conselleria d'Agrieultura, elaboras dtpida
ment aquest mapa d'incendis, aquest mapa de eamins. 

1. també, encara que no ho hagim dit a una es
mena, ereim que seria molt interessant que dins I'es
perit d'aquesta segona esmena, el Govern de la Comu
nitat Autonoma posas en marxa l'obertura, si és ne
cessari, de camins forestals que al mateix temps són 
talla-foes o poden servir de talla-focs de camins fores
tal s per accedir a la major part o a la gran majoria 
deIs boscs de les IHes. No podem confiar eonstantment 
només en els avions, els serveis de terra són molt im
portants per a l'extinció d'incendis i una adequada in
formaeió, tant deIs accessos com una possibilitat d'ac
cedir, seria realment important. 

Nosaltres, com a final, i no ens volem allargar, Ji 
deiem, volem recordar que deie m al Govern que, en 
definitiva, és el Govern qui té la primera responsabi
litat en la prevenció d'incendis . És evident que el Go
vem no va i cala foc a un pina¡-, pero si aquel! pinar 
per causes no imputables a intencionalitat es cala foc, 
una part, sempre, de culpa, la té l'Aelministració. Mi
nimitzar, fer petita, fer mínima la possibilitat que els 
incenelis es facin grossos, en primer lloe, i la possibi
litat que hi hagi incendis fortults, és la responsabilitat 
de la Conselleria eI'Agricultura, és la responsabilitat del 
Govern " 

Demanam al Govern que s'ho prengui seriosamenl, 
pcrque si bé estam estabilitzats a niveIl d'incendis, no 
és poc greu aquesta estabilitat pels nivells d'hectarees 
que cada any es cremen. 

Mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molte"s gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups? 
Pel Govern, em demana la paraula el Conseller 

d'Agricultura, Sr. J oan Simarro. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, Sr. President. És per fer unes puntualitzacions 

de temes que no es varen tractar a la InterpeHació i 
que ara, concretament, el Diputat del Grup Pa¡-]amen
tari Socialista hi ha fet referencia. 

Respecte ele l'elaboració del mapa que diu, hi ha 
un mapa ja realitzat de zones de perillositat d'incen
dis, en funció de la intensitat que han lengut els al
tres anys, pero, en aquest moment, ja se'n realitza un, 
amb una programació lineal 0'1 '1 més d'aquesta in
tensitat es tendra en compte el grau de brutor del 
bosc, el nombre de cotxes que hi passen, vaja, les vies 
de carreteres, etc., etc., vaja hi ha una programació li
neal i ja s'elabora aquest mapa. 

Segon punt, i clar, logicament si el tenim és per 
divulgar, vaja, si feim qualque feina és perque la gent 
ho conegui, logicament. 

El segon punt, un mapa d'accessos al bosc, alX!J 
és una qüestió que coneixen tots els guardes forestals, 
que són els que dirigeixen la seva zona quan hi ha un 
foc o hi ha un perill de foco Aixo és completament, 
perque la missió deIs guardes forestals és precisament 
anar recorrent tot el bosc, i estan fets. 

Aixo és el que li volía puntualitzar. 

Respecte de la qüestió de camins forestals, elS ca
mins forestals que s'hagin de fer necessaris dins el 
bosc o dins les finques que administra la Comunitat, 
aixo s'esta fent i en el Pressupost sempre hi ha una 
partida, petita, perque cada any em redueixen un poc 
el pressupost, en aquest sentit. Quant a finques parti
culars, dar, l'Administració no hi pot entrar si no és 
amb un conveni amb els propietaris. Amb aquests, sa
ben que n'estam fent, concretament, a les comunica
cions que Ji passam al Parlament sobre ajudes, concre
tament, hi ha tota una serie d'ajudes forestals en que 
la major part o molta part és a base de fer pistes fo
restals, concretament. 

Aixo és el que volia puntualitzar, moltes gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grups que vulguin intervenir? 
Grup Regionalista, Grup Popular. 
El Sr. Miquel CIar i Lladó, pel Grup Regionalista 

de les Illes, té la paraula. 

EL SR. CLAR LLADO: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La Moció que 

presenta el Grup Esquerra Nacionalista-PSM, ens pa
reix, aquest plantejament que ens fa a la Moció, ens 
pareix correcte. Encara que hi ha convenís amb el 
MEC en aquest sentit, no es nota la seva implantació 
ni es veuen els seus efectes ni resuJtats. No obstant 
aixo, creim que aquesta feina ha d'estar fixada dins el 
"que podríem díe educació medioambiental, afegida al 
normal desenvolupament deIs cursos, preparant als 
professors i monitors, perque sapiguen ensenyar els 
seus alumnes a respectar i estimar la naturalesa i, per 
tant, a defensar-la d'agressions, com poden ser, una 
d'aquestes, els incendis. 

El Grup Regionalista esta fent feina, fa temps, en 
aquests temes i donara suport a qualsevol iniciativa 
que pugui augmentar l'estimació i el respecte de cap 

. a la nostra terra. 
Creim que s'ha de potenciar al maxim la neteja 

deIs nostres boscs, mitjan<;ant el desenvolupament ade
quat de la societat governamental, creada a tal efecte. 
Ran de ser assessorats els propietaris que tenguin po
tencials d'incendis a les seves finques, han de ser ad
vertits i ajudats a resoldre aquest problema. El Con
sen Insular creim que articula bastant bé I'extinció 
d'incendis a la nostra illa. Pero hauríem d'augmentar 
la informació als habitants deIs pobles i ciutats, per
que respectin més el nostre entorn natural. 

Respecte deIs talla-focs hi ha dues vertents: una 
positiva i una negativa. La positiva és la contenció deIs 
incendis, i la negp.tiva, l'impacte paisatgístic que pro
voca. Mallorca és plena de talla-focs provocats, per I'en
titat GESA, sense tenir cap estudi d'impacte ambiental. 
Millorar la dotació humana del servei sempre és positiu, 
pero creim que la xarxa deIs parcs principals i auxi
liars sera una es cola viva per a aquests homes, als 
quals no ens cansarem de fer homenatge de gratitud 
per la seva entrega i valor. I encara que les raons del 
PSM són nobles, sempre es pot millorar aquest servei. 

Respecte de l'esmena presentada pel Grup Parla
mentari Socialista, afegint dos nous números, que son 
el 9 i el ID, haurÍem de dir, respecte del mapa, d'ela
borar un mapa per als distints nivells de perilfositat per 
a les distintes zones boscoses, direm que creim que esta 
fet aquest mapa. 
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1 respecte del punt 10, per fer-ne un altre deIs ca
mins pels quals puguin accedir en cas de sinistre, creim 
que els bombers del Consell Insular de Mallorca es re
geixen per l'experiencia que tenen de coneixer el ter
reny, per una altra part, per uns planols bastant antics, 
ja que són de I'Exercit. 

Per tant, nosaltres, el Grup Regionalista, no donara 
suport a aquesta Moció, perque creim que el que sim
plement fa falta és una coordinació, una coordinació 
més forta entre el Govern i els Consells Insulars, ja 
que aquests, i feim especial referencia al de Mallorca, 
en coHaboració amb els Ajuntaments fan de cada vega
da més efica¡;:, i és reconeguda aquesta eficacia, el ser
vei de prevenció i extinció d'incendis, conegut amb el 
nom de SERPREISAL, i creim que no és convenient 
incorporar interferencies que poguessin donar Uoc a les 
mesures aquÍ contempIades. 

Gracies, Sr. President. 

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

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

EL SR. MESQUIDA GALMÉS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. D'entrada, he 

d'anunciar que el Grup Popular no donara suport a 
aquesta Moció, no perque no· creguem que no sigui 
oportuna, perque sí ho és, pero no lí donarem suport, 
perque el que es demana, més o manco, en aquesta 
Moció de vuit punts més els tres que hi ha afegit el 
Partit Socialista, creim que la Conselleria d'Agricultura, 
en aquests moments, ho esta fent. 

Quan al primer punt, creim que hi ha una total 
coHaboració entre els Ajuntaments, el Consell Insular 
de Mallorca i la Comunitat Autónoma. Bona prova 
d'aixo, és que els funcionaris eventuals, que es con
tracten cada any quan ve el perill d'incendis, són pa
gats per la Comunitat Autónoma. 1 quant al conveni 
amb el Minísteri d'Educació i Ciencia, hem de dir que 
aquest conveni. existeix actualment pel que fa a la uti
lització de ntula de la naturales a de Binifaldó, i les 
seves instaHadons que són totalment destinades als 
coHectius infantils. L'objectiu d'aquest conveni és pro
moure entre la població infantil, donar a coneixer els 
bosc i els espais naturals, fomentar el seu coneixe
ment, fent un especial emfasi i una especial mentalit
zació en el perill que suposen els incendis forestals. 

Quant al segon punt, actualment es realitza entre 
la pagesia, entre els medis rural s una divulgació cons
tant del que és la reglamentació necessaria per a la 
crema de rostolls i per fer nets eIs marges. Arnés, 
existeix un servei d'assessorament i de canalització d'a
judes per a la neteja de les arees deIs boscs, de les 
mates, i per a la creació de talla-focs. O sigui, que 
aquestes ajudes van destinades a la crea ció de talla
focs, a la neteja de les arees de bosc i també al ma
torral, a la mata baixa que és, normalment, l'inici deIs 
incendis. 

Quant al tercer punt, que fa referencia a la vigi
lancia forestal, existeix una xarxa completa de vigilan
cia forestal que és integrada per 27 guardes forestals a 
tot el terrítori de la Comunitat Autonoma: Mallorca, Me
norca, Eivissa i Formentera. Aquests guardes forestals 
són dotats d'un mitjans necessans per a una dlpida de
tecció d'incendis, i disposen de tecniques avan~ades 

per donar avÍs als equips d'extinció d'aquests incendis. 
]'extinció d'incendis depen de l'Administració Central, 
deis Consells Insulars ¡deIs Ajuntaments, a m és, deIs 
mitjans amb que compta la Conscllería d'Agricultura 
i Pesca, i també participen en el serveis cl'inccndis les 
Brigades Forestals a través d'una companyia que es 
diu "Servicios Forestales, Sociedad Anónima», que cons· 
ta d'un personal d'unes 70 persones. A més, qua n s'a
costa l'estiu, guan el perill d'incendis és imminent i 
donant compliment a uns convenís firmats, s'establei· 
xen uns contractes eventuals a unes 70 persones que, 
com he dit abans, al comen~amenl de la meva inter
venció, són funcionaris contractats eventual s que paga 
la Comunitat Autónoma, aquest personal rep cursos de 
formació necessaris pcr a l'aplicació correcta de les 
tecniques més modernes. 

Quant al punt· 4, que fa referencia al sistema de 
comunicacions deIs serveis ele guardes forestals, he de 
dir que el servei de guardes forestals disposa de mito 
jans de comunicació efica¡;:os que permeten un avÍs 
rapid de qualsevol detecció de perill d'incendi , a més, 
disposen d'una serie de vehicles adients per als terrenys 
per on s'han de maure. Actualment, disposen de vehi
cles lleugers, nou «Land Rover» , sis, i motos, dotze, i 
e~ta previst díns poc temps l'adquisició de dos «Land 
RoveT» més i cinc motos . Quant a la xarxa de radios 
hi ha una estació central connectada a tres estacions 
repetidores, i actualment, en aquests moments, esta pre
vista la instaHació d'una quarta a la quaI ja es compta 
amb els permissos necessaris i amb les corresponents 
autoritzacions. Aquest nou repetidor se situara a Mont 
Toro, a Menorca i connectara amb el que hi ha al Coll 
des Vent, al Puig de Randa, a Mallorca, i a l'Atalaia 
de Sant Josep, a Eivissa. Amb aquesta xarxa de radio 
es troba cobert totalment tot el territori de la Comu
nitat Autónoma de les Illes Balears. 

Quant al punt 5, extremar les me·sures, exigint 1'0-
bertura de talla-focs al voltant deIs abocadors de fems 
i potenciant la neteja deIs bo~cs, s'ha realitzat, actual
ment, un inventari de tots els abocadors de fems situats 
a zones forestals, de manera que siguin controlats j no 
es pugui provocar un incendi forestal a causa d'aquests 
abocadors de fems. Actualment, s'estan recaptant dades 
deIs Ajuntaments en compliment de la legislació vigent 
en ordre a establir una infraestructura que impossibi
liti, com he dit, la iniciació d'incendis forestals a partir 
d'aquests abocadors de fems. S'esta informant, també, 
degudament, als propietaris de boscs de la necessitat de 
creació d'infraestructures, amb la qual cosa se'ls orien
ta sobre les subvencions al respecte. 

Quant al 6e punt, establir una normativa adient que 
obligui a retirar deIs boscs, ele forma immediata, el 
brancam produ'it pel desbro¡;:ament deIs arbres ta11ats, 
s'ha de dir que és d'aplicació l'actual legislació que hi 
ha en incendis forestals. Ara bé, elins aquesta legislació, 
les ajueles que hi ha per a l'eliminació de la resta deIs 
brancams tallats, són totalment insuficients, pero l'Ad
ministració Central prepara una normativa que faeí 
possible i exigeixi la neteja deIs boscs, al mateix temps, 
es fan unes experiencies de rendibilitat amb les bran
que s tallades, fetes estellicons per consumir per ener
gia o per a la forma ció d'humus. 

Quant al 7e punt, que fa referencia a augmentar 
el control de les tales, especialment quan les especies 
el'especial inten!s i de creixement són com les alzines, 
s'ha de dir que les tales al bosc estan totalment con
trolades, siguin dd tipus que siguin, i pe! que fa re-
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ferencia a les alzines, només' s'autoritza la tala quan 
s'hagi de revitalitzar la massa. 

1 quant al 8e punt, que fa refereI)cia a substituir 
el servei militar per serveis contra l'extinció d'incen
dis, tampoc no li podem donar suport, perque pensaql 
que per fer aixo, és necessari un personal especialitzat. 
Realment, els soldats, el temps que fan el servei mili
tar és un temps realment curt, pdlcticament no hl ha 
temps de coneixer eIs boscs i, per tant, creim que es 
necessita un personal especialitzat que ha de conelxer 
totalment els boscs. 

1 quant a les tres esmenes que ha presentat el 
Grup Socialista, referents al mapa de perilIositat, al 
mapa d'accessos i als camins forestals, crec que ho ha 
contestat, suficientment el Conseller d'Agricultura. 

Per tot aixo, el nostre Grup no donara suport a 
aquesta Moció. 

Moltes grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Sí, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Per contradiccions, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, té voste .la paraula dins el torn ordinario Cinc 

minuts , 

EL SR. ORFILA PONS: 
Grades, Sr. President. He de dir que al nostre 

Grup l'ha sorpres la postura del Grup' Popular i del 
GTUP Regionalista, en el sentit que, per una banda estan 
d'acord amb el que es proposa, amb les coses que aquí 
s'expliquen, i, per una altra banda, manifesten que no 
votaran a favor perque, suposadament, totes aquestes 
qüestions es fan ja per part del Govern. 

Si no mal record, en el debat ' de la InterpeHació 
que ha donat origen a aquesta Moció, es detectava ja 
i es reconeixia per part de tothom, la necessitat d'inci
dir especialment i cada vega da de forma més gran, en 
l'educació, per dir-ho així, al ciutada respecte de la 
importancia del bosc i respecte deIs perills deIs incen
dis forestals. 1 es reconeixia, s'explicava per part del 
Govern, com una de les úniques actuacions que es feien, 
aquestes excursions a Binifaldó, que ens semblen molt 
interessants, pero absolutament insuficients. Jo dema
naria, demanaria quines actuacions diferents s'han fet 
fins ara, i hem de dir que en el cas de Menorca, i a 
Mallorca també, en concret, no se n'ha vist, practica
me~ quasi ni una. 

Pretenir que es divulga de forma suficient entre 
la: pagesia de les I11es els perills que poden dur i les 
normes concretes que s 'ban de seguir per part de l'Ad
ministració, que s'exigeixen per part de l'Administració 
pel que fa a les cremades de rosto11, és contradír un 
poc l'experi,encia que ha tingut lIoc a Menorca, en que, 
a partir d'un conveni amb el Govern Autonom ha estat 
el ' Consell Insular qui ha atorgat aquests permissos, 
amb la qual cosa hi ha hagut un augment real de més 
d'un 100 % de les petidons de permís a partir que es 
divulgava de forma convenient, de forma suficient la 
necessitat de donar aquests permissos, amb la qual 
cosa, de rebot, s'han hagut de posar manco sancions 
que les altres vegades. 

Sembla impossible que es digui en aquests mo
ments que hi ha prou personal per fer front a les tas
ques d'exUnció i de prevenció d'iJ;lcendis. Sembla irnpos
sible, perque fa l'efede que no es coneix la situació. El 
cas de Menorca, per exemple, amb dos únics guardes 
forestals i amb una brigada que es contracta a l'estiu, 
de vertadets aficcíonats, com ens deia el Sr. Mesquida, 
i que, per una banda, sí que són efectius quan els con
tracta d'Adminístració, i per altra banda no ho són, si 
é!'¡ que fan el servei militar, no entenem nosaltres que 
quedi suficientment coberta la necessitat d'extinció i 
la de prevenció, tampoc, .d'incendis forestáIs. 

Hi ha una qüestió clara, fa tres anys que des de 
Menorca es reclama un sistema de comunicacions 
adient que sigui capa<; de cobrir la 'totalitat de ' l'illa, 
sense deixar cap zona d'ombra pel que fa a les Comu
nicacions radiofoniques, fins avui no s'ha fet. Que el 
Govern ens explíqui, que digui el Grup Popular que 
pensen fer-ho de forma immediata, ens pot agradar, 
ens pot semblar bé, pero els haurem de demanar, 'COlTI 
és que no s'ha fet f ins ara. 

Els vehicles poden ser interessants, poden ser su
ficients si es troben en ·bones condidons, si són de la 
qualitat suficient, jo em deman si ho són, i crec que 
poclríem convenir que de cap manera és aixL He inten
tat explicar a un moment · determinat que dos guardes 
forestals redults a la feina amb un únic vehicle, es 
transformaven, es veien redults a un, la seva, efecti
vitat era mínima i es trobava amb proporcíó directa 
als mitjans que tenien de comunicació. Si consideram 
que acudir, arribar al punt del foc és fonamental que 
es faci en els primers mome·nts en que aquest ha es
clatat, veurem com, de cap manera, els efectius que 
es tenen, tant materials com humans poden considerar
se suficients. 

Si, per altra banda, dei m que una zona rica, que 
ha destinat de forma normal molts més efectius que la 
nostra al tema de prevenció i extinció c,l'incendis, com 
és la de Catalunya, considera de forma constant que 
els han de reconsiderar i que n'hi han d'afegir de nous, 
com és possible que la nostra Comunitat A.utonoma, tan 
deficitaria en molts altres aspectes, cOl1sideri que no 
ha ha de fer? Segons veim, som més, Europ.a nosaltres 
que no els altres. 

Per altra banda, de qualque manera dir que hi ha 
hagut denúncies de tales incontrolades d'alzinars, en 
concret a Menorca, de les quals no s'ha donat resposta 

. clara per part de l'Administració, i és un tema que evi
dentment ens preocupa. 

Finalment, respecte del punt vuite on parlam de, 
proposam que el1S dirigim al Govern per demanar que 
aquest adopti sortides en el tema concret del servei 
substitutori del servei militar, no podem acceptar de 
cap manera els raonaments que ha donat el Sr. Mes
quida. Si els soldats, els voluntaris no són valids, erÍs 
demanam per que tantes vegades de mana m a l'Exercit 
que intervengui si hi ha un incendi important i per que 
procedim a la contractacíó de gent que és a I'atur qúe 
d'experiencia no en tenen cap i normalment no són els 
mateixos un any per l'altre. Són contradiccions evi
dents. 

Per tot a<;o, crec que s'bauria de reconsiderar la 
postura per part del Grup, pensam que és impossible, 
pero que reconsidetessin el vot i aconseguissin votar a 
favor. En aquest sentit, demanarÍem que es votessin 
per separat cadascun deIs punts de la Moció , 
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EL SR. PRESIDENT. 
En primer lloc, aquesta Presidencia considera 

acceptada pel Grup Esquerra Nacionalista l'esmena 
d'adclició proposada pel Grup Socialista. En conse
qüencia, la Moció té deu punts, havent manifestat el 
Grup Regionalista i el Grup Popular que votarien en 
contra de la Moció, entenc que no procedeix la vota
ció apartat per apartat. En conseqüencía, sotmetem a 
votació la Moció amb l'esmena d'addicíó del Grup So
cialista, en el seu conjunt, els cleu apartats. I cleman a 
la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
Moció, es valen posar drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres . i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 23; vots en contra, 28. Queda rebut-

jada la Moció. 

IIl.) 
I passam al punt següent de l'Ordre del Dia, que és 

el Dictament del Projecte de LIei d'Acció Social. Man
té aquest Projecte de LIei múltiples esmenes vives. 
D'acord amb el que estableix l'article 122, pot el Govern 
fer ús de la paraula per a la presentació. El Conse
ller de Sanitat té la paraula. 

Disposa d'un temps maxim de quinze minuts. 

EL SR. OLIVER CAPO: 
Sr. President, Sres. i Srs. Díputats. Tenc el plaer 

de presentar davant aquesta Cambra el Projecte de 
LIei d'Acció Social de la nostra Comunítat Autónoma, 
una vegada acabat el llarg camí de la seva tramitació 

. parlamentaria mitjan¡;ant la Comissió corresponent, 
amb la seguretat que amb ella i amb I'etapa final que 
ara s'inicia amb el debat plenari conseqüent, les aporta
cions deIs Srs. Diputats milloraran el text que a pri
mers d'any el Govern va remetre a aquesta Cambra. I 
em plau també de presentar-lo amb l'esperan¡;a que en 
un termini breu de temps, la primera LIei d'Acció So
cial de BaIears sia una esplendida realitat que permeti 
anar aconseguir les creences i els desajustaments que 
es produeixen lamentablement avui en les seves arees, 
per molt diverses causes que, maIgrat sia breu;ment, em 
perrrietran d'examinar com a una reflexió del perque 
de la necessitat d'aquesta LIei, així com de la situació 
de la qual parteix i que ens ha estat transferida i, en 
darrera instancia, deIs principis en que s'inspira el 
d'ell es pretenen d'assolir. 

L'Acció Social, Srs. Diputats, no pot ser entesa 
com una nova política 'd'Assist'encia Social que pretén 
.atencions de reparació, de situacions sbcialment injus
tes ni es pot, encara menys, concebir~la com una .acció 
de benificencia, concepte totalment superat a tot el 
món, tampoc no pot ser concebuda purament com un 
·conjunt de serveis socials ..• Ben al contrari, I'Acció So
cial ha de· ser concebudacoin , un concepte dinamic i 
enriquidor que conjugui tant el concepte simplemerit 
reparadqr ele les prestacions i :aj:ucles economiques dac 
vant estats greus de deficits de renda í clavant sÍtua
cions d'estat de necesitat i del concepte més actual de 
prestacions tecniques de Serveis Socials, pero que en
cara resulta insuficient per · a una visió moderna de la 
lluita. contra la injustícia;.social i, :sobretot, contra lá 
marginació sodal en tote~ Jes seves formes, per h¡, 

qual cosa es fa necessaria una concepció dinamica d'ac
ció i de pramoció en la qual es reuneixin totes aquelles 
accions assistencials que es facin necessaries, totes 
aquelles accions tecniques de prestació de serveis que 
facin falta, i també accions de recerca de míllors so
lucions de les que existeixen, que promoguin la major 
integració social possible deIs grups humans que, per 
raons diverses, es troben en greu situació de desavan_ 
tatge enfront de la resta de la societat, i que promou
ran, també la superació de les situacions generadores 
de la marginació social. En definitiva, que permetin a 
tots els que sofreixen aquestes situacions de margina
ció, assolir, mitjan¡;ant la seva integració social, en con
dicions de normalitat, un estat de vida que, en paraules 
de García Morente, sia no solament i simple d'existir 
i subsistir, sinó de consistir, és a dir, de viure, de 
certa manera, més complerta, més plena, més integra
da, més solidaría, més justa i més feli¡;, fins i tot, en 
el si de la societat. 

Per aixo, creim que la LIei ha de ser, no solament 
una LIei de Serveis Socials, sinó una LIei d'Acció So
cial, concepte que no és ni antiquat, ni actual ni futu
rista, dones és, al nostre parer, intemporal, que es pot 
utilitzar a tot temps, at'es que, com hem indicat, expres
sa i implica una idea dinamica de la lluíta contra la 
marginació social. Creim que la part deIs Serveis So
cials i el tot no s'han de contraposar. L'acció social, i 
bona prava que és un concepte plenament valid i actual, 
perfectament utilitzable, n'és el fet que avui és emprat 
també de manera generalitzada per la doctrina cientí
fica, nacional i estrangera, i és utilitzada sovint en el 
Dret Comparat i en el del nostre país per donar nom 
a organs administratius del més aIt rang jerarquic. Ve
geu la Direcció General d'Acció Social, en el Ministen 
de Treball, com a concepte -integrador de serveis so
dais i assistencials. 

Pero, quina és la situació de que es parteix en 
aquest camp? Quina és la situació existent avui que la 
LIei que proposam pretén de corregir i superar? El 
problema actual, Srs. Diputats, es descriu amb detall 
i cIaredat a l'Exposició de Motius del text que presen· 
tam a la consideració d'aquesta Cambra. Un panorama 
heterogeni de disposicions, competencies, concepcioÍ1s 
i reaJitzacions que són reflectides en la dependencia de 
I'Acció Social de molts diversos organismes en l'Admi
nistració Central, Ministeri de TrebaH i Seguretat So
cial, Sanitat i Consum, Cultura, Educació i Ciencia i Jus
tícia; en I'Administració Institucional, en la Seguretat 
Social, Institut Nacional de Serveis Socials; en l'Admi
nistració Local, ara també en l'Administració Autonomi· 
ca. I tot aixo determina un vertader laberint de com
petencies que es dissimulen i es dupliquen, que propi
cien el confusionisme, la desorganització; la ineficacia 
en la gestió de la política de serveis sdcials i d'assis
tencia social i que reclamen la p'romulgadó d'aquesta 
Llei perque es pugui posar ordre 'en ' un oordell tan 
gros., almanco, amb les competencies que ja han estat 
transferides a la nostra Cbmunitat Aut-onoma: així com 
amb les que. ostenten i gestionen els Consells Insulars i 
eIs Ajuntaments coordinant les seves actuacioÍl.s i distri
buint camps d'actuació en base a aquestes competen
des i als merits amb que.:'és compia: Tot aixo, , serise 
perjudici del que es pugui eshiblir a l'efecte al seu mo
ment,' amb la futura Llei de Consells lrisulars. 

Amb la ':Llei que -avui presentam posarem' el fona
mento haSIc per.assolir el . ben f.lecessad . edifk:j de ·l' Acció 
Social a la nostra Comunitat Autonoma, mitjan~ant el 

-
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qval¡ entre tots i amb la coHaboració de l¡¡. iniciativa 
privada sense fi de lucre que tant por aportar a aquest 
objectiu i, per descomptat, coorqinant-nos i coHabo
rant amb e1s organismes de l'Administració de l'Estat 
o de b Seguretat Social, que encara detecten impor
tants parcel-les competencials en la materia, entre tots, 
repetesc, podrem complir adientment a la nostra Co
munitat Autónoma els manaments que molts d'articles 
de (a nostra Constitució, que vigeix, s'imposen als po
ders públics per a la protecció i promoció deIs sectors 
més d,~bils de la societat als quals ]'Acció Social va 
dirigida. 

Per aixo, Srs. Diputats, aquesta Llei vol ser una llei 
de tots i per a tots, una Llei en que la seva altura de 
mires ha d'estar per damunt de discrepancies tecniques 
o polítiques partidaries de magre entitat, de disquisi
cions semantiques de major o menor importancia. El 
que interessa és l'acord sobre el que significa i el 
que, en definitiva, comporta, Perque en la substancia, 
tant en els principis que la inspiren, com en e!s objec
ius que estableix i sobretot en el mode! que proposa, 
cstic segur que la coincidencia entre tots els Grups 
el'aquesta Cambra és gran, i també entre tots aquells 
als quals va dirigida i als quals, en un día que ja es 
prop, afectara, doncs, amb independencia del títol amb 
el qual es presentí, el cert és que respon a un model 
tasa t en la in tegració de ~ots el s serveis social s i assis
tencials en la seva descentra1ització, no solament terri
torial, sinó competencial i de gestió, seguint criteris 
molt similars al model que es va imposant a les Co
rnunitats Autónomes que ja compten amb una Llei so
bre aquestes materies, la qual cosa és logica i canve
nient per evitar una dispersió insolidaria entre els 
diversos pobles d'Espanya en línia a les previsions de 
l'artide 9.2 de la nostra Carta Magna, pel que fa a la 
rromoció de les condicions perque la llihertat i la igual
tat de I'indiviclu i deIs grups socials sien reals i efec-
tives. . 

Evidentment, la inexistencia a nivell estatal d'una 
lIei basica sobre la materia que varem esperar, que 
així ja s'havia promes el 1985 pel Ministre de Treball 
i Seguretat Social, i en repetides ocasions, amb poste
rioritat sense que a la fi s'hagi promulgat, hagués de
terminat una major coincidencia en el· model del sis
tema assistencial i de serveis socials a implantar, peró, 
aixo no obstant, el que la L1ei proposa esta fonamen
talment en línia amb els que es vénen implantant a 
d'altres Comunitats Autonomes i amb els que imperen 
aIs palsos de l'Europa Comunitaria on som integrats. 

La L1ei que proposam s'inspira en principis m·o!t 
similars als que formen qualsevol sistema modern d'As
sistencia Social i Serveis Socials i pretén objectius per
fectament homologables amb els de qualsevol altrc sis
tema, Pretén la universalitat a estendre el seu camp 
d'aplicació a la totalitat deIs residents de la nostra 
Comunitat Autonoma, als transeünts i fins i tot als es
trangers, en segons quins casos. 1 cn el plano! funcio
nal. contempla un ampli ventall de prestacions tecni
gues i economiques dirigides a la protecció de la fa
mília, de la infantesa i la joventut, de la clona, deIs 
ancia ns, deis disminu'i ls físics, psíq u ic j sensoria ls i 
d'{\ llres grups que s freixen m<lrginació ocial o e -tal 
de ncccssital I er 111011e cause, prevei.enl el de 'envo
lupamenl cle erveis Qcials gencra ls i especialdzals. im
.puIsals de lel poders públics de la COffi u nilal Auto· 
noma, i és que l'accés es dura. a terme per aIs afectats 
l'ota condicions d'igualtat entre tots eIs que reuneixín 

les condicions i requisits que reglamentarÍ<unent s'eslac 

bleixin. 
·Posa l'accent en la integració al maxim possible de 

tots aquells recursos i actuacions de que es disposi en. 
la materia en el nostre ambit territorial, procurant la 
seva descentralització i desconcentració, i per aixo. en 
el seu articJe 3r s'atribueixen i es delimiten les com
petencies i accions a gestionar i desenrotIlar a l'ambit 
autonomic insular, comarcal i local, contemplant també 
la coHaboració necessaria de la iniciativa privada i el 
seu necessari control, amb la qual cosa s'aconseguira 
un major apropament als problemes que amb tota se
guretat permetra una major eficacia i eficiencia a 
l'hora de resoldre-ho, junt amb una disminució de la 
perjudicial burocratització de l'acció social, potenciant 
la humanització d'aquesta, fomentadora de la solida
ritat que és consubstancial amb ella. 

Creim que la gestió de les mesures d'assistencia i 
servcis socials tenen en els organismes de l'Adminis
tració Local, a l'ambit municipal, sobretot, l'espai ideal 
per acomplir més encertadement la seva missió, en 
<lquest ambit la convenient elaboració del voluntariat 
és més frondosa i atenta, i també és més facil la coor
dinació i la integració amb aItres mesures de protecció 
social englobades en l'ambit de sectors amb els quals 
els Serveis Socials poden i tenen el deure d'estar con
L1ectats, amb els de la Sanitat, Educació, Cultura, Vi
venda, En definitiva, la proximitat de l'Assistencia So
cial i deIs Serveis Socials, els problemes de profund 
c:ontingut huma que contemplen és condició «sine qua 
non" per aconseguir una major participa ció deis inte
ressats en la Iluita contra aquesta probIematica per 
assolir soIucions adients i eficaces amb el més baix 
costo On es poden realitzar millor aquests objectius que 
a I'ambit municipal on la Llei de Regim Local que vi
geix de 2 d'abril del 85 assigna la prestació de serveis 
socials i de promoció i reinserció social, la qual cosa 
sera fins i tot de caracter obligatori, segons ella ma
teixa ordena en els municipis de més ele 20,000 habi
tarits. 

Per aixo, la Llei d'Acció Social que presentam pre
tén fomentar I'actuació municipal en la mat-eria, con
templant mesures de 'gran transcendencia al respecte, 
com la reserva de sol urba per a centres de serveis 
socials o l'estímul i suport d'aquells organs de l'Admi
nistració Local que dediquin a l'acció social en aquesta 
Llei considerada, un tant per cent significatiu deIs seus 
Pressu pos ts. 

Pero, cap objectiu podria ser assolit amb la nova 
formulació legal de principis inspiradors, d'assignació 
de competencies i atribucions, si no es contemplen 
també vies de finan~ament adients per al sistema d'ac
ció social que es p.retén. El benestar social per als nos
tres ciutadans, qué la Llei pretén, mai no podria ser 
asso1it si juntament amb mesures de racionalització en 
la gestió i de coordinació entre tots els organismes elel 
sector públic amb responsabilitats en el tema, no s'ar
bitren adients vies per a cobrir el seu cost, necessa
riament elevat, que són moItes les necessitats que mit
jan¡;:ant aquests tipus de mesures s'han d'atendre. Mal
grat les dificultats que la qüestió presenta en una epoca 
de crisí economica generalitzada com la que travessam, 
en la qua1 la galopant situació d'atur que vivim genera 
un gran nombre. de casos a atendre, amen que la polí
tica imperant de contenciÓ d'elevats deficits públics, 
sobretot a nivel! el'estat; determina una freqüent con
gelació de les despeses socials teoricament no produc-
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tives fins al punt de fer entrar en crisi a tot el món el 
dogma de l'estat de benestar, que a les dan-eres deca
des sembla plenament consolidat al món, per la qual 
cosa, a tots els palsos s'esta replantejant I'acció social 
i es cerquen amb imaginació noves soIucions en les 
quals la coHaboració del sector privat i del volunta
riat tenen un paper important (Pausa). maxime en una 
materia com la social en que cada meta assolida su
posa, logicament, la base per intentar la consecució de 
noves i més elevades cotes de benestar, i en la qual les 
nccessitats sempre superen els recursos que disposin 
per fer-Ios front, per la qual cosa es fa ineludible la 
fixació de prioritats, per a I~ qual cosa la participació 
deIs interessats tendra molt a dir. I aixó, junt amb 
una planificació adient permetra que la utilització deIs 
recursos, sempre magres, de que es disposi, pugllin ser 
aplicats de la manera més efica¡;: possible. Per aixo se
ran de gran transcendencia els conselIs d'acció social 
que en els diversos nivells territorials contempla la Llei 
com a eines útils perque els objectius finalment per
seguits, el de la superació de les situacions de mar
ginació i el foment del benestar social s'aconsegueixin . 

La Llei suposa un compromís del sector públic 
per dedicar una part important deIs seus pressuposts 
anuals a l'assistencia i al servei social, tant a nivell del 
Govern de la Comunitat Autonoma, com deis organs 
corresponents deis Consells Insulars i del Ajuntaments, 
pretenint la superació del sistema graciable de les sub
vencions per substituir-lo, en el menor termini possi
ble, per un sistema més racional Í objectiu de concerts 
amb suport de la iniciativa privada sense anim de lu
cre, que ha tengut, té i tendra un paper tan ressaltat 
en la Huita contra la marginació social en totes les se
ves formes. 

La promulgació d'aquesta Llei d'Acció Social és 
evident que no pot ser la panacea que resolgu.i tots els 
mals que té la nostra Comunitat en les materÍes ob
jecte de la seva regulació, són moltes les passes que 
ens manquen per recórrer el camí de la superació, de 
la marginació i de la injustícia social, són encara mol
tes les competencies i mitjans pendents de transferir 
a la nostra Comunitat Autónoma en materia de serveis 
socials, qua1cuns de tanta importancia com els corres
ponents a la Seguretat Social, els de l'Institut Nacio
nal de Serveis Socials, i són moltes les actituds d'or
ganismes de diverses administracions i fins i tot d'in
dividus i grups socials que hauran de canviar. Pero, és 
evident que el Govem Balear, en exercir les seves com
petencies normatives i d'ordenació en la materia, mit
jan<;:ant la present LIei, assenta unes bases valides i 
termes per racionalitzar la gestió marcant uns objec
tius que sens dubte milI oraran la situació deIs sectors 
més desprotegits de la nostra societat, als quals la Llei 
es dirigeix i per als quals ha estat elaborada com una 
exigencia més de modernitat de la nostra societat i 
com a reflex d'una acció de govem responsable que 
pugui adaptar-se validament a les necessitats, sempre 
canviants, de la realitat social que li serveix de marc, 
mitjan¡;:ant una concepció dinamica i sempre actual de 
totes aquelles mesures d'assistencia í de serveis socials 
que s'integren i conjuguen amb l'acCÍó social del sec
tor públic balear, a la qual la coHaboració del sector 
privat sense anim de lucre sempre sera ben rebuda 
per, entre tots, aconseguir a la nostra terra una socie
tat cada vegada més justa i solidaria, que com diu 
Efrem Borrajo, «hay mucho camino por andar en Es
paña para que se logren mínimos generales dignos de 

la condición de persona de todos y cada uno de los es
pañoles». 1, evidentment, en aixo, Balcars, ara com ara, 
clissortadament, encara no constitueix una excepció. 

Per tot I'exposat, el Govern Balear i el Conseller 
de Sanítat i Seguretat Social, que els parla en el seu 
nom, espera de vos tes I'aprovació del text proposat de 
la Llei d'Acció Social i Serveis Socials de la Comuni
tat Autonoma de les Illes Balears. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller de Sanitat. 
1 entrant al debat de la L1ei, l'artic1e 1r manté vi· 

ves clues esmenes, la 685 i 686, formulades pel Grup 
Parlamentari Socialista. Passarem al debat de la pri
mera csmena, que, una vega da acaba t, sera sotmesa a 
vOlaci6, tenint en compte que afecLa di" r os al-licles. 

11 conseqü ncia, en a de Ser apr vada, af c taria tots 
(,;lJ , desaprovada, afectaria també Lols e lls de la ma
I ixa manera. Per tant, p 1" defensar la primera esme
na, 685/86, té la parauIa, pel Grup Parlamentarí Socia
lista, el Sr. Joan NadaI, el Sr. Joan March, perdó. 

Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 
EL SR. MARCH NOGUERA: 

Sr. President, Sres. j Srs . Diputats. Pel que és la 
termino logia parlamentaria, la meva primera interven
ció ha de fer referencia al que és la substitució del 
terme Acció Social per Servei Social al 11arg de la L1ei. 
Pero crec que és el moment procedimental adequat, 
lambé, per Per una reflexi.6 ele com es traba aquesta 
LJei en aquests maments. 1 h. m de pen ar 1 següent. 

Aques ta L1ei, de qualque faJina, I'inici de la eva 
tramitaci6 é quan el J>artit Sociali s ta, el Crup Parla
mentad Socialista presenta, el setell1bre de l 1985, una 
Proposició de Llei de Serveis Socials que va ser veta
da per part del Govern Alltonom, del Govern de la 
nostra Comunitat, em pareíx que va aHegar problemes 
pressupostaris que podien sorgir de l'aprovació d'aques
ta Llei. B é, des d'aleshores fins ara, primer, la nostra 
Llei, com he dit, va ser rebutjada, el febrer d'enguany 
va ser presentada la LIei per part del Govern de la 
nostra Comunitat, i des de 11avors hem vengut deba
tint, primer en Ponencia i després en Comissió, aques
ta Llei. Han estat molt de mesos d 'aquest debat, pero 
el més significatiu és que no s'ha accelerat el debat i 
no s'ha arribat a un text, que és el text que en aquests 
moments debatim, fins fa unes poques setmanes. Que 
pa sa amb aixo? Aixo ha significat, i crec que és im
portant per coneixer com es troba el text en aquests 
moments, sobrelot, pel que fa als aspectes formals del 
tex t, quan en Comissió, durant e.1 període de maig-juny, 
i, amb pasterioritat, t'ins i tot en el mes de setembre, 
es discutía aquesta Llei en Ponencia, practicament, 
unes vegades el Grup Regionali ta DO hi era pre ent, 
a la discu 's ió, unes altre vegade, el Grup Regiona
lista votava a favor de les nostres esmenes, deIs noS
tres textos i, en altres ocasions, ja amb posterioritat, 
el Grup Regionalista, en determinat moment, va can
viar el seu sentit de voto Va retirar tota una serie 
d'esmenes, i el text va anar canviant, de forma que 
ens trobam, en aquest moment, amb un text que creim 
que pot tenir incongruencies importants. Incongnlen
cíes importants, perque la trami tació ha estat llarga, 
els canvis de j'articulat, segons el sentit del vot d'UJl 
Grup a de l'altre, ha fet que aquests canvis, de qua)· 
que forma, afectassin el sentit del text. Aquesta Llei 
que estam discutint en aquest moment, que és una 
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Llei, que tots voldríem que fos una Llei que pogués 
durar molt de temps, que fos una Llei aplicable per 
aquest Govern i els governs successius, esperam que el 
govern que sortira en el juny de l'any que ve, sigui 
un govern progressista, un govern de majoría de pro
grés en aquestes illes, també la pugui aplicar i, sobre
tot, que sigui una LIei que quan, des de defora, els 
ciutadans de les Illes, els tecnics que tenen a veure 
amb els serveis socials, o d'altres comunitats la vul
guin llegir, vegin que és una LIei que no té incongruen
cies en el seu texto 

Per tant, volia fer la reflexió que els Grups Parla
mentaris presents i el mateix Govem indicassin a veu
re si seria possible aplicar, quan acabi la tramitació 
d'aquesta Llei, avui, amb l'aprovació final d'aquesta 
Llei en aquesta Cambra, el que ve disposat a I'article 
124 de l'actual Reglament del nostre Parlament. Que 
diu: "Acabat el debat d'un projecte, si com a conse
qüencia de l'aprovació d'un vot particular, d'una es
mena o de la votació deIs artic1es, el text resultant po
gués ser incongruent o obscur en alguns deIs punts, la 
Mesa de la Cambra podra, per iniciativa propia o a 
petició de la Comissió, enviar el text aprovat pel PIe 
L!ltra vegada a la Comissió, amb l'única finalitat que 
aquesta, en el termini d'un mes, n'efectul una redac
ció harmónica que reflexi els acords del PIe. El dicta
men, així redactat es trametra a decisió final del PIe, 
que haura d'aprovar o rebutjar en conjunt, en una sola 
votació». Crec que s'hauría de reflexionar sobre aquest 
punt, perque, com podré demostrar al Ilarg del debat, 
11i ha importants llacunes en el text, alguns errors ma
terials, altres que no sabem a que es deuen, peró que 
posen en contradicció qualque article amb un aItre, i, 
sobretot, la terminologia pot ser no adient, la termino
logia en ús a la nostra Comunitat Autónoma, respecte, 
per exemple, dels organismes de Govem d'aquesta. 

Més concretament i amb referencia de per que 
nosaltres consideram que s'han de dir Serveis Socials 
en lloc d'Acció Social, puc dir el següent: Pensam que 
a l'Estat Espanyol, en aquest moment, hi ha set lleIs 
de serveis socials aprovades anteriorment, en el País 
Basc, l'any 1982, amb una majoria, com se sap, del 
Partit Nacionalista Basc en aquell moment, i que és 
d'inspiració, de qualque forma, cristiana, com també 
és conegut per tots. A Navarra, el 1983, també. es va 
aprovar una llei de Serveis Socials, amb una majoria, 
en aquell moment, d'Unió de Centre Democratic, i tam
bé amb una base social, com és Navarra, també, d'ori
gen cristia. A Madrid, el 1984, també es va aprovar 
una llei que es diu també de Serveis Socials. A Cas
tella-La Manxa, el 1984, igualment a Múrcia, el 1985, i 
a Catalunya;- el 1985, també es va aprovar una llei que 
es diu també de Serveis Socials. Que vol dir aixó? Vol 
dir que de qualque forma, distintes majories i distin
tes comunitats del nostre Estat, per exemple, Catalu
nya, que és la darrera que s'ha aprovat dins l'Estat 
Espanyol, i essent Catalunya la Comunitat Autonoma 
amb més tradició de tractar els temes de serveis so
daIs, on han sorgit la majoria deIs tecnics que ele 
qualque forma estan, avui en dia, fent doctrina sobre 
el tema de serveis socials, han considerat que el nom 
adequat, el nom més entroncat amb l'Europa Comuni
Ulria, és el nom de Serveis Socials. Per que? Perque 
hem de saber quines són les nos tres competencies, que 
és el que estam fent. Estam fent una Llei instrumental, 
organitzant una xarxa de recursos deIs serveis de la 
Comunitat, per part de la Comunitat Autónoma. No 

feim filosofia amb aquesta Llei, SIllO que posam, coor
dinam, instrumentam, tots els recursos que es poden 
tenir en aquest tema perque, de qualque forma, siguin 
més efica~os. Per tant, consider que s'hauria de pren
dre en considera ció que el terme serveis socials no és 
una mera terminología, sinó que és el terme més ade
quat per al tipus de llei que debatim. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Torns en contra, Grups que vulguin intervenir? 
Aleshores, Sres. i Srs. Diputats, passam a la vota-

ció de l'esmena 685, que, com he dit abans, afecta els 
articles Ir, 2n, 3r, 8e, 25e, 27e i 31e. I deman a la 
Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esme
na 685, de substituir la paraula o l'expressió acció so
cial per serveis socials, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes grades. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 

volen posar drets, per favor? 

ha. 

cap. 

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

Vots a favor, 22; vots en contra, 23; abstencions, 

Passam a l'esmena 686. 
Sí. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Una qüestió d'ordre. Nosaltres voldríem saber si 

s'ha comptabilitzat el vot d'algun Diputat que ha en
trat en el moment que ja s'havia votat el punt, en torn 
a favor de l'esmena. 

(Pausa). 
El Sr. GDdino, concretament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia no estava atenta en aquest ex

tremo Per tant, crec que el que procedeix és repetir la 
votació. 

(Pausa). 
Repetirem la votació, Sres. i Srs. Diputats. 
I deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Díputats que votin a favor de l'esme

na 685, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 

cap. 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 24; vots en contra, 26; abstencions, 

Esmena 686. Per defensar l'esmena té la paraula el 
Sr. J oan March. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Bé, nosaltres hem volgut mantenir aquesta esme

na per congruencia del que és l'esperit que nosaltres 
venim defensant al llarg de tot el debato És a dir, con
sideram que el perill d'aquesta llei és organitzar un 
sistema de serveis socials, un sistema de serveis so
cials que té com a finalitat contribuir al benestar so
cial, aixó és una cosa clara, pero que és sobretot una 
!lei instrumental. Per tant, la nostra definició del que 
és l'objectiu de la LIei, organitzar aquesta xarxa de 
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scrveis socials, creim que queda molt més congruent 
amb la nostra definició. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els altres Grups? 
Grup Regionalista . Disposa de deu minuts. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Gracies, Sr. President. El Grup Regionalista no do

nara suport a aquesta esmcna, ja que el text del Pro
jecte defineix la intenció global i el sentit de la Llei, 
i creim que aquesta alternativa es circumscriu única
ment i exclusivament a l'objecte. Per tant, el Grup Re
gionalista no donara suport a aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
El Sr. Manuel Jaen? No? Demana la paraula o no? 
Disposa de deu minuts. 

EL SR. JAEN PALACIOS: 
Sí, Sr. Presidente, muchas gracias, y muy breve

mente también para agilizar el debate de las enmien
das vivas que se han mantenido, una vez que han pa
sado por Ponencia y Comisión. 

Yo creo que la estrategia del Grupo Parlamentario 
Socialista obedece muy claramente a mantener unas 
enmiendas que, legítiIl).amente con el Reglamento, las 
püede mantener, y es lo" que se conoce en términos 
parlamentarios irónicos con el nombre de «homeopatía 
legislativa», puesto que su proyecto no fue aprobado, 
su proposición de ley no fue aprobada en su día, en
tonces, ahora intentan que se aprueben aspectos par
ciales. 

El texto del Dictamen, tal como quedará el Dicta
men, que es textual del Proyecto de Ley que en su día 
remitió el Gobierno, creemos que tiene una finalidad 
y un objetivo bastante más claro, y que, en consecuen
cia, el sistema de medidas de asistencias sociales, ser
vicios sociales que engloba lo que se conoce como la 
acción social, son bastante más claras y mejor delimi
tadas y, en consecuencia, rechazamos la enmienda que 
presenta el Grupo Parlamentario Socialísta. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Vol replicar, Sr. Diputat? 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sí, que es consideri que un text d'una Llei o uns 

textos que, fins i tot, algunes de les nostres es menes 
han millorat, des del nostre punt de vista el text ini
~ial que nosaltres varem presentar el setembre del 
1985, el que significa és que hi ha diferencies quant al 
que és la consideració que ha de tenir 'aquesta Llei i, 
per tant, jo Ji he de dir al Sr. Jaen _ que esper que 
sigui aquí, en aquesta Cambra, que n'hi haura una de 
próxima, que també tengui la possibilitat de presentar 
tates les esmenes que vulgui, quan hi -hagi una Llei 
_que no el satisfaci perque -estigui en minoria. És a dir, 
el que passa és que nosaltresconsideram; i qua n con
sideram Ia .nostra LIei, pensi vosteque la nostra Hei, 
les nostres esmenes 'han estat ' consultades amb- la ma
joria de,les associacions que es dediquen a aquest am
bit, als serveis socials de la nostra Comunitat, i amb la 
majaria deIs ··tecnics que' es dediquen a aixó, -o sigui 
que no és una mera, no sé si ha dit voste «ho~eopa-

tia parlamentaria», terme que, tal vegada, sera neces
sari introduir en el Diccionari de la Reíal Academia, la 
qua! cosa, tal vegada podra ser un honor per a voste, 
pero creim que es troba bastant desfasat del que és la 
nostra intenció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Vol contrareplicar? 
Disposa de cinc minuts. 

EL SR. JAEN PALACIOS: 
Sí, Sr. Presidente. No era mi intención replicar, 

úe de luego, pel"o 11 vjs ~a que el Sr. March ha hecho 
la inLervención que le con sponde a us ted como mi
noría, decir que yo nunca h e puesto en cues tió n que el 
Grupo Parlamenu:u-io Sociali ta pueda manlener las en· 
miendas vivas que les parezca oportuno, pero lo que si 
tengo que decir es que, igual que ellos copian textual. 
mente, porque creo r ecordar, no tengo a mano ah ra 
el boletín, cuando en Su día apareció su Propos ición de 
Ley, copian textualmente, concretamente creo que es 
el artículo 2 o el artículo 1 y los presenta como en· 
miendas, también tiene que reconocer que nosotros 
podemos tener el derecho, y así lo hacemos y así lo 
ejercemos de votar en contra de su enmienda. Por lo 
tanto, también, y le recuerdo y lo acepto, yeso son 
las democracias, que las minorías, efectivamente, y las 
mayorías son circun, tanciaJe , en efecto, están referi· 
das a un cierto tiempo y, en fin, pueden repetirse, 
como ustedes saben por múltiplos de cuatro, si es que 
se sabe aguantar. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
1 passam a votació de l'esmena 686. 1 deman a la 

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

esmena, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen po· 

sar drets, que votin en contra, es volen posar drets, 
per favor? 

cap. 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vats a favor, 23; vots en contra, 27; abstencions, 

Queda rebutjada l'esmena. 
Passam a la votació de l'artide, prec als Srs. Di· 

putats que el temps de les votacions s'abstenguin d'en· 
trar i de sortir. Senyors Uxiers, valen prendre nota 
d'aixo? 

Votació de l'articIe Ir. Sres. i Srs. Diputats que 
votin a favor de l'article Ir del Projecte de Llei d'Ac
ció Social, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres; i Srs. Diputats que votin en contra de l'arti

ele Ir, es volen posar drets, per , favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po-

sar drets, per fayor? . 
Resultat de la votació: a favor, 26 vots; en contra, 

cap; abstencions, 23. Queda aprovat l'article ir. 
L'arti~le 2n manté viva l'esmena 687, per defensar 

res mena té la paraula el Diputat Sr. Joan March. 

.EL ·SR. MARCE-. NOGUERA: . 
Retiram aquesta esmena. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Queda retirada l'esmena 687, i passam a la vota

ció de l'article 2n. 
Perdó, l'article 2n, l'artic1e 3r, l'article 4t, l'artic1e 

Se, l'artic1e 6e i l'artic1e 7e, que no tenen cap esmena 
viva. 

Per tant, deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin des de l'artic1e 2n 

a l'article 7e, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets? 
Sres . i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po

sar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracles . 
Resultat de la votació: a favor, 27 vots; en contra, 

cap; abstencions, 23. Queden aprovats els articles 2, 3, 
4, 5, 6 i 7. 

L'a rticle 8 té una esmena viva, la 692. Per defen
sar aquesta esmena té la paraula el Diputat Sr. Joan 
March. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Jo voldria que, de qualque forma, s'agrupassin les 

esmenes 692, 693, 694, 695 i 696, perque, de qualque 
for ma, són unes conseqüencies de les altres, són mo
dificacions d'articles, que van lligades una amb l'altra 
completament. De manera que si la 692 fas rebutjada, 
de 'qua¡-q~e forma, les al tres t ambé ha són, 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha cap inconvenient, segons opina la Mesa, 

perque es defensin cémjuntament. 

EL' SR. MARCH NOGUERA: 
Bé, de qualque 'formá, és dir, quan nosaltres hem 

dit que p.i havia tota una cronologia de lleis, des del 
1982 fin s al 1985, a distintes Comunitats Autonomes, que 
de qualgue forma, veníem assentant una base legislativa 
que no tenen perque rebutjar altres Comunitats si veuen 
que aquesta base legislativa és l'adequada. La darrera 
Llei que ha estat aprovada, que és la Llei de Cata
lunya, que, com és sabut per tots, té un Estatut que 
dóna més competencies que el nostre Estatut a la nos
tra Comunitat Autonoma, ha volgut définir, quan defi
neix el sistema de serveis socials, d'una forma més ge
'nbica del que ha estat fins ara a anleriors lleis. Per
que, de qualque forma; diríem que és una llei manco 
pretendosa i diríem que és una llei manco pretenciosa 
dins d'una Comunita la qual, dins el nostre Estat, es 
reconeix que Catalunya té un pes específic, que el con
cepte de nacionalitat a Catalunya és reconegut per 
tothom des de fa molts anys, i és una prava de sensa
tesa que a l'hora d'elaborar una lIei l'elaborin d'acord 
amb el que ha de ser aquesta lIei. 

Per tant, és a dil', nosaltres, de qualque forma, ate
nint i havent evacuat les consultes pertínents, hem con
sidera t que era molt milIor establir un sistema de ser
veis sodals en el qual hi hagi manco obligació de crear 
sistemes sodals específics, pero que les intencionali
tats, les finalitats que, de qualque forma, aquesta' Llei 
vulgui dur endavant siguin c1arament especificades. 

Pcr aixo, al Harg de les esmcnes 692, 693 fin s a la 
696, fe irn una organització d.e[ que eríen e ls serveis 
sO~ial s, de fonna que es diu que hem de c~bl'ir del e r
Il1macles afees, que hem de clonar re posta a de te rrni· 
na:ts problemes de la nostra Comunirat. pero no deixa m 

fixada la forma com aquests serveis, aquestes arees han 
de ser coberts, de forma que la ·Comunitat, els Consells 
Insulars, els Ajuntaments, la iniciativa sense afany de 
lucre, es coordinin per donar resposta a aquests pro
blemes, pero sense que s'hagin de crear uns serveis es
pecífics que, tal vegada, poden sobrepassar les possibi
litats pressupostaries que tengui el conjunt de la nostra 
Comunitat. Per tant, ates a aquesta refIexió que hem fet, 
consideram que la Cambra hauria d'entrar en la consi
deració que és millor ter una llei manco ambiciosa, que 
dir que crea determinats serveis i que després no es 
pugui dur endavant. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Grups que vulguin intervenir? 
En conseqüencia, no havent-hi més intervencions, 

passam a la votació de ies esmenes 692, 693, 694, 695 i 
696. 1 deman a la Cambra: 

Sres . i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
esmenes, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seute, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor de les esmenes, 23; vots en contra, 27; 

abstencions, cap. Queden rebutjades. 
1 passam a la votació deIs articles 8e fins al 24, 

exclós, fins al 23 indos. 
Sí, per que em demana la paraula? 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
No, una qüestió d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Digui. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Voldria' proposar a aquesta Cambra un@s esmenes 

de cadlcter transaccional, que és per, de qualque for
ma, suplir uns errprs que jo cree que s'h.an pro'dult al 
Ilarg del debat, com he fet referencia a la meya pri
mera intervenGió, perq'Je hi ha uns article.s que d'una 
forma clara defineixen uns piíndpis fÍlosófics d'aques
ta Llei i que després, en alguns aItres articIes no · han 
estat reflectits. No .estan reflectits,perque, amb la pre
mura en que s'ha discutit aquest text a les darreres set
manes, aÍxo no ha estat possible, i encara que aixo 
s'ha explicitat en el transcurs de la Comissió, com que 
era un tema que havia de ser aprovat per unanimitat 
no es va poder in.troduir. ' 

Concretament, serien que a I'article 15, a l'apartat 
Se diu: «Concertar la gestión de servidos sociales en su 
ámbito territorial, con entidades públicas o privadas 
conforme a las normas de esta Ley y disposiciones que 
la desarrollan». IguaJment passa a l'article 16, ap'artat 
6, quan diu «Concertar la gestión de servicios sociales 
en su ámbito territorial con entidades públicas o pri
vadas con~orme a las normas de esta Ley y disposicio~ 
nes que lá desarrollan». Es dóna la circumsUm'cia que 
a l'article 19, que xerra de la coHaboraeió de la inicia
tiva privada, queda ben reflectit el següent: «Las en
tidades privadas, legalmente constituidas podrán colabo
rar en la prestación de servicios sociales y asistencia 
social con las administraciones públicas comprendidas 
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en el ámbito de aplicación de esta Ley, siempre que 
cumplan los siguientes requisitos: l.°-Aprobación ofi
cial de su Estatuto por los organismos competentes. 
Inscripción en el Registro General de Centros, Asocia
ciones y Entidades de Servicios Sociales y Asistencia 
Social de la Comunidad Autónoma de las Islas Balea
res. 3.o-Ausencia de fines de lucro». 

Aixo significa que, si per coHaborar, es necessiten 
tota una serie de requesits, amb més ai'rament, per 
concertar, per tant, és a dir, en principi, ni els Con
sells Insulars, ni els Ajuntaments podrien concertar 
amb entitats privad es que no tenguin afany de lucre i, 
per tant, en congruencia a aquest artide 19, creim que 
s'hauría d'introduir, a continuació de la paraula «pri
vades», en aquests apartats 8, de l'artide 15, i 6 de 
l'artide 16, el terme «sense afany de lucre». 

EL SR. PRESlDENT: 
Gracies de la seva explicació. Pero, aquí ocorre el 

següent: en relació a les esmenes 693 a 696, estan vo
rades j canelos el debat, en relació a I'artide 15 i 19 
a que fa referencia, es podría interpretar en relació 
a l'artide 124 que, vertaderament, hi hagués necessitat 
de donar una nova redacció per majar daredat de text, 
pero aixo ha de ser o bé a iniciativa de la. mateixa Mesa 
de la Cambra o bé a iniciativa de la Comissió. En aquest 
moment, no hi ha possibilitat d'esmena transaccional, 
perque, perque una esmena transaccional pugui ser 
admesa ha de dur implicila la retirada d'una esmena 
anterior, i, en aquest cas, que jo vegi, no hi ha cap 
esmena viva nÍ a l'artide 15 ni al 19. 

Digui. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
És que el problema sorgeix quan, podem dir, es 

canvia el text de la Ponencia per un text que es canvia 
a la Comissió 'i es posa, una altra vegada, el text del 
Govern. Quan es fa aquest canvi i "es fa una lectura, la 
darrera lectura de la Llei en ComÍssíó, resulta que es 
veu la incongruencia, pero el Grup Popular, el Grup 
que dóna suport a la proI?osició de llei del Govern no 
va valer fer aquesta modificació, quan la modificació 
és més que congruent amb tot el text i la filosofia de la 
Llei. Jo créc, jo demanat:ia, o bé una recessíó a la Cam
bra o bé que el President demanas als altres Grups Par
Iamentaris si estan disposats a acceptar aquesta esmena 
transaccional. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula per güestió d'ordre. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Gracies, Sr, .President. ~'n primerJloc, vull dir que 

el Grup Regionalista, per coherencia amb la resta de 
l'articulat, esta d'acord amb la proposta del Diputat 
Sr. March. De feí, l'Exposicíó de Motius, apartar 2n i 
7e ja ha esmenta; ho convecciona, l'artide 6e, apartat 
e), l'artíde 10, que fa referencia ·a Serveis Socials espe
cífics i rartide 14; apartat 12, ja ho menciona. Alesho
res, per coherencia amb la resta de l'articulat, creím 
que s'hauria d'acceptar, per part nostra, estam ·d'acord 
i, a més, si es tracta també -d'ac1arir alguns punts 
Qbscurs, que no per culpa d~lGrup Regionalista, aquest 
Projecte de Llei hagués de tornar ·a ~omissió, el Grup 
Regionalista, la nostra postum en' Comissió és demanar 
que "el text tomi a Comissió per aclarir alguns punts 
obscur:s .. que poguessin quedar. 

Grades. ' 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé, arribats a aquest punt, j aban s de passar a la 

votació, ... El Grup Popular demana la paraula. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Senzillament perque nosaltres demanaríem una re

cessió de cinc minuts, per veure si es pot arribar a Un 
acord en aquesta qüestió. 

EL SR. PRESIDENT: 
És el que anava a fer aquesta Presidencia. Som al 

punt que anavem a votar eis artides 8e a 23e. I aquesta 
Presidencia declara un descans de deu minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Dipuiats, vagin prenint lloc als seus escons i 

en breus instants recomen<;arem la sessió. 
Srs . Diputats vagin prenint lloc als seus escons .:. 
Recomen<;a la sessió. 
Té la: paraula el Sr. Joan March. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Bé, en principi pareix que a la reunió que- hem 

tenguda, se'ns proposava pel Grup Popular que -es po
gués introduir l'esmena, dient "preferentment sense 
afany de lucre». Crec que, primer, q~e no és aquí on 
aixo hauría de. ser, hauria de ser a altres artides, per 
tant hi cabria una modificacíó important d'artides per
que aixo canvia," de qualque forma, el sentít de la Llei 
que fin s ara era estrictament la coHaboració, la con
certació, etc., era amb les entitats sense afany de lucre, 
cosa que posen tates .les aItres Beis existents a l'Estat 
Espanyol, cap d'eIles xerra de preferentment, distingei.x 
entre sense afany de lucre i entitats privades, a les 
quals no diu o podem dir, de qualque forma, que ni 
coHaboren ni concerten, que existeixen, bé, que hi ha la 
possibilitat d'inspecció, de control d'aque-stes entitats, 
pero de cap manera la eoHaboració, etc. Pareix que no 
hi ha acord; per tant no es podra resoldre, de totes for
mes, crec que seria molt important que arbitrassim, 
i voldria que abans que es fes la votació final d'aquesta 
Uei, per part del President, la fórmula mítjan~ant la 
qual seguint el Reglament i sense basar-nos sobre una 
interpretació, podríem dir, de qualque forma, flexible, 
que pogués, per a les correccions tecniques pertinents, 
pogués tornar a Comissió i seguír el tramit que ha po
gués fer possible, o bé aquí o com fas, no per aquest 
tema concret, sinó per altres a quepuc fer referencia 
amb posterioritat, i d'altres que segurament he passat 
per alto 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres .. i Srs. Diputats, 

. 
EL SR. JAÉN PALACIOS: 

Cuestión de orden, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Yo creo que h.emos ido a sentarnos ahí, a la sala 

«groga», a la sala amarilla, ·para llegar a un acuerdo, y 
estamos entrando en un debate nuevo si· es con ánimo 
de lucro o €s sin ánimo de' "lucro. Yo. tengo que recor
darle, Sr. Mareh, y ya lo hice también en la Comisión, 
que el Real Decreto 334 del año 85; denominado gené. 
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ricamente de Educación Especial, dice textualmente lo 
siguiente: <,Disposición Adicional Segunda. Número 1.
Las Administraciones educativas podrán concertar con 
las instituciones sanitarias públicas. Apartado 2.
-continua el artículo- Las mismas previsiones podrán 
adoptarse con respecto a los establecimientos sanitarios 
privados». No es objetiva, dice privados. En conse
cuencia, nosotros seguimos este Real Decreto, porque 
entendemos que el Gobierno Socialista aquí está acer
tado y continuamos en esta línea. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Diputats de les seves interven

cions. Aquesta Presidencia, aquesta Presidencia, em 
permetin que dugui les coses on les he de dur, vos
tes coneixen tant el Reglament com jo, no hi ha qües
tió d'esmenes transaccionals perque no hi ha viva cap 
esmena i, en conseqüencia, no és aplicable l'apartat 2 
de I'article 123, aquesta Presidencia, aplicant I'apartat 
Ir. d'aquest article estava disposada a admetre una es
mena de caracter tecnic, pero en el moment en que no 
s'arriba a un acord deis Grups, la qual cosa no vol dir, 
Sr. March, que si vos tes poden entrar a aquesta sala i 
sortir-ne, arribas sin a fer-me una suggerencia d'una es
mena tecnica, amb pIe consentiment, aquesta Presiden
cia, tal vegada, ha reconsideraria, de manera que, de 
moment, he de continuar el debat en el punt on ens 
trobavem. Per tant, els articles 8 a 23, en aquest mo
ment, no tenen cap es mena viva, així com s'ha presen-

ctat el text del Dictament és com se sotmet a votació a 
aquesta Cambra. 

1 deman, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
deIs articles 8 a 23, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

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

drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
El resultat de la votació és: a favor d'aquests arti

cIes, 27 vots; en contra, cap; abstencions, 20. Queden 
aprovats. 

Passam a l'article 24 ~ue manté una esmena viva, 
la 723. Per defensar aquesta es mena té la paraula el Sr. 
Joan March. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Tant els articIes 23, com ara l'articIe 24 que era, 

de qualque forma, l'esmena 723 com 724, eren, bé, reti
ram aquestes esmenes. 

'"EL SR. PRESIDENT: 

Si se retiren les esmenes, passam a la votació deIs 
articIes 24 i 25, conjuntament. 1 deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin aquests dos precep
tes, es valen posar drets, per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 
posar drets, per favor? 

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

Poden seure, mol tes gracies. 
Resultat de la votació: a favor, 27 vots; en contra, 

cap; abstencions, 20. Queden aprovats. 
Títol IV, esmena núm. 727. Per defensar aquesta 

esmena té la parauIa el Diputat Sr. Joan March. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Bé, en principi és una esmena que, de qualque for

ma, és de concreció del que és el texto .de la proposi
ció de llei del Govern. Consideram que perque hi hagi 
la possibilitat que sigui el Govern que sigui que estigui 
al front d'aquesta Comunitat, que la cosa queda molt 
més escarida del que ve a la proposició de llei, de com 
ha quedat en Comissió, perque hi hagi qualsevol tipus 
d'interpretació mentre es mantengui, que hi hagi un 
nivell determinat a l'hora d'organitzar, prendria el con
trol polític deIs serveis socials. Consideram que dient, 
fa referencia aquest articIe a quina és la Conselleria o 
quin és l'organisme que, de qualque forma, ha de ser 
responsable de dur endavant la Llei de Serveis Socials. 
NosaItres consideram que dient que la responsabilitat 
de la política de serveis socials de la Comunitat Autó
noma de les Illes Balears, residira en un Departament 
de la Conselleria corresponent i a un nivell no inferior 
de Direcció General queda ben determinat, i qualsevol 
altra tipus de consideració podra ser objecte de decrets 
per part del Govern Autonom en el seu momento 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups? 
Passam a la votació de l'esmena 727. 1 deman a la 

Cambra: 
Sres. i Srs. Diputas que votÍn a favor d'aquesta es

mena, es volen posar drets, per favor? 
Estamos votando. 
Es valen posar drets els Srs. Diputats que votin 

a favor d'aquesta esmena 727? 
Recompte. 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
No n'hi ha. 
El resultat de la votació és: a favor, 21 vots; en con

tra, 27; abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena. 
Passam a la votació, no, a la discussió de l'esmena 

725. Per defensar l'esmena 725 a l'articIe 26, té la pa
raula el Diputat Si. Joan March. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sí, hi ha hagut, ciar, hi ha hagut un error a l'hora 

de, efectivament, jo crec que el Sr. Jaén volia inter
venir en aquest sentit. Efectivament, no era, jo crec 
que en aquest moment estavem discutint l'esmena a 
l'artide 25 i no al títol d'aquest apartat, al títol IV. 
És a dir, la referencia que he fet és, en aquest moment, 
a aquest artide. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups dins el debat de 

]'esmena 725 a l'artide 26? 
No. Passam a la votació. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esmena 

725, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votín en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor de l'esmena, 21; vots en contra, 27; 

abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena. 
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Passam a la votació de l'article 26. 1 deman a la 
Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 
26, tal com resulta del Dictamen, es valen posar dret s , 
per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en cont ra, es valen 

posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputa ts que s'abs tenen, es valen posar 

drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Resultat de la votació: a favor de l'article 26, 27 

vots; en contra, cap; abstencions, 21. " 

Queda aprovat. 
Passam a l'esmena 726 al text de l'artide 27. Per 

defensar aquesta esmena 726, té la paraula el Diputa t 
Sr. J oan March. 

EL SR, MARCH NOGUERA: 
Bé, la nostra proposició en aquesta esmena, és r e

ferent al que s 'han de dir els distints consells que la 
Llei, de qualque forma, marca a nivell de la nostra Co
munitat. És una esmena que fa referencia a la consti
tució del Consell Superior a nivell de Comunitat, que 
nosaItres consideram que ha de ser de benestar social. 
igualment que és una esmena que s'ha d'introduir tam
bé a nivell de Consells Insulars i d'Ajuntament. 

El text del Govern, el text aprovat en Comissió fa 
referencia que aixo s'ha de dir Consell Superior d'Acció 
Social, podem dir que el títol coincideix amb el de la 
Llei. Nosaltres consideram que aquí, la paraula adequa
da , perque de qualque forma és l'objectiu de l'instru
ment, és dir, nosaltres consideram que la LIei és una 
llei instrumental, que crea un instrument, que són els 
serveis socials per aconseguir el que seria el benestar 
social. Aixó és congruent, podem dir, amb la -majaria 
de les lleis que, en aquest moment, són en vigencia a 
distintes Comunitats, és a dir, lleis, com, per exemple, 
la de Catalunya, la del País Basc, les lleis de Comuni
tats amb majoria socialista, quan fan referencia a 
aquest consell, que és el maxim organisme, en el qual 
poden participar tant usuaris com tecnics que hi ha 
a la Comunitat o a l'Ajuntament o a nivell d'illa, a 
nivell deIs ConseIls Superiors de Benestar Social, con
sideram que el nom m és adient i que, de qualque for
ma, vol fer referencia a l'objectiu que les persones que 
formin part d'aquests organismes que tenen com a mis
sió aconseguir el benestar social, el benestar social de 
la Comunitat, de l'illa o de l'AjuntamenL Per tant, con
sideram que dins aquesta línia i amb congruencia amb 
el que, de qualque forma, és la terminologia, la ideolo
gia que ve duent-se dins l'Estat, seria molt més adequat 
que fossin Consells Superiors de Benestar Social, Con
sell Insular de Benestar Social o Consell Municipal de 
Benestar SociaL 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Valen intervenir els altres Grups? 
Pel Grup Popular, el Sr. Manuel Jaén Palacios té 

la paraula; 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Sr. Presidente, múchas gracias. Efectivamente el 

Sr. Diputado enmendante y Portavoz del Grupo Parla
m entario Socialista, ha dicho que la Ley se llama Ley 

de Acción Social. Como hemos discutido en Ponencia 
y en Comisión, y el Sr. Conseller ha explicado en la 
introducción al debate, cuand o ha presentado la Ley, 
el Proyecto de Ley, ha di cho que el sistema de acción 
social és un sistema dinámico, que es un sistema que 
está compuesto por prestaciones de carácter económi
co, asistencia social y por pres taciones de carácter téc
nico de servicios sociales. Nosotros creemos que la de
nominación es acertada y que, en consecuencia, los ór
ganos participa tivos, los órgan os ele carácter consultivo 
que existen en esta Ley deben llamarse Consejo Supe
rior de Acción Social, Consejo Municipal de Acción So
cial. etc., e tc., etc. 

No vemos, por tanto, que se tenga que cambiar por 
el eone pl O d Bienes la l- cía l. Y aquí 1 quiero r ecor-
la r ta mbié n 1J)3 pa labras, no le Or-tega, que ta mbién 

I decía, en cua nto al bicne: ta r social a l rc(er irs al 
e 'lado, pero sí de Aj an Plaeotl, que decía q ue el )TI jo!' 
es tado del bien estar social era aqu ' ( que enseñaba a 
sus ciudadanos a apañarse sin él. Y creo que en el 
hor izonte .. . que vivimos, la pa la bra bienestar sociaJ. 
que luv su importancia en una época d terminada, 
después de la II Guerra Mun dial, en el momento pre
sen te, pues bu no, es tá en rranca , en franca decaden
cia, el lérmin , no el ~onccpto, el término de bienes
tar social. 

En consecuencia, nosotros proponemos, como más 
acertado que se mantega lo que figura en el Proyecto 
de Ley y que aparece en el Dictamen. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Vol replicar? Disposa d'un temps de cinc minuts . 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Si. Miri, Sr. Jaén, acaba de caure en una de les 

gran s contradiccions que hi ha en el text de la Llei, 
perque li vull Begir j'article Ir d'aquesta LIei, que hem 
aprovat, que diu el següent: «La finalidad de la pre
sente Leyes conseguir el mayor bienestar social» i tal. 
Pey tam, vul1 dir que vO$le malejxos en propo en que 
('objec liu ele la LIei és a 0 11 gui r el bcnestar social, 
1 el' tanl, no sé s i e la en decadencia o no, jo y que 
no, aques ta paraula, aqu es ta t · rrninologia, ni e l ontcu
gllt, vostes m cliue n qu el o nle ngllt de la Llei és 
aixo, perque ['organism uperi r que, de qua lq uc foro 
ma, ve tllara perque ague ta Llei d'Acció Social, segons 
vostes, o de Serveis Socials, scgons nosaJtre J s igu i úti l, 
no pugui dir-se de benestar social. Cree, Sr. Jaén, que 
aquí és aBa on hi ha una de tan tes incongruencies_ 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar, Sr. Diputat? 
Disposa de cinc minutets. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Sí, Sr. Presidente. Me bastará mucho menos tiem

po. Yo he dicho el término, no be dicho el conceptO. 
He dicho el significante, no be dicho el significado. En 
consecuencia, el términ o ele b ienestar socia l. el Sr. Con-
eller también lo conoce, ustedes son más partidarios 

de utilizar ese término, nosotros preferimos utilizar 
otros, a ustedes les gusta utilizar bienestar social, nOS
otros preferimos que el consejo este se llame de acción 
social, como he dicho anteriormente. 

Muchas gracias. -
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EL SR. PRESIDENT: 
Passam, Sres. i Srs. Diputats a la votació de l'esme

na 726 que propugnava substituir la paraula «acció so
cial» per l'expressió «benestar social». 

Aquesta esmena afecta els artic1es 27, 28, 29 i 30. 
De manera que, aprovada o rebutjada, afectara aquests 
preceptes. I deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
esmena 726, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Mol tes gracies, poden seure . 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha_ 
A favor, 21 vots; en contra, 27; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena. 
Aquest mateix precepte té l'esmena 728 viva i per 

defensar-Ia té la paraula el Diputat Sr. Joan March. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Bé, aquesta esmena fa referencia al fet que nos

altres consideram que, de qualque forma, com hi ha 
les distintes institucíons, bé ComunÍtat Autónoma, bé 
Consell Insular, bé Ajuntament, que tenen la potestat 
d'executar el que és aquesta Llei, tendran els seus Pres
suposts per dur-Ia endavant, essent aquests organis
mes, que nosaItres deiem de benestar social, tant de 
Comunitat, com a nivell d'illa i a nivell de municipi, 
el maxim organisme que, de qualque forma, debatra el 
que és la filosofía general d'aplicació d'aquesta Llei, 
consideram que hi podria haver una equiparació éntre 
representants de l'Administració Pública amb els usua
ris i professionals que s'hi dediquen. De qualque for
ma, és un organisme deliberant, un organisme consul
tiu i, per tant, creim que seria més adient, que seria 
més participatiu si tenia aquesta composició. Per tant, 
defensam que el sentit de l'articulat que fa referencia 
a aquest organisme es posi, sigui paritari entre els 
usuaris i els membres, els professíonals respecte de les 
Admínistracions Públiques respectives. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups? 
No? 
Passam aleshores a la votació de l'esmena 728. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 22; vots en contra, 27; abstencions, 

cap. Queda rebutjada. 
Rebutjades les esmenes 726 i 728, passam a la vota

'Ció deIs m-tieles 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33, que no tenen 
cap esmena viva. I deman a la Cambra: 

Sres . i Srs. Diputats que votin a favor d'aquests 
atticles, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, mo[tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

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

Poden seure, moltes gracies . 
A favor, 27 vots; en contra, cap; abstencions, 22. 

Queden aprovats. 

Ss 

L'artic1e 34 manté viva l'esmena 730. Per defensar
la té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el 
Sr. J oan March. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Bé, jo crec que aquí, Sr. President, passa el se

güent, si no m'equivoc. La nostra esmena, que estava 
feta a l'article 34 del text inicial de la Llei, quan, de 
qualque forma, ha disminUít en un article, el text que 
ha resultat de la Comissió, la nostra es mena era al fi
nam;ament cara als Ajuntaments, feia referencia al fi
nam;ament a carrec de l'Ajuntament, per tant, es re
fería, al que em pareix que és del text actual, l'arti
ele 33. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia li recorda que l'esmena 730 

diu literalment «substituir la paraula «procurant» per 
«garantir». 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
CIar, aixo fa referencia a l'article 33 actual que 

diu el següent: «Los Ayuntamientos también establece
rán en sus presupuestos anuales cantidades destinadas 
a hacer frente a [os gastos que se derivan del ejerci
cio de las competencias que se les atribuyen en la pre
sente Ley, procurando 

(Pausa). 

EL SR. PRESIDENT: 
Considera aquesta Presidencia, escoltada la Mesa, 

que aquesta observació s'havia d'haver fet abans, que 
l'esmena 730 queda caducada, perque l'article 33 esta 
aprovat. 

Passam a la votació de l'article 34 i de l'article 35 
que, en conseqüencia, no tenen cap esmena. 1 deman 
a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquests 
dos artic1es, es valen posar drets, per favor? 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
No, perdó, perdó. CIar, és que l'esmena 700 ... No, 

perdoni, és que l'esmena 731 esta feta inicialment a 
¡'artic1e 36, pero que és l'artic1e 35 de la redacció ac
tual. 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo, Sr. March, li record el que diu el nostre Re

glament, el Reglament diu que una vega da acabat el 
Dictamen tendran vos tes quaranta-vuit hores per pr~
sentar les esmenes en forma. Jo tenc aquí unes entra
des de registre, 730, que diu, esmena de substitució en 
el primer p.aragraf de l'artic1e 34, substituir «procu
ran!» per «garantint». Jo m'he d'atenir als papers que 
tenc davant. I, en conseqüencia, he de demanar a la 
Cambra, tornant a repetir que pas a la vota ció deIs 
articles 34 i 35. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
L'he feta abans, a l'aHegació, en aquest moment la 

faig. És a dir, es dóna per entes que hi ha hagut un 
moviment de l'articulat i, de qualque forma, les esme
nes es refereixen a l'article que ha quedat. 

EL SR. PRESIDENT: 
No es pot admetre, aixo. L'esmena 731. a la qual 

ens referirem a continuació de la votació, és esmena a 
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l'article 36. En consequencia, he d'insistir i passam, 
Sres. i Srs. Diputats, sense m és tramits ni més inter
vencions a la votació deIs articles 34 i 35. 1 deman a 
la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquests 
articles, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aquests 

articles, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure i moltes gracíes. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Perdó, 23. Perdonau. 
A favor, 27; en contra, cap; abstencions, 23. 
(Pausa) . 
Sr. March, Sr. March, per favor, l'esmena 731, 732, 

733, que estan firmades pel Fortaveu del Grup Parla
mentarí Socialista, les tenen vos tes fetes a l'artic1e 36 
d'aquest Dictamen de la Comissió, a l'article 36. En 
realitat, m'esta dient voste que han corregut un arti
ele, i que aquestes esmenes 731, 732 i 733 fan referen
cia a l'article 35 del Dictamen. Jo crec que és un error 
material i, a pesar que estigui, al meu .. mode de veure, 
per votar l'article 35, hem de tornar arrera? 

(Murmuris) . 
Jo, senyors, ido deman ' un descans i deman als 

Portaveus que passin al meu despatx. 

EL SR. PRESIDENT: 
Consultada la Junta de Portaveus i els Portaveus 

deIs distints Grups PoIítics, se m!ha considerat que 
hem de donar per valida la votació fins a l'artiele 35, 
que és el darrer artiele d'aquest text legal. 

1 passam a la Disposició ... 
Sí. Sí, sí, té voste la paraula. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Bé, Sr. President, amb el maxim respecte, sense, 

en absolut, valer faltar a la- cortesia parlamentaria, 
valdría expressar la protesta del Grup Parlamentarí 
Socialista, perque creim que per un lamentable error 
de la Presidencia han quedat sense debatre i sense vo
tar tres esmenes del nostre Grup. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia no pot acceptar de cap de les 

maneres aquesta expressió del Grup Socialista, perque 
Ji acab de mostrar els papers firmats pel mateix Por
taveu que acaba de firmar, que em posa esmena de 
substltució a l'artiele 36. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sr. President. Crec que ha quedat prou elar que 

les esmenes de tots e1s, Grups són al projecte inicial, 
no al Dictamen de la Comissió í que, per tant, si, per 
les raons que siguin, es fa una varia ció de la nume
ració,el President que du el .debat, si les ordena, ha 
de tenlr prou informació per no deixar . passar. les es
menes de cap Grup. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, Sra. Secretaria, vol 'llegir I'article 120? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSE~AT: . 
«Article 120.- EIs Grups Parlamentaris, dins les 

quaranta-vuit hores segilents a la~dfHa: d~"l'acabament 
:del . pictameu, en escrit 'adr~t . aL Pre~ideI).t . de la 
Cambra, ' hauran de . cómuni.car els .. vots- 'particulars i 

les esmenes que havent estat defensats i votats en Co. 
missió i no incorporats al Dictamen, pretenguin de de. 
fensar en el PIe». 

EL SR. PRESIDENT: 
Donada lectura en aquest precepte, passam a la 

Disposició ... 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
És per qualque cosa aquesta lectura. Voldria que 

el President prengués bona nota de la lectura d'aques! 
article, perque, efectivament, dins les quaranta-vuit bo
res següents, els Grups Parlamentaris mantenen les se
ves esrnenes, no en fan de noves, mantenen les esme
nes que ja havien presentat i que han quedat pendents 
en el debat, si s'ha modificat la numeració, aixo s'ba 
d'advertir, la Presidencia ha ha de saber, i els Grups 
Parlamentaris no han de quedar indefensos. Altra COsa 
és que no tenguéssim cap possibilitat de guanyar 
aquestes esmenes, 3'<;:0 no és la qüestió, la qüestió és 
que no s'han pogut defensar i és una mala ordenació 
del debato 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo cree, Sr. Portaveu, que vostes que assisteixen a 

la Comissió i tenen el seu representant dins aquesta, 
han de saber el que vertaderament firmen. 

1 passam a la Disposíció Addicional Primera, que 
no té cap esmena, i la sotmet a votació directament. 
1 dernan a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Dis
posició Addicional Primera, es volen posar drets, per 
favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es vo

len posardrets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen po

sar drets, per favor? 
Resultat de la votació: a favor, 26 vots; en contra, 

cap; abstencions, 23. . 
La Disposició Addicional segona manté una esme

na viva, la 734. Per defensar aquesta esmena, vol fer 
ús de la paraula el Diputat Joan March. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
No, retiram l'esmena, que, de qualque forma, és 

cQherent amb la ' denominació que nosaltres donam als 
consells d'acció social, que nosaltres els dei m de be
nestar social, i ja ha estat rebutjat anteriorment. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies. 
Passam a la Disposició Transitoria Primera, que 

manté viva, : .. 
. Votam la Disposició Addicional Segona, i deman a 

lé! Cambra: 
' . Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

Disposició Addicional, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moItes grades. 
Sres. i Srs •. Diputats que votin en. contra, es vo

len posar drets, per favor? 
. . ~ .Sres .. .j, ·S~s. piputat.s que s'abstenen, -es volen po
sar drets, per favor? 

Resu~t;at de !a VQtaci.ó; . a favor, 26 vots; . en contra, 
cap; abstencions, 23. Queda aprovada. 

Disposició Transito.ria PtimeFa que maRté -viva; ¡'es
;~pena:: -?ª-S •. -Pe~ ~ defensar aquesta esm,ena ' té la· parau1a 
el Sr. Joan March. . ... ,." 



'. 

DrARI DE · SESSIONS ! 'NUUL 75 / 5' hovembre1986 21~3 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Com que és la darrera esmena viva que queda per 

la nostra banda, crec que és el moment adequat per 
explicar quin és el sentit deIs nostres vots que hem 
emes durant tot el temps. Nosaltres ens hem abstes, 
i així la nostra postura davant aquesta LIei, perque 
consideram que tant en el fons, en aspectes fonamen
tals, com en el que és l'objecte de la Llei, el que és 
aquesta LIci, que consideram que ha de ser una llei 
instrumental, no és el concepte que té el Govern Au
tónom, per tant, nosaltres no 1i podem donar suport. 

De qualque forma, també, la nostra abstenció ve 
molt lligada al fet que aquesta LIei, com ja he dit des 
d'un principi, formalment esta bastant mal feta. Creim 
que seria, i faig aquesta reflexió en aquests moments 
als Grups Parlamentaris i a la Mesa en particular, que 
d'acord amb l'article 124 té potestat per revisar la LIei 
i, de qualque forma, enviar-la a la Comissió, una altra 
vegada, d'Acció Social per tal que se'n faci una lec
tura i es puguin corregir els defectes tecnics que, de 
qualque forma, nosaltres veim que és important cor
regir. 

Per tant, consider que aqucsts ternes haul'ien de 
fel' reflexionar l~ Mesa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Valen intervenir els altres Grups? 
No. 
Passam a la votació, ... 
Sí, pel Grup Esquerra Nacionalista, el Sr. Sebas

tia Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. NosaItres també volíem 

fer, al final del debat, una qüestió d'ordre, que preci
sament era aquesta, soHicitar al President del Parla
ment el mateix que ha dit el Sr. March en aquests 
moments, d'acord amb l'artic1e 124. Creim que seria 
positiu perque la Llei quedas una mica més ben per
filada. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, pel Grup Regionalista. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Sr. President, gracies. Tal vega da hagués estat més 

apropiat dir-ho al final del debat, pero, de totes ma
neres, ja que aquesta Presidencia ha acceptat les ma
nifestacions d'aquests Grups, vuIl manifestar en nom 
del Grup Regionalista que sí demanarem l'aplicació de . 
l'artic1e 124, que aquesta Mesa coneix, perque es re
meti a la Comissió d'Assumptes Socials aquest Projec
te de LIei. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia 

EL SR. JAEN PALACIOS: 
Sí, Sr. Presidente. Continuaré la línea expresada 

P.or los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, y de
Clr que nuestro Grupo también solicitará lo que han 
pedido con anterioridad. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt bé, vistes aquestes manifestacions, aquesta 

Presidencia sotmetra a la Mesa de la Cambra la seva 
proposta. 

I passam, Srs. i Sres. Diputats a la votació de la 
Disposició Transitoria Primera, de l'esmena 735. I de
man a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esme
na 735 es vol en posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es vo-

len posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor de l'esmena, 23 vots; en contra, 26; abs-

tencions, cap. 
I passam a la votació de les Disposicions Transi

taries La, 2.a i 3.a , Disposicions Finals La, 2.a , 3.· i 4.", 
que no ten en cap esmena viva. I deman a la Cambra: 

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

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es vo

len posar drets, per favor? 
No n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es vol en po

sar drets, per favor? 
Resultat de la votació -poden seure, moItes gál

cies-: a favor, 26 vots; en contra, cap; abstencions, 
23. 

Queden apr9vades. 
L'índex de la Llei manté viva l'esmena 680. Per de

fensar aquesta esmena, té la paraula, pel Grup Parla
mentari Socialista, ... 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Perdoni, la 679, que és al Títol de la Llei . 

EL SR. PRESIDENT: 
El Títol de la LIei 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
És que primer, jo, em pareix que hem discutit que 

era la 681. 

EL SR. PRESIDENT' 
Sr. March, Sr. March, per favor. Som a I'esmena 

680, que diu «suprimir l'índex del Projecte de LIei». 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Val, val, d'acord. 
(Rialles ). 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Volia dir el següent respecte de l'índex. Bé, jo no 

record que aquesta Cambra hagi aprovat cap Llei amb 
índex, aixó com a primera referencia. Segona, tampoc 
no record lleis recents de la nostra democracia que 
també tenguin índex. Per tant, consider que és una 
cosa superflua i, per tant, demanaria la seva supressió. 
Entre d'altres coses, hi ha una serie d'errors materials, 
cam que es veu que dins l'esperit que, de quaIque for
ma, ja s'ha vist que era necessari en aquesta Cambra 
ten ir, l'article 19 diu: «Control de la iniciativa priva
da». Jo cree que el Sr. Jaen, bon liberal, 110 estara 
d'acord que el títol de l'article 19 sigui «Control de la 
iniciativa privada", en realitat el text diu "Colabora
ción con la iniciativa privada» que, en el nostre cas, 
seria sense afany de lucre. 1, per una altra banda, bé, 
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hi ha altres erra tes , com a l'article 29 que posa, arri
ba a un rang moIt superior del que és la nostra Co
munitat, que diu "Consejos Ministeriales de Acción 
Social», cIar, aixo sembla que no és massa congruent. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els altres Grup s? 

EL SR. JAEN PALACIOS: 
Sr. Presidente, decir efectivamente que el índice 

ti ene simplemente carácter didáctico, aquí no hemos 
aprobado nunca Leyes con índices, por el Reglamento, 
que no es una Ley desde luego, pero que se aprobó 
por procedimientd legislativo en esta Cámara, el Re
glamento de esta Cámara tiene un índice, a este res
pecto la Ley de Procedimiento Administrativo tampo
co señala nada e.n concreto. Y decirle que los ejemplos 
que pone son, desde luego, errores de carácter técnico 
que se entiende que cuando se publica, incluso des
pués de publicada la Ley, se pueden corregir. Muchas 
gracias. 

Perdón, aceptaremos la enmienda, a pesar de todo, 
de supresión que se propone . 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la votació de l'esmena 680. Deman a la 

Cambra: 
Sres; i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es valen posar drets, per favor? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Passam a l'Exposició de Motius, el Títol Imanté 

vives les esmenes 681, 682 i 683. Per defensar aques
tes esmenes, té la paraula el Diputat Sr. Joan March. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sí, crec que la 684, també, de qua.lque forma, es 

traba dins aquest grupo No ? Que és de supressió. 

EL SR. PRESIDENT: 
En realitat, l'esmena 684 fa referencia al . . . 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Faré una defensa conjunta de la 682, 83 i 84, que 

fan referencia a I' E'xposició de Motius. Bé, nosaItres . .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Primer, hem de discutir I'esmena 68l. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Quina? 

EL SR. PRESIDENT: 
La 681, que demana la substitució 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
No. Perdoni, jo crec que aquí, possiblement, hi ha 

hagut un error, perque és que la primera intervenció 
que jo he fet era de l'esmena 681. que era al Títol de 
l'Exposició de Motius, quan en realitathavia de ser al 
Títol de la Llei. Per aixo. ja 1i he dit jo que ja ha 
veuríern. 

EL SR. PRESIDENT: 

Aleshores, passam a la discussió de les esmenes 682, 
683 i 684. Té la paraula per defensar aquestes esme
nes. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Bé, nosaltres considera m que el més adient al que 

és una Llei d'una Comunilat Autónoma és fer una Ex
posició de Motius més escarida de la que ve en aques
la Llei, que, en realitat, sembla ser, primer, una expli
cació, també, possiblement, didactica del que és la Llei 
per una banda, i, per una altra banda, uns cert s atacs 
a l'Aclministració Central, la qual cosa crec que no és 
l'obj ec tc d'una Llei d'una Comunitat Autonoma que, en 
principi, pot ser que tengui una majoria distinta de la 
que hi ha a nivell del Govern de rEstat, pero no té 
perque utilitzar les lleis com a instruments per mani
festar aquesta majoría diferent. Crec que, per tant, la 
nostra idea seria, de qualque forma, el que són els 
apartats 2n, l'apartat 31', 4t, Se, 6e i 7e d'aquesta L1ei, 
podien ser suprimits, i l'apartat 1r quedar de la for
ma que nosaItres proposam a la nostra Proposició, que 
és una fórmula normal d'introduir qualsevol LIei. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els altres Grups? 
Té la paraula el Sr. Manuel Jaen. 

EL SR. JAEN PALACIOS: 
Muchas gracias . Respecto de la enmienda 681, que 

entiendo que entonces no entra en el debate, pero re· 
firiéndome a la 682, 683 Y 684, diré lo siguiente: que 
todas las leyes que el Sr. March ha citado aquí, la del 
País Vasco, la de Madrid, la de Murcia, la última, de 
la Generalitat de Cataluña, todas, todas, todas siguen 
una misma metodología, es decir, parten de la situa
ción actual en que se encuentra la dispersión de como 
petencias, a continuación hacen una referencia consti· 
tucional y continúan con las competencias del Estatu
to. Esto es lo que sigue esta Ley, en consecuencia, no
sotros rechazamos la enmienda 681, perdón, 682. 

En cuanto a la 683, una enmienda también de ca
rácter de supresión, yo entiendo, y entiende el Grupo 
Parlamentario Popular, que es una enmienda reiterati
va de la 682, antes era de carácter sustitutorio y aho· 
ra esta enmienda es de supresión de un párrafo que 
no hace otra cosa, como decía, que constatar cuál es 
la situación real de la cuestión que estamos debatien
cia. Verse, por ejemplo, la Ley aprobada por el Parla· 
mento Vasco, que habla de, y cito textualmente: «to· 
tal ausencia de criterios de orden y coherencia, así 
como la falta de legislación unitaria -también textual· 
mente- y dispersión e incoherencia legislativa». Todo 
esto se cita en esta Ley, porque es la auténtica reali
dad al respecto. 

En cuanto a la enmienda 684, supresión de los 
apartados 3.°, 4.°, S.", 6." y 7.°, yo creo también que 
habría que referirse a las leyes que antes decía, todas, 
todas, todas, de una manera análoga, explicitan estas 
características. Así también, si se hubiese aceptado la 
enmienda 682, de supresión, y aceptáramos ésta, no he 
contado exactamente, pero creo que la Exposición de 
Motivos no iría más allá de 20 líneas, una Exposición 
de Motivos ha de ser exposición y ha de ser de moti
vos, porque, claro, si usted con esta enmienda preten
de suprimir los motivos que se aducen, yo creo que 
sería una Exposición de Motivos que no sería ni expo· 
sición, repito, ni de motivos. Por tanto, rechazamoS 
también la enmienda 684. 

Muchas gracias. 

---= 
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EL SR. PRESIDENT: 
Passam, Sres. i Srs. Diputats, a la votació. 1 de

rnan a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 

esmenes 682, 83 i 84, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es va-

len posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 22 vots; en contra, 26; abstencions, cap. 

Queden rebutjades les esmenes. 
1 passam a la votació de l'Exposició de Motius. 
A I'Exposició de Motius, del Títol 1 al VII. 1 de

man a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que aprovin l'Exposició de 

Motius, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es vo

len posar dre ts, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po

sar drets, per favor? 
Poden seure, moltes graCles. 
A favor, 25 vots; en contra, cap; abstencions, 22. 

Queda aprovada. 
1 per últim, passam a l'esmena 679 al Títol de la 

Llei. Per defensar aquesta esmena 679, té la paraula, 
pel Grup Socialista .. el Sr. loan March. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Bé, jo crec que ja hem debatut el tema amb pro

funditat, i crec que no val la pena profunditzar-hi més. 
És a dir, nosaltres consideram que amb congruencia, 
i el Sr. 1 aen, quan vol, cita altres lleis per fer-ne in
terpretacions, crec que no hauria estat malament que 
també, supos que si les ha citades, és perque les ha 
llegides, i veura que tates aquestes lleis es diuen Lleis 
de Serveis Socials, i a Comunitats com el País Basc, 
Catalunya, e~c., major nivelI de competencies que la 
nostra Comunitat i, per tant, si han volgut fer aquesta 
lIei és perque realment han vist que el sentit de les 
competencies que es tenen i d'aquest tipus de lleis, és 
relacionat amb els serveis socials i no a una filosofia 
que, com he dit, em sembla d'inspiració cristiana, pero 
que no tenim la possibilitat de posar en marxa. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir? 
Passam, aleshores, a la vota ció del Títol de la Llei. 

1 deman a la Cambra .. . De l'esmena 679 al Títol de 
la Llei, 679 al Títol de la Llei. 1 deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esme
na 679, es valen posar drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres . i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Queda ... a favor, 22 vots; en contra, 25; absten-

cions, cap. Queda rebutjada l'esmena 679. 
1 passam, per últim, a la votació del Títol de la 

Llei. 1 deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

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

sar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Resultat de la votació: a favor, 25; en contra, cap; 

abstencions, 22. 
Queda conelos aquest PIe. 
El Sr. loan March demana la paraula. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Perque no sé si la Mesa, de qualque forma, ha re

collit el sentit que els distints Grups Parlamentaris, 
els Portaveus Parlamentaris en aquesta Llei han fet re· 
ferencía que la Mesa recolleixi l'esperit de l'article 124. 
M'agradaría saber si en aquest moment la Mesa ja ha 
deliberat sobre aíxo. 

EL SR. PRESIDENT: 
La Mesa, ha dít aquesta Presidencia, es reumra 

oportunament, i Ji sera comunicat l'acord de la Mesa. 
Bones tardes j fíos dema 

' . 
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