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SUMAR' 

l.-Preguntes: 
l.-R..G.E. nú,m. 195,187, presentada peZ Diputat Sr. Guillem Seguí Coll, adrefada al Govern de la' C.A., 

amb la formulaci6 següent: 
«Quines actuacions s'han duit a terme a través del conveni firmat entre la Conselleria de Sanitat i 
l'lnstitut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball?» 

2.-R.G.E. núm. 424/87, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, adrefada al Govern de la 
C.A., amb la formulació següent: 
«Quines inspeccions 's'han realitzades, quins expedients s'han incoat i quines sancions s'han posades 
a l'empresa EUROCHEF, per aquest Govern de la Comunitat AutónQma?» 

3.-R.G.E. núm 425/87, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, adre9ada al Govern de la 
C.A., amb la formulació següent: 
«Davant la intoxicació de malalts, deguda a l'administració d'aliments en males condicions a la Resi
dencia de Son Dureta, demanam: Quines mesures ha pres del Govern de la C.A.?" 

4,-R.G.E, núm. 442/87, presentada peZ Diputat Sr, PeTe Capó Manzano, adregada al Govem de la C.A., 
amb la formulació següent: 
«Quins criteris s'han seguit per contractar els menescals encarregats del sanejament ele la tuberculosi 
i brucelosi de la Campanya 1985-86?» 
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5.-R.e,E. núm, 443/87, presentada peZ Diputat Sr, Barlomeu Ferrer jl¡larí, adrer;:ada al Govcn ele la C.A., 
amb la formulació segilent: 
«Que pensa fe" el ConseUe,- c1'AgricuLtu¡'a i Pes ca pe! a.t~lrar la pesca ti-legal suot/'larín,;v;',b eq~i>5 
a ,,,·.io.no·I'j'¡,·~ r!'¡'mme ·~t·6 q'_le esta-" d .. P.7,':·\.·(I·n .. t el IUnrr¡} c'o l<'or''''n0"Yr'ora "e11S P c';anlpo .; en.lnso~ ""'11lt-. Á" CoGo$.V _....... ~ _,-,_ . f~ • ~ ~ _ _ 0-' _>.J ..,,~~ 1.-..... ..L ,.-,-""L·_ ,) /,.. -- !.-o"r. ..... .J.. ..1- .;.) :.' .... ~ rIOr~~~ 

brosas a1'l)l3 enrem?} 
6 --R.G.E·, nz,~¡n. \l44/87J jJTesentad'v1 pel D/'¡;uta: SI", Pete Ca.pó ivl~1nzanQ, adrefacla r.) GOl/e;--'''~ "te (.-:;. e,A 

mnb la fonnuLació 5egúen~_ 
«Que hC'- ter la Consel1eria d'Ag¡'icuiiura per dur endavant la resaludó c1'aquest Par/amen,' sobre la pc
tenciació deIs serveis d'extensió agraria?» 

7,-R.G,E. núm, 432/87, presentado. pel Diputa) Sr, Sebastia Serta Busguets) adreqadQ (). 10. Consslie-b 
d'Indústria., arah La formulació segilent: 
{(Q'ui-no. ¿-r2?]'lÍtt..lCió S},'1a se.quida pe?'" C:J-.i-'I:::?'·':U·1' ít lle!1"ipr'3Sa ITE}'!l.4 ei se7vei rj)lTl/ d~ j\/lalis-;;·'cc;.?) 

J.-R,G,E, núm 434/87 p,·~se:fi.tr;¡d(i. pet Diputa : 5-r , Sebasti(¡ SerTa Busquet5, adrer;a.da a.[ G·)~)ern de ¿', 
CA" amo la formulació següent: 
"Per que s'estabLeixen premis de cobranr;a del 10 % als recaptadors de tribt!ts d'acord amó el Butlletí 
Oficid ele la Comunitat Aut6noma de les 111es Balears?)} 

9.-R,G.E. núm. 454/87, pre:entada peZ Diputa!' St, Sebastia Serra B~lsquets, a¿lIefada al Govern de h¡ 
C.A., amb la formulació segilem',' 
«Quina postura té el Govern ele la ComunÍl'at Autonoma sobre la sol'licitud d'instaz.lar w'w caj'eteria 
a la platja de s'Amarador?» 
«Aquest projecte ja ha estat informat favorablement per l'Ajuntament de Santanyí a comenfament 
d'enguany.» 

lO.- R.G.E. núm. 455/87, presentada peZ Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, adre.fada al Govern de la 
C.A., amb la formulació següent: 
"Per que el SECONA autoritza tan sovint tales d'alzines?» 

ll.-Moció: 
1.-R.G.E. núm. 465/87, presentada peZ Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), subsegüent a 

la interpeHació R.G.E. núm. 157/87, relativa a la industrialització de productes agraris. 

IlI.-Projectes de Llei (per tramitació directa i lectura única): 
l.-R.G.E. núm. 457/87; Modificació de determinats canceptes de l'Annex de la Llei de Taxes. 
2.-R.G.E. núm. 458/87; Modificació de Credit pera la despesa de les Eleccions al Parlament de les Illes 

Balears. 
3.-R.G.E. núm. 464/87; Suplement de Credit per a la transferencia de capital a la Universitat de les 

llles Balears. 

IV.-Propósicians de Llei: 
l.-Dictamen de la Comissió de Cultur~ i Educado sobre la Proposició de Uei de Mesures de Foment 

del Patrimoni HistOrie de les Illes Balears. (R.G.E. núm. 1567/86) 

V.-Interpel-lacions: 
l.-R.G.E. núm. 141/87, presentada peZ Grup Parlamentari Socialista, relativa a la política pressupostaria 

general del Gcwern Autónom. 
2.-R,~G:E; "ÚtnI. 173/87, presentada pel Grup Parlament-ari Esquerra Nacionalista (PSM); relativa a la nor

mltlitiaci6 lingüística. 

VI.-Proposicians No de Uei: 

1.-1) 

1.-R.G.E. núm. 102/87, presentada p."el Grup Parlamentad Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a la re
cepció gratuita de les publicacions del Govern ats centres docents de les Illes Balears. 

2.-R.G.E. núm. 155/87, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a la 
protecció de voreres i llits de torrents amb intervenció deIs serveis de neteja. 

3.-R.G.E. núm. 163/87, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a la 
construccíó de camps de golf a la nostra comunitat. 

EL SR. SEGU1 COLL: 

E'L SR PRESIDENT: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr, ConselleJ' 

de Sanitat. Es presenta perque, precisament, aquesta 
ConselleI'ia va firmar un conveni juntament amb l'lns' 
titut Nacional de Seguretat i Hjgiene en el Treb~, ~ 
conveni de coHaboraci6, i la pregunta ve reflectlda . 
l/eure quines actuacions s'han fet clins aquest conve.ClJ 

Bones tardes. Comen~a la Sessió. Tractarem, en 
primer lloc, el punt relatiu a Preguntes. En primer 
lloc la 195 que formula el Diputat Sr, Guillem Seguí 
i ColI, Té la paraula el Sr. Diputal. 



... 
DIARI DE SESSIONS / Núm. 88 / 18 i 19 mar9 1987 2579 

<;;k', PRESIDENT; 
~E:L _.t .... 

5::", CODseller, vol contestar? 

'~ T sr" OLIVER CAPo: 
.c.- :::'1 -SI', Pre.sident, Sres. Srs. Dipllta!s) després 
d \,~~>~'. fi~at 81s convenis de collaboraci6 amb 1'lns-
: -. ca~o~l de Seg'..lretat i Higiene en el Treball, pe'" 

ef';;':&.r el reconeuement sanitari de manipuladors d'a· 
]j¡lleJlts, sobretot, se'ns va indicar per part, es varen 
JIl~ :eDÍr converses amb l'Institut Nacional, amb l'lns· 
ti _h de S~gllretat i Hi~len<! i ,ens var~n ru: que, ells 

~~~·~~~!~~7'~~~~,C~~1:!,~,~¿!,:~:'~7~:i~ 
c<'.r e~ metge i AT S per fer aquest reconei~~ement, real
rnent no guanya-1!ern res, De tates formes, se'L; V2 de-

"> ,- 1 t' 1 'b 'l" , ] . ' II1Rnar. taIIloe) se J.5 va p.~fu"1 :eJ.ar _a paSSl 11(8.-[. c.e ~ Tenl! 
reCGD~~~;;:ements metges) TnedlCS El escolars-, pero en3 
V0re:c contestar que coro que no entrava dins la con
dició de treballadors, tampoc no ho podien fer alla. El 
conveni, per una aItra part, que havíem signat, diu ben 
c1arament que tant l'Institut d'Higiene aportara els 
rnitjans humans i de locals que tengui i sempre segons 
les seves possibilitats pressupostaries, en vista del qual 
varem pensar que quan tenguessin aquests mitjans hu
mans, varem pensar de comú acord amb ells, ja usa
ríero aquests locals, pero realment ells només tenien 
un metge o dos, allo esta fet per funcionar en cadena, 
amb tot un grup de metges, i quan falla aquesta ca
dena, realment ells en poques coses ens podien ajudar. 

Moltes grades. 

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

EL SR. SEGUr COLL: 
Sí Sr. President. Bé, he de dissentir del que ha 

dit el Sr; Conseller, perque tenc d'altres informacions, 
pero bé, en principi diriaque semblava ser que es pe
'diaapr'ofitar ,el furgó mobilque té el Gabinet dé Se· 
'guretat i Higiene en el Treball precisameht per fer les 
proves de manipuladors d'aliments, per poder treure el 
carnet i poder fer una campanya important de cara a 
~. 1 elconveni. despres, támbé, no tenc éls convenis 
aavan, pero a:I:mahco pel que tenc entes, diu c9ntri
hl!ir ea saiut Iab0ra}. de la eomunifat Atrtooema, o 
sjgui al 'conveni ve: refleótit 'am, efaprou ámpli per 
ter actuacions, no tan soIs, de salllt escolali) siTIé, tam
bé de sa1ut laboral, i la veritat és- que Ílosaltres, aquest 
conveni sé que ha estat firmat, esta signat de día lr 
de gener del 84, i la veritat és que nosaltres, a través 
del Consell Insular de Menorca havíem també intentat 
fer un .conveni per al furgo mobil, per poder venir a 
Menorca, despla¡;:ar-se, i precisament perque hi havía 
aquests convenis fírmats amb la ConselIeria de Sani· 
tat de la Comunitat Autónoma, la Comunitat Autonoma 
ja té un conveni firmat, i vosU:s el que han de fer és 
a través de la Comunitat Autonoma, no Consell per 
Consell, sinó que els convenís es fan a través de Ce
l1lunitats i Govern Central. Per a¡;:o jo die que crec que 
aquesta signatura que al final no s'ha desenvolupat 
Ptacticament cap activitat, esta en detriment del món 
laboral. 

Grkies, 

EL SR, P:RESIDENT: 
Sr, Conseller, vol fer Ú3 de la puraula? 

EL SR. OLIVER CAPó; 

Sr Diputat .. per la nostra par t , li promet (.{)e TIOS

aI-tres hem lTIantinglrt 8-'=llleste3 COTIVer3eS a:'~~1 e.l Sr, 
De las Reras, que 21, més a més crec que és de ]'E;H~
cutiva del seu Partit .. i ho sap cer!, i el convem diu q\l~ 
és en crdl-e de realització de reconehements n:.!:d.ics a 
ta població treballadora, no di1.l res més; per~ a més 
a més, tot s'ha de l'er a través _ el Delegat de Treball, 
i tot en base als seus pressuposts, si ells no tenen pres
supostat posar mitjans personals ni d'alt_e tipus, nos
altres no hl pode01 fer res Senzülament és a'-te, 

S}(" PRESIDENT: 

NIoltes gr? .. cir:s, Sr. COD.Sell~:;:~) illol[es graCl€S" ,.),f 

Diputat, 

1,-2) 
La pl'egunt9. següent la hnnula el Sr, Seba3ti2 3eT-

1'a i Busquets, Té la paraula el Sr. Sena, 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President, El PSM-Esquerra Naciona

lista fa ja una serie d'anys va fer una denúncia públi
ca, a través del s mitjans de corounicació i escrits a les 
autoritats sanitaries de referencia, respecte del que nos
aItres consideravem males condicions sanitaries de l'em
presa Eurochef. Han passat aproximadament quatre 
anys i busques, aquest Govern encara no existia quan 
nosaltres varem fer aquestes denúncies públiques, pero 
ha succe'it que la casa Eurochef, de menjars preparats, 
sembla que és una casa que ha servit menjars en ma
les condicions i que ha afectat la salut pública d'una 
serie de persones de l'Hospital de Son Dureta. Per tant, 
la pregunta és a veure, durant aquests anys del Govem 
de la Comunitat Autonoma, quines sancions, quins ex
pedients, qtúnes vigmmcies bi ha hagut a l'empresa de 
menjars p~eparats Eurochef. 

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

EL SR. OLIVER CAPó: 
, . Sí, Sr. ~resident. IBé, jo erec que aq~esta pregunta 

esta molt lligada amb una altta que em fa respecte de 
S,ón Dureta i respecte de la intoxIcadj,ó que s:ha pro
duit a UllS 40 malalts de Son Dllreta. A. eaus,a d'áixQ, 
nosaltres hem fet insp~cciGlls a oí¡is nócs, tant a la Re
sid~mcia com a EiJrochef. Cenyint-nos ,ará a la d'Euro
chef, Ji puc dir que varem 'girar una visita a 'Eurachef 
día 20 ae febrer del 86 i V'arem trabal' els locals en 
bon estat, siguin correctes les maniobres de manipulá. 
ció i conservació d'aliments i siguin corree tes els trang. 
ports d'aquests aliments. Es varen prendre mostres de 
pollastre congelat que era l'aliment servit a la Residen
cia de Son Dureta, és a dir, a la toxi·jnfeccció, i aguest 
aliment provenia d'empreses catalanes. Es varen pren
dre mostres nasaIs i anals deIs manipuladors que inter. 
venien en la cadena d'eIaboració, i els resultat's d'aques. 
tes diferents anaIisis varen demostrar que no hi havia 
cap contaminació. A més a més, s'han enviat aMa
jadahonda per tenir una seguretat i perque l'eschiri
chia colis realment per saber si dóna o no toxines, són 
tecniques de laboratori que no estan muntades a Ma
llorca, i els resultats han estat negatiu3, De tates for
mes, també varem enviar dir El la Generalitat el qlJe hi 
havia, perque també actuassin a la seva manera. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí. Miri, Sr. Conseller, nosaltres respecte d'Euro

chef tenim una opinió formada de fa estona. Euroehef, 
aprofitant la impunitat que existeix per a segons qui, 
de tipus urbanístic, al terme municipal de Marratxí, re· 
conegudes aquestes impunitats públicament per malta 
de gent, va aconseguir unes autoritzacions per fer unes 
instaHacions que jo no dubto que la inspecció feta a 
l'interior, com molt bé voste ha dit, i amb tota preci
sió, fos adequada. Pero, si miram l'empresa Eurochef 
des de fora, si miram on tira els residus, si miram on 
recull l'aigua, veurem que aquesta empresa, per ser de 
menjars preparats i, a més, menjars preparats que es 
puguin vendre i consumir a llocs tan importants com 
hospitals, ens fa la impressió, ens la feia fa més de 
quatre anys i ens la continua fent avui en dia, que no 
compleix, en absolut, amb els mínims sanitaris ade
quats, i consti que no discutesc el que voste m'ha dit. 
Cree perfeetament el que voste ha dit, pero jo estie 
parlant del femer, de l'aigua, etc., i d'una legalitat ini
cial total i absolutament dubtosa. Fa quatre anys i mig, 
i ho dic per informació del Govem, Eurochef havia 
obtengut el permís d'obertura per les cireumst~mcies 
especialíssimes del terme municipal de Marratxí, i, per 
altra banda, a Sanitat, no hi havia en aquells moments 
ni cap tipus d'expedient ni cap tipus d'inspecció feta 
per l'obertura d'Eurochef. És cIar, posteriorment han 
passat les coses, i senzillament nosaltres en un tema 
tan important, volem dir com veim el tema perque es 
prenguin les mesures que pertoquen. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER CAPO: 
Sí, jo crec que una miqueta, perdoni, és mescIar 

ous amb caragols. Jo fa quatre anys i mig no sé com 
estava aquesta empresa, no tenia cap obligació sobre 
ella, el que 1i puc dir és que els inspectors que hi han 
anat crec que han actuat amb tota correcció i amb tota 
responsabilitat, i lavui per avui, aquesta empresa, sanita
rament, saniarlament, és correcta. 

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

1.-3) 
La pregunta següent la formula el mateix Diputat, 

Sr. SebastUl Serra i Busquets, al qual se li dóna la 
paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies. Que uns malalts, una quarantena, de la Re

sidtmcia Sanitaria Son Dureta, quan ja estan en un 
procés de euració, resulta que per ingerir aliments tor
nin a estar malaIts, és una cosa que atempta tot el 
sentit comú que hi pugui haver des de tots els punts 
de vista. Per tant, la pregunta és, d'acord amb les com
petencies magres que té la Conselleria, en aquest cas, 
respecte de la Residencia de Son Dureta, quines me
sures s'han preso 

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

EL SR. OLIV ER CAPO: 
Sí, nosaltres varem tenir coneixement d'aquesta . 

toxicació ¡>erque el gerent de Son Duxeta ens ha lll_ 

dlr telefonicament. Aleshares, hi varen anar dos insp:a 
tors de la Conselleria, varen prenclre mostres deIs llle~' 
jars d'Eurochef, com li he dit abans, deIs quals s'b' 
fet analitica, jo crec qLle suficient, ¡>ero aquests me: 
jars estaven estibats a dependellcies, són estibats a 1; 
Residencia per personal d'aquesta empresa, E urochef 
pero les cuines de la Residencia són tancades des d'a~ 
bril del 86, i per aixo s'utilitzen unes dependencies per 
estibar aquests menjars tant el menjar que arriba con¡ 
els plats o les despulles de després, unes dependen. 
cies amb moItes deficiencies sanitaries, la qual cosa es 
va posar en coneixement de la Direcció de la Residen. 
cia, perque ho corregissin de forma immediata, inde_ 
pendentment del curs administratiu que segueixi aques. 
ta investigació per la qual cosa esta en tramits d'in. 
coacció un expediento Aixo realment és, en definitiva. 

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

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Només telegraficament 

una paraula: branca. Branca als culpables, perque aixo 
atempta el sentit comú i és tercer-mundista aquest es
pectacle. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller? 

EL SR. OLIVER CAPO: 
Bé, jo l'espectacIe, ja sap vos te que nosaltres, fa 

devers tres anys varem iniciar una altra acció, bé, del 
Ministeri ens varen prometre que aixo s'arreglaria, se
gons veim, ja veu que les deficitmcies continuen, pero 
és que, a més arnés, els responsables de Son Dweta 
pareix que deien que aixo era degut a una eschi1Jitbia 
colis duta pels pollastres, aixo no s'ha confimat, nas
altres varem demanar per escrit als responsables cwe 
ens enviassin les cepes aillades per almanco ·podep nas
altres definir a través de Majadahonda si realnient eten 
aquestes cepes, no ens les han envi~des, perQ, pel' 'a!
tra part, els pollastres que hem analitzat, ja . h.e dit 
que no tenen toxines, per tant, independentment élcl 
que surti de l'analítica, el que sí és cert és que les ¡¡fe-
pendencies estaven en mal estat. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Conseller, moltes grades, Sr. Di

putat. 

1.-4) 
La pregunta següent la formula el Diputat Sr. Pere 

Capó Manzano. Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. CAPO MANZANO: 
Grades, Sr. President. La pregunta va al GoveJ1l, 

supos que em contestara el Sr. Conseller d'Agricultura, 
i li deman quins criteris ha seguit per contractar els 
menescals encarregats del sanejament de la tuberculo-
si i bruceHosi de la Campanya 85-86. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller d'Agricultura, vol contestar? 

--
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SR. SIMARRO MARQ1Jt!.S: 
EL Sí Sr. President. Sr. Diputat. BIs criteris que s'han 

gult 's6n estnctament de selecci6 de tipus 'tecnic. Se
se s l'illa s'ha seguit un procediment distint, a l'illa de 
~~lorca s/ha fet amb personal adscrit a la borsa de 

ball del CoHegi Oficial de Veterinaris, i a Menorca 
~r: Eivissa s/ha fet d/acord amb els criteris que s'han 
!:stablert conjuntament amb els Consells Insulars. Es 
firma amb cadascun deIs interessats un conveDi, cornés 
per presta ció de serveis, i el cobrament és per acte cIÍ-

nie. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

l.-S) 
La pregunta segi.ient la formula el Diputat Sr. Bar

tomeu Ferrer i Marí. Sr. Diputat, té voste la paraula. 

EL SR. FERRER MARf: 
Sr. Conseller, que pensa fer la Conselleria perque 

l'illa de Formentera contimü tenint les especies de pei
xos que havia tengut fins ara, anteriors a l'expoliació 
que hi ha hagut quant a pesca submarina i tota classe 
de pesca iHegal que actualment s'esta efectuant a For
mentera? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller d'Agricultura, vol contestar? 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, Sr. President. Sr. Diputat, és un tema bastant 

difícil, és un tema tant difícil tot el control de pesca 
i concretament de pesca submarina, perque és un tema 
en el qual no s'havia fet mai res absolutament. La Co
munitat, la Conselleria va montar un servei d'inspec
ció de pesca en terra, i arnés, aquest servei d'inspec
ció, juntament amb altres de la Comunitat, estan fent 

' inspeccions en els restaurants. Jo el qúe Ir puc dir és 
que s'han fet bastants d'expedients a restaurants, on 
s'ba trobat peix liega! o ¡jebe sense fachlres o peix .. . 
El tema, jo ho he dit un parell de vegades a aques
ta Cambra, és delicat, és lent i s'ba de comen~r per 
~ conscienciació de to15. Nosaltres bem comen~t a 
fer una passa, una passa només, estam enfora d'arribar 
al .final del tema. -Fa fa1ta' 'úná col:laboració total entre 
e]s organismes implicats, contretamerit amb Márina, 
que té l'exc1usivitat de 1$1 inspecció a la mar, i sap la 

¡'dificultat que té la Comandancia de Marina, més con
cretament a ,Eivissa i a l'estiu. Hem estat treballant 
també, tant a nivell de la nostra Comunitat com a ni
vell nacional, perque intervengui la Guardia Civil. En 
aquests moments s'ha creat la Guardia Civil de la mar 
i m'han promes que enguany es posaria en marxa. Si 
tot aixo va envant a poc a poc i passa a passa arriba
t ero a aturar aquest tipus de pesca. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. FERRER MAR!: 
Sr. Conseller, jo cree que- a les altres illes sí que 

s'ha comenc;at a fer alguna cosa, pero del que sí estic 
segur és que a l'i11a de Formentera, en absolut no s'ha 
fet cap comprovació a cap restaurant, i per part de la 
Guardia Civil, en absolut, no s 'ha fet res. Per tant, jo 
el que li demanaria és que ja que s'ha comen¡;at a les 

altres illes a fer alguna cosa, que enguany es comen<;:as 
a fer alguna cosa a l'illa de Fonnentera també. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, jo hi esti.c totalment d'acord. ~s un tema que 

pentura també discutirem als Pressuposts, que cada ve. 
gada s'atura més el pressupost de personal. Sap que 
només tenim quatre inspectors, dos a Mallorca, un a 
Menorca i un a Eivissa, i ésm.olt dificil, dins el pri. 
mer any, atendre tota aquesta problemMica, s'ha de 
comen<;:ar amb les coses més importants, pero que es 
continuara., jo li ho as segur, li as segur que Formentera 
també anira a aixo, pot estar ben tranquil. 

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

Diputat. 

I.-6) 
Pregunta segi.ient. La formula el Sr. Pere Capó 

Manzano. Sr. Diputat, té voste la paraula. 

EL SR. CAPO MANZANO: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller d'Agricultura, 

la pregunta és la següent, que ha fet la Conselleria d'A
gricultura per dur endavant la resolució d'aquest Par
lament sobre la potenciació deIs Serveis d'Extensió 
Agraria. 

EL SR. PRESIDE'NT: 
Sr. Conseller, vol contestar, en nom del Govem? 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, Sr. President. Per augmentar els Serveis d'Ex

tensió Agraria, es digui Extensió Agrru,-ia o es digui un 
altre nom, que aixo és una cosa que ' tenim en manca, 
hi caben tres actuacions. Una, raugment de personal, 
repetesc un poc el que Ji \le qit, que va lligat també 
amb muntatge de serveis veterin~s a ~tinte.s l~alitats 
ramaderes de la nostra ComuDitat. Hi ha una altra fun· 
ció, que és la l'eestructuració, concretam~.nt la 'r~o:r-ga
nització estructl,IrfÜ de la Conselleria, qU,e Ija , est,a feta, 
i qu~ mru;ca un .pap,er mp~t impgx;t1\Ilt '!l les delegacions 
comarcals, vaja, a les agencies comarcéÚS, cO,Q.~r.e.1i;lme;nt, 
que ,se~Js diu, que pan de tenir, no tmt soIs, un a,spec
te tecnic refo~at p.'assistencia, que diguéssiJll, w:una
ría, per a tots els agricultors iramaders, sinó també 
un aspecte administratiu Pltrque els pagesos no es pu· 
guin, no s'hagin de traslladar a Ciutat, concretament, 
sinó que puguin dipositar i rebre tata la informació neo 
cess~ria. 1 té un altre aspecte, que jo crec que pentura 
és el més important i estam comen~ant a fer, que és 
la dotació de mitjans. En aquest sentit, jo li puc dir 
que esta n ja adjudicats, el que passa és que encara no 
els bem rebuts, els video-tests. EIs video-tests són unes 
pantalles terminal s que van connectades a la xarxa eu
ropea, del Ministeri, i que tendran tota la informació 
que hi hagi del mercat comú, sobre tota la política es
tatal i, concretament, nosaltres aficarem alla dins tots 
els aspectes propis de la nostra Comunitat. Hi haura 
els butlletins d'avisos, vaja, de campanyes, la fonnula
ció d'adobs al moment determinat, tota la informa ció 
de preus que es donin a Sineu, vaja, a tots els mero 
cats, i tota la informació que fací falta. Aixo, arnés, 
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va lligat i esta acabant-se de muntar, vaja, ja tenim 
tots els aparells, estan muntats, en un laboratori d'ana
lisis que cada temporada, quan es recullin els farrat
ges, es faran les analisis corresponents i aleshores es 
donaran les formulacions dins aquests aparells per a 
cada zona deIs complements d'aliments que necessiten 
per fer rendible o fer més racional l'alimentació deIs 
animals. Igual que totes les fórmules d'adobs a les di s
tintes epoques i ... , etc. Aixo ja esta en marxa. El que 
li vull dir és que és la potenciació que nosaltres pen
sam d'aquests serveis. 

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

EL SR. CAPó MANZANO: 
Sr. Conseller. A mi em pareix molt bé que voste 

digui que tot aixo esta en marxa, pero jo el que .li ~uc 
dir és que els nostres pagesos no tenen un servel d e~
tensió agraria com toca. EIs nos tres pagesos es quel
xen i voste esta essent, i els nostres tecnics o perits 
estan fent feines burocratiques, com voste diu, a les 
oficines comarcals. Nosaltres el que li demanavem dins 
aquesta resolució, també, i dins una Proposició no de 
Llei que va presentar Esquerra Nacionalista, és que els 
nos tres tecnics potajassin i anassin als nostres camps 
per poder donan una ajuda als nostres pagesos. Aixo 
no s'ha feto A mi em pareix molt bé que voste em digui 
que esta enclavant i que estan fent feina, la veritat és 
que els nostres pagesos és un sector que cada dia esta 
en marxa, no és un sector com el turisme, el turisme 
té unes temporades fortes i fluixes, el nostre no, el nos
tre és de cada dia. Jo li demanaria, per favor, que els 
nostres tecnics se'n vagin més al camp, ajudin aquests 
pagesos per poder tenir una agricultura un poc més 
bona. Gracies. 

EL SR. PRESIDE'NT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SIMARRO MARQUt!.S: 
Sí, jo li he volgut dir que és el que es pensa fer, 

quan voste a la pregunt~ em demana que és el que es 
pensa fer en aquest sentit; de milloram;a. Jo el que li 
puc dir és que el Servei d'Extensió Agraria, com diu, 
aquest, continua amb les visites al camp que feia, i, a 
més, a més,li puc doriar, perque aixo ho tenim en co
municacions · totes les visites que s'han fet a finques 
i veura l'evblució, aixo no ba disminuit. És que, inde
pendent d'aixo, que no li ho he dit, l'agricultura, sap 
que en els aspectes tecnologics ha augmentat moIt, i 
com que ha augmentat molt, damulit tots els aspectes 
s'han de crear uns especialistes, reaIment especialistes 
a cadascuna de les materies. Aquest tema s'ha muntat 
i funciona. I tenim uns serveis específics per a fruits 
secs, uns altres per a hortalisses, els altres per a ce
reals, etc., i aquests, encara que estiguin radicats a 
Palma, concretament, surten constantment al camp i 
duen tot l'assessorament que es demana. Si hi ha qual
cú que em digui que no, jo ho sent molt, perque el 
que fa falta és que ho demani, la gent, perque si no 
ho demana no se n'aniran voluntariament a una finca 
a imposar un criteri d'aixo. Actuam sempre sobre de
mandes deIs interessats, i si hi ha alguna queixa d'aixo, 
a mi m'agradaria saber-la. 

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

1.-7) 
La pregunta següent la formula el Sr. Sebastia Sel)-

i Busquets. Té la paraula, Sr. Serra. a 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Ja és la segona vega da qUe 

sobre aquest tema, compareix el Grup Parlamentari Es. 
querra Nacionalista-PSM per parlar del Servei de la 
Inspecció Tecniea de Vehicles. L'anterior vega da era 
perque s'ba via fet un Decret per par t del Govern, un 
Decret on es preve'ia la privatitzaci6 del Servei a Ma
llorca. Ben sabut és que l'opinió del nostre Grup Par. 
lamentari era contraria a aquesta privatització i que 
el servei es feia bé i que hi havia prou tecnics i treo 
balladors per fer-lo així com toca, que, en tot cas, s'ha. 
via d'ampliar l'estació de Mallorca de l'ITV, cosa que 
creiem que no era massa costosa. Al contrari de la 
nostra opinió, es va manifestar, no només el Govern 
amb el Decret, sinó també la resta de Grups Parla
mentaris i, en definitiva, es va procedir, a partir d'a
quest Decret, a la privatització. Bé, passat un temps 
d'aquest Decret, s'ha procedit ja a l'adjudicació a una 
empresa concreta, a l'empresa ITEMA d'aquest servei 
que, de fet, sera un servei importantíssim, perque el 
mateix Grup, ITEMA, haura d'inspeccionar tots els ve
hieles de Mallorca, aleshores, la pregunta és moIt con
creta, la tramitació seguida quina ha estat. 

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

EL SR. OLIVER MUT: 
Gracies, Sr. President. Sr. Serra, record perfecta

ment que vostes varen presentar una Proposició no de 
Llei sobre aquest tema, ho record perfectament, m'ale
gro que, de totes formes, ens ho recordi. La tramita
ció ha estat llarga, molt llarga, hi ha hagut 26 ac;tua
cions entre acords de Consell de Govem, resolucions 
de Conselleria, entre intervenció d'Hisenda i també de 
contractació. Es va comen<;ar, com molt bé ha dit, amb 
la publicació d'un Decret, el Decret n.O 5 del 86, de 26 
de gener, pel qual s'e.stablia !f\ «red» o la xarxa --,:ens 
hem de normalitzar- la xarxa d'estacions d'ITV a Ma
llorca, un aItre Decret, que és el 37 del 86, alla on s~a
prova l'organització de regim jurídic del servei d'Ins-. 
pecCions Tecniques de Vehicles a Mallorca, després, Ji 
diré moIt resumit, perque, a més, aquesta mateixa pre
gunta que voste em fa, casualment, després em dema
na la documentació, exactament el mateix, per tant,: no 
crec que 1i hagi de llegir ara tot, perqu~ li enviaré'.1a 
documentació, s'han fet, després també, el plec de oon· 
dicions jurídiques i economiques i administratives, l'a
vantprojecte d'explotació, aquest plec de clausules ad
ministratives i economiques s'aprova a Consell de Go
vem, es publica el concurs al ButlletÍ Oficial de I'Es
tat i al BOCAIB, es presenten quatre empreses, s'estu
dien aquestes quatre empreses, i el Director General 
d'Indústria fa un informe sobre quina és, segons el seu 
criteri, guanya el concurs, i aqueixa proposta es du a 
Consell de Govem, i el Consell de Govern aprova ad
judicar a aquesta empresa concreta la concessió d'Ins
peccions Tecniques de Vehicles. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, vol replicar? 
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EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, certa

ment l/empresa lTEMA ha tret de la loteria i ense ju
gar, sense comprar decims. La realitat és que en aquests 
JJlo.ments, tata aquesta tramitaci6, de la qual hem cle
rnal1at la documentació, l 'haurem d'anaützar, donat que 
lá Legislatura ja estara acabada, ens ternero que no pu
guem debatre amb una JnterpeHació aquí, al Plenari 
rJ10lts de detalls, pero la veritat sigui dita, hi ha un 
terna de fons, que ens preocupa i és el tema que les 
coses, ens temem, que no s'han fet suficientment bé. 
1 ens explkarem. Al mateix butlletí en que cessa el seu 
assessor, Sr. Amorós, en el mateix butlletí, surt el De
cret. Aleshores, nosaltres creim que aixo és una cosa 
que no havia d'haver passat. Bé, les coses han passat, 
ens temem que no hi podra haver aquesta JnterpeHa
ció, nosaltres ja deim que creim que les coses no s'han 
fet suficientment bé, insistim que una empresa, arnés, 
no entrarem en detalls, de si la gent que hi forma 
part, bé, té moltes referEmcies polítiques o en té man
co, ho deixarem anar, que tampoc no és l'objectiu, ara 
sí que en aquest moment creim que s'ha de fer una 
vigilancia extrema sobre JTEMA, els preus no han de 
pujar i, al mateix temps, hem de poder debatre, ja veu
rem quan i com, en profunditat, aquests temes que, 
evidentment, no són en absolut agradables. 

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

EL SR. OLIVER MUT: 
Gracies, Sr. President. Ara ha sortit el fons de la 

pregunta, Sr. Serra. El primer, era un introito. Jo no 
li admet, de cap manera, Sr. Serra, que voste faci 
aquestes acusacions tan a la lleugera i que després em 
demani la informació. Vos te m'ha demanat la informa
ció, esperi a consultar aquesta informació i després po
dra fer aquestes acusacions, si hi són, perque no hi 
són. J, a més, crec que no té voste cap dret a poder 
jutjar i poder ofendre i poder atacar l'honor d'una 
persona com el Sr. Amorós, dient el que ha dit d'aques
ta pél'sona. Aquesta 'persona es va donar de baixa dins 
la Conselleria, dia 21 de mar~, em va demanar per es
crit que el dimitís d'assessor, i aixo va ser el qUe -vaig 
fer. Si aquest senyor no hagués climitit, qu~ hagu~s 
passat ? Que amb tata segurdta1; no bagués pogut ell 
firmar ,aquest projecte, pero ,jo cree que una persona, 
perque hagi fet feina dins una Conselleria, dins el Go
vem, no cree que á aquesta persona se l'hagi de tat
Xar i hagi d'estar marcat per no poderp~sentar cap 
projecte dirts el Govem, Sr. Serra. Siguem seriosos, per 
favor. No tirem acusacions sense saber la informació 
que hi ha. S'informi, primer, ja li ho he dit un parell 
de vegades, s'informi primer i després acusi si hi ha 
per acusar. Gracies. 

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

Serra. 

1.-8) 
La pregunta segiient la formula el mateix Diputat, 

Sr. Sebastia Serra, i fa referencia a la recaptació de 
tributs. Sr. Serra, té voste la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies. Per q{¡e s'estableixen premis de cobran-

¡;a del 10 % als recaptadors de tributs, d'acord amb el 
butlletí, amb un deIs darrers butlletins Ofidals de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, en lloc de 
procurar que la recaptació de tributs es faci directa
ment per funcionaris amb un bon sou i amb una bona 
condició laboral en 110c de seguir amb un criteri em
presarial per als recaptadors de tributs? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller d'Hisenda, vol contestar? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. President. Bé, en primer 110c, quant a l'es

tructuració el que es fa és com a conseqüencia que, 
en aquests moments, la recaptació era compartida en
tre l'Estat, Comunitat Autonoma, Seguretat Social i 
Ajuntaments, i en aquest moment, el que es fa és una 
es tructuració de cada area i també hi ha un personal ads
crit a aquestes recaptacions que cada institució que fa 
la reestructuració propia ha d'assumir la part propor
cional de personal, amb la qual cosa continuam amb 
el mateix sistem a que abans, assumint aquest personal, 
que no té cap vinculació amb la Comunitat Autonoma, 
sinó amb els recaptadors que hi havia fins abans, que 
es distribuiran en aquestes quatre arees. J al mateix 
temps, la Comunitat concerta amb Ajuntaments, basi
cament amb Ajuntaments petits per continuar ajudant
los amb la recaptació, com fins ara. Quant al premi, 
hi havia, és a dir, una cosa és en voluntari i la Comu
nitat no té res en voluntari, és a dir, el que es treu, 
el que es continua fent pel recaptador és únicament el 
d'Executiu, és a dir, quan els valors o rebuts estan en 
constrenyiment, i en aquest cas, el que feim és reme
tre'ns al Reglament General de Recaptació, artic1e 96, 
que contempla el premi del 10 % en relació amb el re
carrec de constrenyiment. En voluntari continua es
sent assumit per la Comunitat Autonoma, el propi, és 
a dir, directament dut a terme pels funcionaris de la 
Comunita~ Auton?ma, i rúnica c;oH.aQ0rn.s:i6~ 9-ll~ J aria 
la Comunltat Autonoma en v~luntan, sena la part rde¡s 
Ajuntaments que no l'assurtus'sÜl elIs i s'estiniassm més 
concertar-ho en la recaptació qu~ establís la Comuni
tat Autonoma. 

Graci~s, Sr. President. '. u d 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula, ~~. pip1;ltat? 

EL SR. SERRABUSQUETS: . 
Sí, gracies, Sr. President. Pér a 'nos~1tre~aqiíest 

10 % és elevadíssirn, creim que el 7 seria el que to~a
ria i no un 10 i, per aJtra banda, Sr. Soler, nosaItres 

- creim particularment que s~auria d'haver fuit, ja" d'a
quest criteri empresarial, perque d'uns doblers que hem 
de pagar els ciutadans, encara damunt que s'ha de pa
gar, veure coro hi ha un criteri empresarial a l'hora de 
la cobran~a, ens sembla que és una filosofía que no és 
la més adequada, en absoluto 

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

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. President, només per posar exemples, per

que vegi que amb aixo no anam tan alts com voste es 
pensa. Per exemple, l'Ajuntaroent de Palma, que ja ho 
ha assumit directament eH, en Executiva té també el 
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10 %, i la Seguretai Social també ha esta estructurant, 
també ha tret en executiva, amb constrenyiment el 
10 %. 

Gracies, Sr. President. 

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

putat. 

1.-9) 
La pregunta següent la formula el mateix Diputat, 

Sr. Sebastia Serra i Busquets, per la qual cosa se li 
dóna la paraula. Pregunta 454. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies. Des del mes de gener, l'Ajuntament de 

Santanyí va informar favorablement el fet que es po
gués instaHar una cafeteria a la Platja de S'Amarador. 
Demanam a veure la postura del Govern de la Comu
nitat Autonoma i concretament la Comissió de Saneja
roent si ja ha debatut el tema o almenys quin punt de 
vista té el Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Govern, qui contesta? 
Sr. Conseller d'Ordenació del Territori. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. President, moltes gracles. Sr. Serra, jo li 

contestaré, pentura si la pregunta seva hagués estat 
més explícita, la resposta la faria un altre Conseller. Jo 
li puc dir, d'una forma molt concreta, perque pensava 
que anava dirigida a la Conselleria d'Ordenació del Ter
ritori, que nosaltres no tenim cap coneixement d'aques
ta petició i, conseqüentment, no tenim cap postura 
presa, si s'esta tramitant a una altra instancia distin
ta, em sap molt de greu, no li puc contestar, m'hauria 
agradat que fas més explícita la pregunta. 

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

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Bé, entén en aquests momen~s aquest Diputat que, 

en principi, no hi ha cap tipus d'autorització per fer 
una cafeteria a la Platja de S'Am~rador. 

EL SR. SAIZ GOMiLA: 
Toro ,a dir que, per p::,\rt de la Conselleria d'Orde

nació del Territori, no s'ha presentat cap petició, en 
c~>nseqüencia, no sé exactament del que em parla. Gra
Cles. 

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

Diputat. 

1.-10) 
La darrera pregunta del dia la formula el Diputat 

Sr. Sebastia Serra i Busquets, al qual continua se li 
dóna també la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Grades. La pregunta dirigida al Govem és per que 

darrerament, sobretot a l'illa de Mallorca, s'autoritzen 
o es fan tantes tales d'alzines i que, de fet, el SECONA 
pareix que sí, que dóna les autoritzacions, i ens refe
rim a la Serra de Tramuntana basicament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller d'Agricultura, vol contestar? 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, Sr. President. Les autoritzacions per tallar alZi 

nes és un met del propietari, d'aprofitament del ba -
que, i per poder-lo exercital' ha de demanar una auton~C 
zaci6 previa. En aquesta autoritzaci6 tri va el personal 
tecruc de la Conselleria, de Conserva ció de la Natura_ 
leza, i marca les alzines, igual que els pins, que es pode 
tallar a causa de les eondicions d'explotacions normal n 
dél,s bosc. 1 després, una vegada feta, ja, la tala, de~ 
pres d'una temporada van a veure si s'ha complit. Voste 
ero demana per que ara ha augmental. Jo supos que és 
per Wl~ demanda concreta de fusta, vaja, ele llenya. Jo ti 
vnll drr que tampoe aquest tema no és excesSiVatnelll 
abusiu, i ja li contest un poc a la replica seva, en el 
sentit que aqu~st~ alzinars, sap ~oste els cents anys 
que fa que eX1steIXen aquests alzinars que abans de 
l 'aparició del bula i d'altres fonts d'energia, l'alzinar 
s'aprofitava com a font d'energia calorífica, transfor. 
mant-se 'en carbó, i que les extraccions que es feien eren 
molt, molt superiors a les que es demanen en aquest 
moment, i aquests bascas s~an conservat i es conser. 
vaven abans millor que ara. Aixo és el que li pue dir 
concretament. És un tema que en aquests moments 
esta bastant de moda, he tengut bastants de contactes 
a~b altr~s organisme.s, altres associacíons, a les quals 
-valg oferrr un debat, 1 que ells mateixos no varen valer 
que fos públic, i jo ara) aquí mateix, ti oferesc, no aquf 
mateix, dins aquest PIe, sinó a Comissió, que pugui du· 
rar més temps i que hi puguin assistir els tecrucs, totes 
les reunions que facin falta i tots els debats, perque 
aquest tema s'aclareixi d'uua vegada. 

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

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, de totes maneres, Sr. Conseller, de Fomalutlt 

fins a Temelles enguany hi ha hagut intenses "tales, j 
nosaltres creim que no és oportú · que hi hagi t~tes 
tales d'alzines. 

EL SR. SIMARRO MARQU~S: 
Jo 1i vull contestar en el sentit que si s~.ban fet 

tales que no coneixem ja fa un parell de dies, vaja, nO 
arel d'aquesta pregunta, sinó sobre el tema que es 
va tractar ja a la premsa jo he enviat tecnics stipei:io.rs 
a totes les explotacions perque em vegin el que hf bao 
La idea de tales, no en el sentit de talar tot un bose, 
sinó de selecionar la fusta o els arbres que s'hagin de 
tallar, jo li puc dir que en aquests moments estam en 
l'ordre de 3 a 4.000, i quant les dades que tenim, vaja, 
no les he pogut cercar, perque fa tants d'anys, com
prendra que d'aquí trenta anys o fa trenta anys nO 
teníem a disposició les dades estadístiques, pero que 
supos que eren més de 14.000. 

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

Diputat. 

n.-l) 
El punt següent de l'ordre del Dia, és el relatiu a 

Mocions. Tractarem la 465 que formula el Diputat, pe! 
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Parlamentari Esquerra Nacionalista, Sr. SebastiEt 
Grup 
S rra Busquets. 

e- Vol que se 'n procedeixi a la lectura? 
Sra. Secretaria, vol procedir-ne a la lectura? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Moció.-l.-Que el Govern de la Comunitat Auto

llOma augme,nti .l'exigencia de q,:,~tat deIs p.r~ductes 
detivats de 1 agncultura, ramadena 1 pesca, mIt]an9'lnt 
les adeq uades inspeccions i política sancionadora. 

2.-El Govem de la Comunitat Autonoma procedira 
a dur a terme una política de marques de qualitat amb 
un rigoros control per als embotits, begudes alcoho.. 
liques, productes derivats de la Het i altres productes 
derivats de l'agricultura i pesca. 

3.-El Govern de la Comunitat Autonoma de les 
IHes Balears fixara, com un deIs seus objectius priori
taris, l'augment deIs llocs de treball a la indústria i 
transformació de productes derivats de l'agricultura, ra
maderia i pesca. 

4.-El Govern de la Comunitat Autonoma impulsa
ra el cooperativisme com una de les formes més adients 
per aconseguir la industrialització deIs productes deri
vats de l'agricultura, ramaderia i pesca de les IHes Ba
lears.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Sr. Diputat, disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Hem volgut dividir aquesta 

Moció en dos blocs completament diferenciats, un són 
els dos primers apartats, i un segon bloc, el dos dar
rers apartats. Potser convengui comem;ar pels dos 
darrers, l'ordre després, de votació ja sera el que ve 
assenyalat a la Moció, pero comen~arem, pentura, amb 
els aspectes generals que se'n deriven del debat de tota 
política derivada de l'agricultura, ramaderia i pesca. 

Per a nosaltres, en aquest moment, és més que 
evident que el Mercat Comú dóna una serie de nor
matives, dóna la Comunitat Economica Europea una 
serie de maneres de fer les coses, i sobretot uns mo
.dels !le política derivada de l'a.gricultura, ramaderia i 
pesca que jfl han ,~eguit d'altres nacions euro.pees i que 
els han donat un,s resultats ,detepninats. Per aixo, nos
~tres creim que és evident i basic que es tenguin com 
a. puní de pal'9;da aquests P.os principis daus, un, que 
e?dsteixuna pos~ible rendibUitat,i jo_ diria que . no tan 
possible, sinó perfectament demostrada, de les indús
tries derivades d'agricultura, ramaderia i pesca. Aixo 
fa que a partir d'aquesta rendibilitat,d'aquest tema ja 
se n'ha parlat alguna altra vegada en aquest Parlament, 
certament, es pot fixar un objectiu cIar, que és que és 
Un sector rendible per als seus propietaris i un sector 
necessari per als consumidors. D'aquí ve aquest primer 
bloc d'objectius i. que és que els llocs de treball de les 
indústries derivades de l'agricuItura, ramaderia i pes
ca, és evident que poden augmentar, i, en conseqüen
cia, aixo pot ser un deIs grans objectius de la tasca 
quotidiana que té un govern en materia social. 

El segon gran aspecte d'aquest primer bloc és el 
de l'impuls d'un tipus d'empresa que a l'Europa Co
munitaria ha tengut exits importants, i ens referim a 
Un tipus de cooperativisme agrari, ramader, de la pes
ca en tota la transforma ció de productes i amb UDS 

canals des del productor al consumidor, que siguin 

agils, adequats i amb els controIs oportuns. Controls 
oportuns deIs quals parlarem a continuació. 

Per tant, per a Esquerra Nacionalista hi ha, en 
primer lloc, aquest bloc, aquest bloc cIar, senzill, d'aug
mentar els llocs de treball i de fomentar un tipus d'em
presa que seria l'empresa cooperativa, en aquest caso I 
ens referim, obviament, a partir de la realitat social i 
economica de les nostres illes i al mateix temps, molt 
en consonancia i moIt d'acord amb el que és avui l'Eu
ropa Comunitaria. 

I després ja entram en els dos punts deIs quals 
varem parlar llargament a la passada sessió, on, amb 
un dialeg frane i un debat, a estones, també frane, crec 
que eonvenÍem que falta, per poder potenciar aquest 
sector economic, aquesta indústria, falta, en primer 
lloc, una exigencia de quaIitat. Una exigencia de quali
tat que, eom dei a molt bé el Govern, ha de partir gai
rebé sempre deIs mateixos produetors, ho han de voler, 
i nosaltres diríem, obviament, ho han de voler, pero 
l'Administració també pot intervenir, i, amb una ínter
venció de l'Administració, certament que les voluntats, 
c:r'eim nosaltres, es juntarien. 1 és ben cert que avui 
en dia, tots els fabricants de productes derivats de 
ramaderia, agricultura i pesca normalment ho tenen 
molt bé, ho tenen molt bé i, per tant, no han de patir 
gens ni mica que hi hagi una intervenció de l'Admi
nistració Autonomica en aquest cas, per afavorir aques
ta exigencia de qualitat que pugui fer que els nostres 
productes no només siguin eonsumits aquí amb tota 
tranquiHitat, sinó també que hi pugui haver una expor
tació, que nosaltres creim que és perfectament possi
ble, com de fet, ja hi és, perque nosaltres estam par
lant d'un sector que en termes generaIs és un sector 
important, ho ha estat sempre, i avui en dia és un 
sector perfectament potenciable, pero, i volem insistir, 
si parlam tant d'aquest tema, Esquerra Nacionalista en 
aquest Parlament, és perque creim que des del moment 
que existeix la integració de l'Estat Espanyol a l'Eu
ropa Comunitaria, si no fa via I'Administració a ade
quar aquestes exígencies de qualitat i eriunarcat tota 
una normativa, potser que els 'sectors d'industrialitza
ció derivada d'agricúltura,ramaderia i pesca pUgUin 
patir molt aviat una competencia · exteri<?r molt :forjit 
i puguin veure's amb problemes d'aquí un tenips.~~ 
tant, amb a110 que més val prevenir q'ue 'no CUf8l'. 

creim que és el moment deplántejar aqueSt'á xigencia 
de qualitat. . " CI 

1, per altfa banda, avui nosaltres no · hemvóigut 
plantejar el tema de les denorilinácions: diorigen; Lpef
que sabem que ja existeix una denominació ¿'origen, 
bé, esta , en marxa i és prou important, és la del for
matge de Menorca, pero no hem. volgut 'insitir en deDO
minacions d'origen per a certs productes mallorquins, 
de Formentera o d'Eivissa, pero sí que hem volgut in
sistir en el tema de les marques de qualitat. I hi hem 
volgut insistir perque és una qüestió de fer uns De
crets, és una qüestió de posar-se a dinamitzar els sec
tors susceptibles d'aquestes marques de qualitat. 1, en 
definitiva, nosaltres creim que a partir d'aquesta exi
gencia de qualitat i de marques de qualitat hi ha un 
pareH de seetors que es veurien afavorits, i els con su
midors ens veuriem afavorits. 1 estam parlant, en defi
nitiva, d'embotits, de begudes alcoholiques, de produc
tes derivats de la Het, i també d'altres possibles pro
ductes derivats d'agricultura i pesca. 

Creim, Sres. i Srs. Diputats, que estam parlant de 
quatre mesures, dues de tipus generic, pero pensam que 
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importants dins tot debat economic i social, com pu
guin ser augmentar els llocs de treball i el cooperati
visme, i dues molt concretes, molt concretes, que són 
aquestes exigencies de qualitat i aquestes marques de 
qualitat. Nosaltres no voldríem acabar aquesta Legisla
tura sense veure unes marques de qualitat posades en 
marxa, sen se veure una campanya de divulgació d'a
questes marques de qualitat i unes exigencies a aquests 
fabricants. Altres Comunitats Autonomes ho tenen en 
marxa, l'exemple de la Generalitat de Catalunya pensam 
que és prou cIar i evident i, per altra banda, el Minis
teri d'Agricultura també darrerament ha comen<;:at una 
interessantíssima campanya de difusió de tota una se
rie de productes que nosaItres creim que és molt im
portant anar en aquest sentit. 

Creim .que a les IHes Balears és ben hora que s'actui 
amb aquesta mateixa directriu i, bé, és un tema que 
des d~ls anys 60, Bretanya, Normandia, Alsacia, etc., 
ja hap. posat en mal".(Ca aquests projectes i, de fet, han 
~CQ)lSeguit, i están dins l'Eutopa Comunitaria, han acon
~eiPit. aquestes regions de l'EstatFrances tenir unes 
indústries punta, unes exigencies de qualitat i unes mar
ques de qualitat o «labels», que diuen ells, que els 
fup.cionen, pensam que bastant bé. 

Gracies. 

EL S.R. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. 
Volen intervenir els altres Grups PoIítics? 
Pel Grup Mixt, té la paraula el Sr. Damia Pons i 

Pons. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PON S PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La Moci6 pre

sentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista 
té certament un contengut positiu, encara que, si em 
permeten la matisació, diria que un contengut relativa
ment precario 

Els punts 3 i 4, amb la defensa deIs quals ha co
men<;at la seva intervenció el Sr. Serra, no són massa 
més que uns simples recordatoris de preceptes cons
titucionals i de preceptes estatutaris. És a dir, el debat 
deIs quals i la votació deIs quals, gairebé és improce
dento L'article 40 de la Const itució ens diu que els 
poders públics han de fomentar la plena ocupació, la 
plena ocupació i, per tant, l 'increment deIs llocs de 
treball, no només a la indústria de transformació de 
productes derivats de l'agricultura, sinó a tots els llocs 
deIs sectors economics. Per tant, en realitat, seria im
propi sotmetre a debat i a votació un precepte constitu
cional. En definitiva, hi estam obligats tots, hi esta 
obligat el Govern, estan obligats tots els p oders públics 
que es mouen dins el territori de l'Estat EspanyoL 

1 més o menys passa igual amb el punt quart d'a
questa Moció, quan diu que el Govern de la Com unitat 
Autonoma impulsara el cooperativisme com una de les 
formes més adients per aconseguir la industrialització 
deIs productes derivats de l'agricultura, etc. Recordem 
que l'article 129.2 de la Constitució també estableix que 
els poders públics fomentaran, adientment, a través de 
la legislació que pertoca, les societats cooperatives, pre
cepte que va ser recollit, després d'un llarg debat, i el 
record, perque hi vaig participar d'una manera bastant 
activa, en la redacció de l'Estatut, per l'article 67.4 del 
nostre Estatut d'Autonomia, que diu que la Comunitat 
Autónoma podra fomentar, aquí certament tenim un 

«podra», no es va aconseguir un mandat imperatiu cIar 
pero podra fomentar mitjan~ant una legis1ació adequa~ 
da les societats cooperatives. Per tant, els dos darrers 
punts de la Moció són simplement recordances cOnsti_ 
tucionals i estatutaries. 

Quant als dos primers, m'hauria agradat que el Sr. 
Serra, Portaveu del Grup Esquerra Nacionalista, hagués 
emmarcat d'una manera més amplia aquestes propostes 
dins una determinada política agraria que tots sabem 
que esta dins les preocupacions del Grup Esquerra 
Nacionalista que sempre s'ha destacat per la seva aten_ 
ció especial a un sector particularment desafavorit de 
la nostra societat, com és la qüestió deIs sectors d'a
gricultura, ramaderia i pesca, que, d'altra banda, tam
bé, tan t Constitució com Estatut, marquen que els hem 
de donar un tractament preferent. A mi m'haur ia agra
dat una ex:posicí6 més extensa referida quau par lam 
d'exigencies de qualitat , i després hi posam com a pro
posta marques de qualitat, dios quina política agraria 
s'emmarca tot aixo. Perque és evident que no és igual 
una política d'aquests detetIílinats sectors economics, 
que tengui com a abjectiu oferir una producció que res
pecta certament les normes de qualitat que per ordre 
de la normativa sanitaria han de tenir tots els produc
tes, que una política que du a aquests sectors a treba
llar, no amb una gran producció ni un consUJIl extens, 
sinó amb unes exigencies de qualitat que tenen unes 
connotacions de producció i unes connotacions de cOn
sum determinades. Certament, a l'exposició del Sr. Ser
ra, molt sumaria, no he sentit aquesta exposició deta
llada i, per tant, he quedat UDa mica confús, quant als 
objectius que realment es pretenen. Si es pretén una 
major competit ivitat quant als productes d'aquests sec
tors que ens puguin arribar de la Comunitat Econo. 
mica Europea, certament és una preocupació que tots 
compartim, ara bé si es tracta d'una preocupació pel 
nivell de baxíssima qualitat, fins i tot vulnerant, que 
jo tenc la mpressi6 que és aro, les normes sanitaries 
que han de regir dins la producció de detenninats 
elements com puguin ser els embotits i les begudes al
coholiques, etc., crec que tot aixó s'hauría d'haver ma
tisat més en l'exposició del Sr. Serra, entre altres coses, 
perque tots sabem que els embotits, el Sr. Serra ha ha 
recordat cliferents vegades en aquest Parlament, m oItes 
vega des no destaquen per les seves qualitats dieteti
ques, sinó precisament per tot el contrari. 1 quant a 
begudes alcoholiques, és evident que moHes d'aquestes 
begudes, fins i tot tradicional s i historiques a les nos
tres illes, les begudes alcoholiques també formen part 
de la história coro el nostre país, com sap el Sr. Serra, 
l'aiguardent va ser una manera de funcionar de la nos
tra economía precaria a l'antic regím, és evjdent que 
aquestes begudes alcoholiques avui en día destaquen. 
més pels seus coloral1ts i pels seus afegits artificials 
que per la qualitat inexistent de la seva destillació, que 
no es produeix. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRE'SIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Daroia Pons. 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula 

el Sr. Pere Gon¡;al Aguiló. 

EL SR. AGUILú FUSTER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Regio

nalista no pot donar suport a aquests quatre punts de 
la Moció, perque creim que el que ha dit el Sr. Pons, 
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té raó. Aquests dos darrers punts són preceptes esta
tutaris, i els altres, nosaltres creim que el Govern, amb 
els seuS serveis de vigilancia veterinaria compleix en la 
vigíHlllcia de tots aquests productes. Quant als indus
trials, que són els primers interessats, que són els que 
per fer les qualitats superiors, perque, com bé ha dit, 
aquests productes en lloc de consumir-se només dins 
Espanya, es puguin consumir també a l'exterior. Per 
tant, nosaltres no donarem suport a aquesta Moció. 

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

quida Galmés. 
Jo havia demanat als meus companys de Mesa si 

havien demanat la paraula, la té voste, li correspon, 
pero no ens n'havíem temut, no estava anotat. 

Dísposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Ens trobam 

amb una Moció que és una conseqüencia logica de la 
InterpeHació de l'altre dia. L'altre dia varem perdre 
una bona ocasió de fer una discussió de política agra
ria, sobretot de política industrial agraria, avui perdem 
una ocasió de discutir unes mocions sobre industria
lització. 

De totes maneres, de vegades hem d'anar a cercar 
els caires positius de les propostes que ens fan els 
altres Grups, i aquesta Moció, tot i essent, com han dit 
altres Portaveus, dins el punt tercer i quart, una exi
gencia practicament de la Constitució i de l'estatut, ho 
és com a declaració dins la Constitució i dins l'Estatut, 
com molt bé sap el Sr. Pons, i aquí del que es tracta 
o del que pareix que es tracta és que l'agafi com a prio
ritat el Govern de la Comunitat Autonoma. No obstant 
aixo, recordar, fer un recordatori d'uns preceptes cons
titucionals, de foment del cooperativisme, o de la crea
ció de llocs de feina, sinó que sigui el Govern de la 
Comupitat Autonoma que ho agafi com una acció prio
ritaria i important. per a aquest Govern. Aixo és una 
petita diferenciació sobre el que la Consti~ció i rEs
tatut preveuen amb car~cter general. 

De totes maneres, aquest punt núm. 3 de la Moció, 
donat com a objectiu prioritari l'augment deIs llocs de 
feina, jo cree que és molt , lo~ble GqIll.: a ~eclaració, pero 
molt poe. praetic o molt poe realitzable a ¡'hora de la 
veritat. L'altre dia deiem que la indústria derivada de 
l'agricultura, les indústries de transformació agraria, 
eren avui per avvi les indústries a Mallorca, el sector 
industrial que donava praeticament més valor afegit 
brut, i tenia un nombre important de treballadors. El 
foment d'aquests tipus d'indústres cree que és una acció 
que s'hauria de fixar les Conselleries d'Indústria i Agri
cultura, d'una forma coordinada, estam defensant sem
pre aquestes aetuacions coordinades i no programes 
diferenciats, i s'ho haurien de plantejar precisament, 
per tenir un alt valor afegit, en primer lloc, en segon 
lloc, per ser uns productes que possiblement en la seva 
gran majoria hi ha un mercat facil i a prop, i, en tercer 
lIoc per ser també uns productes on la competencia és, 
com a mínim difícil és a dir, la substitució d'importa
cions ens és clarament favorable, la tecnica de substi
tució d'importacions, que es podria fomentar. I evident, 
si es fomenten les indústries, possiblement, no és sem
pre segur, possiblement, augmenten els llocs de treball. 

1 com ens diu el PSM que hauríem de fomentar 

aquesta actuació? A través d'una acció que nosaltres 
no podem més que estar-hi absolutament d'acord, que 
és el cooperativisme. I el cooperativisme que vagi, esper 
que vulgui dir aixo, perque no ho diu exactament, des 
de cooperativisme en comercialització de productes 
agratis, fin. al tractament d'aquests productes agraris, 
és a cür, tot el procés, ja no deim el procés productiu 
agrari, sinó des de les primeres passes de comercialit
zaci6 nos al daner momenl de venda d'aquests produc
tes. Per tanl, sí que, logicament, al ptmt 3 i al punt 4, 
n osaltres els donarem suporto 

Bls dos plimers són qüestions puntuals, interes-
ants. Jo diría que el tema de donar les marques de 

qualitat, diría que són molt interessants, perque eslam 
vivint, com deien el Portaveu del Grup Mixt i el Sr. 
Sena, estam viviut amb una continuada angoixa sobre 
els productes que consumim. Quan parlavem de begu
des alcoholiques, poden estar segur, Sr. ConseUer i 
s nyors del Govern, que quan una persona normal es 
pren una copa no molt ben identificada ele Hcors ma
llorquins, pot beure qualsevol cosa, i no vull clir qual
sevol cosa que sigui verinosa, sinó q ualsevol cosa. 1 
aixo, ja comens:aria a avan~ar-se molt que hi pogués 
haver uns productes de qualit at, amb marca de qualitat 
garantida, sigui palo, siguin les cassalles, etc., en aquest 
aspecte, respecte de la salut pública, i el mateix li puc 
dir que podem menj ru.- qualsevol cosa quan menjam 
sobrassada o butifarr6. La veritat és aquesta. Per tant, 
aquest control i que es fomenti que hi hagi marques 
de qualitat, i que aquestes marques de qualitat es pa
guio lIn poc més cares, que el consumidor les paga amb 
molt de gust, jo cree que és important. 

1 a la declaració del primer punt, no podem man
co que donar-Ji suport, l'exigencia de qualitat deis pro
d~ct~s derivats de l'agricultura, jo no crec que hi hagi 
Dlngu en aquest Parlament que no estigui d'acord en 
aixo, i que la Conselleria augmenti les inspeccions en 
la mesura del possible, no cree que hi hagi ningú en 
aquest Parlarqent que no hi estigui d'acord. ' 

Per tantJ les raons que. és intentar que el Clovero, 
aquest Govern dugui una política encaminada a l'ob
jectiu prioritari, que no ho és, el foment de Ja ina.us
~litz~ció de prod~c.tes del!ivats de l'agricul'ti»'~V9.l,Íe 
lDlpulsl el c00l'eratiVlsme, que aquest Govem-: no n/ha 
t~ngut p:¡ai cap int~~ci6, i que estipuli marques de gua
.4tat i control de gualitat , creim que <val la pena ñoriar .. 
Ji S.Upolt, i el I,lostre Grup n'W .donara. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRE-SIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular té la paraula el Sr. Andreu Mes-

quida i Galmés. . 

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

d'anunciar que el Grup Popular no donara suport a cap 
deIs quatre punts de la Moció presentada pel Grup Par
lamentari d'Esquerra Nacionalista. No, perque la Mo
ció no sigui bona o no sigui convenieot, sinó perque 
el que es demana als quatre punts, com bé ha dit el Sr . 
Pons, són preceptes ja constitucionals o de l'Estatut, i , 
més ben dit, que s'estan feot, tots els quatre punts, 
actualment, pel Govern Balear. 

Pel que fa al primer punt, que fa referencia a l'exi
gencia de l'augment de la qualitat deIs productes de
rivats d'agricultura, ramaderia i pesca, aquesta tasca 
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es fa d'una manera constant i permanent pels serveis 
de consum del Govern Balear, mitjanc;:ant les campanyes 
d'inspecció i presa de mostres seguides de les correspo
nents analisis per constatar que es manté l'exigencia 
de la qualitat legislada per a aquells productes. D'una 
manera indirecta, es contribueix també a l'augment d'a
questa qualitat, mitjan~ant la informació i l'educació 
del consumidor, mitjam;ant coHoquissobre consum i 
exposicions. 

Pel que fa al punt 2, que fa referencia a la política 
de marques de qualitat, és el que el Govern Balear fa 
des d'un principi, que és el que fa aquesta Moció inne
cessaria i reiterativa. Bona prova que la tasca que el 
Govem Balear, a través de la ConselIeria d'Agricultura, 
esta duent a terme, el de les marques de qualitat, és 
la denominació d'origen, si no aconseguida, en vies de 
consecució, del formatge de Maó. Llavors també fa un 
foinent de les marques de qualitat de les begudes al
coholiques, com és, per exemple, el foment del vi de 
Binissalem. Es treballa també intensament i s'ha treba
llat' per aconseguir la denominació d'origen de la so
brassada mallorquina, no obstant aixo, no s'h. tengut 
l'exit que es desitjava amb aquest producte, perque no 
és que possiblement sigui perque el sector interessat 
en aconseguir la denominació d'origen no estigui, i val
gui la redundancia, totalment interessat en aconseguir
la, ja que endemés de l'Administració és el mateix sec
tor. el que ha de voler, ja que si és veritat que la deno
mina ció d'origen garanteix una qualitat davant del 
consumidor, té com a contrapartida una serie de requi
sits, un producte identificat i tradicional i llavors un 
control rigorós de la qualitat, el que du a una organitza
ció i a unes despeses. Logicament, tal vega da a causa 
d'aixo, el sector interessat, a part deIs esfon;os que fa 
l'Administració, no ha estat el que realment ha volgut 
aconseguir la denominació de qualitat de la sobras
sada. 

1 quant al punt 3, que fa referencia als llocs de 
treball, és evident que el Govem Balear ha donat prio
ritat des d'un principi a l'augment deIs llocs de treball 
a les indústries de transformació deIs productes derivats 
de l'agricultura, la ramaderia i la pesca, mitjan<;ant els 
convenis que ha fet amb les PIMEM i el capital circu
lant, fins al punt que estableix uns 2 milions de pesse
tes per a cada lloc fix que es cre'í. A més a més de 
les ajudes que s'han donades per al foment del coope
rativisme, demostren la gran conscienciació per a la 
crea ció d'aquests lIocs de treball. És evident, per tant, 
que s'ha potenciat al maxim la creació d'aquests llocs 
de trebalI, gracies al foment del cooperativisme i a 
les ajudes a aquestes entitats i a les 'PIMEM. 

1 pel que fa al punt quart, com abans he dit, és 
evident que el Govem Balear ha impulsat el cooperati
visme per aconseguir la industrialització deIs productes 
derivats de l'agricultura, la ramaderia i la pesca, mal
grat que a la nostra Comunitat és molt difícil aplicar 
una política d'industrialització a gran escala, ates que 
s'ha de menester un gran volum de producció, materies 
primes bara1:es i continuitat en la producció per donar 
treball als obrers durant el més gran nombre de dies 
a l'any. En conseqüencia les indústries que s'pan de 
potenciar en aquesta Comunitat i que es potencien a 
través de les distintes ajudes són les de petit i mitjan 
tamany, molt diversificades, que poden aprofitar els 
excedents de produccions i els productes de qualitat 
que no s'acceptin la comercialització en fresc com po
den ser indústries hortofructícoles, congelats i confitu-

res, indústries analogiques, potenciar la qualitat mit
janc;:ant les denominacions d'origen i el foment de les 
marques de qualitat deis vins mallorquins, les indús
tries de fruits secs, mitjanc;:ant les ajudes per a les 
trenca dores d'ametlles i de garrofes, i quant a les in
dústries ramaderes, la millora de la qualitat de la lIet. 
És evident que s'ha potenciat i s'ha aconseguit a les 
Balears la potenciació, la millora de la qualitat de la 
llet, s'ha potenciar també de la llet del dia. 1 quant al 
formatge ja he dit abans que s'ha aconseguit la denomi
nació d'origen del formatge de Maó. Quant a indústries 
camiques, s'han potenciat les indústries de sales de tros
seig i fabriques d'embotits. 1 quant a indústries pesque
res, pel seu volum de captures i de flota, només poden 
ser les de pastes i fumats. 

Aquestes ajudes per impulsar el cooperativisme es 
concreten en una serie de decrets i a una serie d'Ordres 
que han dona! les distintes ConselIeries, com pot ser el 
Decret 84 del 1986, d'll de setembre, que concedeix aju
des per a la realització d'auditories i estudis de viabi
litat de les assOciacionsagraries, l'Ordre del Conseller 
d'Agricultü.ra del 15 d'abril de 1986, que subvenciona la 
concessió de maquinaries i mitjans de producció en 
regim cooperatiu, el Decret 94/86; de 23 d'octubre, que 
estableix ajudes a les empreses agropecuaries de Ba
lears fins un 20 % deIs protessos de transformació i 
comercialització, el Decret 109/86 d'll de desembre, de 
suport al mitja i petit empresari de Balears, desenvolu
pat per Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de 9 
de febrer del 87, pel que s'estableix per a inversions, 
subvencions, reduccions de prestecs concertats amb 
empreses financeres fins a 8 punts. Llavor també les 
ajudes que s'han concedit a les indústries de transfor
mació i normalització de productes hortofructícoles que 
s'han aconseguit a través de la Conselleria d'Agricultu
ra_ Llavor també per Ordre de la Conselleria d'Econo
mia i Hisenda, perque es desenrotlli l'articIe 10 del De
cret 109/86, quant a subvencions a capitals circulants. 

Per tot aixo, perque el Govem Balear actualment 
esta potenciant al maxim i esta desenvolupant tots 
aquests tipus d'indústries el nostre Grup no donara su
port a aquesta Moció. 

Moltes gracies, Sr. President. 

bL SR. PRESIDEJ\ T: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Serra, per contradiccions, té voste cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, certament un ja esta 

una mica cansat d'utilitzar un poc el-mateix lIenguatge 
i per aixo pentura ja hi havia una mica de cansament 
a l'hora de formular uns objectius senzillets, per aixo 
s'han formulat tan senzillets, tan senzillets que han 
paregut una mica senzills, pero cIar, recordar que s'han 
d'augmentar els 1I0cs de treball en aquest sector, re
cordar que el cooperativisme és una fórmula que esta 
donant bons resultats a la Comunitat Economica Eu
ropea, pareix que són coses que tothom les hauría de 
voitar i, a més, si estan a l'Estatut i a la Constitució, 
amb més motiu, els Diputats d'aquest Parlament hi hau
rien d'estar d'acord. Per tant, no caure en contradic
cions. 

Pero, nosaltres, el que avui volem recordar-los són 
una serie de deficitmcies estructurals importants. Mi
rin, pentura el tema en Iloc de plantejar-lo tan senzi
Het, l'hauríem d'haver plantejat tal com Esquerra Na-
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cionalista altres vegades l'havia plantejat i que era en 
to d'una denúncia estricta i clara. Fa un moment hem 
sentít que es fomenta el cooperativisme, per favor, quin 
cooperativisme s'ha fomentat? E'xcepció feta de la Coo
perativa Sa Roqueta, que nosaltres sapiguem, en abso
lut no s'ha fomentat el cooperativisme per a les indús
tries de transformació d 'agricultura, ramaderia i pesca, 
almanco creim que tenim la informació suficient per 
afirmar-ha amb rotunditat. Ni tan soIs s'han complit 
les normes de qualitat de fruites i verdures als mer
cats i botigues d'aquestes illes, encara actualment, avui 
mateix, podem comprar una serie de fruites i verdures 
i no sabem d'on procedeixen als mercats, i aixo sí que 
són competencies que existeixen. Per favor, se'ns esta 
parlant del vi de Binissalem, avui migdia, encara, a una 
taula, a un restaurant, una botelleta, clar, era baratet, 
duia el mapet darrera de Mallorca «Vino del país, Ma
llorca», no sé que, i un beu aquell vi i sap cert que 
no és de Binissalem, que no és de Mallorca, i aixo és 
una cosa que el Govern no hauria de permetre, si vo
len la marca, els la puc dir, sabem les marques que fan 
aixo, i qualcuna que ha fa i que no la sabem, pero és 
norma habitualíssima, habitualíssima, que no se seguei
xin les normes i, com que no hi ha normes suficients, 
aleshores manco se segueixen. 

S'ha parlat de la sobrassada. Amb el Sr. Simarro 
varem arribar a un acord ben clar, l'altre dia, al sec
tor de la sobrassada no li interessa una marca de la 
qualitat, en gran part, perque sap que hi haura una 
inspecció i sap que no podra ser que una sobrassada 
que es ven aquÍ, a un turista, que se la'n du i l'analit
za al seu lloc d'origen, a Alacant, el 70 i busques per 
cent va ser greix, analitzada a Alacant una sobrassada 
mallorquina, a Valencia em sembla que em digueren 
el 82 0/0, que era greix, i obviament, obviament que 
hi ha uns interessos que fan que les marques de qua
litat no s'acceptin per part del sector o de vineters, deIs 
que he anomenat, o de gent que fa embotits. 

Bé, nosaltres volem insistir que, ates que la Legis
latura esta un poc avanc;:ada i que hi ha uncert can
sament, i ha hem de reconeixer, de ja no formular 
grans coses, perque queden pocs mesas, pero certamen! 
volem insistir, si hi ha dos punts que són estatutaris 
i constitucionals i no es compleixen, és bo que es re~ 
cordin i és bo que es compleixi i es bo que esvoti. Que 
J'exigenc;ia de qualitat es diu que a través de les ins
peccions, i ho he sentit en el Grup Regionalista i m'he 
escandalitzat, si aixo és el nostre, anam ben servits. Ha 
dit clarament que creia que ja es feia beníssim la íns
pecció de qualitat, ben serviis anam, els Díputats d'a
questParlament hem tengut l'oportunitat; durant tota 
la Legislatura, de saber Com funcionen els serveis de 
vigmmcia i d'inspecció, almenys no diguem que fun
ciona, aixo bé, si qualcú vol justificar professionaI
ment la seva professió o els seus companys, ho fa i 
beníssim, pero, políticament, tenguem una mica, una 
miqueta de vermellor a la cara, una miqueta de ver
gonya política, i, almanco, no diguem el que sabem que 
no és així. 

1 quant a marques de qualitat, ja sabem que no 
és el mateix denominacions d'origen que marques de 
qualitat, nosaltres som ben conscients que denominació 
d'origen és un tema difícil, el tema de Menorca ens ho 
ha demostrat, pero sabem que les marques de qualitat 
sí són possibles, i, senyor s del Grup Popular, senyors 
~lel Gr up Regionalista, jo no sé ja que hem de fer per 
ltlformar-Ios, de vegades, del que són marques de quali-

tat, etc., etc., pero no confonguem un tema amb un 
altre. Vostes estan, com nosaltres, a una Europa con
creta, amb una normativa, existeixen govern de regions 
i nacionalitats de l'Estat Espanyol que ja han actuat 
en aquesta materia. Nosaltres creim que amb una Mo
ció tan senzilleta, certament només és una Moció en 
positiu, fer possibles dos punts estatutaris i constitu
cionals que no es compleixen i, a la vegada, animar un 
sector a través d'unes politiques concretes d' inspecci6 j 
de marques de qualitat. No comprellem, bé, és que nos
mtres ja 110 comprenem com davant tma cosa tan semi
lla i tan clara i, a més, que creim que ideologicament po
dría ser comuna, i per aixo els he esmentat Bretanya, 
Bretanya és W1a regió de l'Estat Frances, on han co
mandat sempre tradicionaIment les dretes, des de la 
II Guerra Mundial, els ho he esmentat, també Norma
dia, en gran part de la seva historia ha estat aoo. i 
precisament les marques de qualitat d'embotits, sidres, 
formatges, etc., són un mode1. BIs he esmentat Nor
madia i Bretanya, perque clar, si els hagués esmentat 
un altre lloc, ja haguessin djt, els esquerrans de sem· 
pre. 

EL SR. :F~.ESIDRN1: 
Acabat el debat, passam a la votació de la Moció. 

I deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Moció 

del Grup Parlamentad Esquerra Nacionalista, es volen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diput ats que votin en contra de la Mo-

ció, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres .. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor de la MO'ció, 23; vots en contra, 26. 

Queda rebutjada. 

III.-l) 
La Mesa de la Cambra, oIda la Junta de Portavetis 

es complau de proposar a aquest Plenari que es tra
miti, a I'empar del que estableix J'article 140 del Re
glament vigent d'aquesta Cambra, que es tx;.amiti pel 
tramit de lectura única, el Projecte · de Uei de Moclifi
cació de determinats preceptes de l'Annex de la Llei 
7/86, de T~e,s de la Comunitat Autf)Do~ d~ les -ll1es 
Balears. En cons_eqüencia, atenent el precepte reglamen-
tari, deman a la Cambra: -

Sres. i Srs. Diputats presten vostt:s el seu assenti-
ment perque es tramiti en lectura única? 

Es volen posar drets si em muen que sí? 
Moltes grades. 
Volen que es_ procedeixi a la lectura del Projecte? 
Sra. Secretaria. 'No. 
Valen intervenir els diversos Grups Polítics? 
Sres. i Srs. Diputats, passam a la votació del pro-

jecte de Llei esmentat. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest Pro

jecte de Llei, es volen posar drets, per favor? 
Queda aprovat per unanimitat. 

III.-2) 
El mateix cas es traba al projecte de Modificació 

de Credit per a la despesa de les Eleccions al Parla
ment de les Illes Balears. També, la Mesa de la Cam
bra, o'ida la Junta de Portaveus, els proposa que es tra
miti pel sistema de lectura única. I els deman també 
el seu assentiment perque es tramiti per aquest pro-
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Srs. Diputats que vulguin intervenir, Grups? 
Té voste la paraula, pel Grup Esquerra Nacionalista

PSM. 
Disposa d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, ho faré des de l'escó, perque el Grup 

Esquerra Nacionalista donara suport a aquesta LIei, 
peró deixant cIar, en aquesta Cambra, que hi ha un 
problema molt important, quan es tracta de gestionar 
78 milions de pessetes o qualssevol diners públics, que 
és realment el control estricte d'aquests milions, que 
vagin realment destinats a les finalitats que la LIei pro
posa, és un deIs aspectes que la LIei evidentment no 
contempla, pero que ha d'estar dins l'anim de tots els 
que, en el moment, que es dissolgui aquest Parlament, 
tenguin la prerrogativa de fer el seguiment a través de la 
Diputació permanent que quedi constituida. 

Deim a\!o, perque 20 milions per a la campanya ins
tituCional orientada exclusivament a fomentar la partí
cÍpació deIs electors, exigeix, evidentment, que sigui, 
que hi hagi una estricta i delicadíssima visió publici~ 
taria, per tal que no es pugui confondre el que és una 
campanya institucional amb possibles manipulacions 
que en qualsevol moment es poden donar, fins i tot, alie
nes a la voluntat d'alguns deis membres que ho propo
sin. Dic a~ també, perque la millor forma de fer parti
cipar, de fomentar la participació deIs electors de les 
Illes Balears en el procés electoral, ha de ser, óbviament, 
la tasca realitzada per tots els Grups Pa~lamentaris, per 
la societat i pel Parlament, obviament, com a órgan de 
sobirania en aquestes illes, durant quatre anys. La cam
panya institucional, per tant, no seran 20 milions els 
que fomentin aquesta participació. 

1 finalment, volíem dir, que els sistemes electorals, 
el sistema electoral que hi ha en aquests moments en 
vigor potser no és el punt més democratic que podíem 
tenir en ~quests moments, pero si els electors, eIs ciuta
dans de les Illes destinen, de l'erari públic 78 milions 
de pessetes, el que s'ha de demanar i el que s'ha d'exi
g.ir. és ~ue aques:e;; b:stretes vagin a afavorir una par
llclpaclO democratlca 1, en cap moment, a tergiversar la 
voluntat majorltaria deIs electors. l a\!ó es pot fer, com 
vos tes saben. 

Fixada aquesta posició davant la Cambra, el Grup 
Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM donara suport 
8. aquesta Llei de Credit Extraordinari. 

EL SR. PRESlDENT: 
No havent-hi més intervencions passam a la vota-

ció. l deman a la Cambra: ' 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen po

sar drets, per favor? 
Queda aprovada per unanimitat. 

IIL-3) 
Perúltim, també la Mesa de la Cambra, oida la Jun

ta de Portaveus, proposa tramitar pel mateix procedi
ment de lectura única, el Projecte de LIei de Transfe
rencia de Capítal a la Universitat de les Illes Balears 
i tamb¿ he de demanar a la Cambra el seu assentiment 
per tal que es tramiti per aquest procediment. 

Sres. i Srs. Diputats que estiguin conformes, es vo
len posar drets, per favor? 

Queda aprovat el procediment de lectura única. 
Volen que se'n procedeixi a la lectura? 

Sra. Secretaria, per favor, vol fer lectura d'aquest 
Projecte ,de LIei? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
"Projecte de LIei de Suplement de Credit per a la 

transferencia de capital a la Universitat de les lHes Ba
lears. 

Exposició de Motius.-La LIei 2/1986, de 28 de fe
brer, de Credit Extraordinari per a la Transferencia de 
capital a la Universitat de les llles Balears, constitueix 
un exemple cIar de la línia política seguida per la Co
n~unitat Autónoma de les llles Balears, quant al poten
Clament de la Universitat de les llles. 

La tasca conjunta de les lnstitucions públiques de 
l~ ~,ostra Comunitat ha possibilitat, per mitja de la re
VlSlO del Pla General d'Ordenació Urbana de Palma de 
Mallorca, la qualificació, com a sistema general en sol 
no urbanitzable a desenvolupar mitjam;ant un Pla es
pecial dotacional destinat a equipament universitari de 
dete~~ats _terreny:, que pex;neten l'obtenció d'a~ue
na fmahtat 1 que fIguren dehmitats en el mateix Pla 
General. 

A fi de poder adquirir aquests terrei:J.ys se suple
menta el credit concedít per la LIei 2/1986, de 28 de 
febrer, en 454.000.000,- Ptes., la qual cosa ha de per
metre d'aconseguir l'objectiu perseguít. 

, ~tic.le l.-;-S'aprova la concessió d'un suplement de 
credIt, dms 1 estat de despeses deIs Pressuposts Gene
rals de la Comunita~ Autónoma de les Illes Balears per 
a 1986, prorrogats per a 1987, per un import de 
4.54.000.000,- Ptes., essent alta pressupostaria a la par
tIda 11.05.01-7110 «Transferences de capital a la Univer
sitat de les lIles Balears». 

Una vegada que entrin en vigor els Pressuposts Ge
nerals de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears 
per a 1987, aquest suplement de credit s'incorporara en 
aquests, conformement amb allo que preveu l'articIe 46 
de la LIei de Finances de la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears en relació amb l'articIe 73 de la LIei 
11/1977 de 4 de mar\!, General Pressupostaria. 

Article 2.-1. El finan~ament del suplement de cre
dit, concedit a l'article Ir. d'aquesta LIei, consistira a 
concertar una operació de credit a llarg termini per un 
import de 454.000.000,- de pessetes. 

2. Als efectes del que estableix l'apartat anterior 
s'autoritza el Govern perque concerti l'operació de cre
dit i en determini, a proposta del Conseller d'Econo
mia i Hisenda, les característiques. 

Article 3.-Als efectes del que disposa aquesta LIei, 
es declara d'expressa aplicació el contingut deIs articles 
2n., 3r. i 4t. i la Disposició Addicional Única de la Llei 
2/1986, de ~8 ~e febrer,. de Credit Extraordinari per a 
la TransferenCIa de CapItal a la Universitat de les lIles 
Balears, tot substituint, quan pertoqui, el terme «Cre
dít Extraordinari» pel de «Suplement de Credit». 

Disposició Final.-Aquesta LIei entrara en vigor el 
mateix dia que es publicara en el ButIletí Oficial de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears.» 

EL SR. PRESID E~:T: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Entram ja al debato Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
E'ntram a la votació. Sí. 
Pel Grup Esquerra Nacionalista, el Sr. López Ca

sasnovas té la paraula. Disposa d'un temps de fins a 
quinze minuts. 

-= 
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cediment. Si el presten, es volen posar drets, per fa

vor? 
Queda donat l'assentiment. 
Valen que se'n procedeixi a la lectura? Sí. 
Sra. Secretaria, vol procedir-ne a la lectura, per 

favor ? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Exposició de Motius.-La Llei 8/86, de 26 de no

verobre, Electoral de la Comunitat Autonoma de les IHes 
Balears, estableix que els poders de la Comunitat Auto
noma podran realitzar la campanya institucional orien
tada exclusivament a fomentar la participació deIs 
electors, posaran a disposició de l'administració elec
toral els mitjans personal i material s necessaris per a 
l'exercici de les funcions i asseguraran la disponibilitat 
de les paperetes i sobres de votació. 

Així mateix, la referida Llei assenyala que la Comuni
tat Autónoma subvencionara les despeses electorals que 
realitzin els partits, les coalicions, les federacions i les 
agrupacions que hi concurres quin i preveu la consecució 
de bestretes d'aquesta subvenció per als que haguessin 
obtingut representants a les darreres eleccions cele
brades. 

Donat que els Pressupost de la Comunitat Autóno
ma de les Illes Balears estan mancats deIs credits opor
tuns per a atendre les obligacions que es deriven de les 
previsions normatives esmentades i davant de la immi
nent celebració de les eleccions, es fa necessari, a tenor 
del disposat a l'article 48 de la Llei de Finances de la 
Comunitat Autónoma de les Illes Balears, la concessió 
d'un credit extraordinari que permeti afrontar les des
peses institucionals i electorals que garantitzin el nor
mal desenvolupament del procés electoral que tendra 
lloc. 

Jaque en el moment present es desconeixen els ter
mes en els quals s'efectuara la convocatória, es preveu 
una .dotació ampliable de 1.000,- ptes., per al supost 
que l'escrutini hagués que realitzar-se amb carrec a 
1 'Administra ció Autonómica. 

Per altr~ ' part,' la concessió d'aquest credit extra
ordj.nari no ha de suposar un increment de la despesa 
pública autonómica, per aixó la financiació s'haura de 
realitzar . mi.tj~~t, un estalvi pressupostari, per la 
qual cosa l'import de l:~sl;Ilentat credit es finan~ara 
amb cl,rrec\ al .possible super'8:vit que es pugui produir 
en la llqujPflció deIs 'pres.supo~ts de la C0munitat Auto.. 
nOrt;la de les Illes Balear.s q,e {'any 1986. 

Si d'aquesta ijquidació definitiva resultas la impos
sibiIitat de de sufra~r aquest eredit, totalment o par
cial, el ConseU de Govern procedira a regularitzar 
l'exeés amb carree als crewts del Pressupost, la mino
ritzaeió de la qual ocasioni un trastorn menor al ser
vei público 

En funció de tot aixo, s e somet a l'aprovació del 
Parlament aquest Projecte de Llei de CrMit Extraordi
nari per a atendre les despeses de les Eleccions al Par
lament de les Il1es Balears. 

Artiele l.-Per a atendre les obligacions institucio
na1s que es deriven de les eleccions al ParIarnent de la 
Comunita t Atltonoma de les llles Balears a 1987, es con
cedeix. un credit extraordinari, cUns de l 'Estat de Des
peses vigent de la Comunitat Aut ónoma, per un import 
total de 78 .953.720,- ptes., l'especificació de la qual es 
t'ecuIl a l'annex d'aquesta LIci. 

Article 2.-La Finanr;ació d'aquest credit exlraordi-

nari es realitzara amb carree al superavit que es podria 
produir en la Iiquidació deIs Pressuposts Generals de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears de l'any 1986. 
En cas que aixo no fóra possible, per la no existencia o 
insuficiencia d'aquest, la regularització de l'excés es 
realitzara pel Consell de Govern de la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears, i es donara de baixa o s'anul
laran els credits no compromessos del Pressupost vi
gent de la Comunitat Autonoma, atesos els següents 
criteris: 

a) Les b aixes o les anuHacions esrnentades es prac
ticaran deIs credits pressupostaris corresponent a ope
racions corrents, Solament en el cas que aquest resultin 
insuficients podran esser minoritzats els eredits desti
nats a operacions de capital. 

b) No podran rninoritzar-se o anuBar-se credits fi
nanc;:ats mitjanc;:ant subvencions deIs Pressuposts Gene
raIs de l'Estat no integrats del cost efectiu deIs ser
veis transferits, mitjanc;:ant dotacions del Fons de Com
pensació Interterritorial o mitjanc;:ant emissió del Deute 
Públic de la Comunitat Autonoma. 

Article 3.-Les baixes o anuHacions de credits que, 
en aquest cas, siguin necessaris per a financ;ar els cre
dits concedits, seran acordats pel Consell de Govern a 
proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, i s'infor
mara d'aquestes al Parlamento 

Disposició AddicionaL-S'autoritza al Govern per a 
dictar les normes de desenvolupament que la present 
Llei precisi. 

Disposició Final.-La present Llei entrara en vigor 
el mateix dia que es publicara en el Butlletí Oficial de 
la Comunitat Autonoma de les IHes Balears.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Vol llegir també l'Annex? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Annex al Projecte de Llei de Credit Extraordinari 

per él atendre les despeses de les Elecdons al Paila
ment de les Illes Balears: 

Secció 02 - Parlament de les Illes Balears. 
Programa 02.03 - Junta Electoral de les Illes Ba

lears. 
141. Despeses de Personal per a les Elec

cioos 'al Parlaníent 
241. Dietes, locomoció i trasllats 
257. Despeses diverses 

Secció 11 - Presidencia. 

... ' : 

1.0ÓÓ.OOO 
2.250;OÓÓ 

650.000 

Programa 11.11 - Eleccions al Parlament. 
141. Despeses de Personal per a les Elec-

cions al Parlament 
241. Dietes, locomoCÍó i trasllats 
257.0 Despeses diverses 
257.3 Despeses diverses d'escrutini 

(ererut ampliable) 
259.2 Campanya Institucional 
483. Bestreta de subvencions per a despe

ses eleetorals (art. 30 de la Llei Elec
toral de la C.A.LB.) 

Total Pessetes 

EL SR. PRESIDENT: 

6.000.000 
3.000.000 

30.000.000 

1.000 
20.000.000 

16.052.720 

78.953.720" 

Moltes gracies, Sra. Secretaria. 1 teta lectura de la 
Llei de Credit Extraordinari, procedirem, seguidarnent, 
al debato 
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EL SR. LÚPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President. També és per donar suport él. aques

ta Llei, pero evidentment 454 milions de pesetes exi
geixen un plantejament parlamentari que em sembla 
que aquesta Cambra hauria de tenir i, com a Grup, 
volem fer. En primer Uoc, volem dir que l'equipament 
universitari ens sembla imprescindible, necessari, en 
conseqüencia, no entrarem en filosofies universitarles, 
el que sí volem dir és que voldríem demanar que des 
del Govern hi hagués una gran atenció per tal que 
aquests diners públics tenguessin un bon ús, amb la 
confianc;:a que els terrenys no estiguin sobrevalorats, 
amb la confians:a que la Universitat de les Illes complei
xi la funció que ha de complir. Només en aquest sentit, 
donarem suport a aquesta Proposició, a aquest Projecte 
de Llei. 

Gracies. 

EL SR. I'RE'SIDEIq: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
I no havent-hi més intervencions, passam a la vo

tació. I deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 

Projecte de Llei, es volen posar drets, per favor? 
Queda aprovat per unanimitat. 
Aquesta Presidencia decreta un descans de deu mi

nuts. 

IV.-l) 
EL SR. PRE'SIDENT: 

Recomen~a la sessió. 
La Comissió de Cultura i Educació, ates l'informe 

emes per la Ponencia, ha examinat la Proposició de 
Llei sobre mesures del foment del patrimoni historie 
de les Illes Balears, i d'acord amb el que disposa l'ar
ticle 119 del Reglament de la Cambra, es complau d'ele
var el Dictamen que s'adjunta per debatre en aquesta 
Cambra. Al mateix temps, la Comissió ha designat el 
Diputat IHustre Sr. roan Nada! i Aguirre perque, con
formement amb el que disposa }'artiele 122.2 del Re
glament, presenti davant el PIe el Dictamen esmentat. 

En conseqüencia, té la paraula, d'acord amb el Re
glament, el Sr. Nadal i Aguirre. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Presentam la 

Llei de Mesures de Foment del Patrimoni Historie de 
les IIles Balears en nom de la Comissió de Cultura i 
Educació d'aquest Parlament, que em va nomenar per 
presentar-la, entre d'altres coses, perque aquesta Llei 
va ser tramitada per consens de tots els Grups, sense 
esmenes i, per tant, assumida al cent per cent per tots 
els Grups Parlamentaris. 

Aquesta és una Llei que indubtablement no solven
tara tots els problemes que té el patrimoni historie 
de les nostres illes, perque, com vos tes saben, són im
portants, són histories ja moIt d'ells, és de difícil, di
fícil realitzacíó la seva restauració, moltes vegades, i, 
a més, a causa de les carencies pressupostarles moltes 
vegades, ens trobam que la voluntat de conservar i 
restaurar el patrimoni no té el reflex en les necessi
tats que realment hi ha dins la Comunitat. 

Ens trobam amb un patrimoni que esta deteriorat 
en una gran part, amb un patrlmoni no només civil, 
sinó eclesiastic que té unes necessitats importantíssi
mes, ens trobam amb un patrimoni prehistorie que 
esta, no només deteriorat, sinó que esta abandonat, 

ens trobam amb uns museus que necessiten, també, 
fortes inversions, i ens trobam que tota aquesta cultu
ra, tota aquesta historia, que de qualque forma marca 
i condiciona el que són els m allorquins, menorquins, 
eivissencs i formenterers, esta, moltes vegades, en pe
rill de desapareixer per la manca de pressupost per a 
la seva restauració, per al seu condicionament, per a 
la seva salvació en molts de casos. 

Aquesta és una Llei que, com die, no pot salvar 
tot aquest, no pot cobrir totes aquestes necessitats que 
hi ha, pero sí pot atendre delerminades mesures, sí 
pot, de qualque forma, obrir una finestra cara a de
mostrar als ciutadans que hi ha una voluntat, que hi 
ha unes ansíes, un interes per salvar el patrimoni, per 
cobrir les necessitats que té. 

Que pretén aquesta Llei? Aquesta Llei, que esta 
feta en base a la Llei 13 del 85, de 25 de juny, sobre 
el Patrimoni Historic de I'Estat E'spanyol, pretén que 
les inversions que es facin dins la Comunitat Balear, 
qualsevol inversió superior a SO milions de pessetes, 
es destini 1'1 % d'aquesta inversió a la restauració de 
patrimoni historico-artístic o al foment de l'activitat 
artística. Aquestes inversions, en principi, tendran una 
prioritat en el mateix lloc on es fa l'obra, aixo és im
portant perque, de qualque forma, les grans ciutats te
nen un, diguem, un excés de patrimoni historie, mol tes 
vegades, en relació amb els altres llocs de les IHes, i, 
pero tant, quasi tots els pressuposts de restauració i man
teniment del patrimoni s'inverteixen a les grans arees, 
als grans nudis urbans. En aquest cas, tenim Maó i 
Ciutadella, tenim Eivissa i tenim Palma, com a gran re
ceptors de les inversions. 

Que permet aquesta Llei? Aquesta Llei permet que 
si es fa una inversió a una carretera determinada, 1'1 
% d'aquesta inversió pugui anar a la restauració d'un 
talaiot que estigui a prop, a la restauració d'una er
mita, de qualsevol monument, qualsevol patrimoni, qual
sevol edifici, immoble o moble, catalogat, que estigui 
dins la zona on es faci la inversió. Aixo indubtable
ment també suposa una descentralització de la inver
sió, no és important, no són importants globalment 
aquestes quantitats, perque la Comunitat nostra tam
poc no té una gran capacitat inversora, pero sí és una 
demostració de voluntat, és una demostració de volun
tat, que volem anar endavant en la conserva ció i en el 
manteníment del nostre patrimoni. 

És una obligació de la Comunitat Autonoma inver
tir en la conservaeió del patrimoni, és una obligació de 
la Comunitat AutOnOn1a conscienciar els ciutadans que 
el patrimoni DO Domés, com diu la Constitució, tenen 
l'obligació de conservar-lo les institucions públiques, 
sinó que també els ciutadans tenen l'obligació de con
servació, de manteniment i de cura d'aquest patrimonio 

Jo esper que amb aquesta LIei, que ajudara que 
el patrimoni tengui una dotació pressupostana supe
rior a la que té avui en dia, serveixi també per cons
cienciar d'altres entitats, d'altres empreses, d'altres ins
titucions, com poden ser les municipals que avui en 
dia ja tenen una capacitat inversora important, perque 
també adoptin aquesta norma, adoptin aquesta Llei i 
les seves inversions, Consells Insulars, per exemple, 
aquestes adoptin aquesta Llei i les seves inversions, 
també assumeixin destinar 1'1 per cent d'aquestes a la 
restauració de patrimoni, a l'adquisició de béns de pa
trimoni. 

Jo cree que per definir la LIei bastaria llegir l'ar
tiele 1r de la LIei on diu que als pressuposts de cada 
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bra pública finane;ada totalment o parcialment per la 
~omunitat Autonoma de les IHes BaIears incloura una 
partida equivalent, aImenys, a 1'1 % deIs fons que si
guin aportats per la Comunitat Aut~~oma,. a~b el des
tí de finane;ar treballs de conservaclO, ennqmment del 
oatrimoni historie o foment de la creativitat artística, 
~mb preferencia a la propia obra o en el seu immediat 
entorn, i, en tot cas, quant a patrimoni historie cir
cumscrit a l'ambit de la Comunitat Autonoma. Jo cree 
que aquest article, tots els altres són el funcionament, 
diguem, d'aquest 1 '%, aquest primer article defineix 
perfectament quína és la filosofía d'aquesta Lleí que és 
que aquest 1 %, en principi gestionat per la Conselle
ria de Cultura, pero gestionat en el seu controlo en la 
seva direcció depen, pero que també dóna llibertat a 
totes les ConseHeries per decidir les seves propies in
versions amb l'assessorament tecnic de la Consell~ia 
de Cultura. 

Per tant, cree que és una Llei que és positiva, és 
una Llei que permetra una inversió suplementaria im
portant, per a la conservació i restauració de patrimo
ni, pero és una Llei que no ha de fer oblidar als res
ponsables de la Conselleria de Cultura que les necessi
tats són molt fortes, que el patrimoni necessita unes 
dotacions pressupostaries molt més importants de les 
que s'han destinat, i que, per tant, s'ha de fer un es
fon; de tots els Grups perque aquest patrimoni que és 
la nostra historia no desapareixi. 

EL SR PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Feta la presenta ció del Dictamen de la Comissió de 

Cultura, passam al debat d'aquest text legal, i deman 
a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que vulguin inter
venir? 

Pel Grup Mixt, Sr. Damia Pons. 
Pel Grup Regionalista de les Illes, Sra. M.a AntO

nia Munar. 
Sr. Manuel Jaén, pel Grup Popular. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Cree que poe 

debat hi pot haver sobre una Llei de contengut tan 
evidentmen! positiu COIn la de Me~ures de Foment del 
~atrim?ni .Historic ,d~ les ~l1es Balears. PerQ, no vol
dría de~ar tP~ssar aqu~st~ avinentesa [Jer e~arcar 
din,s tID ~ert esdevenin:}em histoJ;ic, una Llei que ,esta
bleix ut;la s~rie de mesures o, millor dit, que ,permetra 
dotar financerament una serie de cllsposici,ons en ma
teria de protecció del nostre patrimoni historie. 

Certament, la preocupació per una materia deter
minada implica, sempre, que es produeix per motius 
economics, per motius socials, pels motius que siguin, 
una amena~a contra aquest bé que una serie de lleis, 
des de la Constitució fins a un humil Decret es volen 
encarregar de protegir. Curiosament, quan preparava 
la defensa d'aquesta Proposició de LIei, he estat repas
sant una mica els ordenaments constitucionals de l'Es
tat Espanyol, per veure des de quan en~a hi ha una 
preocupació de les diverses Cartes Magnes que ha ten
gut la nació espanyola quant a recollir o no recoIlir 
mesures de protecció sobre patrimoni historie. I he 
quedat francament sorpres de constatar que practica
ment fins a la Constitució de la Segona República, de 
l'any 1931, la preocupació per a la protecció del patri
mani és un fet practicament inexistent dins els orde-

naments constitucionals, Fins que l'article 45 de la 
Constitució de la Segona República parla que tota la 
riquesa artística i historiea del país constitueix un tre
sor cultural de la Nació, fins que s'estableix aquest 
precepte constitucional, fin s llavors, els ordenaments 
constitucionals havien tengut altres preocupacions. 

Curiosament, avui, dia 18 de mar~ de 1'any 1987, 
que fa exactament 175 anys, dia per dia, de l'entrada 
en vigor, o de la promulgació de la Constitució de Ca
dis, des d'aquesta Constitució que va ser un pas cer
tament positiu fins a la Constitució Republicana durant 
més de cent anys, les Constitucions no varen recollir 
la inquietud en relació amb el Patrimoni Historie. I 
per que? Perque era un moment en que hi havia mol
ta més preocupació per ordenar moItes altres coses de 
l'Estat, per ordenar i impulsar la qüestió d'agricultura, 
comere; i indústria, que no per protegir uns béns que 
aleshores no estaven tan amena~ats com estan ara. Ha 
estat un desenvolupament economic, ha estat un desen
volupament urba, que ha practicat el que se'n diu una 
autofagia, les ciutats s'expandeixen, pero també s'auto
devoren, devoren el seu prapi patrimoni, és una urba
nització de tota una serie d'arees rurals, és l'impacte 
d'un turisme¡ amb les seves urbanitzacions, amb unes 
connotacions economiques, de vegades, certament molt 
positives, pero també amb un impacte preocupant so
bre el patrimoni historie. 

Actualment disposam d'uns recursos economics 
com no havien somniat els constitucionalistes del se
gle XIX, pero constatam que el nostre patrimoni his
torie ha sofert una rninva, ha sofert una degradació i, 
logicament, la Constituci6 Espanyola de l'any 1978, cer
tament, sí que se'n va preocupar, i prou, de la qües
tió de la protecció del patrimoni historic, sobretot, a 
través de l'article 46. El nostre Estatut d'Autonomia, 
com no podia ser menys, ha va recollir, la materia de 
patrimoni monumental, cultural i historie i paisatgís
tic, ho recull com una competencia exclusiva de la Co
munitat Autonoma, a través de l'article 10, apartat 20 
de la nostra Llei Orgánica. 

Per tant, ens trobam davant un imperatiu consti
tucional, recollit a l'Estatut, com una competencia ex
clusiva d'aquesta Comunítat Autonoma i que, a més a 
més, s'emmarca· dins una preocupació de les sodetats 
modemes. Les societats modemes que, de caire · eUro
peu certament, .aspiren a evitar que el 'patrimoni que 
durant segles i segle~ s'ha, anat formant dibs el seu 
ambit territorial sigui degradat per aquest mateix des
envolupament que les ha transformades en unes 'sooie
tats d'altes cotes de benestar i alla on es té un deIs 
nivells de vida més envejable del nostre planeta. 

Per aixo creim que aquesta LIei o aquesta Propo
sició de LIei sobre Mesures del Foment del Patrimoni 
Historicencaixa perfectament dins un mandat consti
tucional, significa fer realitat unes previsions estatuta
ries i, a més a més, també s'emmarca dins les preo
cupacions de les societats del nostre temps, que valen 
continuar duent endavant un desenvolupament econo.. 
mic, pero sense que aixo impliqui, en cap moment, una 
minva, una degrada ció del patrimoni historie que no 
només volen conservar, sinó que li valen donar tata 
la dimensió, tota la dignificació que mereix perque 
tots nosaltres derivam de la historia i ens projectam 
dins la historia. 

Per aixo, la meva valoració és francament molt po
sitiva, cree que aquesta LIei hauría de venir comple
mentada en el futur d'aquesta Comunitat Autonoma per 
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diverses mesures, perque nosaltres, els nostres fills i 
els nostres descendents puguin haver tengut, a través 
de l 'Autonomia, tota una serie de disposicions que ha
gin permes que aquesta Comunitat AutOnoma conser
vas el llegat historie que li dóna personalitat propia. 

Moltes gracies. 

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

Diputada Sra. M.a Antonia Munar. 

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

creu que aquesta Llei sobre Mesures de Foment del 
Patrimoni Historic i Artístic, que va presentar en el 
seu mi:>ment el Grup Parlamentari Socialista, copia 
d'tma llei o molt pareguda a nivell nacional, és sum
mament positiva, i en el seu moment, també, li varem 
donar suport i, per aixo, ha pogut venir en aquest Par
lament, ja consensuada. 

Realment, creim que aquesta Comunitat Autonoma 
té moltes necessitats en materia de patrimoni historie 
i artístic, ha té gracies al fetque teniin una gran ri
quesa, que és un país ric, ja des de la prehistoria sem
bla que la nostra terra, aquestes Illes Balears, varen 
ser un lloc on la gent va voler deixar el seu, les seves 
grans obres, les seves obres d'art, que varen passar per 
la nostra illa, pero varen voler deixar constancia d'a
quest paso Tenim moltes proves, creim que des del 
paleolític tenim proves, el nostre Conseller de Cultura 
ha fet reivindicacions fa molt poc temps d'una de les 
coses que per a mi tenen especial importancia, el Cap 
de Bous de Costitx, i creim que seria necessari que 
tots aquests béns es poguessin recuperar, i no tan soIs 
recuperar i tenir lluny, a Madrid, sinó tenir-Ios fins i 
tot aquí, a la nostra illa. Pero per fer totes aquestes 
coses no basta que ho digui una Constitució, no bas
ta que ho digui el nostre Estatut d'Autonomia, és ne
cessari qualque cosa més, és necessari que els pressu
posts recullin aquesta ambició del poble balear. 

Pero tant, ates que tenim una gran riquesa en pa
trimoni historic artístic, que fa que pareix que siguem 
insensibles precisament perque tenim una gran riquesa, 
seria necessari que es recollís a tots els pressuposts, i 
crec que aquesta Llei, que em pareix summament positi
va, no és fins i tot suficient perque un 1 % d'aquest fons 
jo crec que bastaria per arreglar un poble com pogués 
ser Sineu, pero que realment no dóna per arreglar tata 
Mallorca. No obstant aixo, no és una crítica a la Llei, 
jo crec que és summament positiva, que 1i donarem 
suport, pero creim que Mallorca es mereix més, que 
Balears es mereix més i que tates les institucions, tots 
els Ajuntaments tenim l'obligació de pensar en eIs pres
suposts a afegir partides perque aquesta Llei pugui te
nir, realment, al cap deIs anys, la imporUmcia que avui 
tenim pensat tots, quan l'aprovem, que pugui tenir. 

MoItes grades. 

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

Palacios. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Sí, Sr. Presidente, muchas gracias. En efecto, quie

ro recordar la intervención que tuvimos ya con moti-

va del debate en la primera ocasión de la Proposición 
de Ley, donde manifestamos el apoyo total a la mis
ma. Decía entonces más o menos que en materia de 
conservación del patrimonio histórico-artístico existía 
una especie de asignatura pendiente en la que conven
dría, tal vez, que existiese un compromiso de aprobar
la o de sacar nota. Yo creo que cuando el Diputado 
Sr. Nadal se refería en la presentación a esta «finestra 
oberta», entiendo y así lo he sentido que, tal vez al 
menos sería el camino que podría posibilitar ciertas 
actuaciones a las que yo también me refería en la in
tervención que en su día ya hice. 

Dije en aquella ocasión que existían, no solamente 
medidas legislativas y que han existido prácticamente 
desde el siglo XIII, como después, con mucho gusto, 
podré describir, sino también medidas de carácter edu
cativo y medidas que desgraciadamente o al menos rió 
sabemos que haya una cierta preocupación por este 
tema, y también medidas de carácter económico. Es
tas tres medidas, de manera conjunta, son las que po
sibilitan una actuación, diríamos que en términos muy 
adecuados, a las finalidades que se persiguen en cuan
to a la conservación del patrinlonio; I 

Es cierto Úlmbiéil, como ha dicho el Sr. Damia 
Ferra Pons, que poco debate puede existir sobre una 
Ley cuyo contenido es tan positivo, nosotros creemos 
que efectivamente el contenido de la Leyes positivo, 
y hemos demostrado, del Grupo Parlamentario Popular, 
el apoyo unánime, a pesar de que existían ciertas co
rrecciones de carácter técnico que, vamos, no viene al 
caso comentar. 

Entendemos también que el 1 '%, en fin, la Ley 
dice que sea por lo menos el 1 '% que se destine, in
discutiblemente se pueden destinar muchas más can
tidades, y que los Ayuntamientos, por su cuenta, si así 
10 consideran, pueden participar en la financiación. 

Con carácter de información, y tal vez para discre
par un poco del Diputado del Grupo Mixto, tengo 
que decir que, efectivamente, en cuanto al ordenamien
to constitucional no han existido medidas contempla
das en el mismo a partir de la Constitución del 31. 
Así ha sido, pero, pero, tengo que decir también que 
ya por ejemplo en el siglo XIII, en el Código de las 
Partidas, ya figura una referencia expresa a la conser
vación del patrimonio, estas medidas de carácter legal 
se han continuado prácticamente en el siglo XVIII, con 
las Reales Academias y con una Cédula Real que he 
tenido el gusto de hojear días pasados, cuando prepa
raba la intervención, del año 1803, cuya instrucción sép
tima encomendaba a la justicia de todos los pueblos 
que cuiden para que nadie destruya ni maltrate los do
cumentos, los monumentos. 

Este es el sentir del Grupo Parlamentario Popular, 
este es el sentir que nosotros personalmente entende
mos y que, por tanto, le daremos, como anunciaba an
tes, el apoyo para que la Proposición de Ley presta
mente sea publicada y entre en vigor. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes graCÍes, Sr. Diputat. 
AItres intervencions? No n'hi ha. 
En conseqüencia, passam a la vota ció del text legal 

que s'integra de vuit articles, una disposició addicional, 
una disposició final i l'exposició de motius. 1 tot con
juntament se sotmet a la votació d'aquesta Cambra, i 
se'ls demana el seu consentiment. 



-
DJARI DE SESSIONS / Núm. 88 / 18 19 mary 1987 2595 

;:z 

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

(¿Eeda aprovada per unanimitat. 
La Mesa ha acordat suspendre la sessió d'avui en 

aqnes t punto 
Sí. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Com el Presictent i tots els Dipu

tats saben, avui fa 175 anys que es va aprovar la Con s
litució de 1812. D'acol'd amb tots els Grups ParIamen
taris, nosa ltres voldríero manifestar aquí un recordatori 
a aquesta Llei, a aquesta Pepa que é la primera Cons
titució d'aquest país, la primera regulac'ó democratica 
deis drets deis nostres ciutadans, i dins aquest record, 
fer que l'esperit d'aquesta Constitució ,l'esperit que es 
va transmctre a la Constitució del 78, que tenim aqui 
qualque representant, perduri dins el Dostre país du
rant molt d'anys. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen dir alguna cosa els altres Grups? 
Grup Mixt. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sres. i Srs. Diputats, crec que, tal vegada, per la 

dignitat mateixa de la recordan!;a, seria oportú prepa
rar un brevíssim text de recordan9a que fos incorporat 
al Diari' de Ses iODS, evidentment, no el puc improvit
zar, DO sé s1 11i ha cap Grup que estigui en condicions 
de fer-ho, pero si no es pot fer avui, almenys a la sessió 
que c1ema continuarem, dur-Io, llegir-lo i incorporar-lo 
com a record de la primera Constitució de l'estat mo
dern, de l'Estat Espanyol. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grup Regionalista. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, la nostra idea seria, recollint un poc el que ha 

dit el Diputat Dama Pons, del Grup Mixt, seria propo
sar a la Presidencia que, per a dema, es preparas una 
declaraci6 conjunta d'aquesta Cambra i que, en un as
pecte es tengues en compte, per a nosaltres en té dos, 
un de tremendament valid, que és la primera. Constitu
ció Democratica de 1'Estat Espanyol, és l'inici de les lli
bertats individuals, pero que tanibé es tengtiés en comp
te un pbc dins aquesta recordan!;a que certs aspectes 
de les llibertats co1:lectives deIs pob1es, pel -que signi
ficava encara de segle XIX, etc., no eren conternplats, 
sobretot els aspectes de les Autonomies, etc. 

EL SR. ALBERTt PJCORNELL: 
Sí, Sr. President, jo volia demanar si el debat' és -

avui o és dema, només aixo. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi haura debat, només una declaració institu

cional. 

EL SR. ALBERTt PICORNELL: 
Ahl c1ema. no intervendrem després del document? 
Bé, ido jo també volia dir que em pareix molt bé 

que facem una dec1aració institucional i, per part nos
tra, cree que és important que aquest Parlament que 
ha nascut d'una Constitució Democratica, faci i es pro
nunci'i en funció d'aquesta primera alenada de llibertat 
que hi va haver a Espanya, perque creim que és Íln-

portant recordar el bo que hi ha hagut en el nostre 
país, a tot l'Estat. 

No b.i ha dubtes que no és ver, i ho demos Ira la 
Conslituc1ó de Caclis, que el poble espanyol no vulgui 
la democracia, jo crec que aixo és un punt important a 
recordar, que ja en aquell temps hi va baver gent que 
valla alenar llibertat, que volia democracia i per aixo 
varen fer la Constitució. Jo cree que és important que 
el l10stre Parlament que avui, avui, gracies a la demo
cracia i a la Constitució actual podem teni}', ens po
dero reunir aquf, a un Parlament autollomic, que faci 
reconeixement d'aquella primera <llenada de llibertat, 
c1'aquell primer intent de dur el poder al poble, perque 
es veu que aixo és el bo per poder dur endavant una 
tasca dins la llibertat de procurar tots millorar cada dia 
la qualilat de vida i el benestar de1 nostre poble. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat i Portaveu. 
Portaveu del Grup Popular. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr . President. També per dir que el nastre 

Grup, el Grup Popular es vol solidaritzar amb aquesta 
iniciativa de tots els Grups Parlamentaris i que ho fa 
amb molt de gust, perque, com s'ha dit abans, aquesta 
Constitució va servir per alguna cosa més que per un 
modisme molt conegut, si.lló també per ·establir les ba
ses de la sobirania nacional. 1 també, ho vull dir, a més, 
amb satisfacci6, com a Portaveu o a títol de Portaveu 
del Grup Popular, també com a pitiús, ja que vinculats 
a aquestes Corts de Cadis i a aquesta Constitució hi va 
participar un iHustre paisa, un i1:lustre eivissenc el 
Diputat Josep Ribas, concretament de Sant Josep d'Ei
vissa. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Aquesta Presidencia, que també, com a mallorquí 

recorda que hi va haver un bisbe que va intervenir clins 
la fonnació de la Con.stitució, el bisbe Nadal, recollint 
el sentir del Srs. 'Portaveus, redactara una d(:elar:aeió 
institucional i la sotmetra a la considera ció de la Jl!Dta 
de Portaveus, clema horabaixa. 

Bon vespre i fins derna. 

EL SR. PRESIDEJI.n: 
Sres. i Srs. Diputats. Bones tardes. Comen~a la Ses-

sió. 
«En aten ció a ]a petició formulada per tots els 

Grups Parlamentaris d'aquesta Carnbra, i en ocasió de 
la commemoració, el dia d'avui, del cent setanta-cinque 
aniversarl de la promulgació de la Constitució de Cadis 
el 1812, es formula la present declaració, en reconeixe
ment de la primera norma de convivencia que els po
bIes d'Espanya es donaren a si mateixos; norma de par
ticipació directa, democdltica i liberal que fou punt de 
partida de les Constitucions deis anys 1834, 1837, 1845, 
1857, 1869, 1873, 1876, 1931 i, finalment, sota l'egida del 
nostre Rei En Joan Carles J, que Déu guard la Cons
titució del 1978, que ens na permes de desenvolupar en 
pau i amb progrés la convivencia ordenada del poble 
espanyol, sota els principis de la justicia, la llibertat 
i la convivencia democratica que consagra com a nor
ma superior la nostra ConstituCÍó.» 
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Sres. i Srs. Diputats, accepten vost(~s aquesta decla
ració institucional? 

Queda aprovada per assentiment. 

V.-l) 
Punt primer de l'Ordre del Dia. InterpeHació 141 

que fonnula el Grup Parlamentari Socialísta relativa a 
la política pressupostaria general del Govern Autónom. 
Per defensar la InterpeHació té la paraula el Sr. J 0-

sep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Duim avui una 

InterpeHació sobre la política pressupostaria, així ho 
havíem de dir a la InterpeHació del Govern, perque 
hem anat veient que l'actuació del Govern de la Comu
nitat Autonoma en materia pressupostaria fuig molt del 
que les normes aprovades per aquest Parlament, via 
Llei de Finances, via Llei de Pressupost, ha anat esta
blint any rera any. 

Ens hem trobat, d'una forma bastant sorpresiva, 
que de dia 23 de novembre de l'any 1986 fins a final 
d'any del 1986, apareixen als butlletins de la Comunitat 
Autónoma, grans quantitats de modificacions de credit, 
una quantitat nombrosa de modificacions de credit, cor
responents a l'any 1985. Ens ha sorpres perque nosal
tres creiem, estavem convem;uts, perque ho hem tengut 
a les mans, que l'any 1985 acabava dia 31 de desembre 
del 85. És una veritat que pareix que tothom sap manco 
el Govern de la Comunitat Autonoma, que si hi havia 
modificacions de credit que es referien a l'any 1985, s'ha
vien de publicar quan es produ'ien les modificacions de 
credit, i no un any després, i precisament per aixó hem 
dut aquesta InterpeHació al Govern. 

Nosaltres intentam saber, amb aquesta InterpeHa
ció, i ja no es tracta després de preparar una Moció, 
perque no creim que s'hagin de preparar Mocions que 
duguin, que reafirmin una legisla ció aprovada per 
aquest Parlament, nosaltres pensam, duim aquesta In
terpeHació perque volem que se'ns expliqui quines cau
ses hi ha perque des de la Conelleria, que no és una 
Conselleria, pero des de Presidencia fins a la Conselle
ria de Comer~ i Indústria, totes les Conselleries fan 
modificacions de credit de l'any 1985 i les publiquen 
l'any 1986, a final d'any. 

Ja sé que és avorrit dir segons quines coses, pero 
cree que és imprescindible. El número darrer de les 
modificacions de credit que hem pogut constatar a But
lletins Oficial de la Comunitat Autonoma és el núm. 166, 
no són poques, 166 modificacions de credit per a un any, 
no són poques. De totes maneres, tal vega da equivoca
dament, tal vega da no ha hem comptat bé, pero les di
ferencies són molt grosses, n'hem pogut comptar i ana
litzar 68, que eren bastant cIares i quatre, perdó, tres 
que no ho eren gaire. Tres de 31-12-86, que no ho eren 
gaire. Aquestes 68 modificacions de credit representen 
unes quantitats de 1.697 milions de pessetes, quant a 
altes en despeses, una quantitat de 966 milions de pes
setes, quant a baixes en despeses i una quantitat de 
1.083 milions de pessetes quant a altes en ingressos. 
Obviament aquestes quantitats no sumen, no quadren 
i no quadren perque és deuen haver perdut per algun 
lloc unes altes en despeses corresponents a altes en 
ingressos, aproximadament de 351 milions de pessetes. 

Pero només hem pogut comprovar 68 més 3,71 mo
dificacions de credit, i no ho entenem, creim que les 
modificacions de credit de l'any 1985 haurien d'estar pu· 

blicades totes, en primer lloc, i hauren d'estar publica
des totes, com a mínim, abans de 31 de gener de 1986. 

Per que passa aixb? Nosaltres pensam que la Llei de 
Finances, la Llei de Pressuposts obliga el Govern a pu
blicar les modificacions de credit i obliga a publicar-les, 
no tan! perque el Govern no ho pugui fer, que hi ha 
coses que no pot fer, no tant per aixo, sinó perque els 
ciutadans i els Diputats tenguin coneixement del que 
ha passat, els que esta passant amb els pressuposts que 
ha aprovat en un cert moment el Govern. 

1 jo ara amb aixo no vull culpar als serveis admic 

nistratius de la Conselleria d'Economia, perque cree que 
la Conselleria d'Economia, amb una modificació de cre
dit, no té el més mÍnim problema, se li dóna, s'envia 
al ButlletÍ i es publica. A mi m'agradaria que m'expli
cassin, m'explicassin si té explicació per que resulta 
que modificacions de credit · de tot l'any 85, es publi
quen a finals deIs 86, quan la liquida ció de pressuposts 
est presentada ja en aquest Parlament, quatre mesos 
abans, és que legalment era necessari publicar-les abans, 
jo cree que és un tema discutible, en principi, creim 
que sÍ, pero és discutible i ho deiXarem com a discuti
ble. El que si era polítícament imprescindible és que 
cada modificació de credit que s'aprovi pel Consell de 
Govel1n, quan hagi reunit els requisits necessaris per ser 
efectiva, aquesta modificació de credit vagi al Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autónoma. 1 ara, vengui també 
per donar compte a la Comissió d'Economia i Hisenda 
del Parlamento 

Jo no crec que es vulgui ningú riure de la Llei de 
Finances i manco, tampoc, o igual de la Llei del Par
lament, pero el cert és, senyors del Govern, que o vos
tes fan els expedients de modificació malament o 
aquests expedients des del Consell de Govern fins a la 
Conselleria o de les Conselleries al Consell de Govern 
es perden, o hi van en tortuga lenta, perque tardar un 
any a publicar les modificacions de cn~dit ens pareix 
un temps absolutament excessiu. Primer tema, per tant, 
aquesto 

El segon tema, i també ve molt a conte amb la In
terpeHació, quina política pressupostaria du el Govern? 
És possible introduir als Pressuposts del 85, que record 
que eren 12.000 milions de pessetes, no arribaven, "10.000 
després o 12.000, modificacions de credit per valor de 
2.049 milions de pessetes, comprovades, n'hem mirades 
68, fins a la 156 no les hem pogut trobar, tal vegada 
hi són, pero no les hem pogut trobar en el butlletí, 
pero amb 68 modificacions de credit, és possible un 
Pressupost, és possible, ho és, pero és políticament pos
sible que es modifiquin 2.049 milions de pessetes? És 
políticament possible que més del 20 % del Pressupost 
tengui modificació? 1 ara, centro, i perfil un poc més, 
és políticament possible que ellO % del Pressupost con
solidat, i ho explic, que el pressupost sense noves in
corporacions d'ingressos a causa de transÍerencies, que 
aixo pot ser la raó que em digui, sí, hi ha aquestes mo
dificacions perque hi ha hagut ingressos a causa de 
transferencies i van a despeses, pero no, que en 68 de 
166, no sé les al tres fins a quant sumen, pero és de 
suposar que, com a mínim, el doble, es modifiquin 1.000 
milions nets deIs Pressuposts, ellO % deIs Pressuposts, 
nosaltres creim que aixo indica una mala concepció 
pressupostaria del Govern, indica una mala gestió pres
supostaria del Govern i indica, en definitiva, que els 
Pressuposts no reflecteixen exactament ni aproximada· 
ment l'estat de despeses, ingressos de la Comunitat 
Autonoma, sinó que són uns documents que obligatoria-
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llent s 'han de p resentar, pero que, a la fi, a la fi, el Go
l "'I-n no té massa interes a complir. vv -

Més coses que també s 'han de destacar. Ens hem 
trObat, estudiant aquestes moclificacions que partides 
de babees en despeses de lransfel'encies de capital, ens 
haO pass al a partides de transfertmcies corren LS, perdó, 
de des peses correnls. La verhal és que un poc camu
nade , aixo és ver, per exemple, una partida en CuLtu
ra de transferencies de capital, petitona, aquesta, 3 mi
Hons i mig, 3.600.000 Ptes., se'n convel'tejx en altes, 
baixes de despe s i altes en despeses, en 720.000 Ptes. 
de des peses correnLs, 2.900.000 d'inver ions, el d'inver
slons, no ho discl..ItUia, pero 700.000 Ptes., ja les discuti
ria. No s'han de passal- transferencies de capital i in
versions a despeses corrents. 

El de transferencies corren ts passar a despeses del 
Capítol 11. és bastant normal dins aquestes transfe
r.eneies. 

Una aItra, n o voldria entrar ja en analitzar totes 
i eadascuna, pero altres partides, mesclades , i no s'hau
rien de mesc1ar, d'inversions, per exemple, dins la Con
selleria de Cultura mateix, la 04066002 de 2.700.000 Ptes, 
que es mesc1a amb tot un cúmul de partides de des
peses corrents, de transferencies de capital, de trans
ferencies corrents, que fa que sigui impossible dir-los 
si ho han fet bé o malament, totes aquestes partides 
de des peses se sumen i passen alma altra partida de 
despeses, pero clar, tot embulladet, tal vega da passa, i 
pass a, com és lógic, passa fins que s'estudia, i no se 
sap gaire bé si s'han fet també transferencies a l'in
reves, inversions a despeses corrents. 

Aixó no només passa a Cultura, tampoc no hem 
de dir que només sigui Cultura que faci aquestes co
ses, sinó que passa a quasi totes, a quasi totes les Con
selleries, també d'una forma arreglada, és a dir, en cap 
cas no es veu que una inversió o una transferencia de 
capital passi una, a transferencies corrents, a despeses 
corrents, a despeses de personal, en aquest cas, una. 
Pero quan n'hi ha un caramull, set, vuit, deu, que hi 
ha personal, despeses corrents, etc., i aixo passa a una 
altra partida de despesa, llavors sí, per aquí en pass a al
guna d'inversions, i creim que aixo no esta bé. 

Per tant, jo no em vull allargar, només voldría de
manar al responsable de cada Conselleria, 1i puc dir, 
Per exemple, que les modificacions que heril pogut com
provar en Conselleries importants, com, per exemple, 
Ordenació del Territori, és de 909 niHions de pessetes, 
quasi 1.000 milions, les que hem pogut comprovar, que 
Ordenació del Territóri té 'l9 modificacions de credit, 
10 per altes d'ingressos, no amagam dades aquí, 19 que 
hem pogut comprovar, les altres 100, quasi 100 no les 
hem trobades, pero és important; que la Conselleria 
de Sanitat té una per alta d'ingressos de 5 milions de 
pessetes, peró té 171 milions de modificació de cre
dit, que la Conselleria de Cultura en té 8, amb 144 mi
Hons de pessetes de modificació, que aixo són xifres 
molt importants dins un Pressupost, i voldríem que 
qualcú, sigui qui sigui, sigui un Conseller, sigui el Con
seller d'Economia o qui sigui, nosaltres creim que aixó 
no és responsabilitat només d'una Conselleria, sinó que 
és responsabilitat del Govern, ens expliqui per que, en 
primer lloc, es tarda un any a íntroduir, a publicar les 
modificacions de credit, segon, per que aquestes mo
dificacions de credits, no totes, encara estan publica
des al ButIletÍ, a aquestes altures, de la Comunitat Au
tonoma; en tercer lloc, quina explicació política té que 
el 20 %, el 12, el 14, el 15 net, per cent, deIs Pressu-

n 

posts h agin estat mocUficats l'any 1985. Tot aixo, creim 
que aqu est Parlament q ue ha aprovat uns Pressuposts, 
amb el nostre vot en contra, ho hem de dir, pero com 
a democrates admetem el que aprova aquest Parla
ment, ha aprovat UDS Pressuposts, té tot el dret de 
coneixer amb que es modifiquen els Pressuposts qlle 
eH mateix ha aprovat. 

Gracies. 

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

conomia, Hisenda i Pressuposts, Sr. Cristofol Soler. 
Disposa, Sr. Conseller, d'un temps de quinze mi

nuts. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President . Senyores i senyors. En relació amb 

les modificacions de credit, en primer lloc, dir, efecti, 
vament que hi ha hagut un retar d molt gros quant a 
la publicació al Butlletí de la Comunitat Autónoma, 
jo crec que de vegades les coses s'han de reconeixer, 
i aixo ho reconesc, a pesar que la Llei de Finances 
no marcava terminis quant a la publicació, ara, indub
tablement, el fet que s'hagi produi't un retard aproxi
madament d'un any, indubtablement és un retard im
portant quant a la publicació de les modificacions de 
credit. 

Quant a la tramitació deIs expedients de modifica
ció de credit, el nombre d'expedients de modificació 
de credit. Com voste sap, durant el 84, durant l'any 
84, es produeixen 36 expedients de modificació de cre
dit, en aquells moments els expedients de modificació 
de credit tenien una gestió centralitzada, i el fet que 
dins el 85, dins l'any 1985 se centralitzi la tramitació 
d'expedients de modificació de credit, a través de les 
Unitats de Gestió Económica, fa indubtablement que 
es passi de 36 a 166. S'ha de tenir en compte també 
el fet que l'any 85 és un fort qllant a assumpció de 
compet€mcies transferides, i indubtablement aixo .fa 
que el volum de les modificacions de credit vagi creÍ
xent d'un any en comparació amb l'altre. 

Si comparam en la consignació inicial, un pres:su
post, és a dir, comparam pressupost 84 en relació amb 
el del 85, dins el Pressupost del 84 el volum global de 
modificacions de credit damunt consigna ció ini.eial va 
ser del 37 %, una xifra ilÍlp0rtant: Ara, d~áqueSt 37%, 
un 22'9 era com a conseqüencia de genefacions, d;in
corporacions, de reposicions i d'ampliacions. És 9 _ dir, 
no som davant l'estricta t,ransferencia de credIt, de 
donar de baixa a una partida concreta prevista pres
suposU:triament, per donar d'alta a una altra partida, 
amb la qual cosa tenim que únicament hi va haver 
modificació de credit, imputable als mateixos Pressu
posts de la Comunitat Autonoma, per una quantitat 
percentual del 15 %, i si anam a mirar consignació fi
nal dins el 84, tenim que varen ser del 30'6 %, les mo
dificacions globals, de les quals el 18'6 % corresponia 
a generacions, incorporacions i ampliacions, i el 12 %, 
a transferencies. Aixo damunt les consignacions finals. 
Si ho anam a comparar en relació amb el 85, tenim 
que hem passat del 37 al 42 %, sobre consignació ini
cial, i hem passat d'un 15 % de modificacions de cre
dit originades per transferencies entre partides d'una 
mateixa secció o de distintes seccions pressupostaries 
d'un 15 a un 18 %, és a dir que s'ha incrementat 3 
punts aquest aspecte de modificacions de credit, com 
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a consequencia de transferencies, que la proporció és 
de 34 i 15, si ho comparam ja amb modificacions de 
crectit en relació amb consignació final, és a dir, un 
34 % global, del qual un 19 % és, com a conseqüencia 
de generacions, ampliacions, i un 15 % és conseqüen
cia de transferencies en sentit estricte, és a dir, de 
modificacions de credit, de transferencies entre distin
tes seccions pressupostaries. 

Indubtablement, el nombre de modificacions de 
credit és alt, no tant pel que afecta a transferencies, 
sinó també per incorporacions i generacions com a 
conseqüencia d'assumpció de transferencies, el nombre 
d'expedients també del 84 en relació amb el 85 és un 
nombre elevat, es passa de 36 a 166, com a conseqüen
cia de la descentralització. Aquesta descentralització 
que, arnés, influeix que modificacions de credit que 
abans eren gIobals i afectaven diverses Conselleries, 
en aquest moment ja es vagin fent Conselleria Conselle
ria i, de vegades, de Direcció -General a Direcció General. 

~\lq~estcr-~ t\lC?cl.ificac¡ions de cx:edit, se'n dóna eomp
fe, qe les ~~ls. primer i segon trimestre a la Conrissió 
d'Economia .i Hisenda qel Parlament, i les del segon 
s~e$tre ven,en incIoses dins la liquidació deIs Pres
suposts del 85 ¡ es podra dir que la del tercer trimes
tre en lloc de venir englobada amb les del segon se
mestre havia d'haver vengut abans al Parlament, aixo 
és indubtable, ara bé, vénen a través de la liquidació 
deIs Pressuposts de l'any 85. 

Quant a transferencies, quant a modificacíons de 
credit que suposen transferencíes de capital a despesa 
corrent, hem de dir que la LIei de Pressuposts del 85, el 
que no permetia era treure de Capítol VI, és a dir, 
especificava específicament el Capítol VI, no engloba
va les operacions de capital, conseqüentment, entenem 
en base a aixo, que de Capitol VII es podia passar a 
aItres Capítols, he de recQneixer taPlbé que no és la mi
llar tecnica quant a modificacions de credit a aquest 
aspecte, i a la LIei de Pressupost del 86 i crec, fins i 
tot que també a la Llei de Finances, ja es contempla 
la previsió de no fer modificacions de credit d'opera
cions de capital a operaci0ns corrents, és a dir, aquest 
aspecte queda garantit basicament per la Llei de Fj
nances. 

Ara bé, jo crec que en aquests casos s'ha de tenir 
en compte que els anys 84 i 85 són anys basicament de 
rebre un conjunt de transferencjes importants, que fan 
que en el moment d'elaborar els Projectes de Llei de 
Pressuposts, a vegades faltin moltes dades, indubta
blement aixo fa que tecnicament des d'aquest punt de 
vista, els Pressuposts no siguin tot el correcte que hau
rien de ser, jo en aguest aspecte ti ho reconesc i, al 
mateix temps, com a conseqüencia d'aquestes incOI'po
racions, aquestes incorporacions provocades per as
sumpció d'aquests decrets de transferencies, fan que 
de vegades s'hagin de fer reestructúracions dins una 
mateixa Conselleria o també entre diverses Conselleries, 
i aixo l'única via que hi ha, l'única via que hi ha per 
dur a terme aquests aspectes, és precisament el de les 
modificacions de credit. 

Per tot aixó, entenem que el fet que dins el 84 i 
el 85 hagi estat nombrós el nombre de modificacions 
de credits, obeeix a una causa raonada, indubtablement 
el que es pot dir és que dins el 86 el nombre ja no és 
tan elevat, ja no es produeix aquesta quantia tan im
portant de modificacions de credit, i que dins el 87, 

també el nombre és previsible que sigui bastant més 
reduit que els altres anys. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Per fixar la seva posició, volen intervenir els al

tres Grups Polítics? 
Sr. Alfonso, té voste la paraula. 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Gracies, Sr. President. 
Sí, el Sr. Conseller ha intentat explicar una s'ene 

de preguntes que 1i he fetes, no totes. És evident, i 
jo li he dit abans, que hi havia una serie de modifica
cions que eren alíes d'ingrés, per tant eren conseqütm
cies de transferencies que s'incorporaven a les despe
ses, aixo no ho hem dubtat, i ens ha ampliat les da
des, les 68, 71, modificacions que nosaltres havíem po
gut estudiar a fons perque, si bé quan ens exposen a 
la Liquidació del Pressupost o ens exposa aquí, no te
nim el Decret exacte, i veure els moviments, no hi 
ha manera, és a dir, és impossible que un Diputat, glo
balment ho podem saber, pero saber el moviment de 
cada modificació, com es fa, no ho podem saber, amb 
el Butlletí sí que ho podem saber, que el 15 %, 18 %, 
16 % és modificació «strictu sensu», modificació es
tricta. Jo crec que és una quantitát molt important, 
perque suposa aquests 2.000 milions de que havíem 
parlat abans. Pero, Sr. Conseller, cree que no ha en
trat en el fons de la qüestió, hi ha entrat, i molt de 
passada, perque a voste no li agradava, i ho entenc. 

1 és que Conselleries modifiquen fins al 30 % del 
seu Pressupost o fins al 25 % del seu Pressupost, el 
modifiquen via modificació de credit, i aquest Parla
ment se'n tem per Comissió. És a dir, no ha entrat a 
l'ametlla de la qüestió, que és que les Conselleries han 
pressupostat, l'any 1985, que és l'any del qual tenim 
referencia, han pressupostat malament, que el que ens 
deien al Pressupost no s'assemblava al que a la reali
tat es produia, que no tenien dades per fer el Pressu
post, si l'han presentat sempre tard, que ni sabien amb 
quines coses havien de gastar, de ver, Sr. Conseller, 
que no ens ho podem creure. Diferencies pressuposta
ries d'un 1 o d'un 2 %, d'un 3 %, d'un 4 %, les ad
metríem, diferencies pressupostaries d'un 25 %, crec 
que és molt mal d'admetre per a qualsevol estudiós 
d'un Pressupost. Per altra part, és ver que el tema de 
les transferencies no estava contemplat, estaven con
templades les inversions, Capítol VI no podia passar 
a Capítol de Despeses, pero jo no li deia aixo. Jo sé 
que es podia, que no esta bé, pero es podia, legalment, 
fer Capitol VII, Capitol n, transferencies de capital, des
peses corrents, pero no ho han fet així, i no ho han 
fet així amagant el que feien, i ara Ji posaré un exem
pIe. 

ConseUeria d'Obres Públiques, i pareix que tenim 
mania a aquesta Conselleria, pero no és que li tenguem 
mania, és que passa aixo, Conselleria d'Obres Públiques, 
la modificació de credit, crec que és la 156, dins quan
titat, dios un paquet important de modificacions de 
partides, hi ha aproximadament 350 mílions, aproxima
dament, no els he sumat tots, 350 milions de Capítol 
VI, bé, ens pareix molt bé, i anam a veure baixes en 
despeses, típica modificació, anem a veure quines al
tes en despeses hi ha. Resulta que tampoc no les 
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l1eID sumades molt bé, pero ens p odem eq ltivocar d'l 
milió , resulta que les altes en despeses en Capitol VI 
s6n 150 milions, que ha passat aquí? Que 200 milions 
de pessetes, mUió envant, milió enrera, aixb m'és igual, 
200 mUions de pesseLes d'inversious s'ban transformat, 
via modificació de crMit, situació prohibida per la 
Llei de Pressupost, s'han transformat en des pesa cor
rent, aixo no ens ho ha explicat ni té cap tipus d'ex
plicació. 1 tampoc no té cap tipus d'explicació que es 
continua a cadascuna de les Conselleries fent el que 
cada Conselleria vol. Nosaltres creim que un Govern 
és un conjunt administratiu coordinat i coherent, creim 
que la Conselleria el'Economia, en aquest cas, no ha de 
ser una Conselleria bomber que apagui focs ele les co
ses que més o manco li afiquen les altres Conselleries, 
i voste, Sr. Soler, en aquests moments, ha estat un au
tEmtic extintor d'incendis, perque aixo és un incendi, 
és no complir la legalitat, encara que camuflada, i és 
un incendi no complir ni aproximadament les previ
sions pressupostaries aprovades pel Parlamento 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
No havent-hi més intervencions, passam a la Inter

peHació següent. 

V.-2) 
La InterpeHació 173, que formula el Grup Parla

mentari Esquerra Nacionalista-PSM, que interpeHa el 
Govern sobre la seva acció de Govern en materia de 
Normalització Lingüística d'en~a de l'aprovació de la 
LIei. 

Per defensar la InterpeHació, té la paraula, en nom 
del Grup el Sr. Joan Francesc López i Casasnovas. 

Disposa d'un temps de quinze minuts. 
EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, diuen 
que els refranys no menten, hi ha un refrany que diu 
que «qui plet vol annar, ha de menester tres sacs, sac 
de paciencia, sac de papers i sac de diners». Ido bé, 
diuen també que «la gota forada la pedra», i amb la 
millor intenció, tenim avui el deure de presentar una 
InterpeHació, nO al Consetler de Cultura,sinó al Go
yern, sobre l'acció que ha dut a tenne eh funció d'una 
llei que nosaltres varem considerar, que tots els Grups 
varen considerar irllportantíssima per acomplii' una de 
les feines que dóna sentít a la nostra Autonomia, a~o 
és la recupeiació de la cultura de les Illes, de la iden
titat del poble de les Illes, en funció també de la res
tauració de la llengua als usos que li són propis, als 
usos nonnalitzats, que caldria que haguéssim tengut 
des de sempre i que no hem tengut fins ara. Per a¡;o, 
el meu propOsit, Sr. Conseller, Hbles. Srs. Consellers 
del Govern, és anar fent un repas exhaustiu d'allo que 
la Llei diu i allo que l'acció de Govern ha fet, volem 
saber allo que l'acció de Govern ha fet, en relació amb 
aquest important text legislatiu. Perque també és sabut 
que una cosa són les lleis i una altra són els fets, i 
moltes vegades o gairebé sempre, les lleis no normalit
zen, si no hi ha una voluntarietat darrera que vulgui 
fer acomplir aquestes lleis. 

Per tant, hem de partir d'un principí, un principi 
que esta recollit dins el Preambul de la Llei de Nor
malització Lingüística. A<;,o és que el catala és la llen
gua propia de la Comunitat Autonoma, i ho diu tex
tualment el text, i molt ben dit, per cert, que la llen-

Ss 

gua catalana i la llengua castellana són totes dues llen
gües oficials de la Comunitat Autonoma, amb el mateix 
rang, si bé de naturalesa diferent, l'oficialitat de la 
llengua catalana es basa en un Estatut de territoriali
tat, amb el proposit de mantenir la primacia de cada 
llengua en el seu territori historie, la primacia de cada 
llengua, és per aquí, per tant, alla on hem de dirigir 
les nostres analisis, per veure fins a quin punt aquesta 
primacia s'ha donat, de fet, o estam instaHats encara 
dins un bilingüisme diglóssic del qual no en podem 
sortir si no hi ha una visió clara de cap alla on hem 
de caminar. 

En que s'ha notat fins ara, Srs. Consellers d'aquest 
Govern, que hi ha una Llei de Normalització Lingüís
tica? Sabem que la realitat sociologica de les Illes és 
una, amb un 96 % de gent que diu que entén la llen
gua catalana, si més no passivament, i, en conseqüen
cia, no hi ha excuses per comenc;ar a actuar d'una ma
nera decidida. Quina divulgació s'ha fet d'aquesta Llei? 
Quina comunicació han tingut els ciutadans de les Illes 
per part d'aquest Govern per poder coneixer quins 
són els drets lingüístics que tenen i quines són les 
obligacions que afecten el Govern, els poders públics, 
no només el Govern de la Comunitat Autonoma. És 
per aquí per tant un punt que ens agradaria saber la 
intencionalitat que té, quina campanya de divulgació 
pensa de fer, perque realment nosaltres entenem que 
no s'ha fet, per tal d'arribar al ciutada de les Illes en 
aquest aspecte. 

L'article 4 obliga els poders públics a adoptar les 
mesures necessaries per fer possibles la promoció, co
neixement i ús normal de la llengua catalana. Pero és 
que la llengua catalana, segons l'article 6 de la Llei, és 
llengua propia de la Comunitat Autonoma. Si és llen
gua propia de la Comunitat Autonoma, a~b s'ha de veu
re en tota l'acció de Govern, í jo deman, quan el Pre
sident del Govern, ,quan qualsevol Hble. ConseUer par
la en públic dins la Comunitat Autonoma, en quina 
llengua parla? Massa ¡¡ovínt hem sentit dereccioris lin~ 
gillstiques, senZillamen~ perque 'hi h_a persories qtiesÓn 
castellano-parlants, la qua! cosa no eximeix l'obligato
rietat que té el Govern d'einprar en tot iper tot dms 
la nostra Comunitat Aut-ononia, la llengua propia. Quina 
és la fonna en que presenten les Con$elleries, I~s pu_ 
blicaciens, els escrits, escrits evidentm'ent no oficial..s 
eh?, n'o disposicions norniatiVes, .sinó treb ts éstidis' 
relacions, ánalisis? S'esta seghmt,_ obVihlnent, '~- 'Qilih: 
güisme de caracter diglossl¿, i "en a9ó ens hem éfe re
feITir a les publicacions que heni pci~t ve~re fitis . 
No sempre bilingüisme, hem Vist les pu'!?licacio:Qs,pér 
exemple, de la Conselleria de Treball i Tté¡lns'P0Í't, són 
totes en cástella, evidentl11ent, si l'estudi esta en' cas
tella, tampoc no és obligatori que es tradueixi, ara, "la 
sensibilitat del Govern, a hora de fer una acció clara 
en aquests aspectes, no hi és, al nostre entendre. Ens 
agradaria que se'ns expliqués quina és la política que 
han seguit i que pensen seguir fins ara. 

És evident també que les copies o certificacions 
expedides per entitats públiques de la Comunitat s'han 
d'expedir en cataHl, llevat del cas que l'interessat o 
persona o entitat que les requereix en soHicitin la ver
sió castellana, si no hi ha aquesta soBicitud previa, per 
tant, no és assumible, contravé la LIei que es facin 
les certificacions en castella. Per taní, un altre punt 
calent dels incompliments de la Llei que, en qüestió 
d'un any, hem vingut detectant en aquesta acció de 
Govern. 
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Volem, a la vegada, també, analitzar fins a quin 
punt els toponims de les Illes Balears han entrat ja 
en una fase de fixació definitiva, d'acord amb els crí
teris de la Universitat i, en definitiva, són ja vistosos, 
són vists enmig de les carreteres, als carrers, a tot 
arreu de la nostra geografía illenca. És una feina que 
resta per fer, i em diran, és que hi ha dos anys per 
procedír a aquesta qüestió, i és cert, pero també és 
cert que, segons l'artide 14, els toponims de les Illes 
tenen com a única forma oficial la catalana, corres pon 
al Govern de la Comunitat Autonoma determinar els 
noms oficials deIs municipis, territoris, nudís de po
blació, vies de comunica ció, etc., doncs bé, on és la 
reLació, el nomenclator elaborat per la Universitat i 
P}1bli~at pel Govem de les Illes Balears respecte d'a
quest tema tan important, d'altra banda, perque Ajun
t~lll.ents reticents o reacis a assumir la normalització 
J.4igüística . del seu nom propi, ho acceptin perque ve 
triZat per llei, i les lleis s'han fetes perque es complei
xiii. . 

. .si' passam ara al camp de l'ensenyament, jo senzi
llanlent vol~ assenyalar que . molt sovint hem patit 
d'up.~ visió: distorsionado~ d'allo que ha de ser l'en
senyam~p.t de la lle1;lgua catalana. Vos:te sap, Sr. Con
seller d'Educació i Cultura, que quan es va introduir 
l'eris.enyament de la llengua catalana, es va fer a costa 
d'augmentar l 'horari del curnculum escolar deIs esco
lars de les llles, i ayO no és de rebut, no el culpo a 
vo~, Sr. Consel1er, pero voste ho ha de fer notar da
vant les autoritats, davant l'administració de l'ense
nyanc;a. No és de rebut senzillament perque suposa un 
greuge comparatiu amb eli; altres infants o alumnes 
d'altres Comunitats Autonomes que no tenen aquest 
handicap i no cal que siguin monolingües, cal acudir, 
per exemple, a altres Comunitats Autonomes o nacions 
de l'Estat Espanyol que tenen situació de co-oficialitat 
lingüística, i no hi ha greuges comparatius. Per tant, 
aquí hi ha un altre camp de fema que s'ha obert en 
funció de la Llei, la Llei diu que la dedicació horaria 
dins els programes educatius, artide 19, apartat 2, ha 
de tenir, sera en harmonia amb els plan s estatals, i, 
com a mínim, l'horari és igual al que es doni a la llen
gua castellana, igual. En aquests moments, voste sap 
que no és així, i té un camp important d'acció i de co
neixement. Voldríem saber, per tant, en qüestió d'un 
any, quina ha estat l'acció de Govem respecte d'aques
ma materia. Voldríem saber també si, a la fi, quan co
menci el curs l'any 87-88, hi haura ensenyament de la 
llengua catalana als cursos d'orientació universitaria o 
de Formació Professional 2n grau, 3r curso Tot aixo és 
una altra assignatura pendent que tenim, i que supos 
que voste hi deu estar trebaHant amb la intenció i l'in
teres que una Llei l'obliga a tenir en aquests temes. 

Si entram ara en el camp deIs mitjans de comu
nicació, ens agradaria veure quina ha estat l'actuació 
d'aquest Govern referent a la normalització lingüística 
a les pagines deIs diaris, de la premsa insular, de la 
premsa periodica, quina ha estat la relació amb les 
emissores de radio, quina ha estat l'actitud que vostes 
han adoptat respecte del canal 3 de Televisió Catalana, 
quina ha estat l'actitud que ban adoptat davant la des
connexió, la sol-licitud de desconnexió que ha fet Te
Ievisió Espanyola a Sant Cugat, a Catalunya, un tema 
que hauria de preocupar molt a aquest Govern, en la 
mesura que aquesta desconnexió podia afavorir un cop 
més, una passa més, la presencia de les IHes Balears 
dins els canals de comunica ció de masses. 

Si ens referim també a l'esfor~ perque les publi_ 
cacions del Govern siguin fetes en llengua catalana i 
dignament, he de reconeixer que s'ban fet passes im. 
portants, ara no hi ha el Conseller Soler, ja li ho vaíg 
dir el seu dia, la voluntat primera de la ConseUeria 
d'Economia i Hisenda bavia estat bona, va publicar en 
catala, unes analisis, uns estudis l'any passat, pero 
amb Ulla quantitat de faltes impresentable. Quina ba 
estat l'actitud que té la Conselleria d'Interior respecte 
de les publicacions al Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autónoma, ara que el Butlletí de la Província ha des
aparegut. És cert, deman, que els escrits que surten 
emesos d'aquest Govem o del Parlament, surten en 
bilingüe, en les dues llengües, mentre que les disposi
cions normatives deIs Ajuntaments que s'han emes en 
castella, es publiquen únicament i exclusivament en 
castella? Si a~o és així, i em sembla que jo n'he vist 
alguns casos, he de dir clarament que aquest bilingüis
me és diglossic, que aquest bilingüisme no nonnalitza, 
que per aquest C()lllÍ el que feim és, en definitiva, ti
rar pilotes fora i deixar passar el temps. 

Sr. Conseller d'Educació, la forma que s'ha segUit 
per introduir la llengua catal;ma a l'ensenyamen:t no 
ha estat la més adequada, i voste ho sap, on s'ha vist 
mai que quan s'introdueix una nova materia dins un 
programa d'estudis teOricament complet, es faci ÚDi
cament com una simple addició, afegir més materia 
i més bores? Com pot ser que tenint la mateixa titu
lació hi bagi alumnes de l'Estat que bauran hagut de 
fer més assignatures i més hores de classe que altres 
del mateix Estat? Calia un reajustament d'horaris i un 
reajustament de programacions de totes les materies. 
S'ha d'acabar que l'aprenentatge del catala sigui, en 
definitiva, una tasca més o menys dificultada, més o 
menys heroica per part deIs alumnes més interessats. 
1, mirin, senyors del Govern, els resultats de les en
questes poden ser tristos, poden ser triornfalistes, pero 
alló que és cIar és que cal coneixer més la realitat so
ciolingüística, i actuar en conseqüencia, perque la in
troducció de l'ensenyament del cataJa a les escoles, s'ba 
fet, pero no s'ba fet amb exit, fins ara, estam en perill 
de convertir l'assignatura en una maria, en una assig
natura poc important, DlÚlusvalorada, i a~o exigeix una 
reacció de les autoritats academiques, pero també del 
Govern en general, per acabar, precisament, amb la 
ideología minoritzadora. 

Hi ha coses males de dir, no és popular dir que 
el cataJa a les IlJes mai no havia estat en una situa
ció tan precalia. 1 a~.Q, dit així, pot semblar molt fort, 
cal dir que tot va bé, que tot es compondra a partir 
d'ara. Pero si en els propers anys no hi ha una reac
ció, unes accions fermes i eficaces, ens podríem tra
bar en un punt de no retorn, i potser que siguem a 
la darrera oportunitat . E'ls temps han canviat, ha vin
gut la Constitució, han vingut Lleis, han vingut Decrets, 
pero encara el fet lingüístic no té el reconeixement 
oficial practic, practic, teoricament ja sí, per-o a la 
practica encara DO, i cal, per tant, que es corregeixin 
aquestes actituds. Mentrestant, tenim una situació que 
podríem apeHar com a preocupant i difícil. si som a 
temps d'evitar-bo, perque el temps juga en contra nos
tra, ara no podem esperar gaire. L'hora de la normalit
zació de la llengua catalana ja ha arribat, i després, 
probablement, sera tardo 

Sr. Conseller de Cultura, si surt voste a contestar, 
en nom del Govem, m'imagin, em digui, per favor, 
quina ha estat la seva política lingüística, les seves 
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rloritats i, si és possible, l'aplaudirem, pero si no és 
~ossible, evjdentment, té encara voste temps de passar 
per oquesta Con elleria tan important de la Comuni
tat Autonoma, rel'ent passes errades, insistint en ca
rniDS empresos i, si és possible, dibuixant una políti
ca que encara no ha comen¡;at. 

ivIoltes grzlCÍes. 

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

Cultu ra, Sr. Francesc Gilet Girart. 
Disposa, Sr. Conseller, d'un temps de quinze mi

nutS. 

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

Lóp ez Casasnovas, evidentment, la InterpeHació es di
rigeix al Govern quant a normalització lingüística, d'una 
manera global, i jo intentaré contestar-li dins la mesu
ra de les meves possibilitats. 

Pel que fa referencia a la preocupació i a l'acció 
del Govern, quant al compliment d'una Llei, aprovada 
fa escassament un any. Jo diría que, sense cap dubte, 
el fet que la Llei de Normalització Lingüística s'apro
vas, duia implícit, i així ho vaig manifestar, una vo
Iuntat de no només del seu compliment, sinó també 
d'una posada en comú de tates les force s públiques i 
privades d'aquesta Comunitat Autonoma, als fins i efec
tes que la normalització fos una meta a cobrir i a acon
seguir. Que la Llei de Normalització Lingüística no era 
la darerra passa, sinó que era la primera passa per tirar 
endavant i aconseguir aquesta restauració, entre co
metes, i una recupera ció de la normalitat. Jo entenc 
que el Govern ha estat conseqüent amb aquesta aprova
ció i continua essent conseqüent amb aquesta aprovació 
de la Llei de Normalització. I ho és, no només amb 
aquestes accions puntual s que són difícils, ara, de de
tallar, una per una, sinó amb la globalitat de la filo
sofia de l'acció política del Gciveril de cara a una nor
malització i de cara a una recuperaci6 d'aquesta nor
nialitat. 

No només hem de fer referencia a les publicacions, 
que independentment que els estudis venguin donats en 
lletigua cast~llana, es pugúi anar a una traducció, jo 
faria aquí un incís, matísailt que els primers que la
mentam les possibles equivocacions som els mateixos 
Consellers o el mateix Govern o els mateixGs respon
sables de les arees de normalització, que es poden do
nar dins les diferents Conselleries. No només heril de 
fer referencia, die, a aquest tipus de publicacions o a 
les publicacions fetes, sinó també a aquesta postura fa
vorable, de cara a una normalització per immersió de 
la nostra llengua. Aixo entenc' que és la qüestió més 
fonamental per donar compliment al que estableix l'ar~ 
ticle 2n de la Llei de Normalització. Naturalment, el 
camí comen<;:at i el camÍ a recórrer és més lIarg, molt 
més lIarg del que seria desitjable, pero hem de tenir 
en compte que aquesta recupera ció du, com a contra
partida, tot el temps que hem gastat sense arribar a 
aquest punt del mes d'abril de l'any passat. 

Sense cap dubte, per part de la Conselleria d'Inte
rior s 'ha fet el nomencIator, s'ha posat a disposició 
deIs Ajuntaments, a petició d'aquests Ajuntaments, 
quant a la nova terminología, quant a tot el que són 
els toponímins deIs distints lloes o Ajuntaments o 
denominacions d'Ajuntaments o ubicacions concretes 

c\ins els termes municipals. Sense cap dubte, per part 
d 'altres Conselleríes s'han fet publicacions expressa
ment en llengua catalana, s'han fet les publicacions als 
diaris en llengua catalana, és a c\ir, s'ha anat amb una 
ac1uac.ió de passa a passa, el'intentar que el poble, en 
general, tengui aquesta consciencia que per la ma
teixa imrnersió puntual, gota a gota, de la nostra llen
gua, aquesta recuperació és absolutament necessaria i 
convenient per a la recuperació de la nostra propia 
identitat. 

Hi ha un tema que, sense cap elubte, ha cl'aceeptar, 
i afecta la Conselleria el'Educació 1 Cultura. 1 és el 
tema ele l'ensenyament. Un deIs punts fonamentals ele 
la normalització, ele la Llei ele Normalització, concreta
ment en l'apartat segon de l'article 2n d'aquesta Llei. 
Jo entenc que l'esfor¡; que ha fet la Conselleria d'Edu
cació i Cultura ha estat important, a partir ele l'any 
79, amb el famós Decret ele Bilingüisme, tenim uns 
programes que arribaven fins a unes limitacions de 
cursos, amb un caracter provisional, i que, en certa 
manera s'havien d'adequar a una realitat nova, diferen
ciada a l'any 79 i canviant, com és la mateixa existen
cia de l'Estatut d'Autonomia. I aquest esfor" s'ha fet, 
i creim que s'ha fet bé, que hi pot haver dificultats, 
que hi pot haver, encara «flecos», i perdó per l'expres
sió, a cobrir, sense cap dubte. D'aquí ve que tenguin un 
caracter experimental, pero, sense cap dubte, repetesc, 
entenc que tota la programació ele COU, perdó, EGB, 
COU, Formació Professional, BUP, etc., representa una 
passa molt important precisament per no convertir l'en
senyament o l'assignatura de llengua catalana en una 
maria. Precisament per aixo, se li ha donat un con
tengut molt més fort que no moIt més creixent, pero 
sí molt més concret, molt més específic, alla on el pro
fessor té una eina de feina moIt més ampla i pot donar 
passes de cara que aquest ensenyament de la llengua 
catalana sigui efeetivament un primer pas en el que és 
important, l'extracte escolar de eara a una normalitza-
ciÓ i de cara a una recuperació. -

Quanes va aprovar el Decret, el nou Decret d'agost 
del 86; a continuació ens trobarem amb el proQ!e:Óia 
que donava tinconi.pliment de la Llei de No:nnaljtza:~ió, 
quant a l'equiparaciÓ horaria, i ens varem trobar ainb 
el pro~lema, die, 'que per part del Ministeri es \laren 
posar eIs oostacles lomes, en certa mánera, perque ñns 
i tot ja 'ha hem manifestat altres vega:de§ ·d .l'~l.lip 
racló h6t~ia·1 i de les disponi1:iilitats borape$ d'3'}.ues
tes 25 hores. 1 aquí va venir, com a eonseqüerncia, mQe: 
pendentment de les converses que hl hagués p'ogut há
ver, la suspensi6 provisional de l'~nsenyame.nt a iCOU. 
Continua essent - intenci6 política ae la ConselÍeria 
d'Educació- i Cultura, la implantació. a lr d'octu.1;>ré de 
l'any 87, comem;:ament de curs de l'any 87, 87-88, que 
es doni compliment a aquest ensenyament, a aquest 
artic1e de la Llei de Nonnalitzaeió i del mateix Decret, 
que la desenvolupa, de l'ensenyament a COU de la 
llengua catalana i de la literatura catalana. 

En aquests fins i efectes es va crear una Comis
sió Mixta, Ministeri d'E'ducació i Ciencia, ConseIleria 
d'Educació i Cultura, i l Iamentablement, estam aturats, 
Sr. López Casasnovas, estam aturats en aquest punto 
Per part de la Conselleria es varen facilitar eIs noms, 
per part del Ministeri es varen facilitar també els noms, 
d'alts carrecs, no ens referim a tecnics, sinó alts car
recs del mateix Ministeri, i en aquest moment, estam 
en aquesta situació, instant, una vega da més, al Mi
nisteri que rompi aquesta situació. Lamentablement, 



--
2602 DIARI DE SESSIONS / Núm. 88 / 18 19 man; 1987 

no sabem per quines circumst~lllcies encara, que és pre
sumible, aquesta situació Conseller d'Educació i Cultu
ra o Conselleries-Ministeris de Cultura o X, els que 
siguin, darrerament esta rompuda, el dialeg esta rom
put, esta paralitzat. Endivinam quin s són els motius, 
ens queden a fora encara moltes situacions a arreglar, 
Can Comassema, Can Mercadal, etc., el Bastió de Sa 
Font, així estam, intentant, de qualque manera abrir, 
reiniciar un dialeg amb la més bona predisposició. 

Pel que fa referencia, repetint que no és intencíó 
política de la Conselleria, que COU no quedi cobert de 
llengua catalana en el proxim curs 87-88. 

Pel que fa referencia als mitjans de comunicació 
social, el treball afer és amplíssirn, i que és el que 
s'ha intentat? S'ha anat alla on enteníem que havíem 
de donar la primera passa, en aquella gent que havia 
donat la primera passa, fonamentalment a la premsa 
forana, hem establert un conveni amb la premsa forana 
cl'ajuda, precisament, a aquesta petita empresa perio
dís'tica que tant ha fet per la nostra normalització i que 
tant eGntinua fent per la nostra . normalització. 

TV-3, vos te sap, perlectíssimament, que aquest Par
lament va aprovar una es mena d'addició d'una ajuda 
de 3 milions de pessetes, i així s'ha fet, com també 
s'ha fet l'ajuda al II Congrés de Llengua Catalana, s'han 
dúnat liD total de 8.900.000 Ptes. d'en~a de la publica
ciÓ ' o 'dins deIs Pressuposts del 86, per ser més exactes, 
d'ajudes a Cursos de ilengua catalana o subvencions 
per Capítol IV. Com s'han continuat fent els cursos de 
reciclatge als funcionaris contractats o funcionaris 
transferits, de 276 funcionaris en període de reciclatge, 
l'any 86, hem passat a 300 l'any 87. 

Tot el tema d'aprovació de llibres de text, impor
tantíssim, entenem, és una feina que s'ha dut a terme 
amb una aprovació total de 72 llibres, llibres de text, 
i amb un rebuig de 14. Actualment ens trobam amb 45 
centres que, en major o menor part, estan autoritzats 
per fer ensenyament en llengua catalana, essent així 
que el 85-86 eren 28 exactament. S 'estan ultimant els 
programes de REM i EPA, els cursos de reciclatge, 
tata la programació de cursos de reciclatge, el conveni 
amb l'ICE, amb convenis amb la Universitat, represen
ta una ampliació deIs cursos de reciclatge de cara al 
professorat. L'any 86, 810, perelO, ]'any 85, 765; l'any 
86, 810 professol"s. S 'han ampliat a Palma, Manacor, 
Inca, Sóller, E ivissa, Ma6, CiutadelIa, Form entera. S'ba 
fet una ajuda quant a l'edició de material didactic Bru
na, Canya, Joe de Taula, la publicaci6 Itineraris Arqui
tectorucs, la m ateix3 publicaci6 de tot el que fa refe
rencia a la normativa sobre ensenyament en llengua 
catalana. S'ha preparat u n primer concurs de material 
didactic. Es continua negociant, com die, amb el MEe, 
etc., etc. 

l?:s a dir, que entenem que, sen se cap dubte, ens 
queda m olt de cami p er r ec6rrer, no hi ha dubte que 
és així, ara, DO tot va bé, p ero tampoc n o tot va ma
lam ent o El camí és llarg. pero la voluntat tamb é bi és, 
de recorrer aquest camí amb tot l'espent i tota la vo
luntat de dor:a r complim en t a u na Llei que va ser 
ap rovada per consens i per unanimitat, i així entenc que 
el Govern esta continuan t, esta come~19ant i acabara, 
naturalment no a aquesta Legislatura, que haura de 
ser a altres Legislatures, una recuperació tan ímportant 
per a la nostra identitat, com és la normalització de la 
nastra llengua. 

Res més i moltíssimes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els altres Grups per fixar la seva 

posició? 
Grup Socialista. 
El Sr. Josep Moll, té la paraula. 
Dísposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracies, Sr. President. Jo, per comen<;ar, he de dir 

que darrerament he sentít algun comentari, per part 
de periodistes, pero també, desgraciadament, per part 
d'algun membre d'aquesta Cambra, que diu que els com
panys d' Esquerra Nacionalista han presentat tan tes pro
posicions no de llei, propostes, interpeHacions sobre el 
tema de la llengua, que han arribat afer-lo oiós, el tema 
de llengua. Supos que és per aixo qlJ.e els periodistes 
ni tan soIs no són aquí, a pesar del qual, també supos 
que dema hi haura una ressenya sobre aquests debat 
als diaris. 

Pero jo he de dir que no és ver que els que han 
fet el tema oiós siguin els companys d'Esquerra Nacio
nalista, ha fet oi6s el tema el Govern, perque no ha fet 
ni la de cima part ni la millessima part del que bauría 
d'haver fet en el tema de normalització lingüistica, a 
!'any que fa que esta en vigor aquesta Llei. Fins al 
punt que jo estava temptat de comen~ar la meva inter
venció dient que aquesta InterpeHació que fan vostes 
avui, companys i senyors d'Esquerra Nacionalista, és 
absolutament superflua, perque basta agafar la Llei per 
comprovar que no han fet absolutament res. El Govem 
no ha fet res i, per tant, no calia interpeHar-lo sobre 
aquest tema. Llavors ens surt el Sr. Conseller d'Edu
cadó i, pel que ell diu, sembla que han fet moltes co
ses. Jo insistesc, no han fet ni la miHessima part del 
que estaven obligats afer. 

Logicament, el Sr. López Casasnovas ha utilitzat el 
mateix esquema a la seva intervenció que volía utilitzar 
jo, repassar la Llei article per artic1e. 1 es comprova 
que, efectivament, l'acció del Govern, l'acció del Go
vern i l'acció administrativa del Govern en aquest tema 
ha estat nuHa. EU ha parlat ja de l'article 6, que diu 
que el catala és llengua propia del Govem Autonom. 
L'artic1e 34 diu que el Govern assegurara l'ús del ca
tala en totes les funcions i activitats de caire admi
nistratiu. I resulta que ahir mateix varem haver de 
debatre en aquest PIe tres Projectes de LIei, l'escrit del 
Govem en que ens remetien aquestes lleis estava fet 
només en caste11a, les certificacions del Secretari del 
Consell de Govern estaven fetes en castella i en catala, 
una feina doble i inútil, perque bastava perlectament 
en catala, i el text catala esta,'a redactat, en alguns 
casos, amb faltes ganarals, coro quan, en el Projecte 
de LIei de Credit Extraordinarl per atendre la des
pesa de les Eleccions al Parlament de les Illes Balears, 
es diu que, s'utilitza el verb «careixer», que ja em diran 
vostes d'on se l'han tret, perque aixo de «carecer» nO 
es diu així en catala, s'utilitza el verb «tenir que», 
que és un altre castellanisme inadmissible, i es diu «la 
deute pública», ja die, només en aquesta brevíssima 
LIei que varem aprovar ahir aquí. És a dir, que ni tan 
soIs es prenen la molestia d'utilitzar els bons traduc 
tors al catala que vostes tenen al Govem, quan envíen 
un text a aquest Parlamento 

I de vegades les LIeis només ens vénen en caste-
11a, i la traducció l'ha de fer el Parlamento Ha passat 
més d'una vegada. l, en aquest sentit, aquí ana m a l'in-
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reves de Ca talunya, perq ue la Llei de Catalunya, així 
¡JIateix, té la previsió que el Parlament haur~ de fer 
la versi6 oficial a~ castella de les Lleis que aIla es tra
tniten en catala, 1 qLle resulta que nosalu-es, al Pada
ment, hem de fer la versió, supos qLle oficial, al C:'ttaUt. 

De les publicacions del Govern ja se n'ha parlat, es 
fan en castella practicament totes, tenim un Butlletí de 
la Conselleria d'Hisenda que es diu «d'Economia", i no
rnés hi ha el títol en catala, tata la resta és en castella, 
acabam de veure unes altres publicacíons on la portada 
és en catala, pero tot el contingut és en castella, quan 
hi ha intervencions en públic, també s'hi ha fet aHusió, 
són en castella. Es va inaugurar ara mateix la fira d'«Eu
ropie!», jo he de dir que a la inauguració no hi vaig 
anar, per tant, no ho puc assegurar, a altres inaugura
dans sí que hi he anat, i sempre s'ha parlat en caste-
11 21 . Pero, en qualsevol cas, a l'acte final, que era la des
filada de models, només es va parlar en castella. 1 aixÍ, 
successivament. 

El tema d'ensenyament, Sr. Conseller, i jo estic 
d'acord amb el Sr. López Casasnovas, voste aquÍ, prac
ticament, esta fent de cap de turc, pero la 1nterpeHa
ció va a tot el Govern, pero el tema d'ensenyament, 
realment, és el deserto 1 jo he de dir que comencen per 
publicar malament l'article 18, al Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autonoma, on la versió catalana diu que els 
alumnes tenen dret a rebre l'ensenyament en la seva 
llengua, i no el primer ensenyament, com hauria de dir, 
i tal com diu la versió castellana al BOCA1E. 1 jo aquí 
no em queda més remei que tanta sort que el Govern 
Central va impugnar la disposició que deia que en cas 
de dubtes la versió catalana seria l'autentica, perque si 
no, en aquest cas, aniríem ben cal{(ats per aigua. 

1 jo he de recordar que en el cas de l'educació, a 
més, s'esta fent una discriminació brutal entre els alum
nes que ja tenen dret o la possibilitat de tenir ensenya
ment de catala o en catala i els que no la tenen, a 
aquesta possibilitat. 1 aquesta és una discriminació que 
aquests ciutadans de les Ill(;)s ;Balears pagaran cara els 
anys posteriors de la seva vida professional. 

Pero podem agafar qualsevol altre artic1e, i veurem 
que, per exemple, a l'article 20 diu que el Govern ha 
d'adoptar les disposicions necessaries encamina.des a 
garantir que tots els escolars de les l11esBalears pu
guin utilitzar normalment i correctament el catala i el 
castella, al final del període d'escol~ritat obligatoria, i 
aquestes disposicions no s'han preses. L'article 26 obli
ga a elaborar o a prom~)Ure l'elaboraci6 del material 
didactie necess'ari, aquest article 26, realment, el que 
vos tes han aplicat és un altre. Vos tes han aplicat l'arti
cle 26, aquell que diu que es pot fer de tot amb les 
lleis del país, i, per aixo, voste, Sr. Conseller, ni tan 
soIs ha comparegut, ni tan soIs va compereixer a la 
taula rodana que es va celebrar fa dos dies, i he de 
reconeixer que és una llastima, segurament hauria pas
sat una mala estona si hi hagués anat, pero hauria es
coltat l'opinió deIs mestres sobre aquest tema, i hauria 
pogut comprovar que l'Administració Central coHabora 
molt més que no l'Autonomica a l'implantació de l'en
senyament en catala. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Mon. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sí, Sr. President. Estava a punt de dir-ho, veig que 

els cinc minuts, efectivament, no basten per a res. No-

més hauria d'afegir que no hi ha hagut coHaboració 
amb les altres Comunitats Autonornes pel tema de la 
radio i la televisió en catala, si veim TV-3, no és per
que s'hagi fet cap gestió per part del Govern, tal com 
diu la Llei que s'hauria de fer . No s'ba fet :ma aplica
ció de totes les obUgaciol1s que s'imposen al Govern 
de ca 1:1 aborar, negociar, fet seure a una talua l'Admi
nistraci6 Central, aquesta és una de les seves funcions, 
si una vegada li diuen que no, que estic segur que més 
cl'u~a . li . ho ~iran, voste. ha d'in~istir, i fins que els ma
regl, 1 1I arl.baran a drr que Sl, pero clar, si voste es 
conforma amb el no, i quan die voste, repetesc Lilla 

vegada més que esta fefll de cap de turc, perque m'es
tic referint a tot el Govern, si es conforma amb el no, 
no aconseguirlt res maL 

1 si l'acció de Govern ha estat minsa, la ges
tió administrativa o ha estat nuHa o ha estat, fins i 
tot, negativa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Moll, du vuit minuts, per favor, vagi acabant. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sí, acabo tot el'una, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
No li tornaré afer altra advertencia, li llevaré la 

paraula. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sí. Gracies.Només voldria dir que es diu, per exem

pIe, a l'Ordre de la Conselleria de Cultura de 29 d'a
gost, per regular l'ensenyan<;a de la llengua catalana, 
«en cap cas no pocIran aplicar-se programes en llen
gua catalana, si no s'ha implantat abans l'ensenyan<;a 
de cataIa en els cursos inferiors». Aquesta disposició, 
Sr. Conseller, vos te no ha va poder sentir, perque no 
hi era, a la taula rodana, es va denominar, no una Or
dre de regulació, sinó com a Ordre de prohibició de 
l'ensenyament del catala. . ' 

Jo crec que tot aixo els hauria de donar depen
sar, i realment cercar respostes més convincen,ts a 
aquesta interpeHaci6. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. López Casasnovas, vol voste fer ús del dn6t :d~ 

replica? . J 

Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller d'Educa

ció i Cultura, li van demanar, per escrit, que ens di
gués de quina manera havia fet la Conselleria promo
ció d'activitats dins les escales per impulsar la utilitza
ció de la llengua catalana. 1 voste, amb una resposta 
marxista, marxista, evidentment de Groucho Marx, em 
contesta que el que ha fet ha estat la promoció d'ac
tivitats dins les escales que impulsen la utilització de 
la llengua catalana. Realment, ac;b no contesta la qües
tió. Una. Li vam demanar, en compliment del Decret 
que el Govern havia tret, quins materials didactics ha
vien produ'it per a l'ensenyament de i en llengua cata
lana. 1 ens contesta que han fet un concurs, un con
curs al qual s'ha premiat un treball, llegesc textual
ment, <,sobre observació meteologiques en el cicle mit-
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ja», «observació meteologiques en el cicle mitja», sera 
interessant de veure com potencia ac;:o la didactica de 
la llengua catalana. I quines publicacions, Brulla, Ca
nya, voste ho ha dit, pero els Itineraris Arquitectonics 
de les IHes Balears, potser no són material s per a en
senyament de i en llengua catalana. I li vam demanar 
el centre de recursos, si s'havia fet, quina tasca havia 
acomplert, i voste em contesta que estan en procés de 
crear un centre de recursos, i que té dues concepcions, 
una i una altra, no ho llegesc, ara, perque voste ho 
sap de més, pero, en qualsevol cas, centre de recursos 
no s'ha feto 

I, seguint amb els refranys populars, «sac buit no 
s'aguanta dret» , i ac;o, seilzillament, és el que al nostre 
entendre, esta passant. I en el terreny de l'educació, 
ens sembla extraordinariament greu ac;o que voste ha 
dit ara fa un moment, que el díaIeg s'ha romput, que 
s'ha paralitzat davant d'una qüestió tan important, ales
hores, no queda més remei que dir-ho, que dialogar 
amb els sindieats de mestres, que anar a les taules ro
dones i phintejar públicament aquests temes, i tal ve
gada els mestres se n'entendran, d'aquesta situació. I 
tal vegada voste tindra un súport que ara no té per 
aconseguir que el Ministeri d'Educació i Ciencia faci 
allo que ha de fer, perque realment ell té competen
cia. 

I Un progi-ama per immersió no és el programa 
realment que aplica aquest Govern, aquest programa 
per immersió ens ofega, no anam envant, no es trac
ta de filosofies sobre diglossia i bilingüisme, es tracta 
de fets concrets, i aquests fets concrets no es veuen 
enlloc, absolutament enlloco 

I jo 1i vull dir una cosa, ara, Sr. Conseller, senyors 
del Govem, Honorables Consellers, Esquerra Naciona
lista no presentara cap Moció subsegüent, no presenta
ra cap Moció subsegüent, perque a~o seria un progra
ma de política lingüística que els hem repetít una i 
cent vegades fins afer-nos, com alguna premsa ha dit, 
oiós,.fa oi, pero no fa oi que Esquerra Nacionalista ho 
hagi dit una i deu i cent vegades, fa oi que no s'hagi 
aplicat, com era l'obligació. Senyors Diputats, els glo
sadors del meu poble diuen les coses glosant, hi ha una 
dita, molt importánt, que s'ha agafat com a slogan, 
('poble que la llengua cobra, es recobra a si mateix)), i 
vostes l'empren, i jo els die, «poble que la llengua co
bra, és perque vol, no per lleis, aquest Diputat no tro
ba mots per dir tant com no feis, normalitzar vós ens 
deis, pero ac;o voltros no ho creis, perque no ho posau 
en obra)). 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, vol fer ús del dret de contrareplica? 

No. 

VI.-1) 
Aleshores, Sres. i Srs. Diputats, passam al punt se

güent de l'Ordre del Dia, que és la Proposició no de 
LIei 102, que formula el Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista, relativa a la possibilitat de recepció gra
tuita de les seves publicacions a les Biblioteques, les 
que edita el Govern Balear. 

Per defensar aquesta Proposició no de LIei, té la 
paraula el Sr. Joan Francesc López i Casasnovas. 

Disposa d'un temps de deu minuís. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sera una intervenció, esper 

que sigui breu, perque és moIt clara i molt senzilla. 
Instar el Govem perque possibiliti la recepció gratuI. 
ta de les seves publicacions a les Biblioteques de tots 
els centres docents de les Illes Balears, a les de tota 
la xarxa bibliotecaria pública i, a més a més, a~o fet 
a través deIs serveis insulars de biblioteques i de les 
corporacions locals i els Consells Insulars de cada illa. 

Així de senzill i així de claro Perque resulta que un 
servidor ha anat analitzant les publicacions rebudes als 
centres docents, almanco de l'illa alla on residesc per
manent, i ha vist que ks publicacions que es feien des 
de la Conselleria de Cultura, des d'altres Conselleríes 
d'aquest Govern no arribaven, arribaven algunes, els 
diré quines han arribat, perque ho tenc aquí apuntat. 
Va arribar el Codex Catala i I'Antic Regim de Mallor
ca, ac;o son tates les que han arribat de la Conselleria 
de Cultura. Pero, evidentment hi ha els caHllegs de les 
magnífiques exj>osicions que s'han fet, els tres cataIegs 
de Paisatges, hi ha la coHecció que ha iniciat d'escrip
tors balears, de la qual n'han sortit quatre volums, hi 
ha, en definitiva, tota una política de publicacions que 
hauria d'estar a les Biblioteques Públiques i hauria 
d'estar a les Biblioteques deIs centres docents. 

Senzillament, aquesta Proposició No de Llei, real
ment no hauría de presentar-se, hauria de ser inneces
siiria, jo esper que trobin les 80.000 Pts. que em van 
dir que feien falta per a segells, perque posin els se
gells als paquets i e1s enviin, senzillament arribin alla 
on han d'arribar, que són als ciutadans d'aquestes illes, 
a les xarxes públiques de lectura. I a~o a través deIs 
serveis, a través deIs serveis insulars, perque aquí, 
hem de tenir una LIei de Consells Insulars que defi
neixi quin ha de ser el paper, aquí s'ha parlat de ges
tions ordh1aries, aquí s'ha parlat de delegacions. Ido 
bé, no esperin delegadons de competencies, facin, a 
través de l'administració insular, el que, com a Govern, 
tenen l'obligació de fer, canals no en falten, suport, no 
dubto que tots n'hi donarero, si actuen d'aquesta ma
nera. 

Vull dir també que el Butlletí Oficial de la Comu
nitat Autonoma no arriba, normalment, a aquests punts 
d'arribada, i jo cree que els ciutadans de les BIes, sen
se necessitat de comprar el Butlletí Oficial de la Co
munitat Autonoma, d'estar-hi subscrits i sense estar 
subscrits al Butlletí Oficial del Parlament, haurien de 
poder ten ir aquestes lectures al seu abast, com els 
mestres i, fins i tot, els Diputats d'aquesta Cambra. 

Per tant, esper que aquesta Proposició no de LIei, 
si no s 'aprova , almanco es compleixi. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Segons acredita el Cap de Secció deIs Serveis Ad

ministratius no s'ha presentat cap esmena a aquesta 
Proposició no de LIei. 

Grups que vulguin intervenir? 
Grup Regionalista de les Illes, Grup Popular. 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula la 

Sra. M.a Antonia Munar. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, tan soIs per dir que el Grup d'Unió 

Mallorquina donara suport a aquesta Proposició no de 
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LIei, i esperem que, endemés d'aprovar-se, també ten
gui una eficacia, que els llibres els rebem. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
El Sr. Manuel Jaén Palacios, pel Grup Popular, té 

la paraula. 

EL SR. JAÉN PALAcIOS: 
SÍ, Sr. Presidente. Muchas gracias y muy breve

mente. Para decir que, efectivamente, entendemos que 
no hace falta una Proposición no de Ley, cuyo conteni
do fuese de esta manera, entendemos que el Gobierno , 
efectivamente, no solamente está mandando estas dos 
publicaciones, sino otras muchas, y, en cuanto al BO
CAIB, para igual que sucede con el Boletín Oficial del 
Estado, quien no está suscrito, normalmente, no lo 
suele recibir. Nosotros apoyaremos la Proposición no 
ele Ley, a pesar de que, como he dicho anteriormente, 
pensamos que es innecesaria. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sres. i Srs. Diputats, passam a la votació. 1 deman 

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

Proposició no de Llei, es volen posar drets, per favor? 
Queda aprovada per unanimitat. 

VI.-2) 
La Proposició no de Llei segiient és la que formu

la el mateix Grup Parlamentari, Esquerra Nacionalis
ta-PSM, insta el Govem de la Comunitat Autonoma la 
protecció de les voreres i llits de torrents. Per defen
sar aquesta Proposició no de Llei, té la paraula, ... 

Sí, per qüestió d'ordre? 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, per qüestió d'ordre. Jo demanaria a 

aquesta Presidencia, si té l'amabilitat de decretar cinc 
minuts de recessió, per tal que el Portaveu del Grup 
pugui compareixer. 

Moltes gracies. 

EL SR. PR~SJDENT: 
Aque~ta Presidencia pot demanar al Sr. Diputat si 

l'altra Proposició no de Llei, també l'ha de defensar el 
mateix Portaveu.? 

Aleshores, es decreta un descans de deu minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
.. . relatiu a la Proposició no de Llei , n.O 155, que 

formula el Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista, 
relativa a la protecció de voreres i llits de torrents, 
amb intervenció deIs serveis de neteja. En relació amb 
aquesta Proposició no de Llei, el Cap de Secció deIs 
Serveis Administratius de la Cambra fa constar que no 
s'ha presentat cap esmena. 

Per defensar la Proposició no de Llei, té la parau
la el Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Ja fa una sene de temps, 

el Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM va 
presentar una Proposició no de Llei respecte de la ne
teja de torrents i torrenteres, i molt concretament, el 

debat va tenir l10c dia 30 d'octubre del 85. Des d'aquel! 
moment fins a avui en dia, nosaltres hem observat, una 
mica, com s'ha anat realitzant aquesta lleteja de tor
rents per distints organismes, a vegades, pero bastants 
de vegades, a partir del que és la gestió ordinaria del 
servei hidraulic, dependent, en part, de la Consdlelia 
d'Ordenació del Territori, pero també dependent una 
mica la seva funcionalitat del que són lleis de tipus 
estatal. 

Bé, avui venim aquí amb una Proposició no ele 
Llei molt concreta, que persegueix dos tipus de políti
ques complementaries amb la que es va cornen¡;<lf' a 
fer a partir de rany 85. Per una banda, ens l'eferim a 
la necessÍtat de continuar i augmentar la neteja deIs 
torrents d/aquestes illes, i, enguany, cal dir-ho, la feÍna 
sera més facil a causa que ha p10gut molt i, en conse
qüencia, si bé hi ha tanta brutor com altres anys, tum
bé és ver que sera més facil una neteja adeguada. Pero, 
en segon 110c, la Proposició no de Llei vol entrar dins 
el fons d'aquesta problematica de la neteja de torrents, 
i el fons del problema ve quan vo1em reiterar i ja ho 
deia en part el Diputat Ramon Orfila a la seva inter· 
venció d/octubre del 85, reiterar la problematica de les 
voreres, deIs llits d/aquests torrents. 1 és en aqnest 
sentit que vo1em incidir moltíssim que la neteja s'ha 
de fer d/una manera que l'ecosistema quedi conserval., 
cosa que esta ben trebalIada i que es pot observar per
fectament a lIocs com Mondragó, Torrent de Na Borges, 
Arta, Sta. Margalida, Font de N'Alís, etc. 

També, en aquest sentít, hem de reiterar o obser
var com no es pot arrasar tota rarea de vegetació, cosa 
que a vegades ha succelt, tenint en compte que par
lam d'un tipus de vegetació molt peculiar i que esta 
en franca degradació en termes generals a les BIes Ba-
1ears. 

També s'ha de tenir molt en compte qúe un tor
rent té una riquesa paisatgística i, al mateix temps, 
que és un nudi fonamentaI d'ecosistema. 

Ep definitiva, Sres. i Srs. Diputats, la Prop()sigió 
no de Llei fncideqr en aquests dos aspectes, la ri.~t~ja, 
netejá. amb eliminació de fems, papers, plastics, Vidres, 
etc., cosa que pensam que és moIt necessana, p~.rOt . al 
mateix temps, una neteja, conservant íntegrame~t, ,pro
tegint voreres, llits i, sobretot, sense utilitzar GaP t~pus 
de s~bstancia que. pugui servir per arrasar. ,'1 

Cryim, Sres. iSrs. Diputats, que quan pl~t~j~m 
aquest tema, a aquesta Legislatura, per segona ,v~IDi_da, 
pero . no es qúe . sigui exactament elplap.tejéWle:Q.t ~ lde 
l'ariterior, aquesta vegada . es perque els resultats'del 
servei hidraulic a la gestió d'unes competencies que, a 
1ft vegadá, s'ha de coordinar, per fer-ho bé, amb les al
tres administracions, pensam que no ha estat tan sa
tisfactoria com havia d'baver estat, i, per aixo, duim el 
tema aqUÍ, perque a vega des no s'ba fet suficientment 
net, perque de vegades no s'hi ha fet gens i perque, a 
vegades, s'hi ha fet, amb una manera de fer-ho que ha 
significat arrasar certs espais naturals, que són també 
els torrents. 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
MoItes grades, Sr. Diputat. 
Grups que vulguin intervenir? 
Grup Mixt, Grup Regionalista de les Illes, Grup Po

pular. 
Pel Grup Mixt, té la paraula el Sr. Damia Pons. 
Disposa de deu minuts. 
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EL SR. PON S PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Reiterant els 

plantejaments que vaig fer ja l'altre dia, en relació amb 
una Proposició o Moció, no ho record ara amb certe
sa, del Grup Esquerra Nacionalista, els diria que la in
tencionalitat d'aquesta Proposició no de Uei és certa
ment positiva, entre d'aItres coses, és una reiteració 
d 'una Proposició no de Uei, que ja va ser debatuda 
dins aquesta Cambra i que va defensar amb bastant 
d'encert el company Ramon Orfila. Ara bé, en aques
ta Proposició no de Llei que he de considerar que té 
un contengut substantiu relativament precari, per no 
dir, moIt escas, en primer lloc, entenc que no hi ha 
una exposició realment sistematica de tota la proble
matica que implica una protecció vertaderament inte
gral del tema deIs torrents dins les BIes Balears. 

Els torrents dins les IHes Balears són certament 
un. ecosistema, és un refugi, és un ecosistema alla on, 
com diu l'exposició de motius,' hi trobam especies que 
estan a punt ,de desapareiXer de les nostres illes, en 
:r:n;ól ts de casós, que' tenen a les voreres d'aquests cot
:r:ents d'aigua intermitents el seu darrer refugi, s6n tam
bé un refugi certament per a divel-ses esp~cies animals, 
ara bé, per plantejar una intervenció .amb profunditat 
soore la problematica de protegir aquests espais na
turaIs, espais c¡;:rtament precaris quant a 'exteosió, des
iguaIs amb una problemátiCa molt complicada, certa
ment, la Proposici6 no de Llei que es proposa, coro a 
proposta positiva, a aquesta Cambra, és francament 
molt limitada. 

Perque vegem que és el que es propasa exactament 
que instem el Govern a protegir les voreres i llits del~ 
torrents, demanant una intervenció deIs serveis de ne
teja. Aixb implicaria, si adoptassim aquest compromís, 
un compromís econoIDÍc, realmen! molt important, si 
la funció de neteja ]a consideram com una tasca del 
Govern de la Comunitat Autonoma, crec que franca
ment arribarem a molt escassos resultats. El~ primer 
lloc, qui és que contamina basicament els tOlTen!s? La 
irresponsabilitat, la falta de civisme deIs ciutadans d'a
questes illes. Hem de come11~r per crear una menta
litat de respecte a la naturalesa, de respecte a les co
ses que són comunes a tots i desgraciadament, a les 
mes Balears, segueix perfectament vigent aquella fra
se popular, «el que és del comú, no és de ningú». El 
torrent és de tots, i, com que és de tots, no l'hem de 
protegir entre tots, sin6 que la majoria o bona part 
deIs ~iutadans que circulen per aquestes illes, veim que 
apro'flten d'u':la manera realment impresentable per a 
un país que .1a és europeu de fet j de dret, apro,fiten 
els torrents, com moltes voreres de canlins, com molts 
de boscos, per deixar-Iti tota casta de deixalles, sobre
tot el cap de setmana, generades, en bona part, per 
a~uest~s suposades casetes d'eines, de fet, segones re
sld~mcles, moltes vegades de ciutadans, molt poc res
ponsables. 

Per tant, primer de tot, una campanya de conscien
ciaci6, si no hi ha ciutadans responsables, podero anar 
a darrera, amb un vehicle de neteja, per anar recollin 
cada cap de setmana, i entre setmana, també, tot el 
que aquests ciutadans aniran embrutant. 

Eu .segona, quina .intervenció s'ha de fer damunt els 
torrents ? Ens hem de limitar, senzillament, a netejar? 
Jo cree, trancament, que no, entre d'altres coses la 
problematica del tOlTent no només es tracta de nevar
bi fems, papers, plastics i vidres. La problem~tica és 

bastant més complexa. Quina és la millor garantia que 
els torrents estiguin ben cuidats, ben nets, els qui te
nen com a veinats? Tradicionalment, a Mallorca, els 
que s'han cuidat de netejar i de tenir en bon estat les 
voreres de torrents, han estat els pagesos que conra
ven les terres de devora. Ells vigilen els torrents, ells 
S611 els que cridaran l'atenció al «dominguero» que atu
ra el cotxe i tira una ge]era vella o una bossa de plas
tic plena de brutor, per que?, perque els interessa, per
que no els interessa tenrr un femer devora la seva 
finca. EUs són els que, a través d'accions de la Con
selleria d'Agricultura, per exemple, han de ser estimu
lats a utilitzar degudam.ent aquestes voreres de torrents, 
els pagesos sembraven oms, sembraven canyes, llevaven 
els batzers perque l'aigua passas, tot aixo feía que els 
tonoents fossio elements economics d'un sistema 3!!t'a

ti. Si ens limitam al paper de femeters, amb totes"'Ies 
bones intencions que vulguem, francament, deIs tor
rents no es resoIdra la problematica. 1 hem de parlar 
amb aquests pagesos, els hem d'estimular i els hem de 
fer entendre que, en aquest torrent, bi ha UIia part im
portant del nostre paisatge i també de la seva petita 
economia agraria, és necessari que ells siguin els que 
primordialment tenguio esment que el torrent que te
nen coro a veinat, a pesar que els pagesos solen dir 
que un tortent és un mal vemat, en definitiva, han de 
ser ells els que han de tenir el protagonisrne en aques
ta materia, a part d'uns ciutadans conscienciats en 
aquest tema, que no ha de ser utilitzat el torrent com 
a Uoc per tirar-hi tata casta de deixalles. 

En definitiva, jo tenc la impressió: si m'ho per
met e! G~p d'Esquerra Nacionalista, que, en aquesta 
mateua, hi bao molt bona intenci6, pero, si cm. perme
ten el comentari, amable certament, en aquest tema i 
aquesta Proposici6, Esquerra Nacionilista, jo diría que 
sap el vent, pero no sap el torrent. Crec que el tor
rento té una problel~~~ica molt més complica'da, que ne
cesslta una ProposlclO no de LIei positiva, pero molt 
més amplia, molt més matisada, am on h i han d'en
trar m~lts . més facto-;s que no el simple plantejament 
de nete]a, 1 lIavors, SI que tendríem una proposta real
ment ~able, realment positiva, que abra!;as tota la pro
blematica que conté aquest eIernent tan important del 
nostre paisatge. 

D'altra banda, la preocupació per la neteja deIs cor
rents d'aigua a les IIles Balears, com vostes saben no 
és una cosa d'avui en día, historicament, ha estat tam
bé una de les preocupa~ions deIs poders públics, po
dem trobar, entre les dlSposicions deIs antics reís de 
Mallorca, per no anar més enrera, normes en relació 
amb mantenir els torrents nets, perque les aigües cor
rin per alla 011 ban de córrer i se'u faci un ús racio
nal i positiu deIs torrents i de les vegetacions i els ar
bres que bi havia als seus marges. 

Per t~:, certament, ~o11aré el meu suport a aques
ta Pr.oposlClÓ no de LIel, pero ]lauria agra'it que ba
guessm. tengut un plantejament més ampli d'una pro
blem~tlca que és, certament, més complexa que la sim
ple formulació positiva, pero prec~ria, que aquesta Pro
posici6 no de Llei conté. 

Moltes gracies. 

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

Sr. Miquel Claro 
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EL SR. CLAR LLADú: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La Proposicíó 

nO de Llei presentada pel Grup Esquerra Nacionalis
ta-PSM, veim, una vega da examinada i vists els punts 
de l'exposició de motius, alla on es diu que les voreres 
i llits deIs torrents, primerament, constitueixen un eco
sistema, tenen una vegetació d'especies d'arbres en es
tat regressiu, serveix de refugi a ocells i animals, i són 
punts importants per augmentar la riquesa paisatgís
tica. 

Per tant, el Grup Regionalista, donara suport per
que s'elimini tata casta de fems, papers, plastics, vi
dres, etc., sense usar pesticides i d'altres substancies 
que puguin perjudicar la flora i vegetació i fauna d'a
questes zones. 

Gracies, Sr. President. 

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

Carreras. 

EL SR. CARRERAS FONT: 
Gracies, Sr. President. Srs. Diputats. Nosaltres tam

bé donarem suport a aquesta Proposició, i, a més, te
nint en compte que aquesta setmana s'inicia l'Any Eu
ropeu del Medi Ambient, i creim que dins la modes
tia de la Proposició i que pot tenir unes certes amplia
cions positives quant a la seva aplicació, consideram 
que és positiu donar-li suporto 

En aquest sentit, també voldríem incidir en el que 
deia el Sr. DamUl, que és moIt important l'educació 
ambiental que es pugui fer de cara als pagesos, que 
segons sol dir el Conseller d'Agricultura de la Genera
litat, és el millor ecologista que existeix, ac;o pot ser, 
pero fa falta incidir en la seva, diríem, educació am
biental quant a la protecció del medi ambiento 

Jo, simplement, acabaria dient que el ConseIl In
sular de Menorca en l'inici d'aquest Any Europeu del 
Medi Ambient, ha publicat un llibret d'unes 20 pagi
nes, dedicat a agricultura i conservació d'arees natu
rals a Menorca, que pot ser una modesta aportació dins 
els nostres medis, i que, bé, el ,posam a disposició. 

I finalment, dir que donam suport a aquesta Pro
posició. 

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

i Pocoví. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
Gracies, Sr. President, nosaltres també donarem 

suport a aquesta Proposició no de LIei, perque pen
sam que és realista. I aquí hem sentit unes exposicions 
molt guapes de mentalitzar els pagesos, etc., etc. Si
guem realistes, d'una vegada per totes, aixo ho deslt
jaríem tots, pero, avui dia, els pagesos no ens faran 
les voreres deIs torrents netes. Qui haura de fer les 
Voreres netes deIs torrents, haura de ser un servei de 
neteja o d'Ajuntaments o de Consells O de Comunitat 
Autonoma, perque si no, no aconseguirem res. 

De totes maneres, repetesc, com que pensam que 
aquesta Proposició no de LIei és positiva i necessaria, 
nosaltres li donarem suport. 

Grades. 

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

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, per aHusions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per aHusions, no hi ha paraula. 
(Murmuris). 
Sres. i Srs. Diputats, silenci, per favor. 
Passam a la votació. Deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Díputats que votín a favor d'aquesta 

Proposició no de Llei, es valen posar drets, per favor? 
Queda aprovada per unanimitat. 

VI.-3) 
Passam al darrer punt de l'Ordre del Dia, relatiu 

a la Proposició no de LIei, presenta pel mateix Grup 
Parlamentari, Esquerra Nacionalista-PSM, relativa a la 
construcció de Camps de Golf a la nostra Comunitat. 
També acredita el Cap de Serveis, de Secció deIs Ser
veis Administratius que no s'hi ha presentat cap es
mena. 

Per tant, per defensar la Proposició no de Llei, té 
la paraula, en nom del Grup proposant, el Diputat Sr. 
Sebastia Serra i Busquets. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Grades, Sr. President. En primer lloc, demanaria 

a la Secretaria si pot Ilegir la Proposició no de LIei. 

BL SR. PRESIDENT: 
Sra. Secretaria, vol prúcedir a la lectura d'aquesta 

Proposició no de LIei, per favor? 

LA SRA. ENSE&AT ENSE&AT: 
«E'xposició de Motius.- Davant els diversos pro

jectes existents de construcció de camps de golf a les 
IHes Balears i atenent a la necessaria ordenació del 
territori de la nostra Comunitat Autonoma, el Grup 
Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM presenta la 
següent Proposició no de LIei: 

El Parlament de les Illes Balears insta el ,Go.vém 
de la Comunitat Autónoma perque, abans d'aprovár' la 
construcció d~ cap camp de golf, es presenti al Parla
m~nt de les Illes B~ears perser debatut i apr.ovat¡ si 
pertoca, un estudi i el corresponent cathleg de les previ
sions de construcció de camps de golf a la nostra Ca
munita1». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sra. Secretaria. 
Sr. Diputat, té voste la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. En aquest mapa que esta 

a disposidó de tots els Diputats i Grups Parlamenta
ris, hi figura el conjunt de camps de golf existents a 
aquestes illes, en aquests moments, i també hi figura 
el conjunt de projectes que existeixen. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, seria tan amable de fer-ho arribar a 

aquesta Presidencia? 
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EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí senyor. 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Camps de golf existents abans de I'any 1985, qua

tre, situats a Santa Pon~a, Ponent, Son Vida, Costa 
deIs Pins, per tant, concentrats als municipis de Cal
via, Palma i Son Servera. Constrults d'en~a del 1985 
en tenim tres més, el de Bendinat, el de Felanitx i el 
de Pollen~a. 1 en sumam seto Aprovats i en construc
ció en aquest moment, aprovats o en construcció en 
aquests moments, Santa Pon~, el segon de Santa Pon
,<a, Canyamel, a Capdepera, i Sotsastres, també a Cap
depera, i molt recentment, ahir, la Comissió Provin
cial d'UrbanisÍne donava Hum verda al de Son Ferran
clell, de Valldemossa. Per' tant, en aq~ests momen,ts, a 
Mállorca, te~ dotze c~ps de golf, dptze, aproyats. o 
feís, flfuci6nant ó sense·.fuDcíonar. 'En aqqests J;IlOJ;Ilents, 
que # osaitres coneguem,existe~en un total p.'un. ban 
gtlip 'niés de cámps de golf que esperen ser tramitats, 
en áquests móments, és qüestiÓde mesos. 1 intentareQ'l 
enumerar-los. 

Dil;L~ el planejament, a,mb fi~a' de nonna subsi
dHUia, pla géneral d'ordenació ur ana o plans parcials, 
hi figuren els projectes d'Aucanada, Alcúdia, Llenaira, 
Pollen~a, Sa Canova, Arta, Capocorb, Llucmajor, Can
van, Alc;údia, Cales de M.allorca, a Manacor, Ses Are
nes, a Campos, i després una serie d'anuncis de pro
jectes de camps de golf a Santa Margalida, Formen
tor, un altre a Manacor, S'Arenal i un altre a Calvia. 
En total, per tant, ens trobaríem que actualment en 
tenim onze fets, aprovats, en construcció, i dotze de 
projectes que existeixen. 

Davant aquesta realitat i davant el mapa que hem 
presentat i adjuntat on, amb colors diferents, hi figu
ren, com s'ba pogut veure, el que ja existeix i els pro
jectes que 11i ha, certament, donant la volta a l'illa, 
practicament anirien un devora, practicament a mol tes 
zones, un devora l'altre, i quedarien molt poques zo
nes de la costa de Mallorca sense camps de golf que 
practicament es vessin un amb l'altre. 

En conseqüencia, és aixo que ens ha dut a plan
tejar aquí aquesta Proposició no de Llei que, simple
ment, té una pretensió, i és que hi hagi un estudi de 
globalitat, un cathleg de previsions i, a partir d'aquest 
estudi i aquest catateg discutir i aprovar en aquest Par
lament, és quan es doni llum verda per l'Administra
ció Autonomica dels projectes que s'hagin d'aprovar. 
Perque nosaltres creim que hi ha, certament, dues 
raons que s6n favorables a aprovar alguns projectes de 
camps de golf. Una raó, certamen1, és la que anuncia
va en certa oportunitat un membre del Govern, el Con
seller de Turisme, i és el foment del Turisme d']úvern, 
certament també s'ha de tenil' en compte, si bé no 
tant, pero també el golf coro a esport, que també, en 
definitiva, és un esport important, pero, després d'a
questes dues, d'aquests dos aspectes favorables, per a 
nosaltres bi ha tot un conjunt d'aspectes que són dub
tosos i que ens duen a plantejar la necessitat que 
abans de continuar amb la dinamica que es té fins 
avui, d'anar apI'ovant gairebé tots els projectes que es 
presenten a }'Administraci6 Autonomica, perque llevat 
d'un, tots s'ban aprovat i, endemés, el que no s'havia 
aprovat incialment, que era a Campos, ara pot ser que 

sigui aprovat ele bell nou, aleshores volem exposar 
aquests punts, aquests aspectes dubtosos que nosaltres 
crcim que són importants. 

El primer és que bi ha massa projectes de camps 
de golf. Nosaltres pensam que parlar d'ome més dotze 
projectes que coneixem, és una autentica exageraci6, 
per tant, en primer lloc, creim que hi ha massa pro
jectes nous. 

En segon lloc, creim que molts d'aquests projec
tes, no només són projectes de camps de golf, sin6 
que ro ha també unes residencies annexes, UD projec
tes d'w'banitzaci6 preparats, i aixO s'ha demostrat, i 
aixo per molt que es vulgui debatre no es podra afir
mar el contrari, s'ha demostrat que alguns projectes 
de camps de golf que, en principi, s'bavien aprovats 
només com a camps de golf, en definitiva hall donat 
lloc a UD tipus d'urbanització no autorizada per les vies 
babituals i sí, en definitiva, autoritzada pel costum i 
pel fet que s'ha fet aquella urbanització sense haver 
tengut en \ compte la normativa ur1?anística: 

En tercer lloc, i 'és un altre deIs problemes d'a
questa illa nostra, és la problematica de l'aigua, pen
sem que un camp de devuit forats necessita 1.500 m3 

per dia els mesos d'estiu, significa Uila quantitat d'ai
gua que per molt que hagi plogut enguany, diffcilment 
es pot tenrr aquesta aigua, sigui ' depurada o sigui de 
pluja o del sub-sol per regar tot8 aques1s camps de 
golf que es volen fer. 

Després també, 11em de parlar d'una altra raó moIt 
important, que és la destrucció de zones de patrimo
ni natural i, al mapa que 11em presentat, 11em de par
lar de zones de costa, de zones a prop de la munta
nya i" en definitiva, de zones que, avui per avui, algu
nes ja estan bastant deteriorades, pero al tres , creinl 
que amb un projecte de camp de golf, definitivament, 
obridem la porta perque s'espenyassio. 

Una altra raó que pensam. que és molt important, 
és la poca informació a l'bora d'estudiar els projectes 
de camps de golf que hi ha a aquesta illa de Mallorca. 
Pensem, per exemple, amb el que ha succeit amb el de 
Valldemossa, on, certament, 00 hi ha hagut practicament 
possibilitats d'informació previa, i el fet ha estat practi
cament consumat j, si no, que tots els Grups Parlamen
taris aquí presents diguin si estaven informats o no 
d'aquest projecte de Son Ferrandell fins al punt que 
ahír mateix, la Comissi6 Provincial d'Urbanisme li do
nava definitivament Hum verda, perque cliu que el pro
blema de l'aigua s'ha solucionat. 

En definitiva, Sres. i Srs. Diputats, ens trobam a un 
mament de Legislatura 00 la Llei que ha dut el Govern a 
aquest Parlament respecte del Golf no podra ser trami
tada en la seva totalitat per manca de temps, i no ho po
dra ser perque va per tranútació normal i perque la Le
gislatura falta poquíssim perque acabi. Pero Sres. i Srs. 
Diputats, ates que no hi haura cap tipus de llei feta, ates 
que els mecanismes de la Comissió Provincial d'Urba
nisme s6n els que hem comentat tan tes vegades, d'a
provació de to! el que significa fer camps de golf, ports 
esportius, etc., i, per altra banda, tenint en compte que 
queden uns quants mesos sense possibilitats reaIs de 
control parlamentari, creim que és indubtabIe que sol
licitar d'aquest Parlament que soHiciti al Govern, que 
l'instem a aturar-nos alla on ens trobam i que primer 
es faci aquest estudi i aquest cathleg i a continuació 
el discutim i l'aprovem, i després es doni, en definiti
va, autorització a aquells projectes que semblin ,més 
importants. Si no s'aprova aquesta Proposici6 no de 
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Llei, certament pensam que amb els mesos que falten, 
d'actuació del Govern, a no ser que s'aprovas per una
ninutat aquesta Proposició no de Llei o per majoria, 
etlS u-obaríem que, a través de decfaracions de zones 
com a d'interes social, hi hauria alguns projectes de 
camps de golf aprovats que després hipotecarien, en 
O'ran part, una funció d'ordenació del territori que nos
~ltres volem que sigui efica¡;, coordinada amb l'activi
tat economica i que, de fet, no contradigui el que al
guna vega da ha dit el Govern, d'afavorir un turisme 
d'hivern, pero, al mateix temps, no en base a un con
junt de projectes que nosaltres creim que, en defini
tiva, no tots ells tenen viabilitat, no només per defen
sa de la natura que per a nosaltres és molt important 
i basic, sinó també des d'una optica, simplement, de 
racionalitat del que és un esport de competició, un 
esport que necessita molts de doblers enmig i que, en 
definitiva, tots aquests projectes que existeixen, creim, 
sincerament, que no són viables. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Grups que vulguin intervenir? 
Grup Regionalista de les Illes. Grup Popular. 
PIe Grup Regionalista de les Illes, té la paraula el 

Sr. Jeroni Albertí i Picornell. 
Deu minuts. 

EL SR. ALBERT:( PICORNELL: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Estam da

vant una Moció presentada pel Grup Esquerra Nacio
nalista sobre establir un compas d'espera en la cons
trucció de camps de golf. El nostre Grup, amb les 
raons que va expressar aquí, quan varem venir, quan 
hi havia el Pla de Ports Esportius, varem donar su
port a una Moció a la qual suspeníem les llid:ncies de 
ports esportius fins que s'hagués ordenat el litoral i 
fet el Pla de Ports, avui no podem, de cap manera, 
donar suport a aquesta proposta del Grup d'Esquerra 
Nacionalista. 

Per que? Primera raó substanCial i diferenCia en
tre una i les altres. EIs ports esportius es fan · a ter
renys de domini públicj el just és que l'Administraeió 
tengui moIt a dir al que es fa a terrenys que són de 
l'AdministraCió, els camps de golf es fan a terienys 
privats, i si aquests camps de golf compleixen les nor
mes urbanístiques que ja ,delimiten el que es pot fer 
dins un terreny, creim que no es bo, de cap manera, 
que aquest Parlament posi traves a .la iniciativa priva
da. 

Perque no hem de confondre ordenar el terreny, 
ordenar el litoral amb planificar, nosaltres som anti
planificadors, perque som, per damunt de tot, defen
sors de la iniciativa privada, supeditada, aixo sí, al bé 
público Si no hi ha limitaCions dins les normes subsi
diaries o normes urbanístiques d'un Pla MuniCipal o 
d'un Pla Parcial, per quina raó hem d'establir, ara, 
també, una planificació d'on aquest Parlament ha de 
decidir on hi ha d'haver camps de golf? Jo m'atreviria 
a pensar, no a dir, si fins i tot rossam la Constitució 
que dóna, dóna per damunt de tot, contempla i asse
gura la llibertat d'empresa, si resulta que aquí comen
t;am a planificar tot i que tot hagi de ser el Parlament 
qui hagi de dir, voste fara un camp de golf aquí o 
voste no el fara alla, quan aquest Parlament té la fa
cultat, com la té, de declarar zones d'espeCial interes 
on després, realment, s'ha de planificar, pero que tots 

els altres terrenys d'aquesta illa i d'aquestes illes es 
regeix per la Llei del Sol, es regeix pel Planejament 
Urba Municipal, i si aquest Planejament Urba MuniCi
pal contempla que poden fer un camp de golf, no veim 
perque el Parlament ha d'impedir que es facin camps 
de golf. 

Per aixo el nostre Grup no donara suport, de eap 
manera, a aquesta Moció del Grup d'Esquerra Nacio
nalista-PSM. Jo comprenc, comprenc, no ten e per que 
discutir que dins l'esquema de societat que té el Grup 
Esquerra Nacionalista cregui que és important comen
{,":ar a planificar i que tothom tengui, sapiga el que ha 
de fer. 

Nosaltres creim i hi ha proves convincents que 
alla on la iniciativa privada, dins les normes generals 
que hi ha, donam ale s a la imaginació, és quan el crei
xement economic va dia a dia més envant i du com a 
conseqüencia un majar nivell de renda i un millor 
nivell de benestar a la població. 

I aixo és el que nosaltres pretenim des d'aquest 
Parlament, amb la for¡;a que puguem tenir, poca o 
molta, el nostre Grup dins aquest Parlament, anar per 
aquest camí. 

Creim que és important defensar la nostra illa, 
creim que és important defensar els paisatges de les 
nostres illes, per aixo varem creure convenient aturar 
el que signifiquen llicenCies de ports esportius fins que 
el litoral estigui ordenat, pero creim que no podem 
posar traves a la iniCiativa privada, quan la norma ge
neral urbanística permet, permet fer un camp de golf, 
que normalment no és rendible en la seva explotació, 
i si hi ha gent que té afie ció i ganes i crea un incen
tiu més per al turisme en aquestes illes, no cree que 
el Parlament li hagi de posar cap trava, sinó que l'hagi 
d'incentivar. 

Podríem afegir, també, en aquest raonament que 
feim, en contra de l'aprovació de la MoCió del Grup 
Esquerra Nacionalista, que nosaltres també posam en 
dubte la necessitat d'una Llei per fer camps de golf, 
tambe hoposam en dubte, per que no? Creim. qué hi 
ha normes urbanístiques normals que s'han d'atendre, 
. creim que s'ha d'atendre, sobretot, al planéjainent ur
banístic niunicipal que té la seva autonomía; dills alIo 
que no sigui paisatge preservat, que, p'er tártt s'aten
g~n a ~es .regles generals 'perque la '~g¡.ÍaHat> tl'pgortú
mtats Slgmper a tothom 1 no 'la m arqtiem des ~aq"Úí 
amb . alW que no importa matear, 'p"erque ~st~ ~(i)tá de 
les competencies que jo crec que aquest P~rla:ment, no 
es que no les pugui 'tenir, pero que dins la no tra oOn
cepció de societat lliure i de ~uport a la iniciat iva.pri, 
vada, aixo seria anar una passa massa eridavant pe l que 
nosaltres propugnam. 

Per totes aquestes raons, com die, el nostre Grup 
votara en contra de la Moció presentada pel Grup Es
querra Nacionalista, en funció d'aturar la construcció 
de camps de golf a les nostres Illes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. Josep Al

fonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Llegi

da amb molta atenció la Proposició no de Llei del Grup 
Esquerra Nacionalista, no hem trobat, i jo deman dis-
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culpes, d'entrada, al Sr. Albertí, aquest afany paralit
zador absolut dins la Proposició no de LIei. No l'hem 
trobat i si l'haguéssim trobat, segurament, el nostre 
Grup no votaria favorablement, com votara. 

D'entrada, hem de dir, que ens pareix, i supos que 
admetra perfectament la crítica, el Grup Esquerra Na
cionalista, que la Proposició és un xic oportunista. Al 
final de la setmana, de la setmana que ve debatrem 
segurament unes esmenes a una Llei respecte deIs 
camps de golf, i els arguments molt més amples deIs 
que nosaltres diguem avui a aquesta Proposició no de 
Llei, suposam que vendran a aquest Parlament. Pero, 
de totes maneres i tot i amb aixo, crec que hem d'en
trar en la problematica que es planteja a la Proposi
ció no de LIei. 

Sempre que parlam de camps de golf, de noves 
ofertes turístiques, se'n parla amb molta generalitat i 
amb poca concreció. Jo crec que aquest tema deIs camps 
de golf planteja, d'entrada, dues qüestions previes. En 
primer Uoc, quina és la renda que es pugui generar 
com a nou mercat turístico ,En segon -Uoc, si és conve
riient l'ampllació d'una oferta necessariament conse
qüent als camps de golf. Jo no crec i aquí quasi s'ha 
dit que es pugui fer un camp de golf, després hi en
traré, només per practicar l'esport del golf_ Jo no m'ho 
ppc c,;ew·e. Per tant, hi entrarem després. 

Réspecte del primer punt, jo crec que abans de 
parlar serlosa¡nent de les noves Qfertes turístiques i 
d~ l'enorme potencial que signifiquen una xarxa de 
trenta, vínt-i-cinc camps de golf a les nostres illes, ens 
hem de plantejar un parell de preguntes. Quants de 
jugadors, quants de nous visitants, quants de nous !u
tistes poden suposar una xarxa de camps de golf? Nm
gú no ho ha dit, tothom ha dit, seria perfecte, pero 
ningú no ha dit el nombre. Quina renda produirien 
aquests visitants i quin percentatge de la renda turís
tica significa aixo? Primeres grans preguntes que crec 
que qualsevol s'ha de contestar. No es pot dir, perfec
te per al mercat turístic, quan ningú no ha ha ni in
tentat quantificar, quina és aquesta renda nova gene
rada pel camp_ 

Segona qüestió previa. El camp de golf pot adme
tre qualcú que es faci únicament i exclusivament per 
la preocupació i l'afany de fer nous esports? Jo crec 
que hem de dir taxativament, amb tota contundencia, 
no. I diré, llegiré paraules d'un articulista que publi
ca, d'una forma sistematica, al «Diario de Mallorca )1, 

escriu molt bé i defensa postures, molt a prop sem· 
pre de la Conselleria d'Ordenació del Territori, vull 
deixar entre parentesis dit que no escriu al dictat de 
la Conselleria d'Ordenació del Territori o no em cons
ta, sinó que normalment, quan h1 ha debats en aques
ta Cambra, defensa les postures que normalment de
fensa la Conselleria d'Ordenacló del Territori. Diu: «Po
demos pensar que hoy por hoy, en España, no podr(a 
construirse ningún campo de golf si no fuese por la reva· 
lorización de su interland», plimera frase, «por su pro
pia expropiacióu, explotación es prácticamente imposi
ble construir un campo de golf. Si no pueden existir 
aprovecbamiento urbanístico de su zona de influencia, 
hay que plantearse la total imposibilidad de construir 
en Baleares campos de golf». Jo crec que no importa
va que aquest articulista ens bo cligués, tots sabiem 
que devora un camp de goll', el normal és que hi hagi 
una urbanització. 1 M la segona pregunta, és necessa
n, avui per avui, urhanitzacions d'aquests tipus, és ne
cessaria la crea ció de vint-i-dos camps de golf per lOO, 

200, 300, 400 apartaments pelO a camps de golf, segons 
les característiques? Nosaltres, de ver, creim que és un 
tema a meditar i obviament no s'ba de dir ni sí, ni no 
ni anem, ja. Perque, el que no creim, ho hem dit 
abans, és que la renda generada pel camp de golf sigtlí 
una renda d'aqueUes que aquest país digui, ens iuflarn 
de guanyar doblers, en primer lloc, i, en segon lloc, 
que els problemes que poden suscitar siguin molt més 
grossos que els beneficis que puguin ten ir. 

1 no es tracta, i torn a ai"'<Co, no es tracta de para
litzar cap tipus d'inlciativa en aquest campo Estaríero 
perfectament d'acord, i crec que Esquerra Nacionalista 
també, que certes zones del nostre territorio evident
ment, sempre els camps de golf s'haurien de fer a ter· 
1'enys, a sOIs no programables, no urbanitzable, ano és 
claríssim, que certes zones del nostre ten-itori es millo
rassin, es conservassin o s'espenyassin, no estaríem d'a· 
cord, pero hi podria haver conservacions amb un camp 
de golf, camps de golf, res més. No estadem d'acord 
que a zones no urbanitzabIes es fes un camp de golf i 
400 apartaments turísties, perque seria burlar la LIei, 
aixo, i aquí és el quid de tota la qüestió del camp de 
golf. 

No es pot abandonar tampoc la preocupació que 
crec que tots el ciutadans d'aquesta Comunitat han de 
tenir pels estudis ecologics precisQs, per veure com in
cidira dins l'ecosistema d'una zona determinada la cons
trucció d'un camp de golf, molt manco, a pesar que 
enguany hagi estat un any que ha plagut molt, a pesar 
que sigui un any en que no hi bagi problemes d'aigua, 
no es pot oblidar que un camp de golf té un consuro 
elevat d'aigua, molt elevat d'aigua, que s'haurien d'utilit
zar logicament aigües reciclad es que, jo no sé si ara, 
en aquest moments, estam en conclicions d'oferir a tot 
aquest cúmul de camps de golf que s'estan fent. 

Per tant, l'espent, dins }'esperit de la Proposició no 
de Llei, que no és que vuIgui interpretar el que volen 
dil- els senyors d 'Esquerra Nacionalista, pero vull enten
dre aquí que del que es tracta és de fer arribar al Go
vern, no tant una obligatorietat que es dugui aquí, un 
debat sobre un cataleg, sinó que es tenguin idees da· 
res sobre els estudis j sobre un cataIeg de possibles 
canstruccions de canlpS de golf, que es tenguin idees 
cIares i que no es donin en funció de no sabem quins 
interessos, tampoc no esper, crec que no vol dir 3jXO 
Esquerra Nacionalista, que llevi en absolut les compe
teucies als Ajuntaments per ordenar el seu territori, 
sempre Esquerra Nacionalista ha estat un defensor, 
j no només de parauIa, sinó de fets, de les compe
tendes municipals dins }'entorn del benestar social, per 
tant, com que no crec aixo, Dosaltres donarem suport 
a aquesta Proposició no de Llei, tot i dieut, com a final, 
una cosa. L'important, per al nostre Grup, és que, com 
més avíat mi1Ior, com hem demanat durant molt de 
temps, es fad un altre cataIeg, el cathleg d'arees de pro
tecció, de zones de protecció, i que des d'aquest cata
leg sí que es pugui aturar la construcció de qualsevol 
tipus d'urbanització, que no de camp de golf. Vull fer 
arribar a tot5 vostes, Srs. Diputats, que l'important que 
debatim avuj, i no com a pa.ralització, no és la cons
trucció o no de camps de golf, és el camuflatge clar 
d'unes urbanitzacions amb l'excusa de fer un camp de 
golf. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
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pel Grup Popular. 
Sr. Conseller, té voste la paraula, queda oberta qües

tió incidental. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En primer lloc, 

donar les gracies al Sr. Serra, pels elogis que ha fet del 
Govern de la Comunitat, no explícitament, pero alman
Co ha reconegut que abans de l'any 85 hi havia quatre 
camps de golf, ha reconegut que n'hi ha nou de fets, 
que n'hi ha tres en marxa i que segurament, abans de 
dos anys, n'hi haura vint. Jo li dic que per a mi i per 
al Govern és l'orgull més gros que podem tenir, perque 
segurament palEara, en gran mesura, l'estacionalitat. 

No era el motiu de sortir a parlar de la Proposició 
no de Llei que presenta el Sr. Serra, perque no era 
tant el tema com les paraules que ha fet el representant 
del Grup Socialista. Jo crec que el representant del Grup 
Socialista deu recordar que a una Comissió especial per 
tractar el tema del golf, totes aquestes dades que ha 
demanat li varen ser contestades, si vostes no hi era, 
hi havia els altres representants del Partit Socialista, i 
ara voste no m'ha de dir que no, perque aixo és així. 
Pero, si no, les hi contestaré una per una. 1 les hi con
testaré en castelHl, perque si jo li don les argumenta
cions que li he de donar, resultara que sempre acaba
rem al mateix lloc, que és a la demagogia barata que els 
camps de golf el que valen fer són urbanitzacions, i 
aixo nosaltres nO ho admetrem maí més, perque és una 
demagogia a la qual vostes hí estan acostumats i els 
va bé, í a nosaltres no ens va bé. 1 en lloc de contestar
li amb arguments de la Comunitat, li contestaré amb 
arguments de la Secretaria d'Estat de Turisme, que és 
del seu Partit, d'un estudi fet l'any 85 de la Secretaria 
d'Estat de Turisme. 1 escolti. Li contestaré en castella: 

«La mayor discontinuidad del tiempo libre por par
te de la población, las jubilaciones a edades más tem
pranas, la divulgació del golf por los medios de comu
nicación, son factores que acelerarán el crecimiento del 
golf en ·el mundo. Algunas federaciones de golf euro
peas estiman que el número de jugadores crecerá entre 
3'8 y 5'6 veces sobre el nivel actual. Nuestras estimacio
nes -deIs autors de l'estudi- a nivel mundial, para el 
año 2000 las situamos entre 180 y 200 millones de juga
dores de golf, de los cuales 14 a 16 son europeos. Aun
que el turismo extranjero de golf haya tenido un creCí
miento en los .últimos años, su capacidad potencial de 
desarollo futuro se ha visto afectada de forma importan
te, efectivamente, la capacidad de oferta del golf en Es
paña ha tenido un receso muy importante en los últimos 
años, precisamente cuando el crecimiento por la prácti
ca del golf en Europa ha sido tan importante. En la Cos
ta del Sol, donde se concentra el 60 % del turismo ex
tranjero, solamente se ha construido un campo u otro 
de nueve hoyos en Néjar, este estancamiento en el creci
miento de la oferta ha sido general en toda España, ya 
que entre 1980 y 1985 solamente se construyeron en Es
paña siete campos, ello ha dado lugar a un desequilibrio 
importante entre oferta y demanda. El turismo de golf 
extranjero es un turismo de calidad que gasta alre
dedor de cuatro veces más que el turista medio». 

Sr. Alfonso, aixo vol dir que, segons l'estudi que es 
fa aquí, de des pesa deis turistes que vénen a Balears, 
que gasten 7.077 Ptes., aquests senyors en gasten 28.000. 

«La construcción de campos de golf genera impor
tantes economías externas y beneficios sociales, sin em
bargo, los campos de golf no representan una inversión 

rentable en sí mismos, ya que para la construcción de 
un campo de 18 hoyos se necesitan alrededor ele 50 Ha, 
a cuyo coste hay que añadir entre 125 y 150 millones 
de pesetas, que normalmente requiere su construcción.» 

1, com a darrer punt: «Para atender al crecimiento 
interno de la demanda y el potencial del turi,;mo extran
jero de golf, se hace necesario construir anualmente en 
España, un mínimo, anualmente en España, un mínimo 
de quince campos de golf». 

Jo no sé si a vostes, aquests arguments, Ji serveixen 
de qualque cosa, aquests són els mateixos arguments 
que ha enviat des del primer dia la ComunÍtat Autóno
ma, el que passa és que vostes, a aquests arguments, 
no els han atesos mai, perque sempre s'han obsessio
nat que aixo són urbanitzacions disfressades. 

Endemés, li diré el darrer punt: «Hace falta adap
tar la legislación sobre el suelo, facilitando la construc
ción de campos y complejos de golf en terrenos ru
rales de escaso valor agrícola». 

Totes aquestes coses les diu el seu Partit, jo no 
sé si els interessa o no els interessa, pero el que jo li 
vull dir és que aquí, de cap manera, no hi ha cap in
tenció de fer urbanitzacions darrera els camps de golf. 
1, a més, no s'ha fet cap urbanització darrera els camps 
de golf, a Santa Pon¡;:a, es va fer un Pla Parcial, es va 
fer una urbanització i després es va fer un camp de 
golf. A Son Vida es va fer un Pla Parcial i després es 
va fer un camp de golf. 1 a l'únic lloc que s'ha fet 
una urbanització al mateix temps que s'ha fet un camp 
de golf ha estat al darrer de Pollem;a, amb permís de 
l'Ajuntament de Pollen¡;:a, pero la gent no fa un camp 
de golf i es posa a fer casetes. Aixo no es deixa fer, de 
momento 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT. 
Gracies, Sr. Conseller. 
Per contradiccions, Sr. Serra, té voste la paraula. 

Dins la qüestió incidental, perdoni. 
Disposa de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Bé, en primer lloc, PSM Es

querra Nacionalista vol agrair la sinceritat del Conse
ller de Turisme, la sinceritat. la cl;'lreaat, i, ~vid~nt':" 
ment, Una vegada més hein de dir que eStam aWs: 
tplts projectes de p~s i cree 'que ens respéctam tbts 
dos, els dos Grups PolJtics, pero certament hj ba Jta
gu! una gri:).~ sinceritat, i nosaltres volem repliC;:flr. 

Nosaltres creim que en aquests moments, i ja ho 
deiem en els Ports Esportius, ens preocupava molt el 
que la Secretaria d'Estat de Turisme deia, ens_ preocu~ 
pava molt, coneixíem aquest informe i alguns altres, i 
certament ens preocupava moltíssim, entre altres coses, 
perque creim que estam de vegades confonent certs es
tudis que es fan des de Madrid, el que és el terreny 
continental del que és una illa, perque si nosaltres hem 
de parlar de l'illa de Mallorca, certament fer tots 
aquests projectes de camps de golf que estan progra
mats, uns ja en marxa i els altres programats, totes 
aquestes xifres que han dit, pareix que coincidim, pa
reix que hi ha una coincidencia total, aleshores, si tot 
aixo, segons Esquerra Nacionalista-PSM, si tot el que 
s'ha de fer es fa, certament el problema d'aigua sera 
gravíssim, perque el nostre clima, els nostres aqüífers 
no permeten tenir tanta d'aigua, i les depuradores sa
bem que no són so lució per a aquest tipus de camp 
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de golf que es vol, perque es vol un golf de qua
litat, no es vol un camp de golf que podeixi, sinó 
que es vol que sigui per a un turisme de qualitat, ales
hores, certament el problema de l'aigua és un proble-
ma cabdal i fonamental. . 

En segon Uoc, el problema paisatgístic. Si nosaltres 
observam el mapa deIs projectes de camp de golf, ens 
temerem que, si bé és cert que a la zona de Calvia hi 
torna a haver més projectes, si bé és cert que hi ha 
un projecte a la Platja de Palma, si bé és cert que hi 
ha algun projecte a zones que ja, d'Alcúdia, concreta
ment, amb un nivell d'urbanització important, també 
és molt cert que hi ha UDS projectes, un conjunt de 
projectes a zones, una d'elles és Campos, una altra 
d'elles és la part de S~ Punta de ~'Amer, una altra 
d'elles éji Capocorb, on, avui per avui, no hi ha, en abso
lut, encara, la destrossa que hi pot haver. 

Pel~ altra banda, nosaltres hem de fixar una pos
tura clara "en aquesta primera contradicció, perque des-

réS ;te!l4F~m c;p,ortunit,at de respondre a les paraules 
(fe] 6rup Regionalista, que els hauré de matis~ -mol
tissim, Sr. Albertf; moltíssim, pero, en aquest moment 
en q~e ~stam només en la replica del Govern, hem de 
dir que per a npsaltre,s, racioJ,lalitzaci6, SÍ, qualque pro
jetre, potser sí, pero nosaltres, la veritat, creim que 
aqúesr nom15re de projectes que hi ha és cOl'Qpleta
ment -absurd, inviable, i estain obviament per !'estudi 
! e~ d!=!bat, la racionalització, pero estam per la para
litZació de molts d'aql:lests projectes que existeixen, 
perqué creim que aigua i paisatge es veuen fortament 
deteriorats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. 
Sr. Conseller, vol tancar la qüestió incidental? 
Sí, Sr. Alfonso. Dins la qüestió incidental, que plan

tejarem llavors, donaré la paraula. 
Disposa vosté de cinc minuts. 
Llavors, voste parlara per contradiccions, una ve

gada que hagi parlat el Grup Popular, si vol parlar. 
Ja tendra oportunitat d'intervenir, tots tendran 

oportunHat. 

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

Conseller, jo estic content que vos te i el seu Govern 
se sentin orgullosos d'aquest increment, d'aquesta cons
trucció de camps de golf, s'ha de dir que hi ha qual
que orgull que mata, i aquest és perill6s. Perque voste 
m'lla llegit un informe de la Secretaria d'Estat de Tu
risme i ha dit que és del PSOE, bé, la Secretaria d'Es
tat de Turisme és de l'Administraci6 de l'Estat, que, 
en aquests moments, esta governada pel PSOE, i el Sr. 
Secretari d'Estat de Turisme, em pareix que estava a 
altres partits abans, vaja, governava, també era el Se
cretari d'Estat amb altres partits. (Murrouris). Per 
tant, l'Administraci6, l'Administraci6 Turística voste la 
coneix coro jo, Sr. Cladera, vosté la coneix com jo, en 
aquest cas, en aquestcas, no m'indica moltes coses, 
sobretot, sobretot, amb el que voste ens ha llegit, per
que voste ens diu que, una cosa molt clara, no és ren
dible, també ha diu la Secretaria d'Estat, ha diu aquest 
articulista, ho diu tothom, no és renclible fer camps de 
golf. Si no és rendible, 00 és la iniciativa privada que 
anirll afer camps de golf? Enlloc. Li han de cercar la 
rendibilitat, i el senyor que escriu a aquest diari, ho 
diu clarament, hi ha un cam] de rendibilitat, voste em 

d6na la 1'aó, hi ha un camí de rendibilitat, vosté el ca
neix, el Govern el coneix, tots els Dipotats el coneixeu 
i no importa discutir-lo. Si no és renclible, no crec qUe 
el facin rendible venent pilotes i pals de golf. 

Segona qüesti6, el que m'ha llegit, encara no he 
vist la guantifjcaci6, que gasten 29.000 Pts., molt bé, 
que hi ha 300 milions potencial s golfistes a l'any 2.000, 
em pareix molt bé, que n'hi hagi 12 milions a Europa, 
perfecte. Quina previsi6 de calcul, quin calcul previst 
de jugadors de golf que, grades a tenir aquesta Íln
pressionant xarxa, 12 camps en dos anys, 12 camps en 
dos anys més, vendran aquí, quina renda generaran, 
quant d'ingrés produira a aquesta Comunitat Autona
ma? 

Tercera pregunta, tampoc no I'ha contestada. Quina 
oferta turística en temporada baixa s'incrementara? No 
me I'ha contestada. Jo li vull dir una cosa per no 
allargar moltíssim aquesta discussi6, que és molt cla
ra. El Grup Socialista no té <:<ap mania a la construc
ció de camps de golf, cap ni una, té manies a les ur
b~itzacions camuflades. 1 els camps de golf, paraules 
de vosté, peFque no crec que es desdigui del que ha 
llegit, paraules de voste, suposen una urbanització ca
muflada o permesa, m'és igual, suposen una urbanit
zacip, li torno a llegir el mateix que diu la Secretaria 
de Turisme, és exactament el mate1x: «Si no puede 
existir aprovech~iento urbanístit:o en su zona de in
fluencia, hay que planteal'se la total imposibilidad de 
construir en Baleares campos de golf». No és qualse
vol senyor de l'esquerra, que digui aixo, en absolut, és, 
no és el Portaveu, és un articulista que sistemati
cament defensa les tesis urbanitzadores de la Conse
lleria d'Ordenaci6 del Territori, sistematicament, no 
importa dir el nom, tots el coneixem. 

Li faig un repte, Sr. ConseUer, estic absolutament 
segur que el Partít Socialista d'aquestes illes donara 
suport a la iniciativa de construir un camp de golf, 
sempre que vosté i el Govern, pel temps que li quedi, 
sempre garanteixi que devora aquest camp de golf no 
es genera, com diu aquest articulista, una urbanitzaci6 
per tal de fer-Io rendible. Si voste garanteix aixo, si 
el Conseller d'Ordenaci6 del Ten-itori garanteix aixó, si 
el Govern, en els tres mesas que 1i queden, garanteix 
aixo, no hi haure. cap problema, no vull clir d'Esquer
ra Nacionalista, perque no s'ba manifestat, pero crec 
que tampoc no n'hi hauria massa de problemes, men
tre no fossin camps ele golf a balquena, pero que no 
hi bauría cap problema perque tenguessin, aquestes 
construccions, el suport de tots els Grups Polítics. 

1 un altre tema, hi ha formes de fer camps de golf 
sense aixe ,Son Vida va ser un exemple, hi havia una 
urbanitzaci6 i pe!" donar qualitat a aquesta urbanitza
ció, un camp de golf. A Bendinat, em pareix que n'hi 
ha un altre, hi ha una urballització i per donar quali
tat a aquesta urbanització, es fa un camp de golf. Hi 
ha hagut mol tes protestes del Grups d'esquerra i ecoIo
gistes per aixo? No. Del que es tracta és el'una alt1"a 
cosa, si no esta determinada quma oferta turística s'ba 
d'mcrementar a una zona, en aquesta zona es crea UD 

camp de golf, el que s'esta creant és una oferta turís
tica complementaria de 60, de 80, de 90, no sé, depén 
del negoci i de la for~a que tenguin els urbanitzadors 
per dur endavant 1;:t seva idea. Jo no he cregut maÍ j 
voste tampoc, que qualcú s'afiqui en negocis per per
dre duros, de vegades, s'af'iquen o ens aficam en ne
goeis i en perdem, pero és un altre problema, quan un 
s'a[ica afer inversions tan importants, com les inver-
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sions d'un camp de golf, és pel seu nivel! de rendibi
litat, i si la Secretaria d'E'stat de Turisme, i si aquest 
ar tiCulista i si tothom esta conven~ut que els camps 
de golf, com a activitat esportiva pura no suposa més 
que despeses, que molt difícilment, també es diu a 
aquest informe, molt dificilment es cobreixen les des
peses de manteniment, ja em dira voste per que la ini
ciativa privada, promotors, fan camps de golf. Si em 
digués els fa un Ajuntament, si em digués el fa un 
complex hoteler important, tot aixo, li diria, sí, si, és 
una oferta complementaria de l'oferta turística que hi 
ha, si no, Sr. Cladera, voste ho creu tan segur com jo, 
que no hi haura, no es fara cap camp de golf a Ma
llorca, ex novo, sense fer una urbanitzaci6 que no crei. 
al seu voltant, aquesta urbanització. 

1 jo li die, com a darrer tema, li garantesc que el 
Partit Socialista donara suport a fer un camp de golf 
nou, si no hi ha urbanització. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Cladera, vol tancar la qüestió incidental? 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President. Un parell de coses per contestar els 

dos Grups. El tema de l'aigua, sempre s'ha parlat que 
no s'han de fer camps de golf alla on es puguin per
judicar les reserves naturals d'aigua, aquest és un tema 
obvi i que ningú no ha defensat, i una de les coses que 
es demanen a l'hora d'aprovar un camp de golf a la 
Comissió Provincial d'Urbanisme, prioritariament, és 
aquesta. 

Una altra cosa que vull dir de passada, perque 
també em preocupa, és aquesta obsessió que els camps 
de golf destrueixen el paisatge. ~s que no ho he pogut 
entendre mai, és un terna que vostes el repeteixen, una 
i una altra vegada, quau supbs que hi ha molts de pai
satges que estan molt millor del que estaven abans de 
fer-se el camp de golf. 

Després, l'assumpte qe la rendibilitat. Miri, Sr. Al
fonso, el Govero és tan conscient que fer camps de 
golf no és rendible, que ba dut aqui una LIei a posta 
perque es facio camps de golf, i l'ha duta demanant 
que es deixi fer una oferta turística de 400 llits. 1 no 
ho amaga el Govem, ho diu, pero el Govern no diu 
que es deixin fer urbanitzacions damunt · el camp de 
golf, només duirn, amb la cara ben alta, demanam que 
es deixin fer camps de golf amb una oferta turística 
de 400 llits. Punt. Perque si no, no es faran més camps 
de golf. 1 aixo és molt claro Pero nosaltres no deim 
que e$ facio urbanitzacions, Sr. Alfonso, i vostes estan 
tot el dia que volem fer urbanitzacions .. 1, si anassim 
d'amagat, aquesta Llei la durfem a través d'un Decret 
o aprofitaríem la Comissió Provincial d'Urbanisme i 
intentaríem fer «triquiñuelas», i no ho feim, venim aquí 
i l'exposam i donam tot tipus de dades. El .que passa 
és que vostes esperen a veure si tenen l'oportunitat ele 
guanyar, per aprovar-lo vostes i per apuntar-se el gol. 
(Murmuris). Escolti, i l'aprovaran, com el de l'OTAN, 
l'aprovaran, ja bo veuran, no es preocupi (Rialles). 

Ja tenim molta experiencia de les coses que saben 
fer quan les veuen d'un lloc i de l'altre, i és normal, 
a mi també m'ha passat, eh?, que quedi claro 

A totes les dades, miri, jo vaig anar a una Comis
sió d'aquest Parlament i vaig donar tot tipus d'expli
cacions deIs camps de golf. Em pareix que voste no hi 
era, em pareix que hi havia el Sr. Triay, em pareix que 
hi havia el Sr. Costa, els representants del partit seu. 

Voste em demana unes dades que jo he repetit en 
aquesta Comissió. 1 li puc dir que record, perfecta
ment, que es parlava de 70.000 visitants més, per or
dre de tenir un nombre de camps de golf important i 
per a uns ingressos, aproximadament, de 20.000 milions 
de pessetes. Aixo eren les xifres, en aque~~ t moment no 
les tenc aquí, pero que més o manco record. pero les 
hi faré arribar. 1 li torn a dir que el Govern, i jo par
ticularment, és de les coses que estam rnés orgullosos 
d'haver feto 

Grades. Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Continuant el debat ordinari, té la paraula, pel 

Grup Popular, el Sr. Joan Verger i Pocoví. 

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

nam esser aquí, davant una discussió molt semblant í 
molt pareguda a la discussió que varem tenir sobre el 
tema deIs Ports Esportius. Aquí ens diuen que, de sob
te, el Govem, aturi tota aprovació de construcció de 
camps de golf, escoltam representants d'altres Grups 
Parlamentaris i ens diuen que estarien disposats a apro
var certs camps de golf si no tenguessin urbanitzacions, 
i jo els tom a repetir una altra vegada que si aquesta 
Proposició no de Llei, en lloc de venir amb aquest as
pecte negatiu, hagués vengut amb una serie de mesu
res cautelars com per exemple que no s'bagués fet o 
aprovat o autoritzar cap camp de golf que dugués ad
junta una urbanització, nosaltres, per ventura, Ji ha
guéssim donat suporto Pero aquí no ho feim així, aquí 
ho aturam tot, que facin un estudi, després s'aprovara 
i pentura així passarem dos anys fora fer una oferta 
complementaria. 

Jo pens que aixo és una filosofia equivocada, toro a 
repetir, una Proposició no de LIei, una Moció que com
portas aquí una serie de mesures cautelars compogtiés 
ser, i tom . a repetir, que no dugués una urbanitza:Ció 
incorporada, que no es fes els camps de golf a 'lill 
certs espais naturals, etc., etc., que contemplas, que 
ja es contempla ·així, el problema o el problema que 
es PQt ocasionar amb falta d'aigua, com a falta de l'aí
gua. en el cas que sigUi necessari, que 'sé queJ'lu ,és 
~ixí, perque l'autorització d'uil camp de golf ,s'e$~~a 
amb bastant seriositat, nosaltresho ' haguéssitn lP<igut 
cont~plar i dortar-li suport, pero aquí és que : seIílpre 
ho feim a l'inrevés,ho aturam tot, i llavors ja: veurént 
que passa. Aixo per anosaltres, per al nostre Crup és 
una filosofia equivocada que no acondlieix enlloco 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Verger. 
Per tom de contradiccions, pot intervenir durant 

cinc minuts. 

EL SR. SE'RRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 1 comen<;arem per les con

tradiccions formulades pel Grup Parlamentari Regio
nalista, a les quals volem donar complida resposta, se
gons els nostres sabers i voluntats polítiques. 

Sr. Albertí, d'anticonstitucionalitats, res de res, per
que em pareix que voste ha confús el que és ordenar 
amb el que és planificar. Per tant, si aquesta Proposi
ció no de Llei anas al concepte de planificació estrie-
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ta, certament hi hauria dubtes d'anticonstitucionalitat, 
com que parlam d'ordenació, no hi ha possible anti
consti tucionali ta t. 

Segona qüestió que volem plantejar al Grup Re
gionalista. Ens trobam que vostes diuen que, com que 
es fa a terrenys privats, cadascú que faci el que trobi, 
pero és aquí alla on nosaltres volem incidir mínima
mento Pensi, Sr. Albertí, que s'ha autoritzat i s'ha fet 
algun golf a terreny rústic, zona rústica, exemple, Po
llen.;a, i s'ha fet a partir que l'Ajuntament, que, per 
cert, el batIe és d'Unió Mallorquina, i la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme han estat d'acord a declarar-ho 
d'interes social i, arnés, és un camp de golf que té una 
urbanitzaCió adjunta, cosa reconeguda per tots. També 
podríern parlar d'alrres exemples, pero em pareix que 
no fa falta, pentura he tocat el més directe, el més 
concret i un deIs recents. Pero és que també hem de 
parlar que hi ha un cert desardre a la concessió de 
pertnissos, i quan nosaltres deim desordre, volem dir 
ques'esta abusant, que es declaren d'interes social per 
pílrt, d'Ajuiltaments i Comissió Provincial d'Urbanisme; 
cérts ,projectes de camps de golf que insistim, estan a 
zona'. rustica i, en conseqUencia, és cIar que anam a 
V~UFe' si fent aquests camps de golf podem mantenir 
els aqüífers i podem mantenir correctament l'agricul~ 
tura; a aquesta i11a~ Per tant, · pensam que aixo és una 
qüestió' moIt· clara ! molt simple; 

" Sr. Alfonso, del Grup Socialista, també li hem de 
comentar una mica, ima mica, una qüesti6 de contra
rucció. D'oportunisme, res, pareix que només quan el 
Grup Socialista presenta les coses ho fa correctament 
i quan toca, nosaltres voldríem recordar, en aquests 
moments, que la Llei de Camps de Golf no es trami
tara aquesta Legislatura, almenys no es podra trami
tar completament a causa de l'avan.;at de la Legislatu
ra. Per tant, tenint en compte que hi haura tres me
sos en que no hi haura cap llei concreta i sí que hi 
haura aquesta possibilitat d'interes social i de transfor
mar i de fer camps de golf a zones declarades rústiques 
a les normes de planejaments deIs distints Ajuntaments, 
ens trobam a zones rural s amb un bon conjunt proba
ble de camps de golf. 

Per acabar, les contradiccions amb el Grup Popu
lar, molt simples, nosaltres plantejam, l'estudi i la ne
cessitat de cataleg, en primer lloc, per una qüestió de 
concepte, per una qüestió de concepció. Nosaltres creim 
que el paisatge o es manté o es transforma, i mantenir
lo vol dir haver de lluitar molt perque no es deteriori, 
tot el que ja és transformació, ja causa problemes 
mediambientals. Per tant, aixo és una qüestió de con
cepte que ens diferencia. I, en segon lloc, també plan
tejam l'estudi quan ja hi ha onze projectes fets. 

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

de cinc minuts. 

EL SR. ALBERT1 PICORNELL: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé, en pri

mer lloc, jo parlava de Moció, era una Proposició no 
de Llei, és que he arribat tard i no duia molt bé el 
curs del debat. 

Bé, primer punt, com a aclariment, perque ja que 
voste ha esmentat una cosa, jo ti esmentaré l'altra, 
sense cap mala intenció, perque cree que a PoIlem:;a ho 
fan bé, pero el batIe és d'UM i el Director de l'equip 

que fa el Pla General, és el Sr. Triay, que és el Por
taveu del Grup Socialista. Només per acIarir-ho. I no 
ho dic, perque jo estic d'acord amb la política de Po
llen~a, jo personalment, el Grup, no ho sé. Pero ja que 
voste fa, automaticament, va a l'acusació que el bato 
le és d'UM, que té tot el nostre suport, tot, vull dir 
que Ii he volgut aclarir aquest punt. 

Segona cosa que li vuIl dir, jo he dit que jo pen
sava que podia rossar la inconstitucionalitat. I com 
que el Diari de Sessions posa primer el que parla pri· 
mer, jo Ji he dit a voste que ordenar no és planificar, 
i voste m'ha dit que planificar no és ordenar, estam 
d'acord. El que passa és que volem saber si voste pla
nifica i nosaltres volem ordenar o és a la inversa. 1 
jo pens que és així, que voste, endemés, i és molt nor
mal, el seu Partit és un partit planificador, i vos tes 
no se n'amaguen, de dir-ho, i el nostre Partit és un 
partit liberal, d'iniciativa lliure i dóna suport a aixo, 
sempre que s'atenguin unes normes que garanteixin, 
per damunt de tot, el bé público És a dir, és que jo 
com a' conrradiceió, home, un camp de golf. dins la 
Plac:;a de Cort, jo veig molt difícil que li posin, no?, 
pero és ver, a qualque banda s'han de posar els carnps 
de golf. 1 el normal és que amb la quantitat de ter
reny que usa, hagi de ser dins zona rústica. 

Quant a les contradiccions del Sr. Alfonso cap' a 
liosaltres. Bé; voste ha fet aquí ;molts de judicis de va~ 
lar sobre el que creia que volia dir la Moció del Grup 
d'Esquerra Nacionalista, jo l'he llegida, jo cree que 
avui estam entrant en un debat sobre els camps de 
golf, sobre l'economia que suposa tenir camps de golf, 
i senzillament debatem una Proposició no de Llei, que 
diu que no es faci cap camp de golf fins que aquí ha
gin dut un eataleg. Si hem d'entrar a un debat sobre 
economia turística, entrem-hi, pero que es digui. Avui 
jo he vengut a dir aquí que creiem que no era con
venient aprovar aquesta Proposició no de LIei, i voste 
fa judicis de valor de si un camp de golf implica ur
banitzacions, si un camp de golf no és rendible, ales
hores, Sr. Alfonso, jo no crec que el Partit Socialista 
s'hagi de fer, hagi de tenir cura que als empresaris no 
els vagi malament, si un senyor fa un camp de golf i 
s'arruina, la gran virtut de l'economia lliure és que si 
es vol arruinar, es pot arruinar amb totes les conse
qüencies, i no ha d'anar ningú a vetllar-Io per tal que 
no s'arru'ini. Cree que no té perque voste, és que els 
camps de golf no són rendibles, i si en fan, s'arruína
ran, doncs, mira, mala sort. Jo crec que amb l'econo
mía Iliure estic amb el dret d'arruinar-me si em vull 
arruinar, fíns a aquest punt vull arríbar en el que jo 
crec que és la llibertat, fins a aquest punto 

Bé, una altra contradicció. Jo, Sr, Alfonso, si ten
guéssim vuit especialistes periodistes, sobrarien les 
Conselleries i el Parlament, jo no sé per que voste es 
basa tant en un articulista que diu que no es poden fer 
camps de golf a Balears. Miri, jo amb tots els respec
tes cap a aquest articulista, crec que se'n poden fer. 
Se'n poden fer i, precisament, precisament, no és que 
nosaltres donem suport a la urbanització camuflada, 
perque avui no és el tema, pentura ho sera quan discu
tim la llei, avui nO ha és, avui no ho éso I jo crec que hi 
ha cIares millares de l'oferta turística a unes illes que 
tenen quasi 300.000 places d'oferta en hotels, que sen
se fer urbanitzacions, són necessaris que hi siguin. I 
que si aixo ens du al fet que aquests hotels estiguin 
més plens a l'hivern, contribuirem a atacar el tema de 
l'atur, per un costat, i no és bo, no és bo que quan 
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dlscutim aquí senzillaroent una Proposició no de LIei, 
ue diu només que no es facin camps de golf, fins que 

;'hagi aprovat pel Parlament la seva planificació, entenc 
jO que ara tenguem que aquí ha de venir ara no sé que, 
j ~ue hem de ter en dos mesas cinquanta camps de 
golf l, arnés, 100.000 apar taments. No establim judi· 
Gis de valor. Aqui deim el que deim. 1 pens jo que es
taro clarament dins la línia de no paralitzar els camps 
de golf, perque si hem d'introduir el tema deIs camps 
de golf dins l'economia turística, pentura hauríen de 
venir a demanar permís al Parlament per fer un hotel 
noU, més que un camp de golf, pentura, pentura. Per 
tant, no anem a exagerar la nota. 

Jo li agraesc, Sr. Alfonso, l'esfore;: que vos te ha fet, 
Ji ho dic honestament, per justificar el seu sÍ. Crec que 
voste és un habil parlamentari, ho ha demostrat, pero 
si vostes diuen que no diran que no mai a un camp de 
golf que no impliqui urbanització, no té per que vo
tar aquesta Proposició no de LIei. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. 
Sres. i Srs. Diputats, acabat el debat, 
Sí, per que em demana la paraula? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Per una qüestió d'ordre, jo crec que he estat cla

rament aHudit i contradit. 

EL SR. PRESIDENT: 
No. Considera la Mesa que el debat esta acabat, 

tots han tengut oportunitat d'intervenir, i, en conse
qüencia, Sres. i Srs. Diputats, hem de passar a la vo
tació. Deman silenci. 

Sr. Serra, per que em demana la paraula? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, una qüestió d'ordre i de Re~lament o el que si

gui. Entenc, entén aquest Grup Parlamentan, ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, per favor, si es refereix al Reglament, vol men

cionar l'article. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, el 80 i busques, pero no me 'n record el núme

ro exacte. 
(Rialles) . 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia ha sent molt, Sr. Serra, i no 

són qüestions de bromes. El 80 i busques fan referen
cia a les votacions, i encara no hi hem entrat, a les 
votacions. Hem de parlar de votacions? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sr. President, aquí hi ha un tema que ens pareix 

que no acaba de quedar moIt aclarit. La darrera inter
venció a un debat parlamentari, normalment, la fa, si 
és que la fa, el Grup que ha proposat la qüestió, no 
un altre deIs Grups. La intervenció del Sr. Albertí, en
tén el nostre Grup Parlamentari, que es produia, ne
cessariament, a la qüestió incidental del Govem, no al 
final. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, no és així, no és així, Sr. Serra. Ho lament 

molt, pero no és aquesta la interpreta ció adequada del 
Reglament que en consciencia fa aquesta Presidencia. 
1, en conseqüencia, acabat el debat, pas a la votació 
Sres. i Srs. Diputats. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Pro
posició no de Llei del Grup Esquerra Nacionalista-PSM, 
es volen posar drets, per favor? 

Moltes grades, poden seure. 
Silenci, per favor. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
No n'hi ha. 
A favor, 22 vots; en contra, 28; abstencions, cap. 
Queda rebutjada la Proposició no de LIei. 
Queda conelos aquest PIe. Bones tardes a tots. 
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