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1.-1) 
EL SR. PRESIDENT: 

Prec als Srs. Diputats que vagin prenint lloc als 
seus escons. Comen¡;a la Sessió. Tractarem, en primer 
lloc, el punt relatiu a Preguntes. 

Sí, Sr. Vice-president? 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Grades, Sr. President. Una qüestió preVIa. En vir

tut de l'article 158.4 del vigent Reglament demanaria 
que les Preguntes 195, 424 i 425 fossin posposades per 
al proxim PIe, ja que el Conseller de Sanitat no es tro
ba en aquesta Cambra. Dir també a aquesta Cambra 
que abans m'havia posat en contacte amb el represen
tant d'Esquerra Nacionalista, perque he coincidit amb 
ell, el representant del Partit Socialista l'he vist al mo
ment d'entrar i, per tant, no li ho he pogut dir. Aques
tes preguntes seran contestades en virtut d'aquest ar
ticle en el proxim PIe, pero, de totes maneres, jo els 
puc donar, després, un escrit de contestació per si els 
val. 

Referent a la primera Pregunta que fa referencia 
al tema de Turisme, bé, no m'atrevesc aquesta vegada 
a tornar a demanar que sigui posposada a un proxim 
PIe, i la contestara un servidor. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Em permet? Demana voste la posposició per al pro

xim PIe de la 195, la 424 i la 425. Correcte? 
Primera Pregunta, la 124, la formula, per part del 

Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, el Sr. 
Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA b, " TTETS: 
Grac: ~<;. Sr. Presl",,- T.a Pregunta és a veure el 

Govern u- ~~'llunitat ql. .. !l0stllra té o quines me-

sures ha adoptat davant les presumptes irregularitats 
de l'Escola de Turisme, que han estat objecte de de
núncies reiterades, tant per part del Sindicat de Tre
balladors de l'Ensenyament (STEI), com també per la 
mateixa Inspecció Provincial d'Educació de les Illes 
Balears. 

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

EL SR. HUGUET ROTGER: 
La contestació és molt clara. La Conselleria no té 

cap competencia sobre aquesta Escola i, per tant, no 
ha pogut prendre cap mesura. 

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

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, ja coneixem l'Esta

tut i les transferencies, i és cert que no existeixen com
petencies sobre l'Escola de Turisme de Palma, depen
dent, per altra banda, de la Universitat de Madrid, 
¿'una de les Universitats de Madrid, pero, certament, 
essent que és l'única escola de turisme que existeix 
avui per avui, i, per altra banda, tenint present la im
portancia del turisme com a activitat economica i so
cial, a les Illes Balears, pensam que algun tipus de 
proposta pública, d'intervenció pública, d'opinió públi
ca, havia d'haver generat la Conselleria de Turisme o 
el mateix Govern en Plenario Per altra banda, ates que 
no hi ha hagut postures, etc., el que sí demanaria a 
totes les autoritats, no només al Govern de la Comu
nitat, sinó a totes les possíbles ¿'aquestes illes, és que 
s'abstenguin d'anar a la cloenda de curs d'aquí un pa
rell de mesos o a la inauguració del primer, amb flors 
i violes, perque a una escola amb tantes irregularitats 
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ens semblaria fora de lloc una presencia institucional 
en els seus actes. 

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

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Bé, en primer lloc, dir que no intervenc per dis

crepar amb el Sr. Serra, perque consider que ha do
nat l'explicació adequada, quan ha comene;:at, que no 
hi havia cap tipus de competencia, i, per tant, en el 
mament en que la Canselleria hagués valgut intervenir, 
s'hagués suposat que era una inger·encia de la Conse
lleria de Turisme dins una escola on no tenim cap 
competencia i que, cam vos te diu, sap que aques.ta es
cala es ta degudament autoritzada per la Secretana Ge
neral de Turisme. També sap que hi va voler haver 
primer de tot una petita o una participació ,de bo~~ 
voluntat, pel que pogués afectar els Plans d Estudl 1 

tampoc no ens hi varen deixar participar, per tant, el 
que no ha fet la Conselleria de Turisme és cap alga
rada sobre aquest tema. 

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

Sr. Diputat. 

1.-2) 
La Pregunta següent és la 169 que formula el Di

putat Benjamí Carreras i Font. 
Sr. Diputat, té voste la paraula. 

EL SR. CARRERAS FONT: 
Moltes gracies, Sr.. President . Srs. Diputats. Bé, 

aquesta és una pregunta que, en certa manera, tracta 
un tema de certa senzillesa, pero que té la pretensió 
de cridar l'atenció als que governen i als que puguin 
governar en un futur. Es tracta que a la carretera de 
Fornells, en el dret de la crui:Ila que va a Cala Tirant, 
s'ha instaHat una placa, un cartel!, que indica, amb He
tres pe tites, en lletres minúscules "Playas de», i amb He
tres majúscules, de considerable tamany, "FORNELLS». 
1 després indica la direcció del poble de Fornells amb 
lletres petites. Aleshores resulta que els velns de For
nells es queixen que hi ha una desviació deis visitants 
cap a Cala Tirant o, concretament, cap a la urbanitza
ció de "Playas de Fornells», aleshores, aquesta senyal, 
que fa bastant de temps que esta posada, suposam que 
compta amb autorització, pero que consideram que és 
bastant inoportuna i que ha provocat un agravi, ha 
provocat un agravi als velns de Fornells, que conside
ren que hi ha hagut una certa usurpació, per dir-ho en 
un to un poc senzill, de la identitat del seu poble. 

Moltes gracics. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per respondre, el Conseller d'Orde

nació del Territori. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. President. Sr. Carreras, l'únic que li puc 

dir, en contestació a la seva pregunta, és que aquest 
retol no ha estat autoritzat per la Conselleria. 

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

EL SR. CARRERAS FONT: \ . 
Sí. Moltes gracies. Bé, si no ~a estat autoritzat, és 

dins la zona de serveis, jo crec que correspon, segons 
el Reglament de Carreteres, procedir a demanar l'au
torització, i, en tot cas, si no disposa d'autorització, 

crec que s'hauria d'intentar fer una gestió quant que 
es canvil el senyal o la placa es rectifiqui.. 1 vul! insis
tir que és molt important, crec jo, que quan es creen 
nous nudis, es vagi molt alerta, i no va per al Govern, 
sinó que s'ha de vetllar des de les Administracions Lo
eals, des del Govern, i sobretot, des deis organismes de 
Carreteres, que aquestes usurpacions o aquests canvis 
de nominació de toponims, de platges que es canvien, 
creim que és un tema un poc important i que cal te
nir-Io en compte. Tenim casos molt dars, a Menorca 
s'ha canviat Son Saura per Son Pare, hi ha hagut cer
ta preocupació, perque creim que és un tema que no 
agrada. En definitiva, i pe!" no allargar, suggeliria, si 
és possible, que s'intenti rectificar aquesta situaeió. 

Moltes gracies. 

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

vern? 

1.-3) 
Pregunta següent, la 194. La formula el Diputat Sr. 

Vieent Tur i Torres. Té la parauIa el Sr. Diputat. 

EL SR. TUR TORRES: 
Sr. Consellcr de Cultura. Com voste sap, l'estat en 

que es troba la Casa de l'Esport a Eivissa, és lamen· 
table, ja des de fa temps, i també, a pesar de les se
ves promeses, ele posar-hi solució, encara no bem vist 
aquesta solució definitiva i continua la Casa de l'Es
port d'Eivissa, igual. Per aixo li preguntaríem, Sr. Con
seller, quan pensa el Govern de la Comunitat Autóno
ma cobrir la plar;:a de Tecnic d'Esport per a Eivissa i 
Formentera i donar l'adequada i definitiva solució a la 
Casa de l' Esport d'Eivissa? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller de Cultura, vol tenir el gust de con

testar? 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Efectivament, la solució 

de la Casa de l'Esport passa fon;:osament per la co
bertura d'aquesta plaga -de Tecnic d'Esports per a Ei
vissa i Formentera. Aquesta cobertura de pla¡;:a es va 
intentar l'any 85, sense exit, s'ha repetit a la convoca
toria de novembre del 86, pareix que, de les deu pIa
ces, només n'hi ha nou que han aprovat les proves cor
responents i estam a l'espera a veure si un d'aquests 
nou pren la decisió d'anar a Eivissa. Aquesta és la si
tuació en que ens trobam avui. 

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

EL SR. TUR TORRES: 
Gracies, Sr. President. A mi m'agradaria conelxer 

les raons per les quals no ha tengut exit aquesta con
tractació de Tecnic d'Esport. De totes formes, no és 
aquesta l'única solució aportable, evidentment passa 
per aquí, i nosaltres, recollint una contestació seva, al 
Diputat Enric Ribas, de 30 d'abril del 86, pensavem 
que sí, que aquesta era la solució primera que s'havia 
de prendre, pero, a part d'aquesta n'hi ha d'altres, 
com és el fet que no hi ha mai la dau a disposició 
deis esportistes que fan ús d'aquesta Casa, que la ne
teja també és insuficier1t, que hi ha mobles romputs, 
en fi, l'estat és deplorable , com he dit abans, i la pri
mera solució passa per aquí, per posar una persona res
ponsable, un Tecnic que organitzi la Casa de l'Esport. 
Si no ha estat possible fins ara, pensam que almanco 
s'haurien d'aportar solucions més senzilles i que sí se-
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rien possibles. I a veure si em pot donar una explica
ció de per que no s'ha pogut cobrir aquesta pla9a fins 
ara. 

Gracies. 

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

EL SR. GILET GIRART: 
Sí. Pel que fa referencia a la cobertura de la pla

<;a no li puc donar cap explicació, s'ha tret la convo
catoria el novembre i estam pendents que un d'aquests 
deu o d'aquests nou prengui la decisió d'anar a Eivis
sa, la pla9a s'ha convocat per a Eivissa. Jo li he de 
dir, d'altra banda, que segons les notÍcies del Conse
ller, la Casa de l'Esport d'Eivissa funciona, esta ober
ta, la cIau la tendran les federacions o, fins i tot, si 
no record malament, hi ha una intervenció o una assis
tencia en aquesta Casa de l'Esport per part del Consell 
de la Joventut, per tant, la Casa de l'Esport esta ober
ta, no amb les condicions desitjables, sense cap dubte, 
pero compleix una part de les seves f"lmcions. 

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

Diputat. 

1.--4) 
( Posposada). 

l.-S) 
Per úItim, la Pregunta 175 la formula el Diputat 

Sr. J oan Francesc López i Casasnovas. Té voste, Sr. 
Diputat, la paraula. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. El Ministeri de Cultura, a 

través de- «el Instituto de la Juventud», pretén la im
plantació a nivell estatal de la «tarjeta joven», es diu 
així, a imita ció que ja s'ha fet a alguna Comunitat Au
tonoma, concretament, a Catalunya. Aixo pot plan tejar, 
d'entrada, un conflicte de competencies, ates que les de 
J oventut estan transferides, excIusivament, sem bla ser, 
a la Comunitat Autonoma. Tot i així, sembla que el 
Ministeri ho vol dur endavant. Esquerra Nacionalista 
demana quina ha estat l'actuació, fins ara, de la Con
selleria de Cultura i Direcció General de Joventut res
pecte de la implantació a les IIles Balears del Carnet 
Jove. 

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

EL SR. GlLET GlRART: 
Sí, gracies Sr. President. Cal diferenciar, Sr. López 

Casasnovas, les dues qüestions, una cosa és el Carnet 
Jove i l'altra, la «Tarjeta Joven». La «Tarjeta Joven» 
va ser una de les resolucions que va prendre el Presi
dent del Govern, Felipe González, Alfonso Guerra, Sr. 
Solana i Sr. Maravall i el President del ConseIl Supe
rior d'Esports, i segons les elarreres notícies aquesta 
«Tarjeta Joven» s'ajorna fin s a 1 de gener del 1988. Per 
tant, no hi ha una qüestió, tampoc, de conflicte de 
competencies, ja que les Comunitats Autonomes no 
Socialistes, tenen molt cIar les mateixes decisions que 
varen prendre les Comunitats Socialistes, aquí a Pal
ma, que les competencies, en materia de Joventut, són 

de les Comunitats Autonomes i, conseqüentment, la 
«Tarjeta Joven», quan es posi en marxa, a partir del 
gener del 88, no significara cap conflicte amb el tema 
del Carnet Jove, que s'erradicara excIusivament a les 
Balears. Tenint ben present la possibilitat, com ja s'ha 
parlat altres vegades, de convenis amb altres Comuni
tats Autonomes, concretament amb la Generalitat de 
Catalunya, amb Galícia, que pareix que seran les que 
es posaran en marxa primerament, i posteriorment 
amb el País Basc. Conseqüentment, el Carnet Jove es 
presentara, si no hi h a res de nou, que esperem que 
no, a principis d'abril aquí a Palma, amb les corres
ponents presentacions a Menorca i a Eivissa. 

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

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sí, gracies, Sr. President. En realitat, la Pregunta 

encara no queda prou contestada, perque l'actuació a 
seguir per la Conselleria d'Educació i Cultura, Direcció 
General ele Joventut, no s'ha explicat. Allo que observa 
Esquerra Nacionalista és que, per una band~, s'ha edi
tat un fu!letó, que conté la filosofía correcta, en el nos
tre entendre, del que ha de ser el Carnet Jove, pero 
quant a facilitar l'accés del jove a instancies culturals, 
a teatres, cínemes, llibreries, albergs, serveís socíals, es
ports, instaHacions esportives, etc., pero per l'altra ban
da, hem observat també amb curiositat una carta que 
s'ha dirígít als comer<;os de les Illes Balears, on es 
parla concretament que, a través d'aquest projecte, su
posen unes mesures beneficioses per a la joventut i una 
potencíació de les empreses i els comer<;os de les Illes 
Balears, í, en conseqüencia, a nosaltres el que ens pre
ocupa, i li volem demanar si el taranna que se
gueix és si realment hi ha una filosofia consumista o 
hi ha una filosofia realment d 'afavorir el servei a la 
joventut. En aquest sentit, jo volía recordar que al Par
lament de Catalunya, el Grup Popular, a instancies de 
Noves Generacíons, precísament, ha presentat una pre
gunta o una interpeHació, millor dit, en el sentit de de
manar al Govern de la Generalítat que hi hagi, prime
rament, una coordinació amb el Minísteri de Cultura 
en aquest tema, i, en segon !loe, si és possible, que no 
es faci un Carnet Jove, quant que aixo suposa unes 
despeses i una manera com una altra de complicar bu
rocraticament les coses, sinó que basti el Carnet d'l
dentitat que certifiqui que la persona que es presenta 
és un jove o no ho éso 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. GlLET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Jo, quant a la filosofia, 

crec que l'escrit que voste ha exposat i el fulletó mateix 
que té a la ma, expliquen ben clarament que al que 
es va és a una potenciació deIs serveis de cara a la 
joventut i, naturalment, amb una incídencia dins un 
camp, com és el elel comen,: o deIs serveís, en general, 
no amb específicitat concreta en el tema deIs comer
<;os. Per la resta, el que pot succeír, quant a Noves Ge
neracions de Catalunya, les respect enormement, pero, 
en aquest cas concret, ni afecten la Consellería ni crec 
que puguín afectar necessariament la política que se-
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gueix la Conselleria d'Educació i Cultura i la Direcció 
General de Joventut en el tema concret del Carnet Jove. 

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

Diputat. 

1.-6) 
(Posposada) 

1.-7) 
(Posposada) 

H.-l) 
El punt segiient és el reIatiu a Mocions. Tractarem 

la 161, formulada pel Grup Parlamentari Socialista. 
Sra. Secretaria, per favor, vol procedir a la lectura 

de la Moció en qüestió? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
« El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el 

que cs disposa a l'artic1e 153 del Reglament del Parla
ment, i com a conseqücncia de la InterpeHació, R.G.E. 
8/87, relativa a la política de ports esportius i plani
ficació del litoral del Govern de la Comunitat Autono
ma, presenta la següent Moció: 

El Govern de la ComunÍtat Autónoma no donara 
autorització de nous ports esportius mentre no tengui 
aprovat un Pla de Ports Esportius i InstaHacions Nauti
ques Complementaries. Aquest Pla previament a la seva 
aprovació pel Govern, sera remes al Parlament per al 
seu pronunciament, a no ser que per Llei del Parla
ment s'estableixi una altra tramitació.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. Aquesta Moció te

nia presentada una esmena, en temps i forma, que ha 
estat degudament retirada. En conseqüencia, per defen
sar la Moció, té a paraula, en nom del Grup Socialista, 
el Sr. Joan Francesc Triay i Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Fa pocs dies, 

amb motiu de la InterpeHació sobre política del lito
ral, veiem que els ports esportius, com quasi tot, tenen 
aspectes positius i aspectes negatius. Aspectes negatius 
que, com totes les obres portuaries, els ports espor-.. 
tius suposen un fort impacte sobre l'entorn, sobre el 
litoral i que, per la seva magnitud, són obres c1arament 
irreversibles, que del seu plantejament erroni, del seu 
mal plantejament, que és una situació massa freqüent, 
excessivament freqüent, se 'n deducixen, en moltes oca
sions, regressió a platges, com a conseqüencia de la rup
tura d'equilibris litorals, d'alteració del sistema de mo
viment de les arenes, i aixo, no tan soIs és una expe
riencia lamentable a altres Comunitats próximes que 
han vist, potser també perque van plantejar els seus 
ports esportius a una epoca molt inicial, molt, amb 
molt de desconeixement d'aquests fenomens, sinó tam
bé a casa nostra, a ca nostra, tenim aquestes conse
qüencies negatives, i ja no en ports tan antics, sinó en 
ports molt més moderns, i basta recordar o tenir pre
sent situacions com les de Can ficafort o les de S'Are
~al, per veure que les conseqüe~cies d'un mal plante
Jament on poden aconduir, processos iniciats i que, si 
no es poden corregir a temps, poden produir autentics 
desastres, no tan soIs de tipus turístic, no tan soIs de 

tipus ecológic, sinó també de tipus del recurs turístic 
fonamental, com són les platges, arnés, també, deIs des
equilibris urbanístics que una manca de plantejament, 
una mala integració de les estructures portuaries amb 
les estructures urbanes litoraIs, també pot produir. 

Peró també tenen, indubtablement, aspectes posi
tius, els ports esportius, aspectes positius deIs quals jo 
en destacaria tres: un, la indubtable importancia socio
económica que suposa el sector nautic, des del punt de 
vista industrial, des del punt de vista de la construcció 
p8vd, punl de vista elel que són els tallers, indústries 
auxiliars dc manteniment i de reparació; el que és 1'0-
ferta turística complementaria, que suposa aquesta ofer
ta d'amarraments, per complementar, des d'un punt de 
vista qualitatiu, l'oferta turística tradicional hotelera i 
extra-hotelera, i també, crec que no hem ele caure en 
les visions estrictamcnt economiques, sinó que també 
hi ha visions de qualitat de vida, no hi ha dubte que 
les instaHacions nautiques, els ports esportius, també 
són instaHacions que ajuden a l'oci i al benestar de la 
nostra pob]ació, població aficcionada a la mar, i que 
aquest ús i aquest gaudi de les instaHacions va, tant 
al qui practiquen la vela lleugera o que tenen el petit 
llaüd fins a les llanxes o els grans velers i les llanxes 
de cents o de mils de cavalls de potencia. 

NaturalmenL, quan damunt una qüestió com aques
ta, i el'aquesta incidencia tan important sobre el ter
ritori i sobre el nostre valor basic, que és el litoral, 
hi ha aquesta coincidencia, aquesta superposició de va
lors positius i negatius, la manca de' planificació, no
més pot aconduir al desordre, a la proliferació in de
sitjada d'instaHacions i al descontrol. 

La planificació és sens dubte l'instrument, a la 
vega da tecnic i polític, adequat per exercir l'arbitratge 
imprecindible sobre aquests valors, aquestes possibili
tats d'incidir negativament sobre el territori i, a la ve
gada, de treure avantatges positius de tipus sócio-eco
nomic, turístic o de qualitat de vida. 

Ido bé, aquesta planificació que estic mencionant, 
que seria el Pla Director de Ports Esportius, ja s'ha 
iniciat, com és públic i notori, com ja va ser aquí de
gudament confirmat pel representant del Govern, pel 
Conseller d'Obres Públiques, i, per tant, en un any, 
segons el calendari públic, aproximadament en un any 
pot estar aprovat. 

Per tant, ens trobam en aquest moment, en rela
ció amb el tema de la planificació, a un punt de troba
da, que jo espcr que no sigui solament verbal, entre el 
que defensa el Govern conservador, entre el que diu 
que defensa el Govern conservador i entre el que són 
les posicions del Grup Socialista. El ConseHer Saiz deia 
fa un mes aproximadament, quan debatíem la Inter
peHació, que estam d'acord amb la necessitat de pla- '. 
nificar i que aquesta planificació no sigui paper ba
nyat, i jo mateix, també, em dec1arava favorable a un 
increment moderat i ordenat ele ]'oferta d'amarraments 
recreatius-esportius, com a conseqüencia, com a resul
tat d'un estudi, d'un pla, que sigui a la vega da rigorós, 
respectuós amb els valors ecologics i amb cls valors 
naturals del nostre litoral. 

Bé, i que esperam el'aquesta planificació J D'aques
ta planificació esperam una protecció definitiva i ben 
delimitada de les zones del litoral a les quals no s'ha 
ele poder construir cap port esportiu pels seus valors 
reconeguts i científicament demostrats i volguts. Es
peram també la fixació d'uns optims d'oferta global de 
[,iHa i de cadacuna de les i!les i de les zones de les 
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illes, de l'illa major, uns optims d'oferta, uns optims 
de tamany, quines són, per tant, les ofertes necessa
ries per satisfer les nos tres necessitats de qualificació 
del sector turístic, en funció de les diferents hipate
sis d'evolució que hi pot haver als proxims anys de 
totes les variables turístiques tant a Espanya com a 
Europa. I també s'espera d'aquesta planificació l'esta
bliment d'unes normes tecniques molt més actuals, 
molt més adequades als nostres problemes i d'unes tra
mitacions administratives, d'unes regulacions adminis
tratives que siguin més agils i que també suposin una 
més rapida i menys costosa decisió política sobre l'ade
quació o no de les propostes de pla de port esportiu al 
pla aprovat. 

Bé, tot aixo, que són les coincidencies que mante
nim en el nivell de la necessitat i del contingut de la 
planificació de ports esportius a elaborar í a aprovar, 
exigeixen unes mesures cautelars, exigeixen que durant 
el temps de la seva redacció, durant aquest any i cosa 
que pot durar, fins a I'aprovació d'aquest pla i la seva 
vinculació a les decisions de les diferents administra
cions, no hi hagi contradiccions irreversibles, que no 
hagim de lamentar, a posteriori, situacions de desor
dre, com les que venia comentant i que han estat, no 
sempre, pera en massa ocasions, les conseqü{mcies 
d'una política no planificada. 

1 la mesura cautelar que proposa la Moció que aquí 
defens és la d'establir una moratoria, la d'establir una 
pausa a la tramitació, a l'aprovació, a l'autorització de 
nous ports esportius. Per tant, que no s'autoritzin, que 
no s'aprovin nous ports esportius mentre no estigui 
aprovat el Pla Director de Ports Esportius, en fase, 
actualment, d'iniciació. 

No hi ha dubte que aquesta proposta suposa un 
esfon;:, que aquesta Moció, que aquesta decisió sí es 
pren, suposa un cert perjudici per a determinades 
expectatives, per a determinades inversions que es po
dríen, tal vegada, avanc;ar aquests mesos, pero crec que 
la gravetat d'aquest problema, la necessitat d'actuar, 
no tan soIs amb la maxima prudencia, sinó amb la ma
xima seguretat de no incórrer en situacions posterior
ment lamentables, exigeix prendre aquest tipus de me
sura que, per altra part, no suposa, en principi, des
cartar res, simplement suposa, com plantejava, com 
die, una pausa, una aturada, una etapa de reflexió per 
evitar, com succeeix moltes vegades amb els plane
jaments urbanístics, que l'etapa de discussió i d'ela
boració d'un pla no sigui una carrerra desenfrenada 
cap a les concessions, cap als fets consumats, precisa
ment per avanc;ar-se i per sotstreure's de les decisions 
que posteriorment aquest Pla de Ports Esportius pugui 
comportar de positiu i de limitatiu, necessariament. 

Aquesta és la proposta que plantejam avui al Par
lament i aquesta proposta du un complement de tipus, 
de tramitació, i és que si no existeix una Llei aprovada 
pel Parlament, si no existís una Llei aprovada pel Par
lament al moment de l'aprovació per part del Govern 
o quan estigui en condicions de ser aprovat per part del 
Govern el Pla de Ports Esportius, aquest Pla es dugui 
a pronunciament del Parlament per al seu coneixement 
i perque hi pugui fixar les seves altenlatives i les seves 
cons ideracions complemenUtries. 

Res més, moltes gracies. 

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

Sr. Conseller d'Ordenació del Territori, té voste la 
paraula. 

Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 

Bien, yo voy a intentar aclarar algunos puntos sobre 
la Moción que presenta el Grupo Socialista, pero so
bre el contenido auténtico de la Moción, y no sobre la 
mayor parte de las explicaciones que nos ha dado el 
Portavoz de dicho Grupo, ya que, una gran parte de su 
intervención la ha destinado a explicarnos o contarnos 
las alabanzas de lo que debe ser un Plan Director de 
Puertos Deportivos en lo que, como él ha dicho, hay 
una absoluta coincidencia, ya que no ha hecho más que 
repetir cuál es el contenido que hemos previsto nos
otros al encargarlo, consecuentemente, en esto, hay 
acuerdo, pero vamos a lo que representa en sí la Mo
ción que presenta el Grupo Socialista. 

Bien, yo tengo que decir que, una vez más, se pone 
de manifiesto la obsesión paralizadora por parte del 
Grupo Socialista, paralizadora de cualquier actividad 
:Y especialmente de cualquier inversión. Igual le da que 
se trate de paralizar carreteras, de paralizar inversio
nes turísticas, de paralizar puertos, cualquier cosa. Y, 
además, con una contradicción más a las que también 
nos tiene acostumbrados el Grupo Socialista, y es que, 
por una parte, dice que apoya la construcción de puer
tos deportivos, que le parece bien, en el debate sobre 
la Interpelación ya salió a colación, cuando yo recordé 
intervenciones de otros destacados miembros del Par
tido, que también él lo había manifestado y que lo 
corroboraba que, efectivamente, que los apoyaba, pero, 
sin embargo luego aparece una paralización. Una para
lización para la que no ha expuesto ninguna razón en 
concreto, como veremos después. Porque una cosa es 
que se proponga la redacción del Plan de Puertos, y 
otra, la paralización que se pide de cualquier trami
tación. 

Y ¿por qué se pide esta paralización? Bueno, pues 
yo creo que en el fondo subyace algo que usted hoy 
no ha mencionado, pero que sí mencionó reiterada
mente en el último debate, que es la oposición al Puer
to de Cala Galiota, y éste ha sido el detonante de la 
petición de la presentación de esta Moción y de la 
presentación de la Interpelación el debate que en su 
,Ja tuvo. Bien, yo creo que si de lo que se trata es de 
que tienen ustedes unas razones muy convincentes para 
oponerse a un puerto determinado, podrían, perfecta
mente, intentar la paralización de este puerto, pero no 
por ello tener que someter a todas las Islas Baleares a 
una paralización como ésta. 

¿Por qué no lo han dicho claramente? No lo sé. 
Puede que sea porque en el fondo son conscientes de 
que el puerto de Cala Galiota está apoyado unánime
mente por su Ayuntamiento, incluidos los Concejales 
socialistas, hay un apoyo unánime de todo el Ayunta
miento al Puerto, puede ser por eso. Puede ser por
que este puerto, esta postura respecto de este puerto 
representa una tremenda contradicción con la postura 
en relación con el Puerto de Ciudaclela, porque no olvi
demos, señores socialistas, que una ele las críticas más 
grandes que le hicieron al Puerto de Cala Galiota, en 
palabras de su Portavoz, aquí, en el último debate, es 
que iba a ocupar una playa, y, sin embargo, no tienen 
ningún inconveniente en proponer en el Plan General 
de Ciudadela, la ubicación de un puerto deportivo sobre 
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la Platja Gran de Cala Degollador, ocupando totalmen
te, no el costado, ocupando literalmente y absoluta
mente toda una playa urbana, situada en el mismísimo 
centro de Ciudadela, la Platja Gran, así se llama el 
puerto, además. 

¿Es por eso que esta contradicción no la quieren 
poner de manifiesto, y para conseguir este efecto, sin 
decirlo, proponen la paralización de todos? Yo no lo 
entiendo, sinceramente, no lo entiendo, pero, en fin, 
quisiera, simplemente, hacer unos comentarios sobre 
cuáles pueden ser las consecuencias de esta Moción, en 
caso de que sea aprobada. 

Consecuencias de tipo jurídico-administrativo, no 
voy a profundizar en el tema jurídico, no es mi mi
,;ión, quisiera recordar, simplemente que la Ley de 
Puertos Deportivos, por la cual nos regimos, establece 
un plazo máximo de seis meses para la resolución de 
los expedientes de puertos deportivos. Y creo que la 
Lev ele Procedimiento Administrativo también tiene al
gll~a disposición o algún artículo que dice que no se 
podrá paralizar la tramitación, no sé si fija plazo o no 
fi.ia plazo, no estoy muy seguro, pero que sí, que no se 
podrá paralizar la tramitación de ningún expediente, 
salvo de que haya motivos muy justificados para ello, 
de los que se deberá dar constancia en el expediente, 
etc., etc. Es decir, que por una vía no nonnativa, COlno 
es una Moción elel Parlamento, se pretende que el Go
bierno incumpla una Ley como es la obligación de tra
mitar los expedientes, claro, me podrá usted elecir, nos
otros no pedimos que 'no los tramite, le pedimos sim
plemente que no los autorice, frente a esto, cabe la so
lución de denegar los expedientes que pueda haber en 
trámite, con lo cual ni incumpHamos la Ley ni incum
plíamos el acuerdo del Parlamcnto, en caso ele ser 
aprobado. Pero claro, la denegación tendrá que estar 
motivada, habrá que dar alguna motivación para esta 
denegación, porque, aunque las conccsiones no vengan 
regladas, las concesiones dc dominio público no ven
gan regladas, como una licencia, de todas fonnas, cual
quier resolución de la Administración, eso es elemental, 
tiene que estar motivada, para que pueda ser recurrida 
cn su caso, y ¿ qué motivación tendríamos que dar para 
eso? 

Bien, parece ser que se basa usted en el paralelis
mo con la Ley del Suelo, en cuanto a la suspensión 
cautelar de licencias, como se hace en la Ley de Suelo. 
Pero bueno, la situación es francamente distinta, pri
mera, la suspensión que se hace de licencias en la Ley 
dcl Suelo, cuando se procede a una revisión de pla
neamicnto, o a una modificación o a una adaptación o 
lo que sea, está regulada por la Ley, precisamente, 
mientras que aquí, la Ley no la regula,. y este Parla
mento podría modificar la Ley de Puertos, lo que pasa 
es que no ha seguido la vía legal, que podría seguirla, 
porque tiene competencia legislativa. Pero esta para
lización sí es legal, en el caso del suelo, porque la re
gula, precisamente, una Ley. 

En segundo lugar, la concesión de licencias es re
glada. Quiere decirse que si no hubiese esta paraliza
ción, forzosamente el Ayuntamiento se vería obligado y 
ele hecho se ve obligado a tener que conceder las li
cencias en contra de las ideas de planeamiento que 
pueda tener, porque resulta que: 'mientras se cumplan 
las condiciones del plancamiento\que esté vigente en 
cada momento, tiene obligación 'el Ayuntamiento de 
conceder las liccncias, es reglado. No es el caso de las 
concesiones. En las concesiones justificadamente pue-

de no otorgarse, y hay un caso reciente, por ejemplo, no 
hace, escasamente, un mes o no creo que haga los dos 
meses, que el Consejo de Gobiemo denegó la cons
trucción de un Puerto Deportivo en Cala Portinatx, por
que entendía que afectaba elementos paisagísticos que 
debían de ser protegidos, había informes y acuerdos 
que así lo proponían, y el proyecto fuc denegado, sin 
necesidad de que hubiera ningún Plan previo de Puer-
tos. \ 

Por otra parte, la suspensión ele licencias tiene un 
plazo limitado, transcurrido este plazo, porque es una 
defensa de los derechos del ciudadano, transcurrido 
este plazo, tiene obligación el Ayuntamiento de resol
ver, mientras que aquí se propone, aunque no se diga 
claramente, una suspensión con carácter ilimitado, y es 
con carácter ilimitado, porque hasta que sea aprobado 
el Plan Especial, que no sabemos cuánto tiempo tarda
rá, un Plan Especial que tendrá que ser debatido en el 
seno elel Parlamento :Y quc, consecuentemente, según el 
acuerdo que haya entre las distintas fuerzas políticas, 
puede retrasarse muchísimo su aprobación. 

Yo no quisiera hacer ninguna comparación, por
que no se trata de hacer comparaciones, pero quisiera 
recordar que una Disposición Transitoria de la Ley de 
Puertos Deportivos del al10 69, establecía que en el 
plazo de un al10 se redactaría un Plan Nacional de 
Pue¡-tos Deportivos, han pasaelo diecisiete al1os, y este 
Plan Nacional no está hecho, si :tquella Ley hubiera su
puesto una suspensión de cualquier posible tramita
ción, hasta que no estuviera desarrollado este Plan en 
estos momentos, no habría en España todavía nin~ún 
puerto deportivo. 

Bien, y un último caso, y permítame que haga la 
corr:paración. Este Plan de Puertos Deportivos, qué yo 
defiendo y que creo que tiene que hacerse, a pesar de 
que muchas Comunidades Autónomas no lo han hecho 
pero ninguna de las que lo han hecho ha aplicado un~ 
suspensión previa de licencias, supongo que por las mis-
1~1~S razones que yo he expuesto, porque no está jus
tlflcada y porque además es presuntamente ilegal esta 
suspensión ele tramitación de otol"!lamiento de conce
siones. Pero es que además, por lo que usted dice, 
cualquiera podría entender que el Plan de Puertos De
portivos va a resolver una problemática que no va a 
resolver, y usted mismo lo ha dicho. El Plan de Puer
tos Deportivos no va a concretar los lugares de ubica
ción de un puerto deportivo ni va a concretar el tamal10 
de estos puertos, ni va a establecer un estudio de di
námica litoral para ver las consecucncias que pueda 
tener una ubicación, va a fijar criterios de carácter ge
neral, va a establecer tramos de costa que deben de 
ser protegidos, va a tratar de establecer cuál es la pre
visible demanda que va a haber, cuál tiene que ser la 
oferta para equilibrar esta demanda, para satisfacer las 
necesidades, etc., etc., eso es lo que va a hacer el Plan 
de Puertos Deportivos, pero lo que no va a hacer es 
establecer ningún estudio de dinámica litoral concreto, 
es decir, que los casos que se puedan haber dado en 
El Arenal o en Can Picafort no estarían contemplados 
en el Plan de Puertos Deportivos y se podrían seguir 
dando exactamente los mismos, a pesar del Plan de 
Puertos Deportivos. Es más, le diré, en el caso de El 
Arenal, este puerto estaba contemplado en un Plan de 
Ordenación, o sea que no se otorgó caprichosamente, 
sino de acuerdo con un Plan de Ordenación en el que, 
evidentemente, no se entraba en los detalles técnicos 
del proyecto, que quizás han sido los que han motivado 
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el que haya creado desequilibrio, si es que ha creado 
desequilibrio en la playa. En el caso de Can Picafort, 
voy a ir más lejos, los últimos estudios han demostrado 
que no ha creado ningún problema en la playa, los pro
blemas en la playa los está creando la toma y desagüe 
de aguas de refrigeración de la Central d'Es Murterar 
de GESA, no los está creando el Puerto Deportivo de 
Can PicafOl-t. Pero, en cualquier caso, le repito que el 
Plan no establecería ningún estudio de dinámica lito
ral, consecuentemente, aunque estuviera el Plan hecho 
no se evitarían estas posibles incorrecciones. ¿ Qué pa
sa? Que tienen que estudiarse en cada uno de los casos 
concretos, tendrán que estudiarse estas medidas caute
lares, y esas medidas se están estudiando en estos mo
mentos y, de hecho, se deniegan puertos deportivos, se 
introducen correcciones, se imp.onen modificaciones, se 
imponen pl-escripciones, elc., etc. Es decir, que esos 
supuestos beneficios que podrían darse con el Plan de 
Puertos Deportivos en lo que usted ha detectado como 
causa fundamental de tenerlo que exigir previamente 
a la concesión de un puerto, no se van a resolver, podrá 
resolver otro tipo de problemas, pero no precisamente 
esos que usted plantea y que son, según sus mismas 
palabras, los que han motivado la presentación de esta 
Moción. 

Otro aspecto negativo de la paralización evidente
mente es que en algunos casos hay auténticamente ne
cesidad, en estos momentos, de construir un puerto, 
porque la demanda ya está presente, las instalaciones 
existentes S011 insuficientes y lo que pasa es que los 
barcos están fondeando encima de la playa, ensucian
do la playa y molestando a los bañistas de la playa y 
creando un claro conflicto, y hay una serie de puntos 
en nuestra costa en los que hay un claro conflicto en 
estos momentos que debe resolverse con un puerto de
portivo, y que no van a ser motivo de ninguna correc
ción por parte del Plan de Puertos Deportivos. 

De modo que estamos consiguiendo unos efectos, 
los negativos, y no estamos consiguiendo ninguno de los 
efectos positivos que, al parecer, podrían obtenerse con 
esta suspensión. 

Yo nada más quisiera hacer una última pincelada, 
un tema que creo que es importante, usted lo ha men
cionado de pasada, pero creo que hay que profundizar 
un poco en él, que es el aspecto económico que re
presenta la construcción de puertos deportivos, desde 
el punto de vista de desarrollo socio-económico, de pues
tos de trabajo, de fomento de actividades, etc., etc. Es 
un hecho que, en estos momentos, hay un auge en la 
constnlcción de puertos deportivos en toda España, en 
todo el Mediterráneo, diría yo, Baleares había conse
guido, en un cierto momento, la primacía, y esto va a 
continuar siendo conflictivo, en comparación con otras 
Comunidades Autónomas, porque está encima la Olim
piada del año 92, los pucrtos deportivos no se constru
yen para la Olimpiada, pero indudablemente, con mo
tivo de la Olimpiada se están reforzando las instalacio
nes náuticas que puedan hacer, que puedan crecer al 
amparo de las Olimpiadas. Está la apertura del canal 
Rhin-Rhódano, para la que todas las zonas mediterrá
neas están preparándose para ver de absorber ese flujo 
de turistas, este flujo de embarcaciones deportivas, de 
turismo, de recreo que van a aparecer en los puertos 
deportivos. ¿Qué va a pasar? Que lógicamente estas po
sibles inversiones que se hagan en la construcción de 
puertos, esta posible afluencia de embarcaciones, esa 
posible afluencia de turismo, va a ser desviado hacia 

otros países o cuando menos, hacia otras Comunidades 
Autónomas. Y hablando de otras Comunidades Autóno
mas, yo quisiera recordar el caso de Andalucía, Comu
nidad Autónoma, cuya Junta está regida por el Partido 
Socialista, y además Andalucía, todos sabemos que es 
la cuna y sustento del socialismo imperante, bien, re
sulta que en Andalucía, la Junta de Andalucía apoya de 
una manera total la construcción de nuevos puertos de
portivos, en Andalucía se está promoviendo en estos 
momentos la construcción de grandes puertos deporti
vos, Banus-2, Benalmádena, Sotogrande, etc., etc. Bien, 
¿ qué va a pasar si aquí se dejan de construir y se van 
a Andalucía? Estoy hablando bajo el punto de vista de 
potenciación de esta oferta. ¿Para quién va a ser bene
ficioso? ¿Va a ser beneficioso esto para Baleares? ¿O 
va a ser beneficioso para Andalucía? ¿ Hay alguna justi
ficación para este tratamiento distinto entre Comunida
des Autónomas? Me pl-egunto yo, :v es la última refle
xión, ¿hay alguna justificación para dar un tratamien
to distinto dentro de nues tra propia Comunidad, por
que no olvidemos que la Moción está hablando de que 
no rueda la Comunidad Autónoma autorizar la construc
ción de nuevos puertos deportivos? Y vamos a deiamos 
de sutiles distinciones entre autorización, con~esión, 
aprobación, etc., yo creo que lo que ustedes quieren 
decir es que no se autorice la construcción de ningún 
puerto deportivo, que no se construya, que no se den los 
pasos necesarios para que se pueda definitivamente 
construir el puerto deportivo pero en lo que es compe
tencia de la Comunidad, no naturalmente en lo que es 
competencia exclusiva del Ministerio de Obras Públicas 
es decir, concretramente, el puerto deportivo del cuaí 
estábamos hablando an tes, que promueve el Ayunta
miento de Ciudadela, ese no podrá ser construido mien
tras dure esta paralización, pero el que sí podrá ser 
autorizado es el que promueve el Ayuntamiento de 
Mahón en la colársega elel Puerto de Mahón, dentro de 
la misma isla. ¿Está justificado que haya esta diferencia 
de tratamiento entre Mahó y Ciudadela, porque en uno 
la competencia es de la Comunidad y en el otro la com
petencia es del Ministerio de Obras Públicas? 

Sras. y Sres. Diputados, ¿creen ustedes que la apro
bación de esta medida es beneficiosa, de verdad, para 
la Comunidad? 

Muchas gracias , Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la pa

raula el Sr. Joan Francesc Triay i Llopis. 

EL SR. TRIAY. LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Bé, el Conseller, el Govern, 

ens ha fet un cant de la no planificació, després d'haver
nos venut la planificació durant dos anys seguits, per
que resulta que és absolutament negatiu esperar la pla
nificació per prendre decisions, a part del cas d'Anda
lusia, que aixo, com vos te sap, els socialistes essent 
d'alla on siguem, resulta que estam obligats a donar su
port a la política andalusa. 

El territori i el paisatge, Sr. Conseller, és molt fa
cil de destruir i és impossible de construir, és impos
sible de produir. Per tant, aixo que voste di u, obses
sió paralitzadora, jo li diria, prudencia, prudencia en 
actuacions irreversibles, pnlc!encia en actuacions de 
fort impacte, prudencia en actuacions de lamentables 
conseqüencies posteriors. 
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Estam a favor deIs ports esportius, ja ho vaig dir 
l'altre dia, pero el Conseller no ho vol, no vol que es
tiguem a favor deIs ports esportius, vol que estiguem 
en contra, nosaltres estam a favor, pero sotmesos, su
peditats a la planificació. L'altre dia se'm va acusar de 
parlar de Cala Galiota, avui de no parlar-ne, no hem 
de parlar de Cala Galiota, Sr. Conseller, hem de par
lar de la política de ports esportius que és el que va
rem quedar l'altre dia que era l'objecte de la Interpel
lació, i d'una mesura del Parlament en relació amb la 
totalitat d'aquesta política. 1 que afectara tots els ports 
esportius, tots els informes, siguin de la competencia 
de la Comunitat o siguin de competencia de l'Estat, 
que la Comunitat Autonoma hagi d'emetre, siguin vin
culants o no, a totes les gestions que el Govern de la 
Comunitat, amb el mandat d'aquest Parlament, si s'a
prava, hagi de fer valer. Per tant, aquí no hi ha cap 
tipus de dis tinció, que el Port de Ciutadella estara sot
mes a les conseqüencies d 'aquest Pla Director de Ports 
Esportius que el Govem ha iniciat? Sense cap dubte, 
és cIaríssim, Ciutadella estara sotmesa a les conseqüen
cies, i precisament, en aquest moment, no esta redac
tat cap projecte, s'esta fent un estudi de possible via
bilitat i d'impacte ambiental, per veure, abans de qual
sevol decisió de projecte si realment aquest port és 
viable, és acceptable, és positiu o no ho és, i sempre 
sotmes al que el Govern decideixi en el Pla, que sera 
vinculant, si aquí hi hagués una excepció per al Port 
de Ciutadella tendria comprensió la crítica del Conse
Her, pero si resulta que esta absolutament implicat com 
qualsevol altre que es pugui promoure la iniciativa pri
vada, no veig jo quin argument en contra d'aquesta 
moratoria su posa el Port de Ciutadella, perque voste 
no desconeix en absolut que es poden avalar i es po
den adduir criteris d'oportunitat per no aprovar un 
port esportiu , aixo és a la Llei, aixo voste ho té a les 
seves mans a l'hora d'ineormar favorablement o de 
prendre les decisions d'autorització en materia de ports 
esportius. 

Altres Comunitats Autonomes, bé, sembla que hi 
ha Comunitats Autonomes que no han pres aquest ti
pus de decisió, n'hi ha d'altres que sí, voste ho sap, el 
Parlament de Catalunya, fa sis anys, per unanimitat, 
dia 15 de maig del 1981, Comunístes, Esquerra Repu
blicana, Centristes, Socialistes, Convergencia i Unió, 
unanimitat, moratoria d'autorització de ports esportius, 
fins l'aprovació del Pla, pero clar, com que ha va fer 
fa sis anys, el Pla ja fa temps que es va aprovar, i la 
moratoria ja va decaure, pero tots els grups, unanime
ment, van estar d'acord a prendre aquesta decisió, dre
tes i esquerres, interes general de la Comunitat. Sem
bla que nosaltres, que hauríem d'anar davant en tots 
aquests temes , que tenim més places de ports espor
tius que grans extensions de tot el litoral de Comuni
tats Autónomes complertes, resulta que nosaltres hem 
d'estar preocupats per prendre una decisió d'aquest 
tipus, hem d'estar preocupats, jo cree que hauríem 
d'estar moIt m és preocupats pel que voste ha conside
rat que és un factor favorable, la pressió de l'Olimpía
da del 92, el canal Rhin-Rhódano, tots aquests elements, 
precisament, tata aquesta pressió que voste considera 
molt positiva per autoritzar parts sense planificació, jo 
trobo que són els arguments rnilxims, degut a aquesta 
pressió, degut a la importancia '~ la nostra oferta, és 
prudent fer una aturada, un any,\ ara que sembla que 
voste no ere u en el seu propi Pla, un any, un any i 
els mesos estrictament necessaris, no donar noves con-

cessions, no autoritzar, no informar favorablement d'a
cord amb les competencies que voste té i d'acord amb 
la voluntat del Parlament, si aquesta així es manifes
ta, per poder, a continuació fer una política de ports 
esportius amb garanties, sense possibilitats d'error, amb 
tots els estudis tecnics, naturalment, que voste ha es
mentat per a cada cas concret, pero una vegada ja eli
minades tota una serie de propostes que ja seran inac
ceptables, perque estaran dins els espais a protegir, 
perqu~ estaran en zones on no és possible, d'acord amb 
la pbnificació que es faci, situar-los. 

Per tant, jo em manten e plenament en aquesta pro
posta, la consider molt positiva, i que d'aItres Comu
nitats, siguin del color que siguin, hem de prendre les 
coses bones quan aquestes s'han feto 

Moltes gracies. 

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

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. Presidente. Muy brevemente. Para dejar las 

cosas en su sitio respecto de cuál ha sido mi interven
ción, si no fuera por esto no contestaría, porque pen
saba que mi única obligación, como representante del 
Gobierno, en este caso, era simplemente dar una expli
cación, una justificación de lo que puede pasar, no in
tervenir en el debate que, en el caso de la Moción, es 
propio de los Grupos ParlamentarÍos y no del Go
bierno. 

No obstante, quiero rechazar dos imputaciones cla
ras que me ha hecho el Portayoz del Partido Socialis
ta. En primer lugar, yo no he dicho no a la planifica
ción, he dicho, sí a la planificación, no a la paraliza
ción, y usted mismo ha dicho a continuación que no 
es necesaria la planificación, la Ley da argumentos su
ficientes para rechazar un puerto cuando se ve que es 
necesario rechazarlo. De hecho, ya le he dicho que 
otros puertos, sin necesidad de la planificación han 
sido rechazados, y algunos puertos, que usted dice que 
no tendrían que haberse hecho porque crean proble
mas, a pesar de la planificación habrían sido autoriza
dos, porque el problema no viene por una faIta de pla
nificación, sino que viene, quizás, por un defectuoso 
estudio de dinámica litoral. En consecuencia, repito, 
no he dicho, no a la planificación, he dicho, sí a la 
planificación, no a la paralización que entiendo que es 
innecesaria. Es decir, sí a la planificación, pero no, 
precisamente, dejar que todo quede pendiente de una 
planificación, eso es una forma, una forma de parali
zar las cosas, el poner por delante, en otros tiempos, 
se decía que cuando se quería paralizar un tema, se' 
nombraba una Comisión para que lo estudiase, hoy en 
día hay quien dice que si se quiere paralizar un tema, 
se propone la redacción de un Plan de Ordenación que 
lo regule. Eso es lo que yo quería decir, sí a la plani
ficación, pero no a la necesidad de paralizarlo. 

En segundo lugar, yo no he dicho que hubiera nin
guna excepción a favor de Ciudadela, al contrario, he 
dicho que había una excepción negativa a favor o en 
contra de Ciudadela, porque el Puerto de Ciudadela no 
puede ser autorizado, mientras que el Puerto de Mahón, 
sí puede ser autorizado. Y la Moción que se presenta 
no habla de los informes que tenemos que hacer, si es 
que tenemos que hacer inrorrnes, habla de autoriz<1cio
nes, y a ése no lo vamos a autorizar porque no es com-
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petencia de la Comunidad Autónoma, no habla de in
formes, habla de autorizar, menos autorizar, lo otro se 
puede hacer, pero si además resulta que ni siquiera lo 
tenemos que informar, esa es la diferencia que hay en
tre Ciudadela y Mah6n, pero es en detrimento de Ciu
dadela, no es una excepción beneficiosa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Esquerra Nacionalista-PSM, Sr. Sebastia Serra 

Busquets té la paraula. -

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. A Es

quen-a Nacionalista-PSM, certament, li va sorprendre 
la Moció que va presentar el Grup Socialista, perque 
evidentment érem perfectament conscients o som per
fectament conscients d'un conjunt de problemes o con
tradiccions que existeixen en aquests moments a les 
IHes Balears i a una epoca, com és I'actual, pre-elec
toral, en definitiva, on existeixen, insistim, una serie 
de contradiccions, una serie de problemes d'ordenació 
del territori, uns de tipus puntual i uns altres de ti
pus estructural. Esquerra Nacionalista esta alarmada 
davant certes informacions que ha rebut deis plans que 
té la Secretaria d'Estat del Turisme respecte de les 
Illes Balears, on indubtablement referint-nos al tema 
de ports esportius ha donat una opinió d'impulsar el 
turisme nautic, i · no ja d'una manera, creim nosaltres, 
ordenada i debatent-ho en aquesta autonomia i cap en
lla, sinó d'una manera molt preocupant per a Esquer-
ra Nacionalista-PSM. . 

Estam terriblement preocupats davant un proble
ma que creim, que creim que és de fons, que creim que 
és estructural, si bé també l'hem de treballar des d'una 
optica puntual. Per a nosaltres, és evident que a finals 
de man; tenim aquesta notícia almenys, l'estudi de via
bilitat del Port Esportiu de Ciutadella pareix que ha 
d'estar acabat. És evident que no només es tracta d'un 
estudi de viabilitat, sinó que es tracta d'alguna cosa 
més, perque quan es fa un estudi de viabilitat, supos 
jo que ja es parlara d'amarraments, etc., com s'ha fet, 
una mica més potser en el cas de Cala Galiota, pero 
que, en definitiva el tema és damunt la taula. 

Estam preocupats, en definitiva, per aquest pro
jecte del Port de Maó, també amb una administració 
socialista, en aquest cas, i amb un Govern Socialista 
a nivel! d'Estat, i, en definitiva, veim que hi ha un 
conjunt de contradiccions davant el tema de ports es
portius, un conjunt de problemes que estan damunt la 
~aula i que, en definitiva, ens tenen, per que no dir-ho, 
esvarats i preocupats. Pero, anem a aprofundir un poc 
més en aquesta problematica estructural que nosaItres 
creim que existeix avui. Nosaltres creim que el tema 
de ports esportius, el tema de construccions urbanes 
dins sol no urbanitzable, el tema de golf, el tema de 
sistema viari a les Illes Balears són els grans temes 
d'una problematica estructura! que nosaltres hagués
sim volgut abordar en aquest Parlament, en aquesta 
Legislatura, i encara recordam el dia en que el Con
seller de Turisme en parlava que s'hauria d'abordar 
globalment la problematica entre tots els Grups Par
lamentaris i discutir-ho, amb tecnics i polítics, i nos
aItres varem agafar l'envit i varem soHicitar, i ha hem 
dit una serie de vegades , que la iniciativa vengué s del 
Govern perque, almenys, avaÍ1<;assim amb el debat par-

, 

lamentari aquesta Legislatura per veure un poc la pro
blematica estructural cap on s'orienta i poder prendre 
postures en conseqüencia. Evidentment, no deim que 
s'hagués pogut arribar a consensos entre tots els Grups, 
perque per a nosaltres, el matís directament i clara
ment proteccionista i conservacionis l3, cel-tament creim 
que no haguéssjm pogul an-ibar a enteses en molts de 
lemes, pero sí que creim que, almenys , baguéssim po
gul, entre tots, debatre la situació global d'on es tro
ben les Illes Balears i cap on, realment, els duim en 
má teria d'ord nació del lerritori j molt Iligada amb el 
sector terciad i, en definitiva, el sector del turisme. 

Per aixo, avui, certament aquest debat creim que 
té una importancia, una importancia grossa, és ver que 
en l'estudi que es proposa que s'ha de fer i amb aques
ta mesura cautelar almenys planificarem una mica, pero 
és ciar, és que planificació n'hi pot haver de bona j 

no de tan bona, planificació n'hi pot baver de .protec
cionista o menys proteccionista, n'hi p t haver impul
sora del turisme nautic o no impulsora del luri me na u
lie, i certa menl en lroba m qLLe dona rem Llport a la 
Moció ocialis la, pero amb uns dubtes de fons sobre 
cerlamenL quin l.ipus cle protecci6 deIs espais nalurals 
j quina política de ports esportius es té, perque , la ve
rilat sigui dita, avui creim que la qües tió de fons , que 
és el nos tre litoral, no s 'ha abordaL en una ptica 
proteccionista, només en una optica estrictament cau
telar. 

Per tant, nosaltres donam suport a aquesta Moció, 
pero manifestam amb tata sinceritaL i amb mol t de 
di gust, en aques t mome·nl, que observa m que certa
ment DO pode J11 parlar que aprovant aquesta Moci6, si 
s'aprova, podrem garantir un protcccionisme i veiro 
que haurem de continuar treballant punt per punt cla
vant cada problema puntual, i ens preocupa un poc que 
aquest debat no sigui una gran pantalla a una epoca 
pre-electoral . 

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

Sr. J eroni Albertí i Picornell. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs . Diputats. Vet aquí 

que avui ens trobam davant una Moció amb posicions 
contraposades per un costat i per l'aItre. Hem assistit 
a un debat entre dos experts, dos enginyers de camins, 
i jo crec que hi hem d'aficar qualque cosa més aquí 
dins que el simple planificar en funció del que el li
toral permet. 1 jo volia fer, en nom del meu Grup, una 
serie de reflexions que vull dir que m'ha ajuda t el 
Portaveu del Grup Socialista, quan ha tret l'exemple 
de la Generalitat, que és quan s'exerceix l'Autonomia. 

El Sr. Conseller ha dit aquí, i jo hi estic d'acord, 
que hi ha una normativa vigent, que és anterior a la 
transferencia de competencies a la nostra Comunitat. 
La nostra Comunitat té I'obligació de , després de l'Es
tatut, hi hagi o no hi hagi legislació vigent, si tenim 
la competencia transferida, defensar les nostres illes, 
defensar el que ens queda de les nos tres illes, i no to
mara que en un camp com aques t, per exemple, deis 
Ports Esportius, es pugui dir d'aquí cleu anys el que 
es diu ara de la balearització famosa de l'oferta hote
lera. 

Si avui poguéssim posar m esures cautelars, segu
rament no haudem arribat a la balearització, el que 
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passa és que hem arribat a ordenar tard, i tenim ja, 
per norma, primer espenyam, llavors ordenam, llavors 
feim una llei per arreglar tot allo que és fora d'orde
nació. La qual cosa vol dir que no importa que orde
nem res, perque en tres fases el que feim és deixar, 
igual com estava abans d'ordenar, tot el que esta fet 
malament. 

Bé, jo vull dir aquí, ido, j em deman a mi i de
man a la Cambra, si el Conseller d'Ordcnació del Ter
ritori ens anuncia fa temps, j ho va usar com a argu
ment l'altre día davant la rnterpeHació del Grup So
cialista, que estan fenl un Pla de litoral o de Ports Es
portius, té sentit que mentre es fa aquest Pla, s'hagin 
de comen9ar a construir, si estas en construcció, seria 
una altra cosa, parts esportius que realment afectaran 
la defensa del nostre paisatge, la defensa del nostre 
litoral? :E'.s que l'oferta de ports esportius es tracta de 
mil cinc-cents ports que creen una problematica tre
menda o es tracta el'una oferta quantiosa quant a in
versió, pero petita quant a gent que la fa, que ens po
dem permetre lranquiHament un any, sen se augmenlar 
l'oferla de ports esportius, sen se que res no sofreixi 
res a les nostres illes. 

Aleshores és qüestió de comenlYar a tenir la pru
dencia suficient per compaginar la defensa de la nos
lra len'a, la defensa del nostre paisatge, que hem de 
transmelre als altres amb el creixement economic que, 
a més, que, a més, que sigui permes sigui convenient 
per a ['economia de les nostres illes, perque també en
trarcm en si o 1;)0 é-s convenient l'economia d'augmen
tar molt els amarraments i els ... eú oferta, si o no, 
c1ins el conjunt, no dins l'oferta d'amarraments, convé 
o no omplir de ports esportius la nostra illa. 

Quan aquí es treu, i cada vegada he de sortir o 
surt amb el maleix argument, que una altra Comuni
tat Autonoma fa una altra cosa, aixo és precisament 
la gran virlut de l'Espanya ele les Autonomies, cada 
Comunitat Autonoma ha de fer el que li convengui fer 
per defensar el que és seu, i per ventura a Andalusia 
és convenient que augmentin l'oferta de ports espor
tius, perque ells creuen que és així. 1 seré més dur, 
si creuen que no és així i l'espenyen, alla ells. Nosal
tres hem de conservar el d'aquí, i si a Andalusia s'e
quivoquen, ells seran els que ho hauran d'arreglar, i 
nosaltres hem de conservar el el'aquí. Perque jo em de
man i surt de la planificació elamunt els planols, quina 
és l'oferta que Mallorca necessita d'amarraments es
portius, de parts esportius? Que hem de fer? Hem d'a
dequar l'oferta a allo que Mallorca creu que li suma
ra en el seu producte turístic, perque la gent vengui a 
invertir aquí, o ens hem de limi tar a les grans deman
des des de fora? Ja esta bé d'usar el Rhin-Rhóelano per 
justificar que hem de fer tota Mallará plena de ports 
esportius. O resultara que quan tenguem ports espor
tius, estarem realment, fins i tot, perjudicant, el ma
teix mercat de ports esportius? El que ens hem de de
manar a Mallorca i a les riles Balears, que són iHes, 
que cerca el que ve aquí amb un iot? No cerca el ma
te ix que a Andalusia. La gent ve aquí amb un iot per 
poder venir, sortir el matí, anar a una caleta, passar 
el di3 i tornar. No és per fer quinze dies d'anar-se'n 
i tornar. Aleshores, si anam lIevant les caletes i anam 
posant ports esportius, aquest "mercat s'acaba, aquest 
mercat s'acaba, i per hivernar, ~t els és anar a An
dalusia com venir aquí. 1 jo sosUmc aquí, en nom del 
meu Grup, que una política de ports esportius, només 
per hivernar als vaixells, no convé a Mallorca. No és 

el que li dóna vida, encara que do ni certa activitat 
economica a un sector determinat. 

El conjunt de la nostra economia passa per mol
tes més coses que pel tema d'un sector, estam en una 
oferta que no podem baixar de 5 milions de visitants, 
aquí, si volem continuar vivint com vivim. 1 és aques
ta la que hem de cuidar, i és una faHacia dir, hem de 
fer un turisme ele qualitat, perque aquí vénen els el'es
pardenya. Aquí ve un turisme de qualitat dins la seva 
categoria, i el que no hem de fer és espenyar una ofer
ta que tenim, que bé ens ha anat quan hem arribat al 
nivell ele renda que tenim, per voler canviar aixo en 
funcions de certs interessos que, en aquests moments, 
crec que no són sempre els interessos de Mallorca. Per
que moltes vegades, aquestes inversions vénen de fora, 
i jo em eleman si no hi ha capital mallorquí per afron
tar aquestes inversions. Aleshores, jo cree que el Pla 
que demanam no és un Pla de litoral, és un pla el'ofer
ta en relació amb la demanda que a nosaltres ens con
vé que tenguem, i no fin s i tot la elemanda que hi ha, 
per ventura satisfer la elemanda que hi ha de ports es
portius és contrari a la nostra oferta, i nosal tres ja 
és hora que agafem les regnes del nostre futur i lla
vors que adequem l'oferta a allo que a nosaltres ens 
convé, perque tenim un nivell de producció i tenim un 
nivell de creació de renda dins el món turístic, que no 
el podem descuidar i res no pot anar contra aquel! que 
nosaltres tenim. 

Per aixo, no és només ordenar el litoral per poeler 
fer ports es portius. És adequar l'oferta de ports es
pcrtius a la que Mallorca necessita i no a la demanda 
que hi pugui haver. Perque tal vegada ens elemanen un 
port esportill, com jo he vist, a ports esportius, per 
dur els vaixells el mes de novembre i endur-se'ls el 
mes d'abril, i a nosaltres no ens interessa aquesta, i 
a ells sí que els interessa. 1 nosaltres, percjue aixo és 
ca nostra hem de saber el que a nosaltres ens inte
ressa. A nosaltres ens interessa el port esportiu que 
ve aquí, que passa una temporada aquí, que gasti di
ners aquí per al seu poder adquisitiu, pero que si li 
llevam l'aHieient que cerca ens quedarem amb ports es
portius, pero ens quedarem sense vaixells. 

Jo cree que aixo és un punt que avui, precisament 
aquí, és bo que hagi sortit, i que no passa res si es
tam un any sense construir ports esportius, és que no 
passa res, és que aquí estam amb les urgencies en fun
ció ele caela día el que esta passant, si és urgent per
que ara acabam la Legislatura, no hi ha res que sigui 
urgent perque acabam la Legislatura. En aquest mo
ment, ens toca, realment, pensar que hem de fer en 
funció ele elues coses importants que nosaltres defen
sam. Primer, assegurar ['atraetiu turístic i part de l'e
con6mic, l'atractiu turístic de la nostra illa perqu8 con
tinuln venint. Segon, assegurar la defensa del nostre 
paisatge, arnés, perque el nostre nivell de benestar, 
també millori. Tercer, no fer una oferta turística seg
mentada, que és que convé a l'oferta turística, en ge
neral el'aquestes ilIes per continuar augmentant el nos
tre nivell de renela, per continuar augmentant el pro
ducte interior brut, en definitiva, perque tots puguem 
anar cada dia a intentar viure un poc millor. 

Per aixo em pareix a mi, i el que passa és que sem
pre, si no ho cleim, pareix que és l'esquerra la defen
sora elel paisatge i el d'aquí, i creim que no és així, 
perque aquí hi ha hagut grups com el nostre, que han 
tengut intervencions decisives en aquestes coses, vo
lem dir aquí que no perque sigui una Moció del Par-
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tit Socialista, creim que és necessari posar, perdonau
me que ho digui així, seny, que no frissem en espe
nyar res, que a espenyar sempre hi som a temps, i són 
paraules del propi Portaveu Socialista, i per desfer el 
que esta malament ja no hi ha res afer. Adequam la 
nostra oferta al que convé a les nos tres i1les, no ade
quam la nostra oferta al que convé al de defora. 

Si em permeteu, si em permeteu, i jo he vis cut els 
moments aquests dins el propi sector hoteler, si quan 
varem comenc;ar l'oferta turística, haguéssim adequat 
aquesta oferta al que a nosaltres ens con venia i no al 
que convenia als tour.s operadors, no hi hauria hagut 
balearització, aquí, doncs, ara han vengut afortunada
ment les coses que nosaItres podem comandar, no fa
cem amb els ports esportius, que també, perque ens 
plegam a les exigencies dels que vénen aquí a treure 
el que poden, pero que no ens estimen, anem en con
tra deIs interessos que perque vivim aquí estimam les 
nostres illes. 

Per aixo, el nostre Partit, el nostre Grup donara 
suport a aquesta Moció, perque creim que un compas 
d'espera ens permetra serenar les idees, ens permetra 
fer una autentica ordenació del conjunt de tot el que 
és l'economía de les nos tres illes. Tenguem en comp
te que ara hi ha un Pla d'Ordenació Turística per un 
costat, farem un Pla d'Ordenació de les Costes, per l'aI
tre, facem un conjunt socio-economic que ens permeti 
assegurar que les nostres illes, a més de gaudir de la 
seva bellesa, nosaltres, els que vivim aquí i els que tre
ballam aquí, cada dia, contribuirem un poc a augrnen-' 
tar el nivell de benestar de tots els que aquí vivim. 

Per aixo, nosaltres, en el sentit d'aquesta morato
ria necessaria fins que hi hagi planificat el que po
dem fer, donarem suport a la Moció del Grup Socia
lista. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. loan Ver

gel' i Pocoví. 

EL SR. VERGER POCOVf: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Ha es

tat interessant escoltar les intervencions deIs diferents 
representants deIs Grups Polítics sobre aquest tema, 
un tema certament difícil i que, no crec jo que en deu 
minuts o en vint minuts en puguem sortir tan facil
ment. Hc sentit arguments en els quals es deia que 
els ports esportius, com han estat els casos de S'Are
nal i de Can Picafort, causaven problemes greus, doncs, 
senyors, si aquests problemes causats per aquests ports 
esportius, eren problemes puntual s d'una mala projec
ció d'aquests projectes, el que s'havia d'haver fet era 
no projectar, no autoritzar aquests projectes i no una 
altra cosa. Hem sentit aquí també que són necessaris 
els ports esportius, amb intervencions d'altres repre
sentants que no ho tenen tan ciar. Bé, pero el que :oí 
és cert és que qualsevol port esportiu, amb un pIa deIs 
ports esportius i instaHacions complementaries redac
tato aquest pla, aquest port esportiu, sempre, més o 
manco el que fara, sempre, sera causar problemes 
d'impacte ambiental i, per consegüent del que es trac
ta aquí és que aquests problemes d'impacte ambiental 
siguin els mínims possibles, i no una aItra cosa. 

Pensam nosaltres que si aquesta Moció, avui. ha
gués vengut aquí, en un sentit de reportar unes mesu
res cautelars, de cara que als futurs ports esportius no 

tenguessin i no creas sin tots aquests impactes ambien
tals negatius que es poden crear, nosaltres li hagués
sim pogut donar suport. Pensam que malgrat la ma
nifestació de nacionalisme o defensa de les nostres 
illes, que tots la tenim, sota un punt de vista diferent, 
aquesta Moció que es presenta avui no és positiva. Nos
altres no li donarem suport, perque, com he dit, creim 
que hagués estat molt més positiu dur una Moció aquí 
i avui, alla on s'haguessin pogut recollir una serie de 
mesures cautelars que obligassin a 1'hora de donar au
toritzacions als nous ports esportius, a tenir-les en 
compte. I no ens ha de preocupar, perque tampoc en 
un any, no tendrem un port esportiu a cada cala, no 
crec que passi aixo, no cree que sigui possible, ni tam
poc crec que sigui ara el moment d'entrar a fer una 
analisi dins un sector economic, com el nautic i el tu
rístic, que realment mereixen, sota el nostre punt de 
vista, una discussió molt més profunda i no la que avui 
ens clu aquí a discutir, com a conseqüencia d'aquesta 
Moció del Partit Socialista. 

Per tant, nosaltres no donarem suport a aquesta 
Moció elel Grup Socialista. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sres. i Srs. Diputats, no havent-hi més interven

cions, passam a la votació del text de la Moció, i de
man a la Cambra: 

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

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

posar drets, per favor? 
Poden seu re, mol tes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 30 vots; en contra, 19; abstencions, cap. 
Queda aprovada la Moció. 

III.-l) 
Punt següent. InterpcHacions. Tractarem la formu

lada pel Gnlp Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, 
amb el núm. 157. Sra. Secretaria, per favor, vol fer lec
tura de la InterpeHació? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
"Sebastia Serra Busquets, Diputat en representa

ció del Grup Esquerra Nacionalista-PSM, fent ús del 
que disposen els articles 149 i següents del Reglament 
del Parlament de les Illes Balears, presenta a la con
sideració de la Mesa del Parlament la següent Inter
peHació. 

InterpeHáció: 
InterpeHam el Govem de la Comunitat Autonoma 

de les Illes Balears respecte de la política que ha duta 
sobre la industriaIització derivada de l'agricultura, ra
maderia i pesca, i conseqüentment de les denomina
cions d'origen». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Per defensar la Moció, té la paraula el Diputat Sr. 

Sebastia Sena i Busqucts. 
Disposa, Sr. Diputat d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. Srs. Diputats. El 
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nostre Grup, diverses vegades, quan s'ha debatut el Pla 
de Reindustrialització, les diverses Lleis de Pressuposts \ 
i els debats de política economica i social que hi ha 
hagut en aquesta Legislatura, sempre hem tengut una 
mateixa orientació, una mateixa convicció respecte que 
a les IHes Balears existeixen quatre mercats importants 
i que existeixen una serie de sectors productius que 
tenen una importancia real i que, en definitiva, si hi 
hagués una política dirigida a aquests sectors, aconse
guiríem que hi pogués haver una industrialització i, en 
definitiva, aconseguiríem un desenvolupament eco no· 
mic i sobretot jo diria que una possibilitat que el seco 
tor agrícola, ramader i de pesca no anas cada dia més 
a la deriva, com hem d'afirmar que va en termes eco
nomics globals. 

Per aixo, hem volgut dur aquesta InterpeHació, per 
comentar i parlar una mica com entenem nosaltres que 
es pot dur una política d'industrialització a partir del 
sector agrícola, ramader i de pesca. Nosaltres ho en
tenem en set gran s eixos, el primer és que a través ele 
l'Administració s'ha d'intentar incentivar els sectors 
agrícoles, ramaders i de pesca, hi ha hagut un cas en 
que sí s'ha fet, el'una manera, entenem nosaltres, sa
tisfactoria, i és en el cas de la Cooperativa Sa Roque
ta de Menorca, que esta en aquests moments en pro
cés de constitució o ja esta constitUIda i comen ¡;:a a 
caminar, pero que de fet pensam que aquest procés 
d'incentivació hauria de ser moIt més majoritari, molt 
més hegemonic. 

En segon lloc, la necessitat d'uns estudis tecnics 
de veure quines són realment les indústries possibles 
que avui existeixen o que no existeixen i amb quin es 
condicions s'han de realitzar, i que aquests estudis, cer
tament alguns existeixen, pero que normalment en 
aquesta línia, tampoc no s'ha treballat gaire. 

En tercer lloc, i d'aixo en pot elonar fe més d'una 
Moció de les presentades per aquest Grup o més d'una 
esmena a la Llei de Pressuposts, es tracta d'incentivar 
el mercat interior i, per que no?, també, la presencia 
als mercats exteriors deIs productes derivats de la nos
tra agricultura, ramaderia i pesca. 

Després hem de parlar també d'una necessitat im
periosa de controls ele qualitat rigorosos sobre tota la 
producció industrial que ja es fa o la que, a través de 
la incentivació, es pugui fer. Entram també a debatre, 
en definitiva, les marques de qualitat o denominacions 
específiques, la nomenclatura que es pot utilitzar és 
molt diversa, la Generalitat de Catalunya n'utilitza una, 
el Ministeri d'Agricultura a nivell d'Estat n'utilitza una 
altra, a nivell deIs pai'sos de la Comunitat Economica 
Europea hi ha diverses nomenclatures al respecte, pero, 
en definitiva, és evident que les marques de qualitat 
o denominacions específiques i, amb coherencia amb el 
que estam dient, els controls ele qualitat rigorosos, són 
precisament una de les garanties que aquest procés 
pugui anar endavant. 

En sise Uoc, la coordinació i l'impuls amb els Con
sells Insulars de tot el que és política en favor ele de
nominacions d'origen, perque ja sabem on es troba la 
competencia estricta de les denominacions d'origen si 
bé hi ha un cert confusionisme al respecte, pero és 
més que evielent que cal una coordina ció i un impuls 
cap als Consells Insulars respect~i. de les denominacions 
d'origen. \ 

1 ja per acabar aquests aspectes estructurals, tam
bé hem de parlar de la necessitat d'impulsar convenis 
amb el Govern de l'Estat Espanyol respecte de poder 

anar endavant amb una política de denominacions d'o
rigen, marques de qualitat o denominacions específi
ques i, en definitiva, anar a potenciar el nostre mer
cat interior com una primera fase i el mercat global 
de l'Estat i del Mercat Comú en una segona fase. Cal 
dir que hi ha hagut un bon exemple, de bona coordi
nació entre Consell de Menorca, Govern de la Comu
nitat i Govern de l'Estat en el cas de la denominació 
d'origen per al formatge de Maó, de Menorca, pero, en 
definitiva, creim que han estat poques les coses que hi 
ha hagudes al respecte i moltes les possibilitats. 

Feta aquesta analisi estructural de com nosaltres 
entenem aquest problema, podem entrar un poc a una 
analisi ja molt concreta de quines són les mancances, 
quines són les possibilitats i quins són, en elefiniti
va, els productes que a curt termini ja en aquests mo
ments podrien veure una intervenció ele l'Administra
ció, una política d'incentivació, una política de control 
de qualitat, etc. 1 ho direm perque creim que és un 
tema que és al carrer, és un tema que ja esta prou 
treballat i que el sector privat esta prou sensibilitzat 
i, a la vegaela, existeix una tradició al respecte. 

Hem de parlar, en primer Uoc, deIs vins, i quan 
parlam de vins, certament coneixem 1110lt bé els es
for~os de gent particular que ha fet productes de qua
litat, també coneixem un poc l'exemple ele Binissalem 
al respecte, a certa qualitat, pero tam bé volclríem re
cordar, Sres. i Srs. Diputats, que en l'exemple deIs 
"ins, és empegueIdor observar com es comercialitza 
dins Mallorca amb tota impunitcct per part de totes les 
institucions, tot un conjunt de vins amb la denomina
ció abstracta de vi de Mallorca, amb un mapa, etc., 
etc., i que si analitzam la seva qualitat i el seu con
tengut real, ens trobam amb fortes decepcions. Per 
tant, una política de vins és basica en aquests mo
ments, necessaria, fins i tot per ajudar al propi sector. 

No parIcm ja de la problemática deIs productes 
derivats de la !let, brossat, quallada, formatge mallor
quí i de Formentera, en aquest cas, d'ovella, fins i tot 
potser ele vaca, i fins al punt que nosaltres creim cla
rament que la denomina ció generica ele formatge arte
sa d'ovella de Mallorca i de Formentera, seria una de 
les possibilitats que existirien a curt termini i que, de 
fet, existeixen, i de cada vegada, i ho hem de recor
dar, hi ha més productes al mercat d'aquests produc
tes derivats de la lIet, fets a Mallorca, pero sense cap 
tipus de control i amb molt poca iniciativa de l'Auto
nomia nostra, del Govern de la Comunitat respecte del 
tema. 

Hem d'entrar a un tercer bloc de productes de pos
sibilitats. 1 és el famós sector deIs embotits, sobretot 
sobrassada i camaiot, sector molt important, sector qu~ 
ha procluIt i proelueix en cleterminats casos qualitat, 
pero sector que necessita d'una reglamentació, si no 
pot ser denominació d'origen per una serie de proble
mes d'origen de certs components deIs productes deIs 
embotits, certament es pot dir que sí poden existir les 
marques de qualitat i els adients controls. 1 Esquerra 
Nacionalista ho ha dit a aquest Parlament repetides 
vegades, no pot ser que certs embotits fabricats a 
aquestes i!les estiguin amb uns límits ele saturació, de 
greix i molts de components no aconselIables i que 
desdiuen de la imatge d'un producte de qualitat, d'un 
producte propi de la nostra Comunitat Autonoma. 

Volem continuar amb un problema cJau, historic, 
ve d'enfora, pero que en aquests moments, pensam que 
també, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia i d'acord 
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amb la Constitució de l'Estat, seria possible intervenir
hi, que és el sector de l'olí que permet perfectament 
el que observam en aquests moments, 

19ualment hem de parlar del torró i, en definitiva, 
deIs productes derivats de l'ametlla, és una altra de les 
possibilitats que malgrat la competencia de l'ametlla 
de Tarragona, de California, etc., certament es pot dir 
que les experiencies que hi ha hagut al respecte han 
estat satisfactories quant a qualitat i el que sí falta és 
una incentivació, un control, una promoció, etc., i per 
que no dir-ho?, uns avantatges economics per tal de po
der abaratar aquest producte artesanal que a Mallorca 
ja existeix i que també a altres illes com Menorca s'hi 
ha treballat bastant. 

També hem de parlar, com no?, de dassiques co
mercialitzacions de productes derivats de l'agricultura, 
com puguin ser tapares, olives, etc., o també, evident
ment, el tema de les confitures, que dóna unes possibi
litats amplíssimes, i basta veure les poques fabriques 
que hi ha, les possibilitats de comen;: que tenen, pero 
sempre amb el mateix, sense una promoció i els con
trols adequats. 

1, per acabar, un deIs temes que tots els bons be
vedors tenim molt dar, i és el tema de les begudes 
alcoholiques, a part del vi, que a les Illes han tengut 
una llarga tradició, pero que, darrerament la qualitat 
esta davallant moltíssim, en base al tipus de comercia
lització que existeix i de concentració de les empreses. 
No hem cl'oblidar que la canya, la cassalla, el ram, el 
palo, el gin mateix i les herbes, en moltes d'oportuni
tats observam que les qualitats han davallat molt i és 
precisament per no actuar un poc en concordan¡;:a amb 
el que proposam. 

Per tant aquesta InterpeHació acaba d'aquesta ma
nera tan senzilla i, a la vegada, potser, una mica festi
va, i és desitjar qualitat, fomentar el mercat interior, 
control s adequats i, en definitiva, en la confiam;a que 
tant els productors com els consumidors, amb una cer
ta política a favor del Govcrn de la Comunitat, es veu
rien autenticament afavorits. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
En nom del Govern, té la paraula el Conseller d'A

gricultura, Sr. J oan Simarro. 
Disposa, Sr. Conseller, d'un terups de quinze mi

nuts. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo cree 

que practicament, sobre aquests set eixos en que es basa 
'. la política que defensa el PSM, quasi podriem coinci

dir practicament en tot. Em demanava a la InterpeHa
ció quina era la política que nosaltres duiem, preci
sament nosaltres, no la que duria el PSM. Bé, aquest 
era el tema de la InterpeHació i aixo li vull contestar, 
intentant lligar tota aquesta conversació que ha man
tengut anteriorment. 

L'exposició de la política d'industrialització de la 
Conselleria la varem exposar pocs mesos després d'ha
ver pres possessió en Comissió, on voxem explicar qui
na era o quina seria, aleshores, la política d'industria
lització de la Conselleria en tot el seu ambit, indos 
peSG1, del qual no n'hem xerrat, pero també en podem 
xerrar. 1 jo li dei a en aquell moment, i repetesc ara, 
que a la nostra Comunitat, desgraciadament, no podem 
xerrar d'una política d'industrialització en lletres ma-

júscules, o sigui, d'unes gran s indústries agranes. 1 
alXO no és possible, xerrar-ne, per una serie de mo
tius concretament que li puc explicar, només en dues 
paraules i els més fonamentals. 

El primer de tots, la indústria agraria necessita uns 
productes específics o especies o varietats que, en ge
neral, i és una desgracia, pero és així en productes 
agricoles, no coincideixen amb les varietats o amb les 
especies que són més aptes per al consum en fresc di
rectament, són uns altres tipus o varietats que s'adap
ten més a la industrialització i que no són coincidents, 
específicament, amb els que es consumeixen directa
ment en frese. 

Després, les indústries el que necessiten és un vo
lum de producció bastant important, perque aquesta 
producció, aquesta indústria sigui rendible i perque es 
pugui concixer aquest proelucte i aquesta marca, cara a 
l'exterior, als distints mercats 

El tercer punt és que necessita la indústria unes 
materies primes barates, perque aquestes materies pri
mes després s'han de transformar i es van cncarint 
aturant tot el procés. Aquestes matcries primes barates, 
normalment, tenen, precisament, per a aquests tipus de 
varietats que són més productives, que no són les ma
teixes que he dit abans, de consum en frese, tenen unes 
altres qualitats, i també perque es cultiven en grans 
superfícies i molt mccanitzac1es, el tipus classic ele 111on
geta, per exemple, són varietats que es recullen i ma
duren totes al mateix temps, i es recullen totes ele cop, 
amb maquines, cosa distinta a les de consum direete, 
fresc. 

Després, necessita també, el producte per a la in
dustrialització, una continui'tat de la producció i un 
temps de treball, del major nombre possible ele die s a 
l'any en la indústria per mantenir aquesta ma d'obra. 
Per tant, necessita que o e1s mateixos productes que 
esta fent tenguin unes diferents produccions en el temps 
o tenguin productes alternatius que es puguin anar in
dustrialitzant, perque si no, aquella indústria, amb tota 
la problematica de la ma d'obra pot durar un parell 
de mesos, un o elos, i aleshores difícilment poelra tenir 
rendibilitat. 

Jo cree que amb aquest punt, queda ben assenyalat 
que la limitació a la nostra Comunitat eI'una gran in
dustrialització, aixo no és possible, no és possible, no 
tan soIs per la superfície que tenim limitada de pro
ducció, sinó també per la diversitat o la diversifica ció de 
les produeeions a eadascuna de les explotacions agra
ries. En conseqüencia, nosaltres, les indústries que hem 
de potenciar són les de petit i mitjan tamany, no podem 
anar a grans indústries, que siguin diversificades i que 
puguin aprofitar tant els excedents de les produccions 
en els moments punta com els productes d'unes quali
tats que no afectin la comercialització en frese. Si po
dem concretar, com voste ha fet ja, en una serie de ti
pus, podríem dir que en les produccions agrícoles, con
eretament amb les indústries horto-frutícoles el que hem 
de potenciar, i s'esta fent, realment, dcsprés li diré el 
nombre d'indústries que hem potenciat, es el deIs eon
gelats, melmelades i «ensaladilles», etc., que aixo són 
importants i tenen un aprofitament practic a la nos
tra Comunitat cap a l'estiu. 

Amb les indústries etnologiques, deis vins, hem d'a
nar al mateix que voste diu, és una potenciació de 
la qualitat, fonamentalment i un tractament tan ho
mogeni C0111 sigui possible per defensar aquesta quali
tat a través o de la denominació d'origen o de les de-
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nominacions específiques. Li puc explicar, li ho expli
caré després, tot el treball que hem fet sobre les 
denominacions específiques, sobre els altres vins, que 
no són els de Binissalem, que aquest segueix el camí 
específic ara, de denominació d'origen, pero que la nor
mativa espanyola, adaptant-se a l'europea ha canviat to
talment, ha estat suprimit, aquests darrers mesos, les 
denominacions específiques per unes denominacions de 
vins de la terra, hem tengut una serie de reunions i 
hem canviat, ara, precisament, tota aquesta normativa, 
i ja hem demanat una denominació específica, vaja, 
de la terra, que es refereix directament al nom de Ma
llorca. Aixo pareix que esta prohibit, perque no poden 
ser subzones, ha de ser una cosa de tipus comarcal, 
pero feim totes aquestes gestions amb aquest sentit per 
defensar aquests vins produi:ts a Mallorca, a Mallorca 
o a Eivissa, en el seu cas. 

Dins les produccions o les indústries de fruits secs, 
logicamenL estam amb les descarcadores d'ametlles, 
amb l'aprofitament cap a torrons, amb trossejats, hem 
fet bastants gestions, i voste sap que fa un parell d'a
nys només es venia I'amctlla, podem dir, a l'engros, a 
Tarragona on es distingia entre ametlla, que es deia 
«cargo» de Mallorca, que era la més xareca, aquesta 
ametlla que té un aprofitament molt important cap a 
la indústria, no per a consum en fresc, sinó com a in
dústria, per les seves característiques organoleptiques, 
s'esta fent ja ametlla trossejada, ametlla en lamina, 
ametlla en puré, etc., i crec que són passes per defen
sar la qualitat de ' la nostra produc;ció. I després la 
garrova, l'únic que esta fet, en aquests moments, és 
el trossejat de la garrova i llevar la lIavor. 

A les produccions ramaderes destaquen un parell 
de tipus d'indústries, les lactees. Les lactees, fonamen
talment ens hem de basar en la millora de qualitat de 
la producció de la lIet, i en la llet que deim del dia, 
que hem intentat potenciar i que s'ha posat i s'ha co
menyat ja a servir. I dins altres productes derivats, 
tenim els formatges. El formatge, sap voste tot l'es
fon; que es fa i la lluita que mantenim, a pesar que 
voste diu que hi ha tan bones relacions entre l'Admi
nistració Central i la denominació d'origen aquí, fa, 
em pareix que tres anys que lluitam en aquest aspec
te i l'estam intentant du endavant. No hem acabat en
cara aquest litigi, hi continuam, precisament em 
pare ix que dema tenim una reunió a Madrid per con
tinuar parlant d'aquests temes, pero que és fonamen
tal el desenvolupament de les denominacions d'origen. 
Respecte deIs formatges de Mallorca no tenen aquesta 
categoria, perque no són uns formatges que puguin ser 
assimilats a la denominació d'origen, pero sí que hi ha 
una lIuita bastant important respect~ de la qualitat en 
aquests moments, amb els que es fan directament a la 
zona de Campos. 

Dins les indústries camiques hem estat protegint, 
després li diré amb quines fórmules, les sales d'apri
mada que són importants per fer separació deIs dis
tints tipus de cam, deIs seus clistints aprofitaments, i 
les fabriques cl'embotits, concretament sobrassada. 
Aquest és un tema a part que té una problematica bas
tant difícil, en el sentit que la indústria d'embotits, 
concretament el tema de la sobrassada i el camaiot, 
botifarrons com \Toste diu, es ptodueix més durant l'e
poca d'hivern, quan, a més, no ili. ha consum o hi ha 
manco consum que en l'estiu de c~rn fresca, la part de 
les canal s del porc que s'apliquen per industrialització 
són distintes de les que s'apliquen per al consum en 

frese, aleshores, poder separar d'aquestes canals una 
part, i l'altra haver-la de congelar per aguantar fins a 
l'estiu, té unes complicacions bastant grosses a efectes 
de comercialització que fan que molts de fabricants 
d'embotits estiguin comprant les parts de canal s que 
només necessita per a la indústria a la península, fora 
de Mallorca. 

Respecte de la indústria pesquera, que és un tema 
que ens ha preocupat bastant, aquí no hi ha un esfor;; 
de pesca real que ens permeti una industrialització de 
la pesca, com al nord d'Espanya o al sud d'Andalusia, 
és impossible pensar en aixo, pero sí que tenim un sec
tor pesquer, concretament el de SERGO, que diuen, que 
és el que pesca alatxa, sorells, etc., que sí que és, pen
tura, el manco rendible de tots, perque no té un apro
fitament economic suficient. EIs preus són molt ba
rats i, a més, no es pot pescar molt, perque si es pes
ca molt, aleshores s'ha de tirar i, realment, molts de 
dies part d'aquest peix va a fabriques de farina per a 
utilització del bestiar i qualque vega da van, fins i tot, 
al cremador de Son Reus. Volíem intentar trobar un 
aprofitament per a aquesls tipus de peixos, i varem 
pensar que podrien tenir utilització a les pastes i els 
fumats. En aquest sentit, varem voler muntar, de tot 
d'una, una fabrica pilot per fer aquestes pastes i fu
mats, i ens varem trobar, quan varem tractar de les 
ajudes per poder-la muntar i de la tecnologia, que feien 
falta, primer, uns estudis previs, perque poder fer 
la pasta o el fumat depen de la qualitat de greix que 
té el peix, i aquest greix no és constant durant tot l'a
ny, per tant, s'havien de fer uns estudis previs sobre 
el rendiment de pesca de les distintes especies, voga, 
sorell, sardina, etc., a veure quin rendiment podien 
ten ir de pesca, a veure quin volum podien pescar sen
se afectar els stocks. Després havíem de veure quin es 
temporades eren les més interessants per poder fer les 
pastes o els fumats, i després havíem de [er un estu
di de mercat per a l'extorsió. En aixo, varem subscriu
re un conveni entre la Universitat Balear, l'lnstitut d'In
vestigacions Científiques, l'lnstitut del Frec i l'Institut 
Oceanografic, aquest estudi, en proves, s'ha de fer du
rant tot l'any, s'esta fent durant dos anys seguits i en
guany ens donaran els resultats. Pareix, com a primera 
aproximació que les vogues, que era un peix molt 
poc aprofitat, té molt bona sortida com a pastes, 
i el sorell, com a peix fumat, també pot tenir molt 
d'interes. Immediatament, tenim la promesa de finan
<;ament, tant per I'Administració Central com per la 
banda de BrusseHes, Mercat Comú, de finanyament per 
fer aquesta estació. 

Aquesta és una idea un poc general sobre la polí
tica que hem anat seguint, li es tic explicant un poc 
amb detall, respecte de la industrialització agraria i 
les pegues i les dificultats en que cns hem trobat. 

Sens cap dubte, una de les formes més importants 
per a la industrialització és la qualitat, i en aixo es
tam totalment d'acord, i una forma de protegir aques
ta qualitat o de elefensar i garantir aquesta qualitat sún 
les denominacions eI'origen. I a aquestes ens hi hem 
volcat, i ens hi hem volcat, i li puc dir que hem tre
ballat en tres punts que creim que són els [onamen
tals: amb els formatges, amb els vins i amb les sobras
sades. Amb els formatgcs i amb cls vins, les coses van 
en marxa, van en marxa, amb les dificultats propies, 
pero que ja hi ha un sentiment i hi ha una organitza
ció que comenya ¡que comen ya a funcionar. En can
vi, amb la sobrassada, li he de dir que hem fracassat 
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totalment, i hem fracassat totalment perque, la deno
minació d'origen exigeix una qüestió previa que és que 
els mateixos interessats vulguin constituir-se en deno
mina ció d'origen, un grup de persones que volen fer 
aquest producte de qualitat, i aquest producte de qua
litat ha de ten ir, a més, una inspecció i de tenir 
un control, que tots els productes que es fabriquin reu
neixin aquestes condicions, tant pels aditaments que 
s'hi posen com per la forma d'elaboració, i aixo, des
graciadament, li puc dir que els mateixos industrials 
no volen ser sotmesos a aquest tipus d'inspeccions, in
dependentment que aquestes inspeccions miri el que li 
dic, no han de ser de l'Estat, han de ser una assumpció 
d'ells mateixos, d'aquesta disciplina, que és l'impor
tant perque funcioni, i en aquest sector, concreta
ment, deIs embotits, encara, no ho hem pogut aconse
guir. S'han donat passes importants des de quatre anys 
a ara, ara ja en comencen a xerrar amb interes, pero 
si jo li llegís les primeres propostes que varen fer, 
vaja, es posaría les mans al cap. A més, com és logic, 
aixo requereix una despesa, i aquesta despesa s'ha de 
finan¡;ar per clls mateixos a través e1'etiquetes, en fi, 
de la propaganela, etc. 

Vol dir que crec que li he fet un esbás de quina 
ha estat la política, quines han estat les nostres ac
tuacions i que és el que hem estat intentant fer. 

El que em diu voste al punt primer, incentivar els 
sectors agraris, així com hem fet amb Sa Roqu e ta, jo 
n'hi podria dir molts més, en aquest moment, ql,lan ' 
voste ha dit aixo, em sonava Es Caragol, Ramaders 
Agrupats, etc., etc., ho hem estat impulsant i ho con
tinuam impulsant i ho volem fer, pero sempre amb 
una teoria, e1'ajudar quí vulgui ser ajuelat, que aíxo és 
important. I després, en un altre sentit, que aquesta 
inversiá que es faci sigui rendible. A mi em preocupa 
molt, molt, molt que hi hagi cooperatives que perque 
tengUin una subvenciá que sigui el 20 o el 30 %, es 
llancin a fer unes inversions que han de ser comple
tades per ells en un 70 o un 80 %, són diners que hi 
han de posar, si aquesta inversió després no és ren
dible, l'únic que hem fet és ajudar a enfonsar aquesta 
cooperativa o a aquesta ... , i aixo és una cosa que em 
preocupa terriblement, si no hi ha una voluntat de fer 
el que s'hagi de fer, la inversiá respecte de la indús
tria o respecte de la comercialització, ben feta i amb 
un estudi previ que aixo pot ser rendible i que tots els 
socis hi vulguin dur les primeres qualitats, no les dar
reres, i les primeres vendre-les directament al millor 
postal', sinó tota la qualitat de la cooperativa, alesho
res estam disposats a ajudar-los i a volcar-nos en eIls, 
i en aquest sentit els estam exigint. 

D'estudis tecnics, li he estat explicant una serie 
d'estudis tecnics, vol dir que logicament hem estat fent 
aixo. 

Incentivar el mercat interior i exterior, jo crec que 
en aquest moment, incentivar-lo, no fa falta, perque el 
que fa [alta és tenir més produccions, tot el que s'es
ta produint, s'esta consumint i no s'esta venent ma
lament, aquests dies precisamcnt hi ha reunions, hi ha, 
voste sap que hi ha un problema amb la llet de cabra, 
i estam intentant trobar unes solucions, bé, la lIet, els 
[ormatges es venen i amb competencies no hi ha pro
blemes. Vol dir que les nostres produccions sí que es 
venen, no fa falta incentivar aixo, el que fa falta és 
incentivar que es facin més produccions i més control 
i més qualitat. 

Acabo, Sr. President, si em permet un momento La 
protecció, ja li he dit el que hi havia, el control de 
qualitat li he explicat i la coordinació, cree que amb 
aixo els Consells Insulars poden estar ben conven<;uts 
que hem dut una política de coordinació efectiva res
pecte, concretament, a denominacions d'origen, i res
pecte de tata la protecció a cooperatives i apetites in
dústries. Jo li diré més, jo ten e la meya idea i l'he 
duta a la practica fins ara, que els responsables de les 
denominacions d'origen no sigui l'Administració, siguin 
ells mateixos, i siguin ells mateixos els que determinin 
com han de funcionar i que vagin endavant, nosaltres 
només volem tenir un representant perque es complei
xi la normativa oficial. 

I res més, de moment, em parcix que li he donat 
una explicació de quina era la política que nosaltres 
hem duta i he intentat contestar-li a les seves pregun
tes . 

. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT (SR. AGUILó FUSTER): 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Per replicar, té la paraula el Sr. Sebastia Sena. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé la InterpeHació ha es

tat tan concreta com hem sabut, i crec que la respos
ta també, és a dir, jo crec que, en fi, hem tengut un 
debat franc i bastant concret. 

Nosaltres., Sr. Simarro, no dubtam de la línía de 
feina que s'ha duta, i sabem que hi ha hagut moltes 
reunions i també sabem que el mercat interior és ri
quíssim, és a dir, que quan hi ha un bon formatge 
d'ovella d'un pages que encara en faci, l'hi prenen de 
les mans, aixo és evidentíssim, aixo ho sabem i, a més, 
sabem que qui en vulgui, la gent més urbana, ja no el 
coneix, i qui en vol, si no sap anar-lo a cercar, no en 
troba, aixo és evident. Ara, sí que nosaltres parlam, en 
aquests moments, des d'una óptica del carrer, des 
d'una optica de la percepció ciutadana del tema que 
plantejam, i ara parlo un poc genericament. 1 valgui 
ara l'exemple televisiu, posarem l'exemple televisiu de 
la televisiá aquesta de Barcelona, de Catalunya, quan 
ens surt la TV3 amb aquestes marques de qualitat o el 
que se li vulgui dir que la Generalitat ha creat o ha 
impulsat, jo cree que els ciutadans, en aquest cas de 
Catalunya, igual passaria amb els ciutadans de Formen
tera, Eivissa, Menorca i Mallorca, que si es trobassin 
amb campanyes d'aquest tipus, també s'animarien a 
cercar més el producte i el productor, si sabés que hi 
ha uns serveis d'inspecciá, si sabés que hi ha uns ser
veis d'inspecc,iá i al mateix temps si sabés que hi ha 
una promoció i hi ha, fins i tot, per que no dir-ho?, 
unes línies de credit com puguin ser les que hi ha des
tinades a altres sectors economics, molt puntuals per 
a aquest tipus de cooperativisme, etc., o empresa 
privada directament, nosaltres creim que hi hauria una 
mica més de possibilitats que tot el que estam comen
tant funcionas . En aquest sentit, és cIar, el tema no 
és només de la Conselleria d'Agricultura, també hem 
de parlar de Consellcria de Sanitat i Consum, que té, 
en definitiva, la inspecció a les seves mans de molts de 
productes, i també hem ele parlar, evidentment, de la 
Conselleria d'lndústria, és a dir, que estam parlant un 
poc el'un marc interdepartamental dins l'Administra
ciá. I nosaItres, la verilat, és que voldríem acabar la 
Legislatura on, respecte a aquest tema, que no dub-

== 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 87 / 11 de mar<; del 1987 2569 

tam que s'ha treballat, sí hí hagués una mica més de 
percepció ciutadana, jo estÍC convenc;ut que aquells mi
lions que es gastaren, í no eren massa, amb la promo
ció de la llet fresca mallorquina, varen donar resultat, 
n'estic conven<;ut, no sé si m'equivoc massa, pero jo 
anant pels mercats grossos i petits certament he vist 
que hi ha hagut una demanda superior a la llet fres
ca a partir d'un cert moment, i aixo ho poden acredi
tar certs industrials, que també és de lamentar que no 
hi hagi estadístiques fiables enlloc sobre aquestes coses, 
aquesta també és una altra qüestió, que cercam esta
dístiques i ens diuen, no, és que Hisenda pot interve
nir i, en conseqüencia, no en feim. Bé, nosaltres ha res
pectam, perque el d'Hisenda no agrada a rtingll, supos, 
pe ro, en del'iniliva, també hCI11 de ser sincers i c1ars, 
aquí, a l debul polític. Al shores, la verital sigui dita, 
és que tat el que Ilos. ltres dejrn en aque t entit. creim 
qu > li fa falta , n Ilomé aquesta línia el lreball que 
~'l,a exposat i alu-es vegade n'havíem parlat, Si116 la 
línia molt concreta d'aquesta percepció ciutadana i deis 
controls. 

1 voldríem insistir molt en els temes que hem co
mentat, per exemple, de begueles, exemples deIs ma
teixos embotits, molt bé ho ha dit el Sr. Conseller, és 
el sector que no ha vol, clar, com que els sectors van 
bé, no ho volem, pero es que a aquest sector se l'hau
ria el'avisar, se l'hauría de controlar l11ínil11al11ent per 
tal que no hi hagi en absolut una perdua de prestigi 
en aquest tipus de productes, jo cree que els fabricants 
ho entendrien també perfectament, i hem de coincidir 
que hi ha bons fabricants i no tan bons fabricants, 
aixo és més que evident. 

Per tant, nosaltres creim que acabant la Legisla
tura seria bo que hi hagués un intent de percepció ciu
tadana i, per exemple, a Menorca, aquest mateix escu
tet que han posat als productes ele Menorca, que aixo 
es veu als mercats de Maó, Ciutadella, etc., que un tro
ba producte de Menorca, aixo ja anima la percepció 
ciutaelana si evidentment té darrera un cert control i 
una promoció adequaela. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT (SR. AGUILú FUSTER): 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. 

Conseller, Sr. J oan Simarro. 

EL SR. SlMARRO MARQUES: 
Moltes gracies, Sr. Presielent. Respecte ele la pro

paganda, jo em pareix que li he elit abans que sí, que 
jo cree que és important, és fonamental, per poder 
venelre, si no hi ha propaganda no es ven. Pero també 
el que fa falta que hi hagi són productes. Jo cree que 
s'han fet, i qualque vegada he mirat qualque cosa ele 
tipus comercial, i resulta que s'ha comeil{;:at a fer una 
propaganda televisiva abans de treure el producte, bé, 
quan han tret el producte ja ha estat negatiu, perque 
la gent ha tengut una demanda tan gran i no l'ha tro
bat al mercat, que després ja la gent ho ha abandonat. 
Vol elir que ha el'anar junt amb unes possibilitats el'ex.
pansió i al moment que Pllguin tenir material per ven
dre. 

El tema ele les inspeceions va lligat un poc amb la 
qüestió de la qualitat. Jo no s~~si sabra que per fer 
qllalsevol embotit o qualsevol prQducte, s'ha el'anar a 
registrar la fórmula a Sanitat, cOl~cretament lli ha un 
registre on s'ha de dir que té un tant per cent de greix, 
Un tant per cent de magre, tants d'ingredients, tanta 

de sal, etc., etc., jo li puc dir que em pareix que n'hi 
havia una, que cm pareix que era sobrassada, que la 
varen registrar només amb un 2 % de magre, vaja, de 
carn, la resta era greix i d'altres productes. Pero és 
que el problema de la denominació de la sobrassada 
és un tema que hem tractat ja molt, tant en la fabri
cació com a nivell nacional, amb FORPA, etc., etc., que 
el que fa falta, primer de tot, és definir que és sobras
sada, o sigui, donar l'etiqueta a la normalització, pro
ducte sobrassada, que éso Mentrestant qualsevol fabri
cant pot posar sobrassada al que sigui, rerque no esta 
definida oficialment, que és el primer que demanam. I 
aquest és un dels problemes que hi ha de no poder 
controlar una qualitat homogenia, perque voste ja sap 
que a més de la sobrassada, a la pagesia hi ha molts 
de tipus ele sobrassada, no hi ha cap finca que la faci 
igual, uns hi posen més magre í els altres, més greix. 

La percepció ciutadana és important, pero per po
der-los fer, aquests productes han d'estar identificats 
i han el'estar ielcntificats amb un segell o amb una 
marca, i jo sempre m'he negat a posar un segell o una 
marca si no he pogut controlar aquell producte. S'han 
fet, jo Ji puc clir que s'han fet, i no tant soIs jo essent 
Conseller, sinó abans, amb els pollastres mallorquins, i 
s'ha posat una bandereta i es va seguir, ho sé perque 
es va comenc;ar a fomentar a través de la llotja, crec 
que és bo, pero si no es pot controlar, és un mal as
sumpte, i el que necessitam primer ele tot, abans ele 
poder fer aixo, és que ells mateixos es vulguin sotme
tre a aquest control i per pocttT-se sotmetre a aquest 
control, el que fa falta, primer ele tot, és crear un 
ambient, que ells mateixos vegin els avantatges que 
aixo pot suposar, i aquesta feina és la que feim. 

EL SR. PRESIDENT (SR. AGUlLú FUSTER): 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Passarem a la fixació de posicions. 
Grups que volen fixar la seva posició? 
Grup Socialista. Té la paraula el Sr. Josep Alfonso 

Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VlLLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Nosaltres 

creiem que havíem d'escoltar i fixar les posicions en 
una lnterpeHació sobre política referida a inelústries 
agraries o a inclústries elerivades de l'agricu] tura, i tro
bavem que el tema era important perque va ser un tema 
que varem deixar un poc pendent a la famosa discus
sió del Pla de Reinclustrialització, va quedar a l'aire, 
no en varem parlar, a fons perque no se'n parla
va en el Pla, i havícm vist l'ocasió, creiem que hi hau
ria l'ocasió, amb una idea bona elel Grup d'Esquerra 
Nacionalista, de discutir-ho. Pero la veritat és que ens 
hem dut una sorpresa, perque ens ha paregut o hem 
entes que es proelul3 aquí una especie de dialeg entre 
el representant el'Esquerra Nacionalista i el Conseller, 
un dialeg instructiu, de ver, de com funcionava una 
sobrassac\a, si tenia molt ele greix o no, pero realment, 
realment, de política industrial, segons la nostra opi
nió, no n'hem vista gens ni mica, pero gens ni mica. 

l, bé, intervenir en un tema en el qual no estavem 
preparats, perqw~ per a aquesta conversCl no estavem 
preparats, ens resulta un poe difícil, ele totes maneres 
intentarem, si ens ho permelen, entrar dins el que nos
altres creim que és política inelustrial, tal vegada nos
aItres estam totalment equivocats, jo voldria, crec que 
no, pero tal vegada estam equivocats. 
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El tema de la InterpeHació, ho he dit de tot d'una 
creim que és important, estam parlant d'un sector eco
nomic, si li deim un sector economic industrial, impor
tant a aquestes illes. És un sector que l'any 1981 ocu
pava 5.036 treballadors, que l'any 1985 ocupava 4.981 
treballadors, el 82, 5.260, etc., i que pel que veim, des 
del 82, perd a poc a poquet lIocs de feina. Per tant, ja 
tenim un primer problema que comenc;a a preocupar, 
encara que siguin 200 quasi 300 treballadors perduts en 
tres anys, pero que comenc;a a preocupar, un sector 
important. Per aItra part, és un sector que és el que 
produeix major valor afcgit brut de tots els sectors 
industrials de l'illa, i estic parlant de sectors indus
trials de l'illa. Un sector que l'any 83 produeix 16.000 
mihons de valor afegit amb 5.232 treballadors, no és 
una broma, esta en un 60 % q1.1ant a valor afegit bIut 
a la mitjana deis sectors industrials. Bé, que és el que 
ha fet el Govern de cara a aquest sector? A mi el Con
seller no m'ha convenc;ut, obviament, quan m'ha dit, 
m'ha xerrat de cert tipus d'actuaciOlls en qualitat i de 
l'enfarinoat de certs productes de pesca, la veritat és 
que crec que amb aixo no crec que duguin una política. 
Cap on anam? La política global dins el sector agro
ahmentari deis derivats cl'agricultura ele la ConselIeria 
d'Agricultura i de la Conselleria d'Indústria, no és no
més responsabilitat d'una Conselleria, és responsabilitat 
elel Govern. No ho sabem. En aquests moments, i m'a
gradaria que ens ho explicassin, nosaltres detectam dins 
aquests sectors i tots els estudis economics que fan o 
detecten que hi ha problemes greus, i jo els demanaré 
i elemanaré si s'han fet coses respecte d'aquests proble
mes. Hi ha unes fortes rigideses per anar cap a un 
tema que varem discutir també al Programa de Rein
dustrialització, que és a la substitució d'importacions. 
Hi ha dificultats serioses per aconseguir, dins les nos
tres illes , substituir importacions. Hi ha una carencia 
grossa dins el Govern ele la Comunitat Autonoma, i 
aixo és important a molts el'efectes, per a una gestió 
adequada deIs recursos hidraulics o hídrics, no hi ha 
una gestió en aquest aspecte, ho hem discutit aquí mol
tes vega des , no es té cIar o es té massa cIar, no ho sé, 
pero no hi ha gestió respecte d'aquests recursos. Els 
fabricants o els possibles inversors, els empresaris, en 
una parauJa, tenen encara avui, al mes de marc;, un 
grau elevat d'incertesa sobre les conseqüencies del Mer
cat Comú, i no en el tema d'Indústria, pero sí direc
tament relacionat, ho hem vist aquests clies. Que ha 
passat en e l moment que s'han posat quotes ele llet al 
Mercat Comú? Que ha agafat de sorpresa. Com pot 
agafar aixo de sorpresa? Com podia agafar a 1987 aguest 
tema de sorpresa? Que és que ha passat? No hi ha 
hagut informació o és que en un any han nascut mol
tes ,'aques? Pergue, bé, aquest és un tema, i és un exem
pIe, i jo no vul! posar exemples petits, encara que im
portants, pero el que passaria amb el Mercat Comú, el 
que passara amb aquestes indústri es en dos, tres, qua
tre anys en el Mercat Comú, o els empresaris no ho 
saben o no se 'ls ha informat suficientment o no han 
rebut aquesta informació, encara que se'ls ha informat, 
pero el cert és que aquest grau d'incertesa hi éso 

Per tant, en aquests temes i en molts altres, que 
són de política industrial, que no són temes petits, i 
ele política industrial és evidentment el tema que han 
plantejat de qualitat deis productes, és evident, pero 
no de qualitat el'un tema determinat, sinó del con
junt ele la qualitat deIs nos tres productes. 1 de po
lítica de comercialització o cl'indústría derivada és el 

problema de la pesta deis porcs, aixo també és un 
problema de política, cap on s'envesteix aguest tema? 

De tot aixó, encara, avui no n'hi hem sentit parlar, 
i a mi m'agradaria sentir-ne parlar. 

Senyors del Govern, si no ens expliquen, si no ens 
expliquen quin tipus de política globalitzada han fet, 
jo creuré que tenen polítiques puntuals o actuacions 
puntuals que es poden discutir amb una xerrada de 
cafe aquí, pero que no tenen una política industrial 
quant a indústries derivades de l'agricultura. 

Gracies. 

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

IV.-l ) 
Passam al punt scgüent de l'Ordre del Dia, que és 

el relatíu a les Proposicions no ele LIei . La primera 
la formula el Grup Parlamentari Esquerra Nacionalis
ta-PSM. 

Per defensar la Proposició no ele Llei, té la parau
la el Diputat Joan Francesc López i Casasnovas. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. L6PEZ CASASNOVAS: 
Gracies. Sres. i Srs. Diputats. Aquesta Proposició 

no de Llei té un caracter absolutament positiu i respon 
a l'interes i a la sensibilitat que tots els Grups hauríem 
de tenir respecte ele la problematica que aquí es plan
teja. El Govcrn de les Illes Balem-s, a través ele !'Ins
titut Balear d'Estadística, va donar suport a !'Institut 
Nacional d'Estadística al procés d'elaborar el Padró 
Municipal d'Habitants. Un deis punts que s'hi van afeo 
gir, a proposta elel Govern mateix i a instancia elels 
Consells Insulars, era referent a coneixer el nombre de 
ciutadans de les Illes que tcnen el catala, el castella 
o d'altres idiomes com a !lengua habitual i també de
terminar el grau de coneixement del catala escrit entre 
la població insular. Pero, a la publicació de l'aval1!; 
de resultats provisionals, sobre el Padró d'Habitatge 
del 1986, no apareix cap referencia a aquest punt es
mentat, i aquestes dades estimam que són fonamentals 
per planificar una política lingüística seriosa a totes 
les Illes Balears. 

La importancia deIs estuelis de socio lingüística dins 
l'area catalana es veu en el conjunt de treballs lin
güístics i en la publicació de més de 400 títols entre 
\libres, articles i opuscles des de l'any 1960 fins al 79, 
i d'aleshores en~a les institucions han estat actives en 
aguesta tenútica. Indubtablement, l'existencia d'un con
fli cte lingüístic real ha afavorit la realització d'estudis 
empírics, entre ells, enquestes sociolingüístiques, en la 
mesura que és incontestable que la millor manera el'en
frontar una realitat és coneixer-la, tant si del coneixe
ment en resulta una confirmació o una negació total 
o parcial ele les hipotesis inicialment plantejades. Pero 
aquí elins s'ha dit tantes vegades que no es planifica, 
en absolut, cap tipus d'activitat governamental, que jo 
he ele creure que tampoc, per tant, no es vol planificar 
dins la política lingüística. Sera per manca de sensi
biJitat en el tema? No ho "ull creure, encara que seria 
constatable amb altres fets. Per que no es treuen els 
resultats? Potser perque aquests resultats conf'innarien 
una realitat que altres enquestes .ia realitzades donen, 
que sociologicament, les IlIes Balears tenim una !len
gua i que aquesta !lengua no esta, malgrat totes les 
Ileis, els decrets i les disposicions, al nivell que li per-
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toca, quant a l'actuació pública, l'actuació política que 
cal emprendre per normalitzar-la, aquest estudi no cos
ta res o costara molt poc de fer. Aquest Diputat que 
els parla ho ha fet personalment en el cas d'un mu
nicipi, he tingut la curiositat d'atracar-me als resultats 
del Cens del Padró d'Habitatge, i no només les xifres 
de gent que entén el catala o no l'entén, l'entén i el 
llegeix, el sap parlar, el sap parlar i llegir, el sap par
lar, llegir i escriure, són resultats d'interes per plani
ficar una política, sinó que també he vist que el tema 
de l'educació d'adults, el tema deIs cursos d'alfabe
tització d'adults poden rebre sorpreses importants res
pecte deIs estudis elaborats anteriorment, en funció del 
Padró d'Habitatge de l'any 1981. Aquí els oferesc, en
cara que no em vulguin escoltar, una font de feina, una 
font d'intervenció política absolutament necessaria. Es 
podrien endur la satisfacció de veure que els a110ts 
ele les Illes Balears comencen a ser molts ja els que 
diuen saber parlar, llegir i escriure la propia llenglla, 
sapiguen que en els estudis que jo he realitzat, evi
dentment, sectorials, em dóna ja un índex important a 
una població on l'ensenyament en catala ja comen¡;a a 
funcionar bé, com és el cas de Ciutadella, el 29 % diuen 
ja saber llegir, escriure i evidentment parlar la própia 
!lengua; pero no hem de ser triomfalistes, perque vosU~s 
han de saber també que malgrat ho diguin, la realitat 
sociologica és molt altra, que encara que sapiguen es
criure la propia llengua, no la fan servir, l'ús encara 
pateix deIs defectes de la diglossia. I no m'estendré 
més en consideració a la necessitat que tots hauríem 
de veure que aquests temes no fossin necessariament 
duts a aquest Parlament, perque el Govem ja fos sen
sible a tot aixo, jo crec que, com que no costa res, real
ment, impulsar aquest coneixement, que ja esta infor
matitzat i recollit, el que pregaríem és que es fes pú
blic, com més prest millor, i, en aquest sentit, va la 
nostra proposta. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mo[tes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Grup Regionalista de les Illes. La Sra. M.a Antonia 

Munar, té la paraula. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Una vegada més, 

Esquerra Nacionalista fa, quasi més que ús, abús, del 
tema de la llengua i ens torna a fer una altra Propo
sició no de Llei demanant que el Govern de la Comu
nitat Autonoma doni a coneixer els resultats provisio
nals sobre l'ús i el coneixement de la llengua catalana 
entre els habitants de les Illes Balears. I quasi bé a la 
mateixa Exposició de Motius es contradiu perque ma
nifesta que és el propi Govern qui ha incIos, qui ha 
decidit afegir una pregunta, per tal de donar a conei
xer quin és l'ús del catala o d'altres idiomes, el cas
tella, també, dins aquests habitants de la nostra illa, 
i quin és el grau del coneixement del catala escrit. És 
logic doncs pensar que si el mateix Govern ha afegit 
aquesta pregunta és perquc vol saber quin és l'ús d'a
questa llengua. Ara bé, jo no créc que sigui ni positiu, 
com vos tes diuen donar-los a cÓneixer i crec que, a 
més, si no s'han donat a coneixe;' i crec que, a més, 
si no s'han donat a coneixer en aquest moment, és per
que encara no es tenien. 

Jo estic en contra, potser, fins i tot, que sigui po
sitiu que es donin -a coneixer aquests resultats, i el 
motiu és un. Es tractava de fer un Padró d'Habitants i 
es demanava, a través d'uns fulls que es repartien pels 
domicilis i que havia de contestar el ciutada, quin era 
el coneixement de la !lengua de la CAIB, jo dubto molt 
que si sortim al carrer i demanem que és la CAIB 
se sapiga, en primer 11oc. I després es demanava, a 
diferents apartats, i tenint en compte que primer es 
parlava de la llengua, femení, i després es deia, en di
r.~rents apartats, «no l'entén», crec que no sabien real
menl ele que els parlaven, perque la !lengua és femení 
i «no l'entén» és mascuIí, es referien a l'idioma, jo su
pos que és que no es volia dir el catala, pero la gent 
havia d'entendre que era l'idioma, i es demanava, «no 
l'entén», després, «l'entén pero no el parla», «l'entén, 
el llegeix, pero no el parla», «el sap parlar», «el sap 
parlar i el llegeix», «el sap parlar, el llegeix i l'escriu». 
Si tenim en compte, deIs resultats de l'última enquesta, 
la gent que és analfabeta total, més la gent que és 
analfabeta funcional, és a dir, no sap interpretar, pero, 
a més, se li afegeix que la interpretació era de per si 
difícil, crec que d'aquesta enquesta, realment, els re
sultats que obtindrem seran tan tristos que serien per
judicials per al coneixement del ciutada en general. I, 
endemés, serien contradictoris amb una enquesta que 
es va fer pel Consell Insular de Mallorca i que responia 
tol el que vostes volen saber: el nombre de gent que 
té com a idioma el catala, el que té el caste!la, els que 
tenen altres i-diomes i quin és el coneixement del ca
tala com a !lengua escrita. La diferencia era que aques
ta enquesta esta feta per gent especialitzada, amb pre
guntes entrecreuades i que intentaven realment saber 
quin era aquest coneixement i que la gent pregun
tava de manera que no sabia el que responia, exac
tament que li anaven a preguntar, per tant, se li 
dirigien ja en catala i sabien realment si aquesta gent 
l'entenia o no l'entenia. I varen arribar fins i tot a 
la conclusió que gent que deia que no en sabia havia 
estat durant una hora parlant en aquest idioma, per 
tant d'uns fulls censals que es deixin al carrer, pel 
carrer a cases particulars, a una gent que ho ha de 
contestar per escrit i no hi havia una gran dificultat 
d'interpretació, no sé si sera positiu, com ha dit voste 
que seria, o si sera totalment negatiu. 

No obstant aixo, la Proposició no de Llei és tan 
logica que fa molt mal dir que no, vuIl dir, jo crec que 
no és positiva, no obstant aixo, no es pot dir que si el 
Covern de la Comunitat Autonoma va afegir demanar 
a la gent quin era l'ús de la seva !lengua i volía saber 
qui emprava el catala com a llengua escrita, que ara 
no vulgui donar a coneixer els -.resultats, seria absurdo 
Per tant, donarem suport a la Proposició no de Llei, 
pero creirn que no és tan positiva com vos tes volen 
suposar. 

MoItes gracies. 

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

Palacios. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Sí, Sr. Presidente, muchas gracias. Seré muy bre

ve y anuncio que daremos nuestro apoyo para que se 
apruebe esta Proposición no de Ley. 
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Efectivamente, el Sr. López Casasnovas hace refe
rencia a un principio positivista que después recoje la 
Escuela Behaviorista americana, del conocimiento de la 
realidad y que el marxismo en su día introduce cono
cer la realidad para transformarla. En efecto, es un 
principio importante. 

Sabemos también que dentro de la Ley de Norma
lización Lingüística, no recuerdo, creo que es en los 
últimos preceptos que recoge, se especifica que se 
hará una encuesta sociolingüística, que puede ser pro
fundizando la cuestión, así como el mapa correspon
diente. 

Nosotros creemos que en este campo, realmente, ha 
habido avances, es cierto que es un campo donde los 
avances se hacen o se deben hacer con paso seguro, y, 
como dijo el Sr. Conseller en su momento, pues sin le
vantar crispaciones y sin herir suscetibilidades. 

La última encuesta de la que yo tengo conocimien
to a nivel estatal, la hizo el CIS, cuando se dedicaba a 
otros menesteres, la verdad también es cierto, porque 
ahora están muy preocupados con otras cosas, y res
pecto al mallorquín, porque allí se habla, la encuesta 
esa está hecha en Madrid, y ustedes saben que, en fin, 
hablan del mallorquín, decía, tenía cuatro, el item del 
uso de la lengua en cuanto al conocimiento decía que 
lo entendían el 87 %, lo hablaban el 81 %, lo leían el 
30 % Y 10 escribían el 9 %. Estas cifras, realmente, des
de el año 79, desde este estudio, han mejorado ostensi
blemente. 

Quería decir, también, que en la página primera de 
este avance del Padrón Municipal de Habitantes, en el 
párrafo segundo, quiero leerlo porque son precisiones 
importantes, dice que su obtención, la obtención de los 
datos que se contienen en él, no proceden del proce
samiento de las hojas patronales, esto es fundamental, 
sino de un recuento manual realizado por los agentes 
censales y encargados de grupo para obtener, con la 
mayor rapidez posible, un resumen de la población de 
hecho y derecho de cada municipio. Asimismo, dentro 
de esta introducción, en el último párrafo, antes de 
llegar al punto número 2, Fuentes, dice «por último, 
cabe señalar que por primera vez se podrá disponer de 
toda la información padronal mecanizada y al cien por 
cien, por lo que las publicaciones de firma definitivas 
podrán ofrecer clasificaciones de las características de 
los habitantes, obtenidas de la operación total y no 
derivadas de muestras». Y la hoja correspondiente de 
registro de datos, el ítem n.O 9A, conocimiento de la 
lengua de la Comunidad Autónoma de las Islas Balea
res, viene especificado arriba como lengua propia de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que usted 
ha hecho ya referencia en cuanto a la graduación de 
los seis apartados que contiene el ítem 9A. 

Yo no vaya opinar sobre cuestiones de carácter 
técnico, porque creo que tanto el INE como el Insti
tuto Balear de Estadística, se componen de personas 
técnicas que saben lo que es una encuesta, que saben 
cómo se hace un muestreo y creo, vamos, que realmen
te sería entrar en una disquisición desde un punto de 
vista político, en el campo técnico, que me parece que 
no viene a cuento. 

Es cierto también que los analfabetos tienen difi
cultades, no solamente de interpretar, interpretar la 
hoja del Padrón Municipal de Habitantes, es que la di
ficultad reside, la principal es que no pueden ni siquie
ra acceder a los datos iniciales, justamente por su anal
fabetismo. 

Por último, ya para finalizar, decir que el Gobier
no tiene intención de hacer esta publicación, que nos
otros consideramos que es importante, y que existe un 
Decreto, el 69/86, de 10 de julio, donde se dice que el 
Instituto Balear de Estadística elaborará un plan de 
publicaciones, y dentro de ese plan de publicaciones 
se contiene, justamente, esa especificidad. Ustedes han 
de comprender que los presupuestos están en tramita
ción y que existe voluntad, por parte del Grupo Par
lamentario, de que la consignación presupuestaria que 
se destine a estos estudios, pues sea de la suficiente 
entidad que permita la publicación de los resultados 
de los mismos. En consecuencia, reiterar el apoyo nues
tro a esta Proposición no de Ley y decirles que ten
drán el apoyo total de nuestro Grupo y que esperamos 
que, cuanto antes, se publiquen los resultados a que 
hace referencia el Sr. López Casasnovas. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gd\cies, Sr. Diputat. 
Valen fer contradiccions? 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Sí, per favor. Sr. President, el Grup Esquerra Na

cionalista vol deixar molt clar davant aquesta Cambra 
que la labor de control de l'Executiu i de proposta po
sitiva, d'iniciativa que hem de tenir tots els Grups en 
el Parlament, evidentment, estam absolutament legiti
mats afer-lo, i ningú no ens pot dir que, no ens pot dis
cutir aquest dret. L'article 19 de l'Estatut d'Autonomia, 
crec que ha deixa molt claro En aquest sentit, ni ús 
ni abús, senzillament, una tasca de control, de segui
ment i de proposta positiva. En aquest sentit, cree 
que hem de recollir l'esperit més constructiu en aques
ta Proposició no de Llci. 

Segona cosa. Els resultats, Sra. Portaveu del Grup 
Regionalista, voste ha dit que eren tristos, jo no els 
conec, els coneix, voste? Realment són tristos els re
sultats sociolingüístics de les IIles Balears? Probable
ment, la nostra hipótesi seria que sí, pero, precisament 
per ac;o, eIs hem de veure confirmats i publicats da
munt el paper i d'una manera clara. 

D'altra banda, voldria recollir l'actuació, la inter
venció positiva, al meu entendre, del Portaveu del Grup 
Popular, ampliant també les immenses possibilitats de 
treball sociologic, no només sociolingüístic que oferei
xen les dades recollides al Cens de la Població, i em 
satisfa molt que el Govern tengui previst, a través de 
l'Institut Balear d'Estadística, la feina de publicació 
d'aquests resultats. 

Una matisació final, si se'm permet, primerament, 
els resultats d'una enquesta socio lingüística feta a Ma
llorca, em sembla esplendit que s'hagi Pet, pero només 
reflecteix la realitat de Mallorca, no de les Illes Ba
lears, i el Parlament de les Illes Balears és evident
ment de tots, ele tates les Illes. 

1, en segon lloc, Sra. Portaveu del Grup Regiona
lista, no m'estranya, polser, que la seva hipotesi deIs 
resultats sigui trista, quan ql1eim en greus errors gra
maticals, com el que voste ha comes, en esmentar que 
<<110 l'entén» és un pronom masculí, <<110 l'entén, la !len
gua» o «no l'entén, l'idioma», diferentment seria, «si no 
la parlas», I'idioma seria «no el parlas». No m'estra-
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nya que no es vulguin donar a coneixer les dades si, 
en fi, actuam tots d'aquesta m anera i si ens esquitxen 
a tots així. 

Moltes de grades. 

EL SR. PRESIDE NT: 
Moltes grades , Sr. Diputat. 
S í, Sra. Dipu tada, té voste t r es minuts. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sí, per contestar el Portaveu del Grup Esquerra 

Nacionalista. És cert que és un dret del Grup Esquer
ra Nacionalista opinar i fer un seguiment de l'Execu
tíu, pero no és menys cert que també és un dret d'a
questa persona que parla dir que el Grup Esquerra 
Nacionalista, amb el t ema de la lIengua ha fet ús i 
abús. I és més, no crec que ho opini tan soIs jo, sinó 
molts d'altres membres d'aquesta Cambra. 

Quant als resultats, he dit que eren tristos, no són 
tris tos els que s'ban obtingut de l'enquesta que ha fet 
el Consell Insular de Mallorca i la Universitat Balear, 
cree que són mitjanament optimístes. Pero he dit que 
sí que ho serien probablement, i que no em negava ni 
creía que fos dolent que es publiquessin, pero no pen
sava que fos massa positiu, els resultats que es poden 
obten ir d'un Cens Electoral on la gent no sabia exac
tament que se li preguntava. 

1, quan jo he dit que hi havia una diferencia quant 
a la primera pregunta i a les que la seguien, és per
que és així, i si voste mira el Cens, els fulls, VeUl-a 
com primer es parla ele la llengua, i després es parla 
de l'idioma. 1 pot dur aixo a confusions . 1, a més, tam
bé es parla de la CAIB, i li assegur que si bé voste té 
un coneixement sobre el tema, la gent del carrer, en 
general, no sap que és la CAIB, i aixo és una opinió 
que voste em podra discutir, pero que jo mantenc que 
és aixL 

1, res més, crec que vos tes tenen dret, sempre que 
vulguin fer ús o abús del tema, pero també permeti'm 
que jo pugui manifestar la meya opinió sense enfa
dar-se. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sres . i Srs. Diputats. 
1, acabat el debat, passam a la votació. 1 deman a 

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

Proposició no de LIei, es vol en posar drets, per favor? 
Queda aprovada per unanimitat. 

IV.-2) 
Passam al darrer punt de l'Ordre del Dia, que és 

la Proposició' no de LIei 1924, també presentada pel 
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM. Per de
fensar aquesta Proposició no de Llei té la paraula el 
Diputat Joan Francesc López i Casasnovas . 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Gracies. Sres. i Srs. Diputats, la Proposició no de 

Llei que aquí es presenta no és una Proposició de LIei 
sobre el cost de la insularitat, com algú, donant mos
tra de la poca talla que potser té a l'hora de llegir, 
ha divulgat pels mitjans de com\lnícació de les nostres 
illes. Ho dic d'entrada perque q~edi molt dar que la 
Proposició que debatrem aquí, és '.una Proposició im
portant, evidentment al nostre entendre, important per
que afecta els treballadors, els sous deIs treballadors, 

els convenis coHectius, afecta els jubilats en les revi
sions de les pensions, afecta els Pressuposts de la Co
munitat Autónoma, afecta els Consells Insulars i tates 
les institucions i ciutadans d'aquestes illes. 

L'evolució de l'índex de preus del consum dóna, 
com vostes saben, un resultat prou preocupant per a 
la Comunitat Autónoma de les IIles Balears, els preus 
han crescut per damunt de la mitjana estatal, i men
tre aquesta última experimenta una tendencia a la bai
xa, lleugera pero constant, la de les Illes Balears tam
bé és constant, perú a l'al¡;a, només darrerament, els 
darrers mesos s'ha produit una lleugera disminució en 
aquest sentit. 

El caracter insular de la nostra Comunitat Auto
noma obliga a extremar el rigor en la recollida de les 
dades estadístiques, tant en relació als diferents sec
tors estudiats, com referent a l'analisi detallada per 
illes, ates que fins avui les dades recollides poden ser 
qualificades d'insuficients i poc realistes, i no és aquest 
Diputat que els parla que ho diu, és evidentment di
versos coHectius empresariuls i sindicals els que així ho 
esmenten. A la vista, per tant, de la repercussió que 
aquestes dades tenen clesprés, a hora d'avaluar les in
versions a fer a les Illes Balears, a hora de finan¡;:ar 
la nostra Comunitat Autonoma i tumbé pel pes gravita
tiu que té damunt els treballadors, és per a¡;o que Es
querra Nacionalista-PSM presenta aquesta Proposició 
no de Llei. 

1 la presenta, perque coneixem dades on resulta 
que els estudis de l'índex del preu del consum presen
ten notables fisures, ningú no pot creure els resultats 
que dóna aquest índex respecte de la vivenda, de la puja 
de l'habitatge, i per que? Senzillament perque mentre 
en el conjunt de tot l'Estat es puja a partir de 100, 
de la base cent, arribant a 345'6, a les Illes Balears es 
dóna un índex de 277'7. Qui pot entendre, qui pot do
nar absoluta anuencia a aquesta pujada dins un deIs 
indicadors, evidentment no l'únic, de l'índex de preus 
en el consum? 

Precisament he de dir aquí i he de fer un elogi a 
la feina sectorialment feta per l'Institut Balear d'Eco
nomia, a hora de fer una analisi sectorial deIs preus 
al consum, a partir d'un sector, pero un sector impor
tantíssim, que és el de l'alimentació. Aquest sector 
dóna uns índex de variació, per primera vegada estu
diats per illes, que són rcalment importants i iHustra
tius. EIs globals donen que Menorca té un 21'8 % d'aug
ment, Mallorca un 23'1, Eivissa-Formentera, un 13'1, i 
a més a més, els especifica, a més a més, per elements: 
hortalisses, fruites, caru, peix. Ido bé, aquesta tasca, 
absolutament necessaria i imprescindible si volem co
neixer la nostra reaJitat economica, s'ha de fer per sec
tors, s'ha de coneixer sectorialment i, a més a més, 
s'ha d'integrar i desglossar per illes. Dic a¡;o perque 
fonamentar la presa de decisions en política economi
ca és a la base de l'esfor¡; constant que un Govern J\u
tonomic pot fer i ha de fer per coneixer la realitat. 

Pero, no se m'escapa, no s'escapa a Esquerra Na
cionalista que aquesta és una feina complexa i difícil, 
i difícil, que l'índex de preus al consum es calcula so
bre unes bases osciHants que permeten un gran índex 
de variació, de variabilitat, com alguns especialistes ho 
han demostrat públicament, amb articles i amb tre
baIls. El pas del temps altera les característiques deIs 
béns i la composició de la demanda, fent que la ciste
lla de l'IPC perdi representativitat. Ido bé, si les Illes 
Balears han donat dins el 86, l'índex de preus al con-
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sum més alt d'Espanya, si, a més a més, resulta que 
analitzat sectorialment l'índex de preus al consum pot 
patir una variació a l'aI~ada, és obvi que tant al Go
vern de les Illes Balears com sobretot al ciutada de 
peu, l'interessa molt saber si esta sobre el 9'5 % o 
esta sobre 1'11'3 % o esta, en definitiva, ballant sobre 
la xifra del 15 o el 16 %, la qual cosa és molt greu a 
hora d'estudiar en la negociació d'un conveni coHectiu 
quines són les puges salarials que es fixen aIs funcio
naris, als obrers deIs diversos rams productius. I en 
les inversions que el Govem de l'Estat fa damunt les 
Illes. 

Per ac;:o, la nostra Proposició no de Llei és un toe 
d'atenció, vol significar un toe d'atenció perque el Go
vern actul, actu'i alla on ha d'actuar, que és evident
ment a l'Institut Nacional d'Estadística, aportant totes 
les disponibilitats fin nceres que té la Conselleria cI'.~
conomia, aportant hlmb ' la voluntaL de coHaboraclO, 
pero, eviclenlment, clespré , traduint tota aquesta fei
na en una presentaci6 transparent de les dades que 
pugui er iHu slrat iva sobre quina é - la r eaJiLat cono
mica de les IHes Balcars, 110 igui, cosa que obre I'ín
c\ex més alt, també, de renda per capita no hi hagi una 
cxcessiva dispersió que margini amplies capes de la 
població de les Illes Balears, perque, senzill8ment no 
han estat contemplades dins la mitjana, com vostes sa
ben s'estuclia la família, una mitjana de família, i no 
es tenguin en compte ni els aturats, ni les famílies uni
personals, és a dir la per;;;ona que viu tota sola, que: 
com vostes supos que saben, n'hi ha moltes a les Illes 1 

que tenen unes dificultats molt grosses respecte de la 
feina diaria de sobrevivencia. 

Per ac;o crec que sera molt sa, molt higienic per 
a tots, que s'aconsegueixi que l'lnstitut Nacional d'Es
tadística, primera, desglossi per illes, és importantís
sim, perque veuríem els graus de dependencia econo
mica, veuríem els graus també d'aplicabilitat deIs con
venis coHectius, i, en segon lloc, perque els jubilats, els 
pensionistes, les classes socials més desafavorides, cree 
que un dia o l'aItre ens ho podrien agrair. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
No s'ha presentat cap esmena a aquesta Proposi

ció no de Llei. 
Grups que vulguin intervenir? 
Grup Regionalista de les Illes, Socialista Popu-

lar. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Tan soIs per manifestar que el nostre Grup dona

ra suport a la Proposició no de Llei d'Esquerra Na
cionalista, ja que creim que sempre sera positiu tenir 
unes més i millors dades estadístiques. 

EL SR. PRESJDENT: 
Moltes gracies. 
Pel Grup Socialista, el Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Bé, el nos

tre Grup donara suport a la Proposició no de Llei en 
tant que a l'únic que insta aquesta proposició al Go-

vem de la Comunitat Autónoma és que demani a l'lns
titut d'Estadística que millori els seus instruments d'es
tadística, ens pareix bé, no hi ha cap tipus de proble
ma, crec que per a ningú, perque aixo es faci, i, per 
tant, li donarem suporto 

De totes maneres, cree que hem de comen<;ar a ser 
un poe més rigorosos, o el que nosaltres consideram un 
poc més rigorosos en l'exposició del tema. En primer 
11oe, com ha dit molt bé el senyor representant d'Es· 
querra Nacionalista, aquí no tractam deIs eost d'insu
laritat com deia l'Ordre del Dia, en absolut, primer 
tema, descartat. 

Segon tema que ha exposat a la seva interveneió i 
que esta dins l'Exposició de Motius de la Proposició, 
és el tema de com es fan les estadístiques. bS evident 
que el material estadístic d'aquest país és un material: a 
tot el país i a quasi tots els aspectes, és un maten al 
estadístic subjecte a bastants d'errors. El que també 
és evident és que pot ser que l'estudi estadístic millor 
de tot el país, en aquests moments, sigui, precisament, 
]'índex de preus al eonsum. Per que? Primer, perque 
esta actualitzat, és a dir, les ponderacions deis 256 
productes analitzats es va ter l'any 1985, es varia el 
tipus de pondera ció en funció de les variacions de ren
da i s'estudien 256 produetes. Primer tema que és im
portant. Segon tema, s'agrupen, és evident, per dis
tints sectors, grans agrupacions, alimentació, vestits, 
vivenda, etc. , productes diferents, i l 'analisi es fa amb 
productes diferents. En tercer terme, quan es parla 
d'un índex d'alimentació, el 22 %, el 18 % o el 17 %, 
vol dir que s'han estudiat 16, 20, aproximadament em 
pareix que són 90 i busques de productes d'alimenta
ció, que es ponderen un a un i surt aquest percentat
ge. Bé, crec que és molt simple, Sr. López Casasnovas, 
dir que es manipulen aqueixes dades i que és més sim
ple encara dir que estan en funció, és a dir, que es 
tregui un índex del cost de vida en funció ele si són 
famílies d'una persona, etc., no va per aquí, són els 
preus que es miren, no les famílies. Que després les 
ponderacions es facin en [unció d'una distribució de 
renda, aíxo és un aItre tema, és a dir, que es pugui 
fer per l'Institut Balear d'Estadística, una corba de 
valors de renda d'aquesta Comunitat Autonoma? D'a
cord, perfecte. 1 que se superposi a una corba d'ínelexs 
al consum? També. Pero no hem ele mesclar conceptes 
distints, perque ens embullarem. 

Per tant, em pareix molt bé, i demanam al Govem 
que també li doni suport, que insti l'Institut eI'Esta
dística que perfeccioni els instruments estadrstics i, so
bretot, que faci una analisi per illa, que no aniría gens 
malament, ens aniria molt bé a tots, una analisi per 
illa, i, si pogués ser, jo l'ampliaría per capitals de més 
de 20.000 habitants, també ens aniria bé, perque varien 
els preus eI'unes zones a unes altres, és m81 de fer, la 
veritat és que és mal de fer, pero que s'amplü en el 
possible i en allo que no pugui arribar l'lnstitut Na
cional eI'Estadística, que hi arribi l'Institut Balear d'Es
tadística, que per qualque cosa el tenim, per depurar 
els instruments estadístics que els Decrets disposen en 
aquesta Comunitat. 

Per tant, donarem suport, pero no, la veritat no 
donarem suport perque estiguin mal rets, creim que 
són bastant actuals, en primer lloc, i, segon, que es fan 
bé. El que passa és que tot és perfectible, i 6bviament, 
també les estadístiques, i a Espanya, encara més, 

Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Joan Verger, pel Grup Popular, té la paraula. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
Gracies, Sr. President. Sres., Srs. Diputats. Vagi 

per endavant que nosaltres donarem suport a aquesta 
Proposició no de Llei, i no entrarem a discutir si es
tan ben fets o no estan ben fets, jo crec que estan ben 
fets els índex, els quals serveixen per després treure 
eIs índexs deIs preus, deis consumidors, etc., etc. El 
que pens tumbé és que aquesta Proposició no de Llei 
és moJt positiva, en el senti t que aqu s ts números que 
en serveixen despr 's, com ha dit moll bé el represen
tant d'Esquerra Nacionalista, per discuür convenis, 
etc., ctc., l10 són els que haurien de ervir per discu
tir els convenis aquí, en funció d'un augment d'un 5 %, 
d'un augment, que els preus han pujat a nivell na
cional un 5 o un 7 %, jo crec que aixo és negatiu per 
al conjunl de I'economia i per al conjunt deIs treba
Uadors i per al conjunt de l'empresa, nosaltres subs
crivim i jo personalment subscric totalment les mani
festacions fe tes pel representant d'Esquerra Naciona
lista, perque crec que aquest tema és un tema tremen
dament important que crea injustícies dins les classes 
treballadores, a nivell de discussions de convenis, a ni-

\.' . 

\ . , , 

vell de veritat, de veritat real, del que passa a la nos
tra economia i pens que són moll jmportant les gestions 
que hagi de fer el Govern de la Comunitat Aulonoma 
precisament amb !'Institu t Nacional d'Estadísticu. Per
que per mol tes gestions que després puguem fer amb 
l'altre Institut d'Estadística de les Balears, etc., etc., 
no serviran per a res. Si aquesta Proposició no de Llei 
ha de ser positiva, el Govem, i jo parlo en nom del 
Grup Parlamentari, que 1i donarem suport, a aquesta 
Proposició de Llei, s'ho ha de prendre seriosament, 
1= erque pens que és tema prou important i prou ne
cessari perque sigui seriosarnent i les gestions que es 
facin siguin arnb l'Institut Nacional d'Estadística i co
mencern a xerrar deIs nostres problernes puntuals, de 
la nostra Comunitat Autonorna respecte d'aquest punto 

Nosaltres no direm res més més que donam su
port a aquesta Proposició no de LIei . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. I acabat el debat, pas

sam a la votació. I dernan a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

Proposició no de LIei, es volen posar drets, per favor? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Queda conelos aquest PIe, el proxirn tendra lloc 

dia 18. Bones tardes i fins aquest dia . 

'. 
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