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1.-1) Posposada. 
1.-2) 
EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats. Bones tardes. 
Comen9am a tractar els assumptes que hi ha a l'Ordre 

del Dia per a avui, pel punt 1, referit a Preguntes. Per for
mular la Pregunta n~ 954/ 88, sobre les obres del Cente In
sular de Salut d'Eivissa ¡-Formentera, té la parapla el Dipu-
tat Sr. Antoni Costa i Costa. -

EL SR. COSTA I COSTA: 
Grades, Sr. President. 
Només per saber quan pensa el Govern comen9ar les 

obres del Centre Insular de Salut d'Eivissa i Formentera, unes 
obres que han estat pressupostades reiteradament i que no 
tenen comen9ament. 

EL SR. PRESIDENT. 
Té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Grácies: Sr. President. 
Aquestes obres han tengut un problema, que ha estat 

el solar que era de l'Ajuntament d'Eivissa, pero que no te
nia, és a dir, nosaltres varem comen9ar aquest expedient, del 
Centre Insular, varem escriure a Eivissa el setembre del 86, 
a l'Ajuntament d'Eivissa, i li demanarem si ens podia vendre 
un solar, exactament ja havíem parlat que seria aquest, el 
desembre ens va contestar que sí, pero quan varem demanar 
la certificació d'inscripció d'aquest terreny, resuItava que no 
era inscrit a l'Ajuntament, al Registre de la Propietat, hi va 
ha ver a la inscripció registra! una rectificació realment de con
fins que s'havia fet alguns anys abans, i l'Ajuntament real-

ment no l'ha poguda inscriure al Registre de la Propietat fins 
dia 23 de desembre passat, és a dir, que ens hem passat més 
d'un any. 

Per altra part, pero, al temps que es feien ·aquestes ges
'lions per part de l'Ajuntament, havíem de fer, tanmateix un 
estudi geotecnic d'aquest solar, on s'ha d'ubicar aquest cen
tre, que ens havien demanat els arquitectes, i aquest estudi 
se'ns ha presentat el man; d'aquest any. Una vegada que s'ha 
aportat tot aixü, el mes d'abril passat, el Consell de Govern 
va aprovar la compra d'aquest solar, i immediatament s'han 
iniciat els treballs de redacció arquitectónica del projecte que 
s'estima que sera ultimat el mes de setembre i, a partir d'ales
hores, es comen9aran aquestes obres. 

EL SR. COSTA I COSTA: 
Gracies, Sr. President. 
Entenc de la resposta del Sr. Conseller que les obres co

men9aran durant l'exercici del 1988. 
Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Grácies. 
Sí, aquets són els comptes que feim, si la tramitació ad

ministrativa no ho retarda més. Gracies. 

1.-3) 
EL SR. PRESIDENT. 

Per formular la Pregunta registrada amb el n~ 952/88, 
sobre la prevenció de la subnormalitat, té la paraula el Di
putat Sr. Miquel Oliver i , Massutí. 
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BL SR. OLlVER 1 ~SSUTI: 
Grades, Sr. Presldent. 
Sr. Conseller, la pregunta és molt concreta, és saber qui

nes activitats, des del moment de la seva creació ha desenvo
lupat el Consell Assessor sobre la Prevenció de la Subnor-

malitat . 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. 
Miri, el Consell Assessor sobre Prevenció es va aprovar 

per Ordre de la Conselleria el mes de novembre del 85, amb 
la finalitat de conjuntar esfon,:os, definir tasques, proposar 
mesures, difondre informacions sobre la prevenció de la sub
normalitat. Les accions realitzades, de vegades són de forma 
directa, com és el cas de consultes de consell genetic, que 
són sotmeses a discussió en el seu si, i altres indirectament. 
Com a mínim, aquest CO~sell Assessor es reune ix quatre ve
gades l'any, hi ha hagut anys que s'ha reunit més. En resum, 
accions preven ti ves, les podem resumir: primer, consultes de 
consell genetic, que se n'han fet un total de 746, careotipus 
amb sang periferica, se n'han fet 123, diagnostic prenatal per 
amniocentesi, n'hem fet 481, hem detectat 8 malformacions, 
amb remissió d'una mostra a Anglaterra i una altra a Estats 
Units. . 

Després, com a segona part, hi ha la deteccíó preco~ 
de metabolopaties, que es va iniciar ja fa una serie d'anys, 
fins a la data actual s'han realitzat proves a 39.600 recent 
nats, fins a la data hem detectat 14 nins amb alteracions me
tab6liques, 4 fenils satanúries que dirigeix el Dr. Bellón i 10 
casos d'hipotiroidisme, que segueix el Dr. Ferragut a Son 
Dureta. 

Quant a activitats científiques, varen fer la realització 
del programa «Llevant», la finalitatdel qual era l'estudi del 
desenvolupament psicomotor en els nins de la nostra Comu
nitat, aquest programa es va fer en col·laboració de Sant loan 
de Déu de Barcelona, i hem incorporat aquests resultats a 
la cartilla de salut infantil. Hem realitzat també un test d'op
timicitat ambiental a lactants de Balears, hem participat al 
II Congrés de Neuropediatria a Santander, on es va comuni
car i publicar els resultats d'aquests treballs, s'ha participat 
en el symposium internacional de neuropsicologia de Pam
plona, en el Club Europeu de Consell Genetic d'Athenes, amb 
el treball sobre població de risc genetic a Balears, i els seus 
resultats. S'ha participat en el Club Europeu de Consell Ge
netie amb un altre treball, en el VIIIe Congrés Americá de 
Genetica a I'Havana, amb presentació de treballs, en el XV 
Congrés de Genetica de Saragossa, hi ha publicacions als An
naIs Espanyols de Pediatría, el Butlletí de Prevenció de Ma
lalties Metaboliques Congenites. S'han organitzat també jor
nades sobre el diagnostic prenatal a Palma, la primera jornada 
de Pediatria, del desenvolupament, hem fet campanyes de di
vulgació, xerrades al personal del Centre de Salut, xerrades 
a la Facultat de Filosofia de la Universitat Balear i al De
partament de Psicologia de la UNED. 1, a més a més, tenim 
Convenis de eol·laboració amb INSALUD de Balears amb 
l'lnstitut de Bioquímica de Barcelona i amb el laborat~ri de 
Cito-genetica. 

En resum, cree que hi ha bastant feina reta. 

...¡¡;.._--~. 

EL PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat, Sr. Oliver. 

EL SR. OLlVER 1 MASSUTI: 
Gn'icies, Sr. President. 
Gracies, Sr. Conseller. Voste m'ha donat una llista d'ac

tivitats de la Conselleria que cree que em satis fa, perque en 
qüestió de subnormalitat és necessari tenir una aetivitat for
tao Pero jo realment el que li demanava eren les activitats 
del Consell Assessor. El Consell Assessor, crec jo, que l'ha 
d'assessorar en funció de noves accions, en funció de direc
trius, en funció de veure la situaeió com esta, de millorar, 
i, a més, com bé ha dit, per l'Ordre d'll de novembre del 
85, l'articJe Se preveu que s'ha de reunir quatre vegades l'any, 
com a mínim, o sigui, trimestralment. A nosaltres, el que 
ens preocupa en aquest moment, és que alguns deIs organis
mes, ja sigui n Consells, Comissions Assessores o Comissions 
de Coordinaeió, veim que es creen, segons butlletí, en fun
ció de la lIei, pero després queden com adormides, no de
senvolupen una activitat o no es reuneixen quan correspon. 
És més tenim la sensació, voldria estar equivocat, que quan 
feim una pregunta, entre el moment que I'enviam i la for
mulam al Parlament, normalment, aquella Comissió per la 
qual demanam, es reuneix. A nosaltres ens agradaria que es 
reunís amb més freqüencia, i si hem de fer preguntes perque 
es reuneixi, les farem. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat-. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

. Gracies, Sr. President. 
Jo crec que he respost perfectament la seva pregunta. 

És a dir, aixo són les directrius que em dóna a mi el Consell 
d'Acció Genetica, li he dit les accions preventives que nos al
tres realitzam, ells ens les recomanen, després les feim nosal
tres. Aixo que es reuneixi perque ens ha fet aquesta pregun
ta, jo, realment, no crec que sigui en absolut aixi, fins i tot, 
de tal forma nosaltres donam importancia al Consell Gene
tic, que hem creat una pla~a dins l'organigrama de la nostra 
Conselleria, on s'hi ha incorporat, mitjan~ant converses amb 
INSALUD, li han donat una excedencia especial a qui diri
geix aquest Consell Genetic, i s'ha incorporat un dia d'aquests, 
pero perque li tocaya i perque havia sortit en concurs, és a 
dir, després d'un mes d'haver sortit aquest concurs, que crec 
que encara no havia formulat aquesta pregunta. Pero jo crec 
que si de qualque cosa estam orgullosos a la Conselleria és 
del funcionament del Consell Genetic, que ha estat molt bo. 
Si qualque membre del Consell Genetic no acut o creu que 
s'hauria de reunir més, bé, sera una opinió d'un membre del 
Consell Genetic, jo realment em veig sovint amb ells, i jo 
crec que estan satisfets de la seva labor i, en fi, no només 
és que estam satisfets, és que, a més a més, en tot el país, 
a Espanya, realment és deis Consells Genetics que millor fun
cionen i al qual dedicam més doblers. 

I.-4) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta registrada amb el n? 955/ 88 
sobre la utilització de noves carreteres o de carrete res en obra 
abans de ser enllestides i senyalitzades, té la paraula el Di-
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putat Sr. Damia Pons i Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 
Sr. Conseller, cree que és la tercera vegada que amb pro

blemes de senyalització de carrete res, dialogam en aquest Par
lament. El fet que es denuncia és que concretament, dia Ir 
de maig, aquest Diputat va poder ser testimoni directe que 
aquesta carretera Inca-Manacor que encara no es troba de
gudament senyalitzada ni plenament oberta al transit, era ja 
utilitzada per la circulació massiva de vehicles, i concreta
ment al creuer que fa aquesta carretera nova amb la caretera 
que aquesta mateixa Conselleria recomanava com itinerari 
Inca-Llubí-Sineu, es va produir una situació de greu perill, 
perque els que circulaven per aquesta via, lnca-Llubí Sineu, 
que no tenien cap senyal de stop en aquest creuer, varen veure 
com els vehicles que utilitzaven"aquesta via nova, encara no 
inaugurada, posaven en perill la seva integritat física. No hi 
va haver accidents greus gracies a Déu, pero creim que no 
hi va haver una prudencia per part de la Conselleria de tan
car, no només dir que no s'utilitzas, sinó senzillament evitar 
d'una manera efectiva que aquesta carretera fos utilitzada. 
Varen posar unes barreres de ferro, pero concretament, tan 
mal posades, amb tan poques ganes que cree que un infant 
de pre-escolar les va poder llevar. Concretament les havien 
llevad es, i els cotxes circulaven i es posaven en perill. 

De cara a futures actuacions, de cara a altres vegades 
que aquesta situació es pugui produir, que pensen fer? 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Ordenació del Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES I ORDENA
CIO DEL TERRIlDRI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. 
Sr Pons, creo que usted mismo se ha dado la respuesta. 

Lo que no podemos hacer nosotros es evitar que los con
ductores no respeten las señales de tráfico. Mire usted, cuan
do se construye o cuando se hacen obras en una carretera, 
hay posibilidades o bien que haya que circular con precau
ción en cuyo caso simplemente se señaliza, se indica la pre
caución de obras, la limitación de velocidades, etc., todo lo 
que marca el código de circulación, y otras veces que la en
tidad de la obra exige tenerla que cortar al tráfico. En este 
caso, que se corta al tráfico, se señaliza también, como re
glamentariamente está ordenado, con las correspondientes se
ñales de carretera cortada, desvíos, etc., etc., lo que pasa es 
que habitualmente no puede materializarse de una forma ab
soluta este cierre al tráfico. Yeso por dos razones: primera, 
porque el propio tráfico de la obra tiene que poder circular 
por la misma, y, en segundo lugar, porque normalmente hay 
que dar acceso a los predios colindantes a través de esta mis
ma carretera. Lo cual quiere decir que se pueden colocar ba
rreras, indicadores, señales, pero una materialización, salvo 
en el caso de un estadio de las obras que sea realmente peli
groso, como cuando se está haciendo movimiento de tierras, 
con escalones, desniveles, explosivos, etc., salvo en esos ca
sos, no se puede materializar de una forma absoluta. Lo que 
pasa es que hay que pensar que el conductor respete la seña
lización. 

En cualquier caso, cuando se termina el horario de tra
bajo, se toman precauciones especiales, y en este caso el día 

l? de mayo, por ser el día que era y tratándose del tráfico 
que presumiblemente iba a haber, se tomaron precauciones 
especiales. De una forma conceta, según me informa la di
rección técnica de la obra, en este caso, los que se encontra
ron con esta desagradable sorpresa, como decía usted, es que 
existía la señalización provisional de obra en la carretera de 
Llubí, no había un stop, porque no tenia porqué haber, pero 
sí había la señalización provisional de obra, que era la que 
correspondía. Y el tráfico que pudiera venir por la carretera 
de Inca, lo hacía ignorando al menos dos señales de prohi
bido circular con sus correspondientes barreras, y además en 
el inicio de la carretera, en Inca, para evitar que se introdu
jeran vehículos, se colocó sobre el firme una barrera de pie
zas de marés de 8Ox40x40 detrás de las barreras con la seña
lización de prohibido circular, piezas de marés que fueron 
retiradas por conductores que llegaron a enfrentarse con el 
personal de la obra que intentó evitar tal acción. Nosotros 
lo único que no podemos hacer es mandar la Guardia Civil 
con metralletas para exigir que los conduct,ores respeten la 
señalización, más que esto, le aseguro, Sr. Pons, no lo pode
mos hacer, y si hay un accidente, tendrá que recaer la res
ponsabilidad absolutamente, sobre los conductores que ha
yan infringido las normas de tráfico. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sr. ConseIler. 
Entenem que la resposta esta bé, que hi hagi hagut unes 

accions, ara, que aquestes accions varen ser insuficients, és 
un fet. Evidentment, ningú no ha parlat d'enviar la Guardia 
Civil a aturar el transit, pero creim que mesures una mique
ta més cIares es podien haver preses. Concretament, en aquest 
creuer, el fet que no hi hagi un stop, és un indicatiu del pe
rill que es corria a I'hora de circular per alla, perque, com 
voste sap, hi ha dos moments de perill quan es fa una carre
tera nova, quan s'esta en obres i es pot produir un accident 
per circular alla on no s'ha de circular o quan esta a punt 
d'inaugurar-se, alla on la carretera té tota I'aparenya d'una 
carretera normal, pero sense línies i sense senyals laterals. 
Concretament, els conductors que utilitzaren en aquelI mo
ment la carretera, i així jo ho vaig verue, no eren precisa
ment d'aquí, sinó que eren sobretot turistes que es varen pen
sar, cree que aquesta carretera estava practicament inaugurada 
i varen crear aquesta situació de perillo Esperam que altres 
vegades hi hagi més diligencia i més eficacia. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. ConseIler d'Ordenació del Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 ORDENA
CIO DEL TERRIlDRI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sr. Presidente, muchas gracias. 
Sr. Pons, yo se lo aseguro, se lo digo de todo corazón, 

sinceramente, respeto profundamente y además me da satis
facción que usted tenga tanta afición a la ingeniería de ca
minos, y bien, lo que lamento es que su puesto en esta Sala 
no sea precisamente el de un ingeniero de caminos, y creo 
que está adoptando usted unas posturas que no son las que 
corresponden a un Diputado, la señalización de carreteras, 
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tengo otras cosas que hacer, y no voy a revisar la señaliza
ción, si es correcta o no es correcta, y me siento absoluta
mente incapaz de discutir aquí, en estos momentos, si falta 
un stop o no falta un stop o faltaban tres discos más o so
braban cuatro. Lo que yo le puedo asegurar es que los servi
cios técnicos de carreteras de esta ConseIleria actúan con toda 
diligencia y con toda la eficacia que es exigible, y si no adop
tan más medidas, es porque adoptan las que son necesarias 
y son las que corresponden al hacer una obra. Yo le aseguro 
a usted que no es por falta de preocupación, no es por falta 
de interés, pero también le puedo asegurar a usted que si 
cada una de las sesenta personas que estamos aquí en estos 
momentos, nos pusiéramos a pensar, a 'discutir y a proponer 
fórmulas de señalización en nuestras carreteras, el caos sería 
impresionante. 

11.-2) 
EL SR. PRESIDEN'P. 

Acabat el punt I referit a Preguntes, passam al punt 11, 
per tractar de les Mocions que s'han presentat subsegüents 
a les Interpel· lacions. 

I comenc;am pel debat de la registrada amb el n? 914/88, 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
foment de I'ocupació al sector agrícola. 

Per defensar aquesta Moció, per part del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Valentí 
Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I l.DPEZ: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Fa uns dies, vam sentir en aquesta Cambra com des 

d'aquesta tribuna es deia que, com que no hi ha joves atu
rats, no es pot dur a terme una política de foment de l'ocu
pació juvenil agraria. 1 el Parlament, després de la interven
ció d'alguns deis Portaveus deIs distiots Grups Parlamentaris, 
a la pass ada Interpel· lació, va tenir la sensació que assistíem 
a un funeral anunciat. Pera jo he de dir que res més distant 
és aixo de l'opinió que té al respecte el Grup Parlamentari 
SOClALISfA. Pero també hem de dir que creirn que res més 
enfora de la realitat que aquesta objecció amb la qual el Go
vero ens deia que, com que no hi ha joves pagesos aturats 
al camp, no podem fer, no podem dur endavant una política 
de foment de l'ocupació agraria. 

Contradiccions 'com aquesta, com la que es va presen
tar, com la que es va argumentar en el passat debat en el 
Govern, es troben alineades amb tota una serie de paradoxes 
que son plantejades i que vénen de molt antie, de fa més 
de 2.400 anys, i són resoltes des de fa molt de temps. Jo vol
dria fer recordar als Srs. Diputats, per exemple, un cas que 
crec que és palpable d'aquest tipus de paradoxa, que és la 
paradoxa que deien d'Aquil·les i la tortuga, amb la qual es 
volía demostrar la impossibilitat del moviment. No en va Aris
totil, per exemple, deia de l'autor d'aquesta paradoxa, que 
era Zenó d'Elea, deia que Zenó d'Elea era el pare de l'art 
de la refutació. 

Evidentment, Srs. Diputats, si no hi ha joves pagesos 
aturats, si no hi ha joves agricultors, si no n'hi ha d'aturats, 
i nosaltres, aquest Parlament té la intenció de fomentar l'ocu
pació juvenil al camp, és evident que els haurem de cercar 
d'altres col·lectius, perque el que és cert i segur és que de 
jovent n'hi ha, el que és cert i segur és que també hi ha jo
ves desocupats, hi ha joves desocupats al camp, hi ha joves 

desocupats als diferents pobles de Mallorca, hi ha joves de
socupats a Menorca, hi ha joves desocupats a Eivissa i hi 
ha joves desocupats a Formentera. Per tant, el que hem de 
fer és intentar incidir dios aquesta població juvenil que sa
bem que no és agraria, pero que és una població juvenil exis
tent, per oferir-li alternatives pos si bIes, per explicar-li a tra
vé~ d'alternatives serioses que aixa pot ser també una sortida 
a la seva desocupació, al seu atur. 

Que la situació de I'ocupació rural és difícil? Així ho 
van reconeixer, si ho recorden els Srs. Diputats, tots els Por
taveus que van intervenir en aquesta Cambra. Recordarem, 
i ja vam dir que el tant per cent de la població activa dedi
cada a I'agricultura va baixant, i vam explicar detaIladamenmt 
per que anava baixant i que baixava un punt per any, i que 
d'un 400/0 havíem passat a un 7% d'ocupació, que és I'ocu
pació que tenim en aquests moments a les Balears. I en aixn 
hi ha algú qui opina que, com que tenim un 7% d'ocupació 
a les Illes Balears i és un tant per cent d'ocupació que més 
o manco pot correspondre a qualque país europeu, que aixa 
esta bé, pero a mi, Srs. Diputats, m'agradaria que reflexio
nassin sobre aquesta qüestió i gosaria demanar-Ios si vostes 
creuen també que la situació de la nostra agricultura es tro
ba també a nivell europeu. Vostes creuen que les estructures 
agraries de les nostres illes es troben també en la mateixa 
situació que les estructures europees? Em permetran que els 
digui, a aquestes persones que creuen que tenir un 7% d'ocu
pació és una cosa bona, em permetran que els digui que avui 
també, per exemple, avui és dia 11 de maig, i ser dia 11 de 
maig, que és una coincidencia numerica no només aquí a 
Espanya, sinó a qualsevol país europeu, aquesta coinciden
cia numerica supos que no fa deduir a aquests Diputats que 
ja esta tot arranjat, que ja som europeus, que ja som a Euro
pa. El fet que'hi hagi una coincidencia numerica, que hi hagi 
un indicador concret,un indicador economic concret, que te
nim una coincidencia amb aquest indicador i amb d'altres 
europeus aixa no vol dir que la situació sigui exactament la 
mateixa, perque la situació de les estructures i d'altres pro
blemes és radicalment distinta. 

Per tant, és evident que des d'aquest ParIament hem de 
dissenyar una política agrícola concreta per a les Balears, per 
a les nostres illes, i a¡;o no vol dir en absolut fer o dur enda
vant una política d'esquena al Ministeri d'Agricultura, d'es
quena a l'Adrninistració Central, a¡;o no té perque anar en 
contra de la política agrícola europea, no té perque anar en 
contra de la política que es dissenya a Brussel· les per als dis
tints palsos membres de la Comunitat Economica Europea. 
Al contrari, nosaltres creim que avui en día és precisament 
imprescindible tenir en compte e1s parametres en els quals 
es mou la política agrícola del Mercat Comú, i a més arnés 
hem de coneixer, hem de ben coneixer també i estar en con
tacte amb l'Administració Central, amb la política agrícola 
que du a terme el Mínisteri d'Agrícultura. 

I a més a més, el Govern de la Comunitat que ha de 
fer? El Govern de la Comunitat, considerant tot ayO, ha de 
dissenyar una política concreta per a aquestes illes. 1 nosal
tres creim que és aquest, precisarnent, és aquest í no altre 
el significat de tenir una administració més pro pera als ad
ministrats. De que serveix l'autonomía si des d'aquí, des de 
Balears, no podem fer una política que vagi cenyida a les 
necessitats de Balears, que conegui, sapiga i tengui en comp
te la situació diferent de cada illa? Perque és sabut que la 
situació agrícola a Mallorca és distinta de la situació agríco-
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la a Menorca, és distinta de la situació agrícola a Eivissa i 
Formentera. Les estructures de l'agricultura a Mallorca són 
diferents de les estructures de l'agriculLura a Menorca, dife
rents de les estructures de I'agricultura a Eivissa. La distri
bució de la terra, el grau de mecanització, la qualitat de 
l'aigua, etc., etc., són situacions distintes a cada iHa. 

Per tant, és importan! tenir la possibilitat de poder con
cretar per a les Balears, és important tenir la possibilitat de 
tenir en compte el fet insular, que la situació agrícola és di
ferent, la possibilitat de fer el queo es diu una vestimenta 
a mida. No ens hem de conformar que el Ministeri d'Agri
cultura, per exemple, des de Madrid tengui un programa con
cret per a la joventut rural, que hi és; no en tenim prou, 
pero amb una vestimenta «pret a porten>, no en tenim prou 
amb una vestimenta que s'ha confeccionat igual per a tot
hom. Per que? Perque la situació agrícola a les Balears, Srs. 
Diputats, no és la mateixa que a Catalunya, no és la mateixa 
que a La Rioja, no és la mateixa que a Aragó, ni que a AI
meria, ni que a Cantabria, per exemple. Per tant, necessitam 
una política que compti amb les nostres especificitats, que 
reconegui exactament quina és la nostra realitat, i dur enda
vant aquesta política no correspon a Madrid ni correspon 
a Brussel·les, correspon a Balears, correspon a aquesta Auto
nomia, correspon, Sr. President, a aquest Govern d'aquesta 
Comunitat Autonoma. 

El camp demana ajuda, demana suport, i no requereix 
d'unes ajudes puntuals, d'unes ajudes petites ni d'unes aju
des concretes i detallades, reclama una programació que si
gui serios a, una programació a llarg termini, una programa
ció que no sigui per a dos dies ni que només tengui un any 
de durada; necessitam una programació que ataqui els pro
blemes de fons, que faci cara als problemes, que els sapiga 
tractar de tu a tu. Requereix el camp, Srs. Diputats, un pro
grama d'actuacions en materia d'ocupació agraria que creim 
que, a més de tenir en compte la realitat insular, també ha 
de tenir en compte uns altres objectius als quals fa referen
cia aquesta Moció, aquesta Moció que demana al Govern 
de la Comunitat Autonoma que presenti, abans del primer 
període de sessions de I'any 89, un programa d'actuacions 
en materia d'ocupació agraria. 

Aquesta Moció vé concretada en quatre punts concrets 
amb uns objectius ben concrets, i volem que en surtin uns 
resultats que creim que son també bastant concrets. El pri
mer punt demana que facilitem a la població juvenil la seva 
incorporació a la professió agraria, és a dir, hem de denar 
a coneixer quines són les distintes possibilitats que té el nos
tre camp, tenint en compte sobretot aquest programa d'ac
tuacions que demanam conjuntament, explicant també els al
tres programes existents, com és el del Ministeri d~gricultura 
o d'altres que puguin existir, facilitar a la població juvenil 
que es pugui incorporar a aquesta professió. Com a segon 
punt i com a segon objectiu pretenem promoure i racionalit
zar l'increment deis rendiments economics de les explotacions 
farniliars conduldes per joves. Nosaltres sabem i hem sentit 
repetidament en aquesta Cambra que ens trobam en una si
tuació de lliure mercat, pero aixo no vol dír que la institu
ció, per aquesta raó, ho deixi anar i no faci res. Nosaltres 
creim que la institució ha de dirigir, ha d'encaminar aquest 
procés i ha d'ajudar, ha d'explicar a les persones que tenen 
una explotació familiar agraria que ho han de veure amb un 
nou caire, amb un nou punt de vista, amb un nou punt de 

vista més empresarial, que els ajudi a conduir millor la seva 
explotació. . 

Com a tercer objectiu a tenir en compte, creim que s'ha 
de facilitar la posada en marxa de noves alternatives produc
ti ves de carácter agrari i que vagin, a més arnés, encamina
des al desenvolupament rural. A I'epoca que vivim avui, una 
epoca de canvis de tecnologies molt rapids, és important, per 
tenir una agricultura competitiva al dia, canviar també i pro
curar que les nostres explotacions tenguin una tecnologia ade
quada, competitiva amb la resta de palsos europeus. 

1 com a darrer punt, demanam que en tengui en comp
te corn a objectiu fomentar la creació de noves associacions 
de car~cter mutualista o cooperatiu, i amb aixü pretenem que 
es generin nous lIocs de feina i a més a més que contribueí
xin a mi llorar les rendes familiars, i a part ,d'aixo que també 
contribueixin a fixar la població en el medí rural. 

Srs. Diputats, quins resultats volem obtenir nosaltres amb 
aquest programa? Basicament, els resultats que creim que ha 
de produir aquest programa que demanam els podríem resu
mir de la següent manera. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi resumint, Sr. Diputat, que el temps fa estona que 

s'ha acabat. 

EL SR. VALENCIANO Y LDPEZ: 
Gracies, Sr. President; en un moment acabaré. 
Primer objectiu, que volem? Volem modernitzar les ex

plotacions, és a dir, que hi ha d'haver una major i més rapi
da adaptació a les noves tecnologies, que en aquests moments 
creim que són molt necessaries per al nostre campo Com a 
segon punt, creim que s'ha de rejoverur l'empresariat a les 
Illes, tant individualment, és a dir que hi ha d'haver més pa
gesos joves, i a més a més des del punt de vista cooperatiu, 
és a dir, que a les persones que participen en les cooperati
ves, que tenguin carrecs a cooperatives, és bo que de cada 
vegada més s'hi integrin els joves, els quals hi donarien una 
nova saba. Com a tercer punt, que creim que don aria resul
tat, seria una major capacitat i una major preparació pro
fessional d'aquest canvi generacional que reclamam en aquest 
programa. 

A més a més, els joves sabem que tenen també una ma
jor receptivitat al procés de transferencia de tecnologia, la 
qual cosa refor~aria el punt segon que deiem abans, és a dir, 
volem uns pagesos més ben formats i més ben capacitats. 

Assentament de la joventut agraria al medí rural. La jo
ventut ha de ser un element fonamental d'aquest canvi que 
volem a l'agricultura, pero a més a més de ser un element 
fonamental d'aquest canvi que volem, creim que a~o tendra 
un efecte positiu sobre la fIxació de joves en els distints po
bIes, que tots sabem, Srs. Diputats, tots coneixem que els po
bIes de Mallorca es van envellint de cada vegada més, i és 
un problema greu. 

Incrementar les rendes familiars, incrementar l'activitat 
económica del medí rural també anira en benefIci d'aquestes 
poblacions, i finalment, per acabar, desenvolupar més l'espe
rit cooperatiu i dínamitzar més les agrupacions de produc- -
tors agraris, política que també du a terme la Comunitat Eco
nomica Europea i du a terme l'Estat Central. Aquests són, 
Sr. President, els resultats que esperam, són els resultats que 
volem obtenir, que creim que necessita el camp en aquests 
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moments per sortir de la situació en que ens trobam ac

tuaIment. 
Moltes gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'han presentat esmenes de substitució per part del Grup 

PSM-EEM registrades amb el n? 942/88. Per part del Grup 
Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr. Ramón 

Orma. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Amb motiu de la intervenció que vaig haver de fer fa 

dues setmanes a causa de la Interpel·lació que ha motivat 
aquesta Moció, comentava la gravetat d'una situació que ve 
marcada per la tendencia a un progressiu abandó de l'agri
cultura a leus Illes i pel fet que aquest abandó és especial
ment accentuat entre els joves fins al punt que pnkticament 
la meitat de la població activa del nostre sector agrari té, 
en aquests moments, més de 55 anys. Comentava també la 
dificultat immensa de remuntar aquesta situació per capgi
rar la tendencia quan el context en el qual ens movem és 
precisament favorable a aquest abandó i quan hi ha, arnés, 
una relació dialectica entre l'edat de la població activa agrí
cola i les dificultats per reconvertir o almenys reorientar aquest 
sector. 

La realitat del sector agrari és dura i és ben cert que 
es necessita el coratge deIs joves per canviar-Ia. El nostre 
Grup, enfora deIs plantejaments de catastrofisme resignat que 
es van escoltar aquí quan es discutia la Interpe¡'¡ació, esta 
convenmc;:ut de les possibilitats d'un sector que havent estat 
fins ara abandonat i quasi menyspreat davant la forta em
penta d'altres sectors económics, ha demostrat, quan se li han 
donat oportunitats, una real capacitat de reacció. 

Es per ac;:ó que, convenc;:uts de la necessitat d'una actua
ció directa de l:A.dministració encaminada a la consecució d'un 
Pla de foment de l'ocupació juvenil, donarem SUPOrt a la Mo
ció presentada pel Grup SOCIALISTA, si bé que amb les 
esmenes que amb l'esperit constructiu que tenim sempre hem 
presentat. Volem que el Govern elabori un Pla d'actuació en 
aquesta materia i volem que ho faci, a més, de forma ur
gent, dins aquest mateix any, per poder ser discutit al Parla
ment en el segon Període de Sessions. Recollim així el repte 
plantejat pel Conseller d'Agricultura quan es discutia la In
terpel·lació, en el sentit que és necessari un acord en deter
minades qüestions si es vol afrontar de forma eficac;:. 

Evidentment nosaltres creim i abó ho afirmavem que les 
declaracions de voluntat renovadora es demostren a la prac
tica, i la practica política té un reflex en els pressuposts, ac
tuació primordial, i que sense aquesta concreció es corre el 
perill de quedar simplement en bones paraules. Si estam 
d'acord en la urgencia d'unes actuacions i el Govern afirma 
-ha va fer fa dues setmanes- que té idees, propostes, pro
jectes, acords fins i tot amb l'Administració Central, no en
Tedem ni un dia més, duguin aquestes idees i projectes al Par
lament, en forma de pla, i si aconseguim l'acord serem a 
temps d'acondicionar els pressuposts del 1989 quan e1s dis
cutim ¡aquí podem tenir sorpreses. Una Oposició que pug
na i pressiona per dotar millor, pressupostariament parlant, 
una area d'actuació concreta, rompent imatges, per altra ban
da falses, com que Oposició és igual sempre a política reta
Badora deIs pressuposts. Aquest és el sentit de la primera es-

mena presentada. 
Pel que fa la segona, ens ha mogut el desig de ser una 

mica més explícits que al punt primer de la Moció. Nosal
tres pensam que efectivament és la renda agraria i concreta
ment la seva baixada constant allo que fa que el camp, l'agri
cultura, la ramaderia, siguin cada vegada menys atractius pels 
joves. Estam convenc;:uts que canviant aquest fet es produi
rien noves incorporacions a l'agricultura i que aquestes in
corporacions, si es fomenten degudament, seran de joves es
sencialment i no és una afirmació gratuIta. Saben vostes, Sres. 
i Srs. Diputats, quina és la il·lusió de molts deis joves fills 
de pagesos pel que fa a la seva futura feina? Doncs mirin, 
convertir-se en jardiners de qualsevol urbanització, i mirin 
per on la terca viu igual davall a la urbanització, en aquest 
jardí, que a la terca de la finca. Pesen, per tant, altres fac
tors; factors com són la seguretat en la feina i essencialment 
els ingressos económics segurs a un lloc i insegurs i cada dia 
més minvats a I'altre. 

El fet és que la dau de la reconversió agraria passa per 
la joventut de la seva població i que el fomentd'aquesta inte
gració juvenil passa per una política incentivadora per part 
de l'Administració, i hem volgut concretar alguns apartats 
d'aquesta actuació incentivadora: I'orientació del sector a ni
vell productiu, l'assessorament correcte i constant, la infor
mació puntual i una formació tecnica i empresarial empra
des per fomentar ¡¿na .produccióm que s'ha d'acollir a la 
demanda del mercat, primant qui ho faci -i penalitzant qui 
faci el contrari, són condicions importantíssimes per assolir 
els objectius perseguits de millorar les rendes agraries. 

J a sé que a certs esperits liberals els ha de repugnar la 
idea mateixa d'intervenció que hi ha darrera aquesta propos
ta. El lliure mercat crea els mecanismes necessaris per corre
gir excessos i defectes, diuen. Nosaltres pensam, al contrari, 
que el paper de l'Administració pel que fa a la política eco
nómica és -hauria de ser, millor dit- el de dirigir, incenti
var, planificar i promoure, i aquest és el sentit de la nostra 
segona es mena que introdueix un element també per nosal
tres primordial: hem de promoure l'accés deis joves a la pro
pietat de la terra. Es, Sres. i Srs. Diputats, la millor forma 
de fixar la població en el medi rural i la base per convertir 
aquesta població juvenil en els empresaris moderns que ne
cessita el camp de les Illes. 

Em permetin una dada estadística clarificadora. Del pro
grama d'incorporació deis joves a l'agricultura que s'ha de
senvolupat durant quatre anys, s'han incorporat 13.266 joves 
a nivell de tot l'Estat Espanyol. D'ells, 11.565 ho han fet 
acollint-se als ajuts de compra de noves t6rces. Una prova 
clara de la importancia que els joves donen a la possibilitat 
d'accedir a la propietat de la terca i com és aquesta possibili
tat la que incentiva la seva incorporació a l'agricultura. I a 
més, que aquesta actuació promocionadora de la incorpora
ció deis joves va en línia, absolutament, amb els propósits 
de l'Europa Comunitaria que recomanen mesures especifi
ques per promocionar aquesta incorporació. 

Cooperativisme agrari, aquesta és la clau, si es fa bé. 
Em creguin, Sres. i Srs. Diputats, que els podria posar exem
pies ben concrets de cooperatives agraries que funcionen tan 
malament que quasi m'atreviria a dir que seria millar que 
no existissin, i que no s'escandalitzi ningú. I..:existencia d'una 
cooperativa immobilista amb unes estructures desfasades i 
quasi sempre molt cares és, sol ser un deis obstac1es més grans 
perque en neixi una de nova amb platejaments nous, dife-
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rents, jo diria que amb visió de futur, i aquest el sentit de 
la tercera esmena. 

Es cert que el grau d'implantació del cooperativisme és 
insuficient si s'agafa com a parametre a les cotes assolides 
a la Comunitat Economica Europea. Així i tot, 44 coopera
tives agraries i 22 APAS, 66 en total, posen les lIles en el 
tercer o quart !loe de les Comunitats Autonomes pel que fa 
a la superfície teoricament beneficiada per les cooperatives. 
En canvi, si estudiam les coopera ti ves existents i els serveis 
que presten, ens trobarem amb un fet clarificador: a les lIles 
soIs tenim quatre APAS constituldes en aquest moment, les 
dues de sa Pobla, I'Agropecuaria de Mallorca i COINGA de 
Menorca, un índex baixíssim i simptomatic de la poca enti
tat que tenen les cooperatives existents en aquests moments, 
i ho confirma, per altra banda, el baix nombre de socis per 
cooperativa: 188 a les mes, bastant inferior a la mitjana na
cional, que és de 324. 

Cingrés al Mercat Comú augmenta les exigencies d'una 
rapida adequació a les estructures productives i comercials, 
en el sector agrari, en un mercat que ara ja, ens agradi o 
no, és políticament i economicament el nostre. El fenomen 
de la concentració de la demanda agraria en mans d'organit
zacions de distribució alimentaria, és a dir, de grans cadenes 
de distribució, suposa actualment el fet que a Dinamarca una 
sola empresa de distribució controla a més del 80010 deis pro
ductes agro-alimentaris. A Fran9a, 10 empreses controlen 
aproximadament el 70010 qe la demanda; a Suecia, 3 empre
ses controlen el 650'/0; a SUlssa, 2 empreses controlen el 70% 
deIs productes agraris comercialitzats. Quan les tendencies del 
consum van en la línia d'exigir cada vegada més uns produc
tes transformats i tipificats, un 70% a Europa, un 90% als 
Estats Units, quan és precisament en la transformació i en 
la comercialització on queda la major part del valor afegit 
del producte, quan són les grans cadenes de distribució les 
que tendeixen a controlar els mercats, és fonarnental que es 
tendeixi a la concentració, a la integració cooperativa que per
meti incidir amb més for9a en la industrialització, en la co
mercialització, de tal manera que ens asseguri la participació 
deIs agricuItors, la participació deis ramaders en aquest pro
cés comercialitzador, en aquest procés transformador. 

Només així aconseguirem unes organitzacions capaces 
d'afrontar els embats d'una competencia cada vegada més 
dura, cada vegada més organitzada i que ja és aquí. Sabem 
que sera difícil, sabem que es trobaran moltes resistencies, 
són molts els interessos que intentaran impedir aquest canvi, 
pero de la seva realització depen en gran mesura el futur del 
camp a les mes. Nosaltres, que entenem que l'actitud que 
l'Administració ha de ser inequívocament incentivadora, orien
tadora, pensam que el Govern té els mitjans suficients per 
fer-ho possible. Jugam contra rellotge, en camp contrari, i 
les regles del joc les han fet, a més, els nostres competidors, 
pero tenim en joc el futur, i aquest és massa important com 
per tenir dubtes. 

La realització d'aquest pla de foment de l'ocupació agra
ria, especia1ment destinat als joves, pot contribuir i no poc 
a la fixació de la població en el medi rural, si és un pla glo
bal, si parteix de la ferma voluntat d'aturar la sagnia que 
en pocs anys, amb l'horitzó de l'any 2000, pot acabar abso
lutamentamb el nostre sector primario Es posible, pero fa falta 
el coratge de voler-ho fer. 

Grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Té la paraula el Conse!ler d'Agricultura, Sr. Pere Joan 

Morey. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA (Pere 
J. Morey i Ballester): 

Hem repetit de qualque manera el debat de la lnterpel·la
ció que el Grup SOCIALISTA va fer dia 27 del mes passat 
i hem tornat sentir el que tots ja sabem, que hauríem de 
donar ja per sabut, que és la situació del camp agrari i la 
situació deis joves dins la feina del camp agrario Hem sentit 
que des d'aquesta tribuna s'ha invocat quasi a no sé exacta
ment quins poders superiors perque volem que la renda agra
ria augmenti, volem que cada vegada hi hagi més incorpora
ció de joves a les tasques agraries, volem que aquest treball 
sigui remunerador, volem, volem, volem. 

Jo estic d'acord amb aquests volem, tots aquests punts 
els podem subscriure absolutament tots els grups polítics, ara, 
la realitat política, la gestió política és quelcom més que una 
invocació, és quelcom més que una invocació. Aquí, si vo
lem anar realment a la rel de I'assumpte i no quedar-nos en 
gran s paraules o en paraules belles, si volem anar a la rel, 
hem d'acceptar que el problema és un problema de rendibili
tat, és un problema de rendibilitat, i nosaltres hem d'enten
dre la rendibilitat exactament en el nostre context, és a dir, 
si nosaltres fóssim una regió en la qual hi hagués indústria 
i agricultura, per exemple, i nosaltres fixassim, quan parlam 
de rendibilitat, de qué parlam, diríem que parlam de la ren
dibilitat que tenen les indústries que guanyen doblers, aques
ta seria la nostra idea. Passant al nostre camp, quan nosal
tres parlam de rendibilitat no parlam d'una rendibilitat 
mitjana agraria espanyola ni d'una rendibilitat mitjana euro
pea, subjectivament parlam de la rendibilitat de les empreses 
que -nosaltres coneixem que tenen rendibilitat. 1 quin es són 
aquestes? Les empreses turístiques. 1 com que les empreses 
turístiques, en termes generals i gracies a Déu tenen una ren
dibilitat elevada, pareix com si diguessim, bé, noslatres hem 
d'arribar a aquesta rendibilitat. 

Tant de bo ho poguéssim fer, tant de bo ho poguéssim 
fer, pero la realitat és molt concreta, la realitat no es fa amb 
paraules, es fa, hi ha una infraestructura economica que és 
la que pesa i la que mou. Mentre un jove pugui guanyar 60, 
70, 80.000 pessetes rentant plants, per dir l'escalafó més baix 
que pot tenir dins el ram d'hosteleria, a un hotel durant la 
temporada turística, després pot tenir els tres mesos d'atur, 
a més té l'horari, les festes, tot aixo, sera realment molt difí
cil, i ja podem gastar els doblers que vulguem, sera realment 
molt difícil convencer aquest jove que es mantengui a l'ex
plotació agraria quan en molts de casos el capdavanter 
d'aquella explotació és son pare imanté la seva posició de 
poder com a propietari d'aquella terra practicament fins a 
l'hora de jubilar-se. Aquest és un tema que també l'ha apun
tat el Sr. Orma. Moltes vegades la transferencia, ja nO dic 
de comprar noves terres, la transferencia de pares a mIs, de 
deixar que la terra l'explotin des del punt de vista gerencial, 
des del punt de vista directriu, els propis fills, hi ha una re
sistencia molt grossa, i aquesta és la veritat, o sigui que en 
primer lloc la clau es troba que les empreses agraries han 
de ser rendibles a un nivell semblant o aproximat, o amb 
tendendaa paroximarse a la renda regional. Si nosaltres acon
seguim aixo, aconseguirem moltes altres coses. Per conse-
güent, la política, no podem dir hem de fer una política per 
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!Ves, no, hem de fer una política que en general tendeixi 
JViar les estructures, a modernitzar-Ies, per tal que les 

es facin d'una manera competitiva i d'una manera 

tbJe. 
Invocació és Lambé diJ aquí hem de fer una política i 
de [er una serie d'acluacions, j el Govern ha de fer, quan 
;s saben, perque coneixen el pressuposts perfectament, 
nosaltres per fer aixo no tenim un duro, no tenim un 
. Em diuen, dones els eerqui, i els hem cercat. Les dues 
eres propostes del Grup Parlamentari SOCIALISTA pa
n Ireles del preambul de dos Reials Decrets Llei, concre
:nt Reial Decret Llei 808/87, de 19 de man;, i el Reial 
et 1932/83, d'incorporació deIs joves a la direcció de l'em-
1 agraria. 

En aquests moments, l'Estat Espanyol, que és en reali
I que té competimcies, i jo no vull dir que nosaltres no 
m d'actuar en aquest camp, pero qui realment té com
ncies és I'Administració Central, té per a aquests progra-
30.000 milions de pessetes, com he assenyalat, 30.000 

Jns de peussetes, que es donen fonamentalment en línies 
redit subvencionat per a I'Adqisició de maquinaria, per 
.dquisició de terres, per a la millora de la vivenda rural, 
etc. Com varen sentir vostes, dins el programa d'acció 

lUna, una de les set línies previstes del programa d'acció 
luna a les zones desfavorides és precisament inversions 
a millora de la vivenda rural, fonamentalment per als 

:s, és a dir, hi ha una política nacional tra¡;:ada en aquest 
:it, i no soIs hi ha una política nacional tra¡;:ada, hi ha 
política nacional que té la seva corresponent dotació pres

ostana, que nosaltres no tenim. A nosaltres ens seria molt 
,1Ode dir no estam d'acord amb la política que fa el Go
[J de Madrid perque el Govern de Mad6d és del PSOE. 
6 no és ver. La política, així com és plantejada, el pro
ma «Estrella» que diuen, nosaltres creim que és perfecta
nt assumible aquí, i aquesta adaptació a la nostra realitat 
ular crec que és perfectament possible en tot aixo. Qué 
d que hem de fer, crec jo d'una manera racional, per par
de política possible, no per parlar d'invoeacions o del que 

uríem de fer, per parlar de política possible? Aprofitar-
s al maxim d'aquesta actuació a nivell de l'Estat Espanyol 
JCurar que ens financün tots els crectits que els joves agri
ltors demanin, i, aixo sí, aixo ja és competencia nostra, 
lctar de difondre al ~axim dins la ruralia que existeixen 
uests programes, com es tramiten, ajudar al maxim a que 
colleixin a aquestes ajudes, etc., etc., etc. Que significa aixo? 
x6 significa que nosaltres necessitam més gent, més perso-
11 dins el Servei d'Extensió Agraria, aixo per parlar ciar 
:n concret, no per parlar de fantasies. Que passa? Que per 
1 costat nosaltres ens trobam que presentam els pressuposts, 
IS redueixen a zero la possibilitat d'augmentar el nostre per
Inal, ens diuen que som un macrocefal, no sé que i després 
"ns demana que augmentem la nostra capacitat d'informa
Ó, d'arribar fins al darrer racó deIs joves, etc., etc. A veure 
Jm ho feim. [nvocacions són molt facils de fer, gesti'ó real 
Concreta no és tan facil de fer. Nosaltres els deim: nosaltres 
ensam d'aprofitar-nos el m3.XÍm i quan arribi el moment 
acabi la campanya estic disposat a compareixer en aquest 
'arlament i feruna compareixen9<l informativa per dir exac
l~ent com ha n Funcionel ! cnguany els programes de difu
I, ~' de rormació de jo es, d 'incorporació de ·ove a la direc-
10 de "en1¡)resa agraria, que s ' ha fe! de. del scrvei illsulars 

i comarcals per difondre-Io, quants de joves s'han apuntat, 
etc., etc. 

Que vos tes em diuen, -i jo cree que aquí sí que he d'ad
metre que hi ha un cert punt de raó-, que és molt més ra
cional, en 1I0c de dir tots aquests <<volem que facin aixo», 
que vostes diguin, el Parlament dotara de pressupost, i voste 
faci un progranrJa d'acord amb aquest pressupost, aixo ja ten
dria més sentit. Ara, el mes de maig dir-me que elabori un 
programa total per saber que no el podré dur endavant per
que ni tenc pressupost , que les úniques possibilitats que tenc 
reals i concretes i definides són acollir-mc a les línies nacio
nals, que per altra part ens hi hem acollit. que per altra part 
hi feim molta feina, és realment voler treure les coses del seu 
lloc. 

S'ha dit que la Comunitat Economica Europea tendeix 
a la incorporació deis joves agricultors. També és ver, pero 
també s'ha de dir una cosa: que hi ha una política molt més 
clara, que és I'abandó de cultius. La Comunitat Economica 
Europea paga molts de milions per tal que els pagesos aban
donin la producció, aixo també s'ha de dir, som en aquests 
tipus de contradiccions, i vostes ho saben. 

Diuen que aquest Parlament ha de dissenyar la política 
que hem de dur endavant. Tant de bo nosaltres tenguéssim 
un grau d'autogovern, que poguéssim dissenyar la política 
d'ocupació, la política de col·locació, les creacions de nous 
llocs de feina, que poguéssim incentivar. No és ver, no po
dem, no tenim aquest grau d1autogovern, ens trobam limita
díssims per uns ingressos pressupostaris que ens tenén abso
lutament amb I'aigua al col!, i vostes ho saben molt bé. No 
podem, podem dir que ens agradaria, pero a I'hora de fer, 
pessetes compten i no les tenim. 

Ha dit el Sr. Orfila que el sector liberal es preocuparia 
per si aixo és molt intervencionista. ]0 crec que no. ]0 crec 
que aquesta Cambra i en realitat tota la soeietat de les IIles 
és conscient, i no cal repetir la can~oneta. que la situació 
de l'agricultura és de tal magnitud que s'ha d actuar - i aquest 
Govern ho fa i ho pensa continuar fenl- , s'ha d'actuar d'una 
manera intervencionista per tal de salvar la situació. No po
dem practicar el «laisser faire, laisser passeo) en el cas con
cret de I'agricultura, o sigui que no ens escandalitza en abso
lut que ens digui aixo. 

Vostes ens donin mitjans, vostes al Govern no ens di
guin com hem de fer les coses, vos tes exigeixin que facem 
les coses, pero si vostes ens donen mitjans, el Govern els as
segur que té próu capacitat per fer aquest programa i per 
fer-ne molts més. Ara, el que no se'ns pot dir és vostes facin 
programes sabent que mai no els podrem dur endavant per
que no hi ha mitjans perpoder-Ios-hi duro 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. Valentí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO [ WPEZ: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
S'ha dit des d'aquesta tribuna que hem sentit el que ja 

sabem, que volem millorar, que volem augmentar la renda 
agraria, que volem fixar la gent al camp, que hem de can
viar les infrastructures i estructures agraries. Evidentment; 
aixo són objectius d'una política, i sabem que no és una cosa 
que es faci en un dia, ni en dos, ni en tres ni en un any, 
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ja ho he dit a la primera intervenclO, pero és necesari que 
hi hagi una programació al respecte. 

Sabem que és un problema de rendibilitat, peró hem de 
comenr;:ar a donar passes per resoldre'l, hem de comenr;:ar 
a posar camins, hem de comenr;:ar a donar solucions, perque 
si no sempre continuarem igual. Evidentment es diu sempre 
que no tenim un duro, que no podem fer res. Aixó és una 
fal·lacia, Srs. Diputats. La Comunitat Autónoma té un pres
supost i d'aquest pressupost es fa un avantprojecte que es 
presenta aquí, i el mateix Govern de la Comunitat Autóno
ma en fa una distribució inicial, el mateix Govern en fa una 
distribució inicial. Avui, en aquests momen'ts, ara en con
cret no sabem al pressupost de l'any 90 ni de l'any 89 que 
anira a la Conselleria d'lndústria ni que anira a la Con selle
ria Adjunta de la Presidencia, no ho sabem en aquests mo
ments. Es una distribució política, i aquí és on es demostra 
la voluntat política d'un Govern, en aquesta distribució. 

Per tant, no és ver que no hi pugui haver mitjans, hi 
pot haver mitjans, peró perque hi hagi mitjans han de ser 
avalats per una programació seriosa. Evidentment, aquesta 
programació, jo no sé si han Ilegit bé aquesta Moció, peró 
aquesta programació diu abans del primer Període de Ses
sions de l'any 89, perque volem que es faci una programació 
seriosa i ben pensada per poder-la dotar, per poder-la dotar 
económicament en els exercicis posteriors, evidentment, per 
intentar que es doti económicament. El que no es fara mai 
des d'aquest Parlament és dotar economicament una cosa ine
xistent, Srs. Diputats, supos que vostes ho entenen i ho sa
ben perfectament. 

Evidentment, en aquests moments I'única política juve
nil que es fa en aquesta Comunitat Autónoma és la dissen
yada pel Ministeri d'Agricultura, la dissenyada per l'Admi
nistració Central, en la qual la Comunitat Autónoma única 
i senzillament actua de gestoria, no fa res més, actua de ges
toria. Srs. Diputats, per aixo tenim autonomia? Per ser ges
toria de l'Administració Central? 

Servei d'Extensió Agraria. Pressuposts de l'any 87, 95 
milions de pessetes. 95 milions de pessetes van dedicar l'any 
87 al Servei d'Extensió Agraria. Saben els Srs. Diputats quants 
de milions hi van dedicar o hi de'diquen l'any 88, voluntat 
d'aquest Govern perque no va ser esmenada aquesta parti
da? 85 milions, una reducció d'un 11 %, no venguin a dir que 
al Servei d'Extensió Agraria farem talo farem qual si la vo
luntat és reduir-Io, si la vol unta tés fer menys coses. Aquesta 
és la realitat, perque el Servei d'Extensió Agraria, Srs. Dipu
tats, no sé si vostes saben que només té capítol 1 i capítol 
lI, no té ni capítol IV, ni capítol VI, ni capítol VII, només 
té des peses de funcionament capítol 1 i capítol lI, pagar el 
personal i que funcioni el local on el tenen, aixo és la vol un
tat d'aquest Govern, que ho haguessin pogut fer d'una altra 
manera. 

No tenim personal. Concretament la Llei de Pressuposts 
té un articIe, no record si és el n? 10 o el n? 12, va ser preci
sament una esmena presentada pel Grup SOCIALISTA, on 
es permet canviar les especificitats concretes del personal, és 
a dir, que el Govern pot redistribuir el personal amb els cri
teris que cregui més oportuns. Si ara resulta que creuen que 
hi ha d'haver més personal al Servei d'Extensió Agraria, ara, 
en aquests moments, el Govern té les eines per poder-ho fer 
perque la Llei de Pressuposts li ho permet, per tant no po
der venir aquí, ara, que no tenen personal, vostes el poden 
redirnensionar, vostes el poden redistribuir axixí com vulguin. 

Senzillament, jo voldria dir una cosa: els presuposts, Srs. del 
Govern, no els vam aprovar nosaltres, els van aprovar vos tes. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per par! del Grup ParJamentari PSM

EEM, el Diputat Sr. Ramon Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
]0 cree que hi ha una cosa ben clara de la intervenció 

que ha fet el ConselIer. Per canviar la tendencia d'abando
nar el camp per part de la joventut necessitam una política 
global agraria que incentivi la renda agraria, aquesta qües
tió éso ben clara, i el Conseller diu, aixo és el que tots sabem. 
Despiés nosaltres li hem de dir: el paper deis polítics és eo
neixer la realitat per canviar-Ia, aquest és el paper deis go
vernants, i nosaltres creim que I'hem d'assumir. 

Que és allo que volem? Es irrealitzable, demanam, la 
utopía? ]0 cree que no. AlIo que demanam és realitzable en 
gran mesura si es prenen les mesures necessaries i aquesta 
és també la feina del Govern d'aquesta Comunitat. 

El problema de la rendibilitat com deia abans i quina 
idea tenim de la rendibilitat. No parIam del benefici de les 
empreses tunstiques, deis empresaris turístics, els mis deis nos
tres pagesos no pretenen ser empresaris turístics, tenir un ho
tel, es conformen amb ser jardiners. Com augmentar, dones, 
la rendibilitat de les empreses agraries per tal que qualsevol 
jove pugui ser pages guanyant més del que guanya un jardi
ner? Hi ha qüestions que són ciares. Primera, disminuir COS!s 
de producció, i ar;:o vol dir organització, potenciació de les 
cooperatives i que aquestes facin les compres en comu, i ar;:o 
és pot potenciar molt bé des de l'Administració; racionali!
zant les professions agrícoles, produir segons demana el mar
cat, i aquí també hi ha una feina orientadora de la Comuni
tal Autonoma, del Goyern' en aquest cas; promovent la 
transformació deis productes, perque aquests sigui n tipificats 
i per anar d'acord amb allo que és moda per al consum, i 
és que els productes que es consumeixen siguin cada vegada 
més transformats, ¡aquí també hi té un paper la Comunitat, 
el Govern, incentivant, promovent la industrialització. Incen
tivar que els agricultors participin de la comercialització, per
que un gran tant per cent del valor final del producte es basa 
en aquesta comercialització, i no hi ha xarxes de comercia
lització prou importants com per competir amb les que en 
aquests moments venen de fora. Ar;:o també es pot poten
ciar, tot ar;:o es pot promoure des de l'Administració, i aques! 
és el paper que volem que tengui l'Administració i que el plas· 
mi en un pla conereL 

Per fer tot ar;:o necessitam joves, perque dificilment gent 
amb mentalitat vella ho podra fer, i ja sé que deu escriure 
el Conseller en aquest moment perque tenim joves necessi· 
tam fer ac,:o, hi ha relació dialéctica, es el peix que mossega 

la coa, vet aquí un nus gordia. Com el rompem? Amb una 
espasada? Amb aetuacions de l'Administració decidide , va
lentes, orientant, assessorant, potenciant la formació deis jo
ves en un sentit concrel. ]0 vull recordar aquí, perque sent 
rialletes, que a Holanda no es donen segons quines subven
cions si no es tenen uns nivells determinats d'estudis, perque 
és creu que l'Administració de potenciar que les inversioOS 
siguin economicament rendibles, per tant s'ha de potenciar 
la formació agraria orientant les produccions sense por, sen-
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serpo'r; dir com s'ha de produir perque des de l'Administra-
'ó' ba em estudia! la demanda del mercat, augmentant les 
~uáes, jac,:o és molt important, jo he a dir que l'Adminis
~~ciÓ Central no ho fa tal bé i que de vegades amb la seva 
política I'ha de fer global forc,:osament i no pot tenir en comp
re les particuJaritat de cada Iloc. A les Illes, practicament 
nO hall pagut afegir-se els joves a aquesta campanya que du 
quatre anys d'accés deis jovcs a l'agricultura perque el ma
;<i01 deis préstecs per poder adquirir terres eren 8 milions de 
pessetes i a les IJIe , amb 8 milions de pessetes, ho saben 
la majaria deis Diput.ats d'aquesta Cambra, no es poden com
prar terres suficienls per construir el que es diu una unitat 
mínima rcndible de conreu. 

CanaLitzant bé les ajudes, a¡;o vol dir informació, elimi
nant través, i l'Administració ha de fer una feina concreLa, 
que si esta decidida a intervenir no és simplement la feina 
d'orientar les produccions i ajudar-Ies economicament. E li
minar traves legals, com és la societat rural menorquina en 
el eas de Menorca, facilita aquesta qüestió, i tindran l'opor
tunitat tots vostes de votar-ho quan discutim aquest tema con
eret, el dret foral a partir de l'esmena que nosaltres hem 
proposat. 

El preu de la terra és fonamental i té molt a veure tam
bé amb una qüestió jurídica ilegal, l'ús del sol agrícola per 
a funcions que no són agrluies, la urbanística, i aquest és 
un tema de política economica, que si el Govern esta decidit 
a incentivar l'agricultura, a protegir el sector primari, pot fer
ha també i ac,:o incideix de forma molt positiva i molt direc
ta en la possibilitat de l'accés deis joves a l'agricultura. 

Vostes no ho podran fer perque no tenen pressupost. A 
posta hem proposat la primera esmena, una primera esmena 
que és cIaríssima, que es presenti -acabo, Sr. President-, 
que es presenti aquest Pla abans d'acabar aquest any, perque 
a~o pugui condicionar el pressupost del que ve, i si hi estam 
d'acord tots els Diputats, tots els Grups d'aquesta Cambra, 
em cregui, tindran el suport de tothom perque a¡;:o es pugui 
[ero 

Els doblers són limitats. La qüestió és en quines priori
tats es gasten, quin és aquest ordre de prioritats, i cregui que 
nosaltres hem estat sempre al costat de tates les peticions que 
s'han fet de reclamar més mitjans, de reclamar noves fonts 
de financiació per a la Comunitat Autonoma, i ho demos
trarem dema amb la Proposició de L1ei que defensarem dema 
sobre la nostra compensació. Es cert que la política de la 
Comunitat Economica Europea és també la de I'abandó deIs 
cultius, pero també és ver que nosaltres pensam que hem de 
promocionar el contrari i que dependra també de la nostra 
Comunitat Autonoma que a<;:o es pugui fer o no a les IlIes, 
perque algunes zones han de poder quedar exemptes i és un 
lema que hem de discutir jo cree que amb molta profunditat. 

Pero també diu altres coses, la Comunitat Economica 
Europea. Hi ha una recomanació del Consell Economic i So
cial, que es va presentar aquí a l'anterior Període de Sessions, 
que parlava que s'ha d'incentivar com sigui que es manten
gui l'agricultura a les [)les per ajudar a mantenir-la, perque 
ha considera un objectiu en si mateix. 

Per tant, que quedi cIar, s'ha d'actuar en materia d'agri
cultura incentivant, intervenint, intervenint bé, pero en tot, 
en aquests temes legals com el de la societat rural menorqui
na, en aquest tema de la utilització de zones rústiques amb 
perspectives urbanístiques, i no tenint cap mala consciencia. 
La Comunitat Economica Europea és essencialment interven-

cionisme, retirar excedents de producció és intervenir, com 
ho és limitar produccions flXant quotes lleteres, per exemple, 
com ho es fixar taxes compensatories que no són res més 
que un impost a la sobreproducció. Volem, Sres. ¡Srs. Con
sellers, Sres. i Srs. Diputats, Sres. i Srs. Diputats, una actitud 
decidida de suport a I'agricultura que ha de Lenir una con
creció pressupostaria. Es evident, i ja els ho hem dit duguin 
la proposta de quantificació, la duguin quanlificada, i si són 
correctes, si aquesta proposta és de ver incentivadora, i tots 
els Grups hi estam d'acord, i cree que és facil aconseguir-ho, 
tindran el nostre suport, es podran aconseguir més doblers 
i, per tant, es podran fer aquestes actuacions. Tampoc no 
deuen voler vostes que els diguem quines quantitats són ne
cessaries, ni ho pretenim, ni ho volem, ni ens ho hem ... 

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

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President; deu segons. 
Som massa respectuosos amb la feina del Govern per 

dir-li exactament que ha de fer. Cadascú ha de fer el seu pa
per, el Parlament fixar prioritats, el Govern governar, que vol 
dir executar-les. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA (Sr. 
Pere 1.' Morey i Ballester): 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sí, senyor. Som gestors. Per que som gestors? Perque 

no ens deixen ser amos. Perque no ens deixen ser amos. A 
nosaltres ens donen el 2 OJo, el 2 OJo deIs 30.000 milions de pes
setes, aquest pressupost que aprova Madrid i es queda el Mi
nisteri, quan voste diu que tenim competencies completes, 
«vostes que tenen les competencies completes en materia 
d'agricultura», si, les competencies sí, pero els doblers són 
aIla, els doblers són alla, que regionalitzin el pressupost. Per 
que voste, des d'aquí, no els diu el mateix que diu aquí? Per 
que no diu alla, escoltin, els 30.000 milions de pessetes, vos
tés els regionalitzin, i que ens diguin a nosaltres aquí hi ha 
aquests milions de pessetes, i vostes amb aquests milions fa
cin el programa adaptat a les necessitats peculiars de cada 
una de les lIles. Li assegur que aixo seria molt diferent. 

Ara, aixo tampoc no és tan faci\. El que és guapo és 
dir, l'unica cosa que fan vostes és gestionar el de Madrid. 
Si és a Madrid on són els doblers! Que hem de fer? No ges
tionar la part que puguem arrabassar d'aquests doblers pre
cisament per fer una política de joves? Naturalment que ho 
farem i ha continuarem fent. No és el desitjable? Es clar que 
no és el que desitjam, nosaltres no volem la gestoria, nosa1-
tres no volem correr papers d'un costat a un altre, el que 
nosaltres voldríem seria gestionar, pero tant amb aquests fans 
com quan parlam deIs fons d'IRYDA, d'ICONA, de tates 
les grans inversion a Madrid, Madrid ens ha passat uns butl
letins oficial la mar de guapo i que cada vegada, cada any 
hem de negociar, 1I11itar per veure que ens toca, i saber que 
sempre, quan parlam de 1 Balear, qllan arribam a un dí
git ja podem estar contents, quan passam el 0,9 aleshores 
ja és un exit esborronador, aquesta és la veritat. 
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El que nosaltres deim, senyors meus, i ho ha expressat 
molt graficament el Sr. Ramon Orma, és que hem de tenir 
una política global d'agricultura que tendeixi a augmentar 
les rendes. Que dins aquesta política s'ha de contemplar d'una 
manera molt específica el tema de la joventut i el tema de 
I'associacionisme agrari; cap dubte. Així ho hem fet des del 
primer moment, així ho hem contemplat, i hem vist que la 
cIau de tot aixó no són petites ajudes per als joves agricul
tors per animar-los a comar terra, sinó que la base és la for
mació, una formació agraria correcta. Per aixo, en contra 
de !'opinió de certs col·lectius, varem dir, s'ha acabat la for
mació que es dóna a l'Escola d'Agricultura, anem a una nova 
programació, anem a un nou enfocament de l'Escola d'Agri
cultura, programa ja aprovat per la Direcció General d'In
vestigacions i Capacitacions Agraries que comen¡;:ara el mes 
de setembre, pel qual terum ja dotació pressupostaria que hem 
pogut convenir amb Madrid: Escola d'Agricultura, cursos de 
reciclatge i Escola de Gerents. I.;Escola de Gerents no exis
tia, ara tendrem una Escola de Gerents de Cooperativa, una 
Escola de Gerents convenida entre la Politecnica de Valen
cia, la Uruversitat de Balears i la Conselleria. Formen aquests 
joves per dirigir les cooperatives, amb la qual cosa aconse
guim dos objectius, un, que les cooperatives no passin aquest 
calvari que voste ha assenyalat de ser cooperatives que són 
magatzems de pinsos; no són cooperatives, una cooperativa 
ha de tenir una capacitat gerencial de producció i molt més 
de comercialització, o sigui que no ens diguin és que vostes 
no han fet res en tot aixo, aixo son realitats, aixo és aquí, 
ens trobam en aquest camí. 

Fomentar el cooperativisme. Jo diria no sois fomentar 
el cooperativisme, sinó fomentar el canvi de I'estructura de 
les cooperatives i fomentar, sobretot, la creació de cooperati
ves de segon grau, la creació de cooperatives capaces de co
mercialitzar els productes de les cooperatives de primer grau, 
aixo és escrit al /libre verd,aixo és la base de la nostra actua
ció. Nosaltres esperam que el Govern ens- aprovi un Decret 
que presentarem, mitjam,:ant el qual es consideri prioritari, 
dins aquesta línía de prioritats que vostes deien, bé, quines 
prioritats tenen vostes?, dins aquesta línia de prioritats, els 
doblers que tenim en aquests moments als pressuposts per 
a formació de capital de cooperatives, hi ha unes prioritats. 
Quines són les prioritats? Fonamentalment, creació de coo
peratives de segon grau, coopera ti ves de comercialització a 
cada una de les Illes. 

Nosaltres creim que aquest és el camí. Si aixo ens fun
ciona, ens funcionara la resta, poden estar ben segurs, per
que els programes s'han de fer, pero s'han d'ajustar a la rea
litaL De que servira fer un programa de dir i ara 
aconseguirem, el primer mes, incorporar set joves a les va
queries de tal banda? No és aquest l'objectiu, hem d'anar 
cap a un tractament global. Sincerament jo crec que anam 
per aquest camí, el Govern va per aquest camí tant en qües
tió de formació, com en qüestió de capacitació, com en qües
tió de cooperativisme. 

1 per últim, li diré al Sr. Valenciano que miri si sé jo 
que tenim la possibilitat de redistribuir el personal i miri si 
és incert que nosaltres no donam suport al Servei d'Extensió 
Agraria, que els darrers sis mesos hem enviat als Serveis ln
sulars i Comarcals, que és el nom generic que engloba les 
unitats d'Extensió Agraria, més de sis o set -en aquest mo
ment no tene la xifra al cap- funcionaris que fins ara esta
ven a la Conselleria els hem anat distribuint, o sigui que 

... ~ 

aquesia tasca és així i ma]grat tot aixo ens falta gent, perque 
podem redistribuir dins Mallorca, ara, difícilment, i em sap 
greu que no hi hagi aquí el Sr. Costa, difíciiment podrem 
obligar aquests senyors a dur-los a rv1enorca i Eivissa, on es
tan moit més necessitats que Mallorca d'aquest serveí. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
No senyor, no li toca, Sr. Valenciano. 
Fer parí dei Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
He trobat molt divertit que el Sr. Valenciano, que parla 

en :Jom del Grup SOCIALISTA, digui que aquí som uns ges
tor5 de Madrid, i aixo deu ser l'antesala d' un DOU taranna 
del Grup que representa i esperam que el Congrés que co
mencen dema ens diguin que donaran suport a la reforma 
de l'Estatut, que donaran suport a una nova finan¡;:ació per 
a aquesta Comunitat, ete., etc., perque realment he quedat 
sorpres -el Conseller ja li ha contestat molí bé en materia 
d'agricultura- quan ha dit que tots els dobiers són d'alla 
i que aquí senzillament entren i en surten del calaix. Dic que 
és esperanc;ador, o sigui que no ho prenguin malament, per
que jo crec que és una notícia. 

Entrant ja en materia concreta, primer voldria ressaltar 
una cosa, que és l'esforc; que s'ha fet des de la Conselleria 
per presentar en aquest Parlament un primer volum del Lli
bre Vérd de I1tgricultura. En aquest Llibre Vént que és de 
caracter general, hi ha uns objectius i es proposen unes solu
cions, i esta en preparació el segon volum del Llibre Verd, 
que sera sectorial, que aprofundira en aquests objectius i en 
aquestes solucions. 1 dic aixo perque aquí es demana un pro
grama, i jo he escoltat amb molta d'atenció al proposant de 
la Moció, i ha dit frases molt grandiloqüents; bé I'altre dia 
va tenir una entrada triomfal quan va dir que el camp es 
mor, i avui ens ha dit el camp demana ajuda, i proposa unes 
solucions que vertaderament jo estic sorpres, vull dir, i em 
perdorun la ironia, que no he sentit res que no sigui al Lli
bre Verd, no he sentit cap idea nova que no s'hagi dut des 
de la Conselleria. 

Per tant, aquí es diu, duguin vostes un programa quan 
el programa es fa; quantifiquin el programa, quan en pre
sentar el Projecte de Llei de Pressuposts hi haura una quan
tificació d'aquest programa, i després encara es diu, per més 
inri, vostes aquí baixen el pressupost de l'Extensió Agraria 
i s'obliden que varen fer baixar 500 milions de pessetes al 
capítol 1 i al capítol I1, i s'obliden que aquest Diputat que 
parla personalment va insistir dins la Comissió deIs Pressu
posts una vegada i una altra vegada que es dotassin més pla
ces, més personal, precisament per al Servei d'Extensió Agra
ria, i va ser rebutjat perque varen dir, aquí hem convengut 
arribar a aquest acord i aixo no es pot tocar, i ara es diu 
que és culpa de! Govern. Molt bé, senyors, van ben equi
voeats. 

Per ~cabar, només vull dir senzillament que votarem a 
tot en contra. A tot en contra perque consideram que no 
s'aporta res i senzillament tot e! que es demana es fa des de 
la Conselleria, quan es dugui el pressupost es dura quantifi-
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el programa ha estat presentat a nivell general i es pre
!fa a nivell sectorial. 

SR. PRESIDEN'P. 
Per part del Grup Parlamentari COS, té la paraula el 
ltat Sr. Carles Ricci. 

SR. RI Cl J FEBRER: 
Sr. President. res. i Srs. Diputats. 
Aqu í en definiti va, sempre parlam del rnateix, scmpre 

am indisclJtiblemenl de pressuposts, j arriba un moment 
ja no ens cntenem. El Govern proposa un programa amb 
)re suposts, j nosaltres per descomplat, J'oposició, tenim 
lcital per lombar-li practicament tol. Quan fa el progra-
el podríem dirigir fins i lOl en gran part la reaJi tat és 
a I' hora de la veritat el que fa el overn a pe al' de 

a1tres haver-ho dirigit amb les n stres esmencs al pressu
t, lampoe no ens convenc;, perque Ji hem de di r contínua
Jt el que ha de feL Vcrtaderamenl és perillós que cada 
haguem de dir als Consellers punt per pun l -i no al 

lse lle' r d'AgricuJtu ra, inó a ta t el Conseller el que han 
fer. 
La realitat és que també cau bé i és simpatic l'assumpte, 

eom diu el ConseIler, que aquí som gestors i és polit veu
:¡ue ningú de nosalt!es, de cap deis grups p líties, no vo
l ser gestors. Ar;o m'alegra perque pens que derna, quan 
'lem deIs ConselIs Insulars, tampoc no s'intenlanl que si
n gestors. Quant a la gestió que fan els ConseUs r nsulars, 
abé és perillos a, perque també a vegades comprovam com 
ent molts pocs doblers acabam donant doblers, com el cas 
Menorca, als pescadors perque posin UHF, pero que guan-

1 molt poe; si no els ajudam en I'UHF no podran posar
. En definitiva, són uns camins una mica estranys que els 
i tenen doblers no els saben emprar i els qui no en tenen 
len que els emprarien de millor manera si en tinguessin. 

En definitiva, anem per feina i anem al que avui ens 
J aquí. Es indiscutible, i parlem ja per punts i anem dient 
nostra postura, és que al punt 1 direm que sí, perque ver

derament creim que el camp no ha de significar una mar
nació, que és el que vertaderament avui éso Qualsevol per
Ina que parli de ser del camp o d'anar al camp, sap 
ltomaticament que és una persona marginada, i creiro de 
:ritat que tindrem prou imaginació en els programes i prou 
::>blers en els pressuposts per acabar d'una vegada per sem
re amb aquesta marginació. 

La realitat és que les bones intencions no. són suficients, 
i les del Conseller ni les deIs altres que som aquí parlant, 
ritieant o intentant, amb esperit constructiu, ajudar el Go
em si és necessario No pot significar marginació i moIt menys 
sclavitud, perque arriba un moment que ja penses si verta
erament el eamp avui és un dia és un món d'esclavitud, per
IUe, jo veig més bé el cas de Menorca, he de reconeixer que 
10 tenen hares, que vertaderament és una forma més d'es
lavitud, molt moderna, pero és esclavitud. 

Jo diria més bé que hauria de significar d'una vegada 
)er sempre seguretat, i aquesta seguretat no la dóna sola
nent la gran economia, no tothom esta sempre materialit-
2nt el fet d'alegrar I'economia. Molta gent podria anar al 
:amp sense pensar que es fara multimilionari en el camp, 
,enzillament és una forma de vida que pot ser prou agrada
b~e~ jo he vist en altres pa'isos com estar en el camp no sig
mf¡ca marginació, significa haver escollit una forma de vida, 

i que al final potser sigui molt més bonica que la que tenim 
nosaltres a les grans ciutats, i és un fet que molta gent ha 
pres aquest camí i podria ser un deIs camins ideals per arri
bar a aquest terme. 

Al mateix temps és indiscurible que hem de buscar ren
ruments. Si no trobam rendimenls, no podrem fer aquest món 
de cerl nivell de felicitat per al campo Pero la verital é que 
a mi em preocupa una allra cosa i és en el que a vegades 
hi queim tots, no sé si es fa una mica a nivcll de vots, a 
vegades, o de quedar bé amb els pos ibles c1eclOrs de derna, 
pero mol tes vegades feim quelcorn de paternal.ista, dirigim 
una mica els doblers amb una fórmula de quedar bé, jo di
ria que ar;o s'hauria d'acabar ja per a sempre. Ar;o no és un 
sistema, sabem que avui en día som dins un mercal obert, 
un mercat de feina, un mercat de resultats, per tant tot ar;o 
deixem-ho apartat. La realitat és que nosaltres hem de fer 
possible, com a companys i col·laboradors de feina, que s'arri
bi alla on sabem que ells no poden arribar, i és més bé col· la
boració, no regalant-Ios doblers. Regalar doblers pot acabar 
essent el negoci deIs més llests; quantes vegades he dit jo que 
els doblers que es van donant, bé sigui a la indústria, be si
gui al camp, acaben en mans deIs més llests que saben orga
nitzar millor la demanda i aquests enyor e'n duen bona 
part de tot, i els més desgraciadets, el que melly aben de 
la vida, no arriben mai a un 01 duro, aixo es la realilal. 
Si alguna cosa podem fer per al camp é saber actuar amb 
ells i d'acord amb ells, i alla on ells no poden arribar, per
que indiscutiblement no hi poden arribar, arribem-hi nosal
tres, aquesta és la nostra feina. 

Per tant, insistesc, al punt 1, deim que sí i creim que 
hi ha una gran labor a fer en el bon esperit constructiu que 
tindra el Govern i tindrem nosaltres en, ajudar-los. 

En el 2 ens hem d'abstendre no Ji podem donar suport, 
perque si és veritat que el futur és de la joventut, i és la jo
ventut qui projecta el futur, no és menys veritat que el camp 
no és encara al punt de pensar que els qui no són joves no 
neeessiten tantes ajudes, de tal ti pus, COrn puguin neee sitar 
els altres. Avui no és un problema de joventut, el problema 
de joventut ha de venir donal pel n? 1, pel primer, pel pri
mer punt. La joventut anira per aquest camí, a mesura que 
vostes compleixin el n? 1, és el n? 1 que ha de donar els 
camins a la joventut. Aleshores no cal el n? 2, per aixo ens 
abstenem. 

El 3 són noves alternatives que no són problema d'ima
ginació, ja. No ho és un problema d'imaginació, el 3 jo di
ria que és un problema purament d'investigació. Vostes sa
ben molt bé de quina manera es desenvolupa el mercat 
internacional, vostes han de coneixer quin és el projede de 
futur que hem de tenir nosaltres, :vostes han de coneixer qui
na sera la demanda futura, han de coneixer on eran els ac
cessos possibles que hi hagi d'altres palsos o ens envairan, 
és un problema senzillament de dos idos són quatre, és greu 
que vegem avui en dia eom es deixen de produir segons qui
nes coses que no s'haurien de produir de cap manera i no 
ha d'arribar ni un sol duro a quelcom que va cap al fracas, 
i aixó és una reaJitat practicament indiscutible fíns al punt 
que si vostes no duen aquí un pla ben estudiat d'un futur, 
de quines seran les necessitats deis nostres hotels, si és ne
cessari, de quines seran les necessitats del nostre poble en 
general i quines són les possibilitats que tindrem de discus
sió de mercat, aleshores no duguin res que no sigui basat 
en una investigació de mercats. Tot el que sigui dirigir quals-

¡l 
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sevol doblers, qualsevol iniciativa, qualsevol feina que no vagi 
dirigida exactament al punt concret que sigui necessari, li
ram els doblers, eIs esfor~os i les energies deIs treballadors. 
Per tant, al punt 3, indiscutiblement i esperant aquesta línia 
de feina, direm que sí. 

Al 4, quan parlam de la capacitat i les ajudes de les 
associacions, és indiscutible que es així. Aquí parlam d'una 
cosa -direm que sí, indiscutiblement que és «el huevo de 
Colon», no és pot partir de res que no sigui a~o. Hem de 
tenir en compte, per exemple, que si no partim de la base 
aquesta, nosaltres, més bé petits, [ins i tOl Europa és petita, 
no oblidem que part de Nord-America té quatre vegades més 
terreny agricola que nosaltres, que Europa sencera, també s'ha 
de pensar que les explotacions són deu vegades més grans 
les d'Estats Units que les d'Europa, i que a més arnés, per 
cada lOO hectiuees, a Estats Units hi ha un home [ent feina 
i aquí per cada 100 n'hi ha nou. Tot a~o conjunt és l'analisi 
que jo espero del Govern; espero que el Govern, l'any que 
ve quan parlem de pressuposts, vengui amb uns pressuposts 
que venguin a més a més donats amb una realitat de progra
ma i de feina que ens dugui a tot a~o. Si vertaderament tor
na a venir aquest any altra vegada com més o menys ja pas
sat on discutim els programes, perque jo vull discutir 
programes, no vul! discutir pressuposts, primer és el progra
ma que vull discutir, i d'acord amb el programa podrem mi
rar on arriben els pressuposts. 

Pero acabant amb eh pre~suposlS, com hem comenpt, 
la realitat és que hi ha un problema de govern aquí. Si hi 
ha 17.000 milions o en podem produir 20.000 l'any que ve, 
la realitat és que la distribució, i sera la sensibilitat del Go
vern, cap on vol i quin és el seu programa, on vol que vagin 
dirigits aquests doblers. No es poden estirar, ja ho sabem que 
no es poden estirar, voste es queixa pero jo no he sentit en
cara cap Consel!er que no es queixi, la de Cultura no en par
lem, que mai no té doblers. Aleshores, vertaderament, pot 
ser que per una idea social, comencen a pensar si vertadera
ment el camp és un factor important socialment, si la cultu
ra és un factor important socialment, i quines són, dins el 
nostre esperit, I'esperit d'aquest Parlament, quines són les co
ses primeres i quines són les coses segones. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Cosme Adrover. 

EL SR. ADROVER 1 OBRADOR: 
Gnkies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Vista l'exposició que va fer fa dos dies davant la Comis

sió d'ürdenació del Territori d'aquest Parlament, més el que 
ha dit avui el Consel1er d'Agricultura referent al programa 
d'acció comuna per a cinc anys que fara IRYDA, Conselle
ria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i Comunitat Econó
mica Europea, que aquest programa inclou unes línies espe
cífiques a desenrotllar, totes molt importants i que sen s dubte 
potenciaran el campo 

Aquest programa d'acció comuna du incloses unes zo
nes d'actuació i fon;osament haura de sentir-se una millora 
molt substanciosa que sens dubte potenciara I'ocupació agra
ria. Veim, per tant, amb molta satisfacció el nou programa 
i l'ajuda de l'Administració Central i de la Comunitat Eco
n6mica Europea, perque almanco els pagesos per ventura re
cobraran un poc la fe, ja que fins ara I'entrada d'Espanya 

a la Comunitat Economica Europea no els havia reportat més 
que perjudicis, havia o ha incidit negativament en la pro
ducció de lIet i del porc, principalment. 

En conseqüencia, la Conselleria té ja un programa d'ac
tuació que creim nosaltres que millora la Moció presentada 
pel Grup SOCIALISTA amb les esmenes del Grup PSM
EEM. Per tant, nosaltres votarem en contra de la Moció i 
de les esmenes que debatem, perque creim que no seria fun
cional obligar la Conselleria que redactas dos programes d'ac
tuació, el que té amb IRYDA i la Comunitat Economica 
Europea i el que li mana aquesta Moció. la s'ha imposat 
un programa, que faci només aquest, que el faci bé i que 
doni el resultat que tots volem. 

Per una altra banda, referent a la Moció, creim nosal
tres que no pot, la Comunitat de les llles Balears per si sola, 
amb un mínim d'exit, escometre un programa d'actuació en 
materia d'ocupació agraria. Creim que ha de fer el que s'ha 
imposat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Diputat Sr. Valentí Valenciano. 
Aquesta Presidencia vol recordar al Sr. Diputat que si 

pensa demanar una suspensió ... No? Endavant, té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Seré molt breu. Primerament hauríem de dir el següent, 

Srs. Diputats. Sr. Pasqual, no som jo només que ha dit que 
la Conselleria feia de gestoria, ha estat el propi Conseller que 
ho ha ratificat. Es una notícia que tal vegada l'hem produl
da nosaltres, efectivament, pero és una notícia ratificada pel 
Govern, que va ser aquest Govern precisament el que va ac
ceptar reduir 500 milions de pessetes capítol 1 i capítol 11; 
va acceptar, és a dir, ho va fer seu i va votar el pressupost 
conseqüentment i va sortir aprovat amb els vots de la majo
ria d'aquesta part d'aquesta Cambra, amb l'abstenció d'un 
Grup i amb el vot en contra d'un altre Grup. 

Per tant, jo només voldria dir una cosa. Parlam molt 
del servei d'Extensió Agraria, i jo els dic una cosa ben clara 
i ben concreta, i és una cosa que vostes poden comprovar 
perque tenen la documentació per comprovar-ho. Cany 87, 
95 milions per al Servei d'Extensió Agraria, aix6 és el pres
supost que hi ha; l'any 88, 85 milions. Són paraules meves 
pero no m'ho invent, els Srs. Diputats ho poden comprovar 
és una voluntat política, és una voluntat política ben clara. 

Pero deixem anar aixó, ja, i donem per tancat aquest 
debat i parlem de les tres es menes que té el Grup PSM-EEM. 
Acceptarem la primera esmena, la segona practicament diu 
el mateix, perque facilitar a la població juvenil la seva incor
poració a la professió agraria, evidentment implica orientar
los, implica formar-los, ajudar-Ios, assessorar-Ios, etc., etc. Es 
una conseqüencia que creim que queda definida d'una ma
nera bastant clara i arnés d'una manera entenedora. 

Quant a la tercera es mena, Sr. President, demanaríem 
a veure si és possible fer una transacció. La tercera es mena 
parla del punt 4t, i creim que són texts que són complemen
taris, és a dir, que no se superposen I'un amb l'altre sinó que 
es poden complementar perfectament. Per tant, si li sembla 
bé i em permet, passaria a lIegir com demanam que quedi 
el text definitiu del punt 4t de la Moció. 

Quedaria de la següent manera: «Fomentar la creació 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 28 / 11 de maig del 1988 1031 

d o es associacions de caracter mutualista o cooperatiu» 
!qui'Íntroduiríem el ~ue diu la tercera esmena ~el Grup 
PsM"EEM. des dl<espeClalment aqueUes que tengulD coro a 
ob.i~te la transformació i co~ercialit~.ció de product~ 
airicola-ramaders, prom~vent la mtegraclo d~ les coop~ratl 
ves existenls en cooperatlves de segon grau» I ara conllnua
¿elD amb el texte de la nostra esmena, que diu: «les quals 
generaran aíxí nous lIoes de trebalI i conlribuiran a millorar 
les rende fami liar i a fixar la població en el medi rural», 

EL SR. PRESIDENT: 
La faci arribar a Presidencia. 

EL SR. VALENCIANO 1 LDPEZ: 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el Debat d'aquesta Moció i d'acord amb el que 

aquesta Presidencia ha entes sobre I'acceptació o no de les 
esmenes per part del Portaveu del Grup SOCIALISTA, s'ha 
acceptat I'esmena n? 1 de substitució presentada pe1 Grup 
Parlamentari PSM-EEM, no ha acceptat l'esmena n? 2 i es 
proposa una trasaccional al punt 4 d'acord amb el que el 
Sr. Diputat ha dit a aquesta Presidencia. 

Per tant, pareix que de l'ordre d'intervencions i del que 
es dedueix de les seves intervencions, procedeix votar per se
parat els distints capitols de la Moció presentada. 

Per tant, Sr. Secretari Primer, vol fer lectura del primer 
punt diriem de la introducció, afegint, és a dir, Sr. Diputat, 
la introducció de la es mena de substitució és la que s'ha de 
lIegir, no? 

Per tant, Sr. Secretari, vol donar lectura a l'esmena n? 
I de substitució del Grup Parlamentari .PSM-EEM? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la CAIB presentara al Parlament, en el 

segon període de sessions de l'any 1988, un programa d'ac
tuacions en materia de foment de I'ocupació agraria que ten
gui en compte les diferents realitats de cada illa junt amb 

- la corresponent pro posta de quantificació pressupostaria pre
vista, per tal que pugui ser executada el 1989. Aquest Pla 
comptara amb els següents objectius. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? Moltes gracies. 
Abstencions? 
EIs resultats de la Votació són: Vots a favor, 30. Vots 

en contra, 28. Abstencions, no n'hi ha. Queda ido, aprovat 
el punt de la Moció que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el paragraf Ir., que diu, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Facilitar a la població juvenil la seva incorporació a 

la professió agraria». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

28. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, aprovat el punt Ir" 
que acabam de sotmetre a votació. 

El punt 2n, diu, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Promoure i regionalitzar l'increment deis rendiments 

economics de les explotacions farniliars conduldes per joves». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

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

Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 

28. Abstencions, 5. Queda, ido, rebutjat el punt 2n., que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam al 3r, que di u, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Facilitar la posada en marxa de noves alternatives pro

ductives de caracter agrari encaminades al desenvolupament 
rural». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Abstencions, no n'hi ha. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

28. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovat el punt 3r. 
Abans de procedir a I'esmena transaccional, he de de

manar als Srs. Portaveus deis Grups si hi ha cap inconve
nient d'acceptar-Ia. 

Té la paraula el Sr. Secretari Segon, per fer lectura de 
l'esmena transaccional que sotmetrem a votació. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
«Fomentar la creació de noves associacions de caracter 

mutualista o cooperatiu, especialment aquelles que tenguin 
com a objecte la transformació i comercialització de productes 
agrícola-ramaders, promovent la integració de les cooperati
ves existents en cooperatives de segon grau, les quals genera
ran així nous lIocs de treball i contribuiran a millorar les ren
des familiars i a fixar la població en el medi rural». 

EL SR. PRESlDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

28. Abstencions, no n'hi ha. Queda ido, aprovada l'esmena 
transaccional que acabam de sotmetre a votació. 

Se suspen la Sessió per deu minuts. 



11.-1) 
EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, recomenc,:a la Sessió. 
Comenc,:am el Debat de la Moció registrada amb el n? 

913/88, subscrita pel Grup Parlamenlari SOCIALISTA, so
bre seguretat i pro tecció contra incendis a establiments turís
tics. Per defensar aquesta Moeió, té la paraula per part del 
Grup presentant el Diputat Sr. Joan Nadal. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La Moció que presentam, subsegüent a la Interpel·lació 

que es va veure en el PIe de fa dues setmanes, creim que 
és la conseqüencia raonada del Debat que hi va haver en 
aquesta Cambra. Es indubtable que per a tots els membres 
d'aquest Parlament el turisme és el sector basic de la nostra 
economia, el Govern de la Comunitat Autónoma intenta 
granscampanyes de prom oció, intenta desenvolupar grans es
deveniments esportius i culturals per promocionar el nostre 
turisme, pero devora totes aquestes grans actuacions, aquests 
abocaments importants de doblers en aquests esdeveniments, 
som en un sector que encara té una oferta d'una qualitat 
molt baixa, on hi ha una manca important d'infrastructura, 
els ConselIers recordaran que I'estiu passat hi havia platges 
importants, com la de Pollenc,:a, que varen estar prácticament 
tot l'estiu contaminades, els preus del sector hoteler, per exem
pIe, aquesla temporada a molts hotels de tres estrelle e po
den dir preus c1aramenl ridículs avui hi ha hotel s que co
bren 900 pessetes per pensió completa, 900 pessetes a la nostra 
iIla, avui. Aixó realmenl casa molt malament amb una polí
tica de qualit.al, amb una política de valer millorar I'oferla 
turística, de voler millorar el sector. Feim grans promocions, 
abocam molts de doblers en promocions, i abandonam com
pletament tot alIó que és la infrastructura del sector turístic, 
no donam a aquesta infrastructura la importancia que real-
ment té. . 

Dins aquesta infrastructura -infrastructura sanitaria, in
frastructura viaria, infrastructura de tot tipus- hi ha indub
tablement l'adequació a la normativa mínima vigent a la Co
munitat Económica Europea, i una d'aquestes normatives és 
la normativa contra incendis, la normativa de seguretat i con
tra incendis als establiments turístics. En el debat de la ln
terpe!·lació va quedar cIar quina era la situació actual del 
sector turístic, va quedar ciar perque el ConselIer va reconei
xer que després de sis anys de fer decrets, després de sis anys 
d'intentar adaptar el sector a una normativa semblant a la 
de la Comunitat Europea, d'adaptar el sector a uns decrets 
promulgats pel Govern, que després d'aquests sis anys enca
ra hi havia més d'un 400/0 de tota la planta hotelera de les 
Balears que no tan soIs no s havia adaptal encara, sinó que 
ni havia presentat projectes d'adaptació, que havia ignoral 
completament tota la normativa vigent en aquesl campo Aixó 
varen ser paraules del Conseller. 

Bé, aquí ens trobam amb un tema que per a mi és im
portant per la responsabilitat que suposa per al Govern 
d'aquesta Comunitat. Hi ha una normativa aprovada, hi ha 
una normativa aprovada pel Govern de la Comunitat on es 
dictaven uns terrninis que s'han complit. El Govern deia que 
abans de dia 31 de maw d'aquest any tota la planta hotelera 
havia d'estar adaptada a la normativa contra incendis. El cert 
és que si avui hi ha establiments hotelers -i el Conseller va 
dir que n'hi havia un 400/0- que ni s'han adaptat ni han 

presentat projecte, i el Govern no els ha tancats, si hi ha un 
incendi, si hi ha una desgracia, el Govern és responsable sub
sidiari de qualsevol perjudici que es pugui causar. El Govern 
té l'obligació de fer complir aquestes Beis, el Govern té I'obli
gació d'actuar damunt aquests establiments que no han pre
sentat encara documentació d'aquest tipus. Per aixó nos al
tres feim una Moció en tres punts on donam uns terminis 
que creim que són no només possibles, sinó comodes per al 
Govern. 

Posam un primer pUn! on deim que en el termini de 
sis mesos s'hagin inspeccionat tots els establiments hotelers 
i apartaments turístics de les nostres illes, en el termini de 
sis mesos, i que en el termini de sis meso s el Govern de la 
Comunitat dicti, d'acord amb tots els decrets que el mateix 
Govern ha fet, les mesures sancionadores i correctores per 
a¡s establiments que no s'adaptin o que no el vulguin adap. 
tar, que no es puguin adaptar o que no es vulguin adaptar. 

Sis mesos és temps suficient perque el Govern pugui ins. 
peccionar tots els establiments hotelers, si no té inspector¡ 
els pot contractar; si no els vol contractar en plantilla fixa, 
els pot contractar temporalment durant sis mesos per fel 
aquesta feina concreta. Es prou important perque es faci, . 
creim que el Govern, instat per aquest Parlament, té l'obli· 
gació de dur endavant aquest tema. Les mesures sanciona· 
dores y correctores podrien venir d'aquí a quinze dies si e 
Govern volgués, perque creim que si al primer Decret qm 
va fer l'any 82 ja hi havia un articIe que deia, «El Goverr 
dictara les mesures sancionadores i correctores per a l'aplica· 
ció d'aquest Decret», del 82 al 88 ha tengut temps com ¡ 

mínim de pensar quines han de ser aquestes mesures sancio 
nadores i correctores. Per tant, creim que en un termini brel 
hauria d'enviar la comunicació, donar compte a aquest Par 
lament de quines són aquestes mesures. Així i tot, li posan 
un termini de sis mesos perque hagi inspeccionat tots els es 
tabliments i hagi dictat les mesures correctores. 

BIs altres dos punts són dos punts que crec que són sa 
nitariament bons per al-sector, cree que de qualque formó 
potenciaran la salut del sector. Qu en envi'in un IIistal dien 
a'quests són els establiments hoteJer que 'han adaptai., dien 
el nom de l'hotel o de I'establimenl deIs apartamenls turís 
des i del titular d'aquesta indúslria, aque ts senyor 5ón el 
que han presental tota la documentació i aquest enyors ÓI 

els que s'han adaptat a la normativa, i un allre Ili slal on en 
diguin tor aquesls alu'es senyors, en aquests si any de ter 
mini que e1s hem donat, no han fet res, no han pre enla 
cap instancia, no han presentar cap projecte, no s'han adap 
tat, no han fet cap reforma, no han pres les mesures qu. 
el Decret preveu en el tema de seguretat i protecció contr. 
incendis. 

Per tanl, creim que són mesures que van a favor del se< 
tor, que van a favor de La qualitat que volem que hi hal 
en el sector, la qualitat que no és només qualitat en la prc 
moció, inó que després, quan els turistes venguin, lfobin aq\ 
el que nosaltres promocionam afora, i si nosaltres prom( 
cionam nornés sol, no podem tenir el sol, que no 1 aporta! 
mosaJtres, i uns establiments que aportam nosaltres que n 
tenguin les mesures mínimes que existeixen a Europa. 

No poden succeir més casos com el que desgraciadl 
ment hem tengut. Han d'adaptar la normativa i, sobret~ 
han de fer complir el que el Govern voluntariament va dil 
lar, que s6n tres Decrets que fms ara no han servit practiCl 

ment per a rcs. Demanarn al Govern que clarifiqtÚ el teDlI 
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que aporti aquests llistats, creim que' sera positiu que es fa
ciD públics; que el Parlamento que el ciutada sapiga quins 
botels s'han adaptat a la normativa contra incendis i quins 
botels no s'hi han adaptat, cree que sera bo que ha sapiguen 
els tour-operadors, erec que sera bo que ho sapiguen els tu
Tistes, que saben que vénen a un hotel que no s'ha adaptat, 
que nO té mesures contra incendis, i si aquests senyors han 
de parir en la seva promoei6, en la seva venda, que pateixin, 
perque ereÍln que la salut del sector ha de ser per damunt 
deis casos cOIlercts, deis recalcitrants, deis senyors que en lloc 
d'invertir en el seu establiment únicament van a treure un 
profit rapid sense fer 1e5 inversions necessaries per donar se
guretat als cJients que tenen a l'establiment. 

Per tant, nosallIes demanam a tots els Grups que donin 
suport a aquesta Moció, que creim que és una Mocio positi
va per al sector turístico 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus dels Grups que vulguin intervenir? 
El Sr. Sebastia Serra, per part del Grup Parlamentari 

PSM-EEM, té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
E! nostre Grup vol ser coherent amb la Hnía expositiva 

qu h m mantengut sempre respecte de la politica lurística 
en aquestes iUes, i d'entrada fer I'observació globalitzadora 
que nosaltres sentim moltes paraules i veim moles pocs rets 
en la política turística del Govern, quan es tracta de regla
mentació i de fer complir la reglamentació. 

Ho anunciarem per primera vegada a la Llei d'Allotja
ments Turístics Extra-holeler , on varem dir c1arament que 
no veiem que aqueUa lIeí dugués cap resultat concrel i la
mentablement ho endevinarem. Die Jamentablement, perque 
conscients el Grup PSM-EEM, que la qualitat turística é 
essencial, som ben conscienls que fa falla reglamentar sen se 
burocratitzar, i. vegin vos tes, Sres. i Srs. Diputats, quins són 
cts resultals concrets de la reglamentació, de la legislació i 
del seu compllment per part de la Conselleria de Thrisme 
del Govem de la Comunitat. Eos lrobam, en primer lIoc, amb 
un conjuot de decrets que es fan j després, o bé no es fan 
compUr, o bé són ajornats, i sórl ajornats fins al punt que 
s'han deixat any i mig seose posar en practica els mateixos 
decrets del Govem i es diu que dia 31 de maJe del 88 s'hau
ran de posar en practica. De llavors enCa no hem vist cap 
resultat del compliment, de fer complir estrictament els pro
pis deerets del Govera. 

Segon. A la Llei de Pressuposts de I'any 88, aprovada 
en aquest Parlamenl poe aban de Cap d'Any, re uJta que 
aprovam que es nomenin mé in pcctors a la Con elleria de 
lltrisme, per a aixo aprovam un augment pressuposlari molt 
con ret, i passen cinc me o i no hi ha més inspectors, més 
bé al contra ri, tenirn enles que hi ha do inspecwrs menys, 
en aquests moments, a la onselleria de Thrisme. 

Tres, ns trobam que la la ca d 'aquestes inspeccions, en 
lema d'incendi ha es tal una la ca pn\cticament inexistent, 
ell gran pan a causa d aque ts decrets ajornats que el mateix 
OOvcrn no vol po ar a la pdlCli a, pero també, per a1tra ban
da, per falta d ' imensificar i d'incenfivar la tasca deIs in pec
lors, j per a.ltra banda ens ¡robam Lambé amb un a1tre in
Cornplirnelll de l' ~ xecutiu, que ja el nostre lrup ha dCllunciat 
dile vegade. i és que 11 es d i ' posa d'una Il ei de sancions 

específica de la Comunitat, ni en general ni en concret sobre 
turisme, i mentre no es tengui, la tasca sancionadora sera 
Tealment irri oLÍa perque obviamenl l'empresarial d'aquestes 
ilIes és molt Hest molt intel·ligent, i sap que el Govem dira 
coses pero que a l'hora de la veritar no les podra executar 
i arribar al fons. 

P r tant, ens trobam davant una situaci6 que el peix es 
menja la coa, i a nosaltres, la veritat, ens agrada que UD Go
vern pugui dir dit i [el i que, en deftnitiva, fad el que diu 
que fara, i en política turística, quan treballam el sector de 
la reglamentació i de fer complir les lieis, la vedtat és que 
estam bastant decebuts i sense entendre massa bé a que obeeix 
una pel·lícula de moltes paraules i poques imatges concretes. 

La Moci6 del Crup SOCIALISTA en tres punts, la ve
rhat és que la veim constructiva, la veim senzillamem molt 
moderada j realment nosaltres no I' hem esmenada en cap dcJs 
seus pums peque la vcim positiva, moderada i la veim, en 
fi, d'un ccntrisrne deUciós que creim que rara que sigui apro
vada per lOts en aquesl Parlament; si n aprovam aixo, «apa
ga y vámonos». 

EL SR. PRES IDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

tav'eu Sr. MiqueI Pasqual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Si es dugués una Moció al Congrés de Diputats que di

gués que es potenciaran els serveis d'inspecció lIibutaria per
que tots els espanyols siguin inspeccionats, es diria que aixo 
és una cosa irrealitzable. 1 he posat aquest exemple, que és 
exagerat, perque precisament si nosaltres en el fons estam 
d'acord que s'han de potenciar els serveis d'inspecció de la 
Conselleria, i aixi ho varem fer constar en una Pro posta de 
Resolució que varem presentar juntament i que es va apro
var amb una transacció que varem fer amb una a1tra del PSM 
en el Debat sobre Thrisme que va tenir lloc en el mes de no
vembre, precisament per augmentar la inspecció turística, i 
nosaltres, per tant, hi estam d'acord. 

El que sí volem dir és que molt possiblement, ja que 
eIs Pressuposts d'enguany són aprovats i ates que, a part, en
cara hi ha una altra raó i és que enguany el problema deIs 
contraincendis d'aquests establiments que no estan fets, dins 
la temporada turística del 1988 no es podra arreglar perque 
una de dues, o haurien de tancar els hotels i arreglar-ho o, 
logicament, fer-ho durant I'hivern del 1988-89 perque puguin 
estar a punt per a la temporada del 1989, i dic tates aquestes 
coses perque, si bé en l'esperit nosaltres estam d'acord, he 
de dir que sis mesos perque s'inspeccionin la totalitat deis 
establiments hotelers i apartaments turístics em pareix que 
és una cosa que tal vegada no s'ha calibrat bé i que és una 
cosa que tal vegada no es pot fer, primer per falta de recur
sos pressupostaris, perque segurament el nombre d'inspectors, 
jo desconec el nombre d'inspectors que farien falta, pero no 
donarien I'abast per fer aquesta ingent tasca. 

Respecte del segon y del tercer punt, hi estam d'acord 
sempre que aquests dos mesos que ens donen siguin una mica 
més flexibles. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
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Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Molt breument per fixar la posició del nostre Grup en 

relació amb aql;lesta Moció SOCIALISTA que anunciam ja 
que votarem afirmativament. Els conseIlers els membres del 
Govern ens han acostumat que vénen aquí, al Parlament, a 
dir que l'Oposició, i ho diuen així, els ha retallat els pressu
posts i que no poden fer les coses que després el mateix Par
lament els exigeix que facin. En aquest cas em pareix que 
es dóna la circumsUmcia absolutament contradictoria a aquest 
fet. Nosaltres, els Grups de l'Oposició, a través d'esmenes i 
a través de la nostra activitat en el pressupost varem incre
mentar les parti~es i les dotacions de plantilla perque els ser
veis d'inspecció de la Conselleria de Turisme s'ampliassin du
rant aquest any, cosa que, com molt bé ha dit el Sr. Serra, 
no solament no ha succeit, sinó que ha succeit el contrario 
Hem incrementat les places de la plantilla pressupostaria, va
rem incrementar les dotacions pressupostaries, i no s'ha pro
duit un necessari increment de la inspecció que la trista rea
litat deIs fets ~a corroborat que era absolutament necessari. 

En conseqüencia, no poder fer altra cosa més que do
nar suport a aquesta sol·licitud i, Sr. Pasqual, no passi pena, 
si en sis mesos no ho fa el Govern, tal vegada, a través 
d'aquesta Moció ho tendra fet en un any, no ho sé, si és que 
tecnicament no és possible fer-ho en sis mesos, peró el cert 
és que si se Ji digués un any tal vegada n'estaria dos, i d'al
guna manera s'ha d'esperonejar aquesta activitat de I'Execu
tiu, és absolutament important i d'una gran transcendencia. 
Dins el sector turístic nosaltres ho hem denunciat així i ens 
mantenim en aquesta linia, i dins l'administració del sector 
turístic hi manca transparencia, hi manca coneixement de les 
coses que passen, i tot alió que corrobori a aquesta transpa
rencia i doni uI!a informació fefaent de quina és l'activitat 
de la Conselleria de Turisme en relació amb un tema tan im
portant com aquest, per descomptat rebra el suport del CDS. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Pere Palau. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 
Gracies Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Molt breument per fixar la postura del nostre Grup en 

relació amb la Moció subsegüent a la Interpe1·lació n? 505/88 
que va presentar el PSOE sobre seguretat i protecció contra 
incendis en establiments turístics. 

Aquesta Moció creim que és important i positiva per
que el PSOE demostra una vegada més la preocupació que 
té perque es compleixi tota la normativa en materia turística 
i concretament d'aquesta manera creim que col·laborarem a 
augmentar la qualitat de la nostra oferta, peró també els vull 
dir que no solament és una exclusiva d'aquest grup polític, 
la preocupació, sinó que crec que tots els Grups de la Cam
bra també la tenen i també l'ha tenguda el Govern d'aquesta 
Comunitat, que durant aquests darrers cinc anys d'alguna ma
nera ha aprovat diferent normativa a través de decrets i reso
lucions perque es pugui dur a terme aquesta seguretat i pro
tecció en els establiments. Concretament, el darrer Decret 
13/85 és un text fabulós que crec que ens assirnila molt a 

la normativa que hi ha a la Comunitat Económica Europea, 
del qual fet cree que en podem es tar orgullosos. 

Ara bé, el nostre Grup pensa que no solament és neces
sari que el Govern tengui normativa per fer complir aquests 
decrets, sinó que hi ha altres coses, concretament rnitjans eco
nómics, i permetin-me que faci una mica de resum de quina 
és la situació a la nostra comunitat. Allotjaments hotelers 
i extra-hotelers n'hi ha 2.387. D'aquests 2.387 establiments, 
els que necessiten una inspecció completa, o sigui -quan 
dic completa vuIl dir aquells establiments que tenen més de 
30 unitats- que un inspector titulat, un tecnic titulat per 
a aquesta materia necessita mig dia per poder-los inspeccio
nar; els establiments de menys de 30 unitats es poden ins
peccionar normalment tres cada dia, la qual cosa vol dir que 
per poder passar en sis mesos totes aquestes inspeccions als 
2.387 establiments que he anomenat necessitaríem un total 
de 17 inspectors teenies titulats. Vull fer un advertiment aquí, 
fins i tot fent un poc de referencia al que ha dit el PSM, 
que no són els inspectors de turisme les persones qualifica
des per a aquests tipus d'inspeccions, sinó que creim que han 
de ser enginyers tecnics titulats especialitzats en passar ios
peccions de seguretat a establiments hotelers. 

Només vull dir que el senyor representant del PSOE ha 
dit que el Govern o la ConseIleria de Turisme concretament 
podia contractar personal eventual. Jo vull dir que sí, pero 
tambe els vull recordar, i tal vegada sera incidir molt sobre 
el mateix tema, peró jo també pertanyia a la Comissió d'Hi
senda i ho record molt bé, que quan el Govern de la Comu
nitat Autónoma va presentar els pressuposts a Comissió, per 
part de diferents Grups de'aquesta Cambra i rnitjan¡;:ant es
menes, se li va fer un retall d'uns quants de cents de milions 
i sobretot incidien en el capítol 1, que tots sabem aquest ca
pitol ·1 a que correspon, correspon a personal. 

Concretament, a la Conselleria, en aqueIl moment, del 
capítol 1, del seu pressupost per al 1988, se li van reduir 17 
rnilions de pessetes, pe) qual motiu la partida l.64O de la sec
ció 12, programa Ir., va haver de ser suprimida i es va dotar 
únicament i exclusivament en l.OOO pessetes, i, com és natu
ral, amb l.OOO pessetes hi ha molt poques possibilitats per 
a contractació de personal eventual, tenint en compte que 
per suplementar-la ha de ser de la partida de més ingressos 
o ha de ser d'un capítol d'una altra Conselleria, que no cree 
que estiguin tampoc en situació per poder fer transferencies 
d'una Conselleria a l'altra en aquest capítoL Actualment la 
ConselIeria, convé saber-ho, té un tecnic superior i s'intenta 
contractar un altre enginyer amb un caracter eventual. 

Dic aixó perque cree que val la pena, quan feim Propo
si ions o presentam Moeions i sobretot quan parlam de pe
ríodes de temps, que sigue m una mica conseqi.ients. Nosal
tres de cap manera podem donar suport al punt n? 1 
d'aquesta Moció, a no scr que se suprimeixi el termini de 
sis mesos o que d'alguna manera cl Parlament, ja que vo les 
fan aquesta proposta, pugui dotar de mitjans económics su
ficients la Conselleria perque pugui contractar aquests 17 tec
nics titulats inspectors que deim que necessiten. 

Quant a1s punts n? 2 i n? 3, creim que és exagerar una 
mica demanar contínuament documenls a les Conselleries, 
coneretament a la de Turisme crec que ja no en deu quedar 
cap que no ti hagin demanat i arribara un moment que cree 
que tal vegada ti convendria traslladar la Conselleria a aquest 

Parlament i ja no haurien d'enviar els papers. 
Crec que el Sr. Nadal també exagera quan diu que 
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d'aquesta manera els tour-operadors i els turistcs podran te
nir coneÍ.,,<ement exacte del complilnent d'aquestes mesures, 
o sigui, només faltada que els turistes o els tour-operadors 
haguessin de venir al Parlamenl a saber si s'han complil o 
nO s'ban complit, cree que tenen allres mitjans per saber-ho 
i sobretol una de les obligacions del tour-operadors és, al 
mornent que contracten un establiment. saber si es troba en 
ordre. 

No obstant, a pesar de tot el que he dit, dic que vota
ríem a favor al punt n? 1 si llevassin el termini de sis mesas 
i al n? 2 i al n? 3 votarem afirmativament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Joan Nadal. 

EL SR. JOAN NADAL 1 AGUIRRE: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Serra, com veu, ni és tan moderada, ni tan centrista, 

no ha tengut tant de suport. A mi el que més m'ha sorpres 
és la intervenció del representant d'UM. Jo crec que voste 
no esta d'acord ni amb I'esperit, ni amb el fans, ní amb res. 
Ha estat més negatiu amb aquesta Moció que el mateix Go
vern, que el mateix partit del Govern, o sigui, és una cosa 
que realment ens deixa sorpresas, ens deixa realment sor
presas. 

Una Moció que és totalment positiva, com ha dit el re
presentant del PSM-EEM, moderadíssima, que l'hem feta així 
perque pogués ser acceptada per tothom i pogués ser accep
tada pel Govern i la pogués complir, i així i tot ens trobam 
que en el primer punt no esta d'acord i en els altres dos, 
que no és més que agafar elllistat i passar-nos-el, ens dema
na dos mesas flexibles, que no sé que són dos mesos flexi
bles, dos mesas són dos mesas, si vol que siguin més, digui 
que siguin més mesas, pero els mesas no són flexibles, són 
de 30 dies o de 31, pero res més; en tenim un de 28, pero 
no hi ha més flexibilitat que aquesta. 

Després ens han parlat, el Grup que dóna suport al Go
vern, que no hi ha diners, que es necessiten 17 inspectors, 
que si el pressupost. Jo vuIl recordar que al Debat del Pres
supost, el Grup SOCIALISTA amb el suport d'altres Grups 
de l'Oposició, vare m ser els que varem insistir en ampliar 
el capítol per a la creació d'inspectors dins la Conselleria de 
Turisme, i així es va aprovar. Per tant, doblers n'hi ha pres
supostats, pel que es veu no s'han utilitzat perque hi ha un 
sol tecnic que es dedica a fer les inspeccions d'establiments, 

'. un sol tecnic que té muntanyes d'expedients í que indubta
blernent no en mira cap, perque només amb les urgencies va 
sobrat, així no surt cap expedient en absolut. 

Que se'n necessiten 17? Ido que se'n posin 17, perque 
si ens diuen, com dei a el responsable d'UM. que aquestes 
coses s'han de fer a I'hivern, que ara ve l'estíu, i si hi ha 
un incendi aquest estiu, que passa? També el passam a I'hi
vern? El que no pot ser és que dient ja ho farem a I'hivern, 
han passat sis anys; el primer Decret es del 82, el primer De
cret del Govern, i així ha passat un any i un altre i ara ve 
un repesentant d'UM a dir-nos que ja ho farem a I'hivern. 

No, senyor; comencem. Doblers per als inspector n'hi 
ha, si en volen treure; és prou important el tema, un sol in
cendí a un establiment hote\er aquest estiu faria molt més 
mal que els que poguessin gastar en promoció turística no 
per a 17 inspectors, sinó pera 117 inspectors, molt més mal. 
Hem de comem;ar i hem de donar la cara, hem de sortir 

al carrer dient que ho feim, la gent ha de saber que s'inspec
cionen els hotels, la premsa ha de saber que s'inspeccionen 
els hotels, la premsa estrangera també, els tour-opeadors ha 
han de saber, i els llistats que demanam de les empreses que 
s'han adaptat a la normativa i de les empreses que no s'hi 
han adaptat, s'han de fer públics. 1 aixo que ens diuen, bé, 
els tour-operadors ja tenen l'obligació d'investigar si els ho
tels són adaptats o no són adaptats, no senyor; el turista tam
bé té uns drets, el turista com a persona individual té uns 
drets, i aquest turista ha de saber, ha de poder saber si aquest 
hotel és adaptat o no és adaptat, no senyor; el turista també 
té uns drets, el turista com a persona individual té uns drets, 
el turista com a persona individual té uns drets, i aquest tu
rista ha de saber, ha de poder saber si aquest hotel és adap
tat o no és adaptat, si compleix la normativa o no la com
pleix. No són unes relacions cornercials amb un tour-operador 
i un hoteler, el que defensam aquí, són drets individuals, drets 
individuals de la persona, i voste m'ho planteja com una re
lació comercial. No senyor, no és una relació comercial, la 
relació comercial és no fer la despesa i per ventura per aixo 
el «tour-operadomcontracta més barat i perque pot exigir més. 

Nosaltres no defensam aixo, defensam els drets indivi
duals, el dret individual del turista i el dret individual del 
treballador de l'hotel, i per aixo crec que és necessarí que 
es posi en marxa aixb, perque és un dret que té qualsevol 
per ona. Qua.lsevol empresa que no lengué le me ures de 
eguretal necessaries dins la eva empresa pOl ser denuncia

da, i avuí dia ens lfobam que la majaría deIs establimcnls 
hOleler no tenen aquestes mesures de segurelat i aquí deim 
que bé, que anem a poc a poc, que anem alerta, que no ... ; 
no senyors, anem a c1arifi.car el sector, anem a crear aquesta 
qualital reclamanl la quan en amp/lm la boca. No s'hauran 
in peccionat 2.300 eslabliment hotelers. Que pas a1 Que en 
si any no n. ban inspeccional cap ni un? Que cap ni un no 
'ha adaptal a na normativª vigem? Qualcun n'hi haura qual

cun \1'hi hama. lendran ~ualque expedient ja regularit7.al. ra
cin el \listat deis que són regularitzats, inspeccionin ·-els al
tres, peró fem-ho, no anem una allra vegada tapant els lemes 
perque ens pO! agafar el loro i, sobretol, el loro 1'01 agafar 
el Govern, pero seria un toro que n agafaria nomé el Go
vern ¡nó que agararia tOl el sector i reperculiria en tOla I'eco
nomia de les llles. 

Per tant, jo deman a tots els Grups que donin suport 
a aquesta Moció sencera, no a trossets. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pareix que del debat es pot treure la conseqüencia que 

hem de votar per separat, també, perque he sentit que el Grup 
d'AP-PL deia que si hi havia sis meso s, i com que no s'ha 
acceptat, procedim per tant a la votació de la Moció presen
tada i ho farem per apartats. Sr. Secretari, vol fer lectura del 
primer punt? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat Autonoma potenciara els 

serveis d'inspecció de la ConseUeria de Turisme amb la fina
litat que en el termini de sis mesos s'hagin inspeccionat la 
totalitat deIs establiments hotelers i apartaments turístics i 
que, d'acord amb el Decret 21187 de 26 de man;, es fixin les 
mesures sancionadores i correctores. De LO! aixo. se'n retra 
compte al Parlament de les llles Balears». 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

drets? Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

28. Abstencions, no. Per tant, queda aprovat el punt primer 
que acabam de sotmetre a votació. 

El segon i el tercer es poden votar conjuntament? 
Faci lectura, Sr. Secretari, del punt segon i del punt ter

cer, i en procedirem a la votació. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«2n. El Govern, en el termim maxim de dos mesos, r~

metra al ParIament relació pormenoritzada, amb indicació 
de l'establiment hoteler i del titular, de la situació deIs expe
dients oberts a la Conselleria de Turisme sobre adequació deIs 
allotjaments turístics i establiments hotelers al Decret de Me
sures de Seguretat i Protecció contra Incendis. 

3r. El Govern remetra al Parlament, en el termini ma
xim de dos mesas, relació deIs establiments hotelers i allot
jaments turístics, amb el nom del seu titular, que no s'hagin 
adaptat al Decret de Mesures de Seguretat i Protecció contra 
Incendis». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovats els punts segon i tercer per unanimitat 

de la Cambra. 

illrl . 
I passam al III punt de l'Ordre del dia, que és el Dicta

men de la Comissió d'Ordenació Territorial sobre la Propo
sició de LIei n? 733/ 88, presentada pel Grup ParIamentari 
SOCIALISTA i relativa a la Declaració de I'Estany des Peix 
de Formentera com Area Natural d'Especial Interes. 

Abans de comenr;:ar' el debat, s'ha fet arribar a la Presi
dencia una proposta d'esmena transaccional relativa a incor
porar una Exposició de Motius, que de moment no en té. 
jo deman al Sr. Secretari si vol procedir a fer-ne lectura, i 
després demanarem al Srs. Portaveus si hi ha cap inconve
ment que s'hi incorpori. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«La Lid d'Ordenació i Protecció d'Arees Naturals d'Es

pecial Interes estableix la via jurídica per a la preservació de 
tots aquells espais que contenguin valors ecologics, geologics 
i paisatgístics singulars. S'Estany des Peix, localitzat a la cara 
nord-est de Formentera, constitueix juntament amb s'Estany 
Pudent, ja declarat Area Natural d'Especial Jnteres per LIei 
del ParIament de les IlIes Balears, un sistema singular iden
tificador de l'illa de Formentera i prou diferent de la resta 
del territori illenc per la seva condició de zona humida. :r.:es
tancament d'aigües superficials i el desenvolupament d'una 
vegetació escassa pero molt adequada a la salinitat de les 
aigües fa la zona id anea per a les aus limicoles de les Ba
lears i per a aquelles aus migratories que fan escala al nostre 
arxipetag. Així mateix, l'Estany, lloc ideal per mor de la tran-

quil·litat i netedat de les seves aigües, ha estat i és fonamen_ 
talment un !loe tradicional de pesca, d'aquÍ el seu nomo No 
hem d'oblidar tampoc un seguit de restes prehistorics troba
des a les seves rodalies que confirmen un poblament molt 
antic i evidencia el paper de refugi i port que des de temps 
molt llunyans ha tengut. 

La protecció de s'Estany, la seva vorera, la barra litoral 
de dunes i savines i Punta Pedrera és especialment Oportuna 
davant els perills cada vegada majors de degradació i des
trucció i respon, a més, a la reiterada expressio del poble de 
Formentera a favor de la seva integral preservació. Per tot 
aixo i a l.empara del que es disposa a la LIei d'Ordenació 
i Protecció d'Arees Naturals d'Especial lnteres, dispos». 

EL SR. PRESlDENT: 
Aquesta Presidencia demana als Srs. Portaveus si hi ha 

alguna excepció per que s'incorpori com a transaccional 
aquesta Exposició de Motius. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA: 
Nosotros consideramos improcedente, después del pla

zo habido en Ponencia y en Comisión para el tratamiento 
de esta Proposición de Ley, la incorporación ahora de esta 
transaccional. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ates que hi ha I'oposició d'un Sr. Portaveu, no s'incor· 

pora, ido, aquesta esmena transaccional d'acord amb el Re· 
glament d'aquesta Cambra. 

Passam, dio, a debatre el Dictamen de la Comissió, 
com que a l'article Ir. no hi ha cap esmena mantenguda 
d'aquí a un moment en procedirem a la votació per dona' 
temps que s'incorporin els Srs. Diputats, perque els ha aga 
fat de sorpresa. 

Per tant, procedim a la votació de l'article Ir., del Dic 
tamen de )a Comissió. 

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

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat l'article Ir., per unanimitat d'aquest 

Cambra. 
A )'article 2n. es manté l'esmena 1180/ 87 presentada PI 

Grup Parlamentari AP-PL. Per defensar aquesta esmena, t 
la paraula el Diputat Sr. Bartomeu Planells. 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Fa uns mesos, quan aquesta Cambra debatia la pre! 

en consideració de declarar s'Estany des Peix de Formente 
com Area Natural d'Especial Interes el nostre Grup Parl 
mentari va votar que sí perque enteníem que aquesta era 
voluntat del poble de Formentera, perque ho volien els fe 
menterencs, i per tant havíem de votar que sí a aquesta PI 
sa en consideració, pero vam dir que amb el que no estave 
d'acord era amb la delimitació que ens presentava el Gn 
Parlamentari SOCIALISTA i que presentaríem esmenes q 
hem defensat en Ponencia, que hem defensat en Comis~ 
i que avui defensam davant el PIe. I a mi, Sres. i Srs. Dip 
tats, m'agradaria explicar el motiu d'aquesta esmena que n 
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saltreS vam presentar i que hem mantengut. 
En primer lloc, em referiré a la nostra esmena, no a les 

delimitacions que ha presentat el Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. Nosaltres creim que la delimitació ha de ser del que 
és la zona de l'Estany, del que és I'Estany des Peix, per tant 
en la nostra esmena nosaltres proposavem que aquesta deli
rnitació es fes pel que seria la zona marítimo-terrestre, que 
encara que no sigui més o menys podria delimitar per on 
hauria de passar, amb la qual cosa es faria una protecció 
de la zona de s'Estany, pero una cosa molt important que
daria fora, un nucli de cases, una serie d'edificacions que hi 
ha allí. 

10 sé que hi ha algun Grup Parlamentari que ha dit i 
que defensa, i és molt jusi que ho faci, que aquestes cases 
poden quedar dins la zona de protecció, que no hi ha cap 
problema, que ara feim una LIei per potegir-Ies i que des
prés la Conselleria d'Ordenaeió del Territori en fara una per 
desprotegir-Ies. Jo no sé, Sres. i Srs. Diputats, per que hem 
de fer lleis per protegir una zona i després un pla especial 
per desprotegir la zona; jo cree que eria bastant més ade
quat ja deixar aquestes cases fora i que es fes un pla especial 
per deixar la zona protegida, la zona de s'Estany, que és el 
que tractam aquí, no primer protegir-Ia i després demanar 
a la Conselleria que faci un pla especial per desprotegir aques
tes cases. 

Per un altre costat, també voldríem dir que el que s'ac
cepti la nostra esmena no vol dir en cap moment que allí 
s'hagin de construir més cases. hi ha unes Normes Subsídia
ríes de I'Ajuntament de Formentera que ja preveuen que allí 
no es construeixi més, no veig p~r que hem de fer I'area 
aquesta de protecció deixant-hi aquestes cases sense cap ti
pus de reforma si no és a través de plans especials com abans 
havia dit. 

En una cosa amb que sí estam totaIment d'acord i aquí 
reconeixem que la nostra esmena no era del tot perfecta, és 
protegir la zona deIs Estanyets, i els n·lustres Diputats d'Eivis
sa i sobretot de Formentera saben perfectament que em refe
resc a la zona deIs Estanyets, i aquests sí que crec que és 
important que entrin dins la delirnitació de protecció, per
que són unes zones humides on no hi ha cap tipus d'edifica
ció i que seria important que es fes aquesta protecció. Per 
tant, en cas que s'acceptas la nostra esmena, proposaríem que 
aquesta fos transaccional per modificar la delirnitació per la 
zona deIs Estanyets, pero que la resta fos per la zona 
marítimo-terrestre com no sal tres havíem proposat a la nos
tra esmena. 

1 ja per acabar, voldria explicar simplement el motiu pel 
qual el nostre portaveu s'ha oposat a incloure una Exposició 
de Motius a aquesta Prapo ició de Llei. Com elI molt bé 
ha dit, és una LIei que s'ha tractat en Ponencia, s'ha tractat 
en Comissió, es va tractar la setmana pasada i aquesta Ex
posició de Motius, si no ho he calculat malament, se'ns ha 
Iliurat quatre minuts abans de dir si l'acceptavem o no. Cree 
que hi ha hagut més temps i més moments per pro posar una 
Exposició de Motius. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Srs. Portaveus deIs Grups que vulguin 

intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM té la parau
la el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL I SERRA: 
Grades, Sr. President. 
Cree que podem dir que avui aquest Parlament esta d'en

horabona. Acaba el cicle de la, si no record malament, pri
mera Proposició de Llei que obrí la present Legislatura, i els 
indicis que tenim permeten suposar que acaba relativamenl 
bé, que aquesta Proposició té un bon final, encara que 00 

tengui booa Exposkió de Motius, i que, en una paraula, que
danl aprovada. Crec que la Cambra esta d'enhorabona, For
mentera esta d'enborabona i les Balears estan d'enhorabona 
Vull recalcar aquesta darrera afirmació perque en el que aquí 
potegim ho protegim per a les Illes Balears i encara que evi
dentment cada una de les Illes i cada un deis termes munici
pals hagin de ser tenguts en compte, el que aquí expressam 
en la voluntat de les llles Balears i és molt imporlant que 
un municipi o una illa tenguin una decisió determinada en 
un sentit concret, pero el que aquí acordam és el que acor
den les lLles, i aixo no ho podem oblidar en cap moment. 

la raonarem «per que s'Estany des peix havia de ser pro
tegit, i e1s argument no val la pena reiterar-los perque varen 
er exposats a la presa en con ideació, s'han exposat a la Po

nencia, a la Comissió i avui é inneeessari insistir-hi. Cree 
que avuj la Cambra cornpleix amb dignitat el seu paper i 
aconseguim una cosa molL important i no és que guanyin 
dretes o esquerres, 00 és que guanyi Govern O Oposició, és 
que guanya el sentit comú. 

Estam conven~uts que protegint, ha hem dit, ho repeti
rem tantes vegades com faci falta, defensam els interessos ge
nerals del poble balear. A les urbanitzacions, a la construc
ció hi ha interessos, interessos perfectament defensables, j jo 
diria fins i tot que perfectament defensats o corn a minim 
defensats, pero enlenem que quan la construcció es vol dur 
a terme sobre un espai nalUral valuós, quan la degradació 
d'una, Area Natura! d'Especial Interes és ímminenl., l'interes 
general ex.igeix que aquesta Cambra usi la LIei que va ser 
aprovada per la majoria de representants i conjuri aquesta 
amenaya. 

Fa pocs dies algú semblava sorpres que aquesta Llei ten
gui per efecte aturar urbanitzacions. Ara i aquí, aquesta Llei 
no tendria cap altre sentit perque el periU que corren les ames 
naturals d'aquestes illes són precisament les urbanitzacions. 
Quines actuacions hi pol haver en aquests territoris a1s nos
tres anys? No és pensable o no sembla molt probable que 
siguin refmeries de petroli, central nuclears o bases especials 
no ens sorprendria gen , pero es c1aríssim que els especula
dors e.1 que cerquen és urbanitzar i, per tant, la L1ei de Pro
teceió d'una Area Natural d'Especial Interes el que ha de fer 
és conjurar el perill que aquesta area corre i si aquest perilJ 
és la urbanització, és aquesl el perill que s'ha de conjurar. 

Horo de vegades lamenta qu cada urbanització i cada 
projecte exigei.x una lIei per actuar. Mentre no es faci un ca
taJeg operatiu, mentre el Govern no igui rigorós i protegeixi 
el que ha de ser protegit, logicamenl no hi ha altra vía. Arces 
naturals en tenjm ja molt poques i han de ser conservades, 
ens podem dir que el Govern ja ha presental al Parlament 
el famó inventaJ~ pero el Govern í lOl els DipuLats aben 
que aque t inventad no é operatiu, que le mesures de pre
caució que s'han pres fms ara són insuficients, magres, i en
cara eonegudes de manera fragmentaria. Serveixen per atu
rar alguns focu concrelS, algun fronts de ¡'incendi, pero el 
foc general no queda apagat. 

Som els primers que desitjam poder deixar de banda la 

~ ~----~========~======~========~============~=== 
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dinamica d'anar e pai per espai, de dur e.spaí pcr e 'paí en 
aque ta tribuna i en a UCSl Par lament , perque som cQllscienls 
que aü,;o genera conmCt puntual esLira-i-amoU · prc ion 
oberre dís imulad,es i fjns i t 1 un descre'dil de la Lasca 
parlamentaria, peró la situació es tal COIn es, i no podem 
renunciar a emprar les eines que tenim per complir el que 
la nostra consciencia ens exigeix, 

E tam en contra de quaIsevol urbanilzació que afecti c.
pais natural d'imerC. I fUI ur de le nOSlre iUes pa a per 
una política urbanística ~nergica, per la reclassifica ió del que 
hi ha de ectuó i per un e ·talvj CX lrem del territorio Fins ara, 
ho dejem fa poc dies, hem urbanitzat malamenl hem per
me mas a cdifi ació, ma a volum no hem aplical depura
ció d'aigües, ele, Bé, ho Ilem aprovat fi ns ara, és irrever ible, 
a partir d'a ra ha hem de rer millor i ha hcm de fer mi llar 
als espaj naturals que encá'f(t Cns queden. Aque ta és una 
fal ·Iacia inadmissible. Els lel'rito ris de les iHes ón peLil , é 
pelita (,i ll a de FOl'mentera, amb els seus 3.000 habitanl , una 
infrasuuctura turística ja detemlinada, Una illa o unes iHes 
on la gent afortunadament ja no ha d'emigrar, on la renda 
és elevada i on el que cal és consolidar una economia i cal 
assegurar el dema, i el dema no l'assegurarem construint en
cara més, sinó treient la rendibilitat del que hem fet fins ara. 

El turisme, la base de la nostra economia, és una activi
tal economica irrenunciable. Si vertaderament feim reina per 
reequilibrar I'economia de le lIIes Balears, s,i crcim que el 
lurisme pOl ser el motor d'aJlres activitat lino altres ho 
creim, cns hem d'assegurar que aquest motor funcioni i que 
sigui fefln. Aixo pas a per millorar la qualitat passa per una 
maxima qualitat del mar on aquesta act ivitat es desenvolu
pa. El turisme és una activitat que exigeix un medi ambient 
especialment cuidat, és una activitat ambiental exigent. Si co
men¡;:am a consentir platges contaminades, si continuam amb -
el corsé d'asfalt i formigó en torn de la costa, si sacrificam 
un a un els espais naturals que encara ens queden, el turis
me no durara gaüe. Hem de sér conscients que peI m<mterur-
lo I'hem de dotar, i una de le dotacions és el paisatge, la 
propia realitat de les l11es tal com sÓn. 

Fa pocs dies, i la frase no és nostra pero sí molt con
tundent i valla pena llegir-Ia, un comentarista polític d'aques
tes illes es re feria a -llegjré en castella- «grupos de intere
ses que aman la ley y el orden en materia de política dura 
y de inseguridad ciudadana, por ejemplo, pero que prefie
renla anarquía y la ausencia de ley en cuestiones urbanísti
ca porque así pueden aumentar la especulación, destrozar 
los paisajes, hundir cierto precios e instaurar la dictadura 
del cemento en calas y playas antaño civi lizadas». Aquests 
sÓn desgraciadamenl, els comentaris que le nostres illes i la 
política de Govern susciten encara avui en dia. 

Jo no sé si vos tes coneixen Punta Pedrera, un autimtic 
mosaic de natura i de cultura on encara s'asseca peix, on le 
barraques deis Uaüts es combinen amb els reSles histories, 
on les comuruta,ts de plantes própies de roquissars arids i sa
lats conformen un paisatge peculiar. Es la Porta de la Mar 
a Fonrientera i ha ha estat durant segles, i aixo és un periU 
per un possible port que serviría a una urbanització lotal
ment desorbitada a una ilIa com Formentera. Afortunada
ment aquesta Cambra pot avui plasmar la voluntat majori
taria del nosue poble en contra d'una tal irUciativa. Aquesta 
LIei, com tan tes altres que s'han vist i s'hauran de feure en 
aquesta Cambra, té moltes arrels, molts de fonaments etics, 
esteucs, de patrimoru natural i cultural, etc. Av':!i he volgut 

incidir en els aspectes economics, que són els que per ventu_ 
ra poden interessar i entendre millar certs Grups, i no en¡ 
referesc a temes de dema mateix, pero sí per a un futur de 
bon de ver. Aquest Parlament sera difícilment recordat per 
determinats temes com l'autopista o per la L1ei de Canse lis 
lnsulars, al pas que anam, pero si aconseguim dur a terme 
una tasca conservaciornsta deixarem un magnífic Ilegat, unes 
illes, si no intactes, no tan degradades com la dinamica es
peculativa vol i de vegades aconsegueix. 

Estiguin segurs. No sois poden fer que els nostres fills 
no hagin de viure dins cap cova, sinó que podran viure en 
aquestes illes, que seran Jlavors un país prosper i bell. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
No es tracta ja d'insistir, en aquestes altures, en els va

lors ecologics i paisatgístics de s'Estany des Peix, sinó dir úni
cament que si bé el Pla Provincial no el va reconeixer ID com 
element paisatgístic singular ni com a paratge preservat, per
que en aquells moments només es tenien en compte criteris 
paisatgístics i no ecologics, sí ja el primer inventari d'ICO
NA el va recoIlir com un deIs esprus naturals més impor
tants de BaIears i successivament ja s'ha incorporat com a 
tal a tots els estudis i inventaris que s'han fet. 

A més, s'ha de dir que té una particularitat que és una 
nota especialíssima no només dins Balears, sinó dins Espa
nya. Es un tros de mar, com tots sabem, que és de propietat 
privada; és important, per tant, la seva protecció, i a posta, 
jo crec que amb bon criteri, tota la Cambra ha votat afir
mativament l'article 1, que diu que s'Estany des Peix és una 
Área Natural d'Especial Interes. 

Ara bé, els problemes vénen amb els límits. l:esmena 
que ara debatem té un tros de la seva delimitació que, com 
ha dit molt bé el Portaveu d'AP~PL, segueix la línia corres
ponent a la delimitació de la zona marítimo-terrestre. Bé, 
aquesta protecció és totalment insuficient, hem de dir que 
alla no hi ha sol urbarntzable ni urba, és sol no urbanitzable 
en aquests moments, i nosaltres estam d'acord que darrera 
la línia marítimo-terrestre, al sol no urbanitzable, hi ha d'ha
ver una franja protegida. 

Per una altra banda es diu que hi ha cases construides; 
cert, hi ha cases construides, pero senzillament l'úruca cosa 
que els passara a aquestes cases és que quedaran fora d'or
denació i que, per tant, podran fer-hi obres d'ornat, podranfer
hi obres d'higiene, obres perque no cruguin, pero no es po
dran ampliar ru se'n podran construir de noves. Per tant a 
nosaltres no ens convenc;, perque és important que no es faci 
una mampara, precisament al Ilarg de s'Estany des Peix, de 
noves cases, nasal tres creim que és important que la deJimi
tació agafi un tros de terreny, una distancia que, no sé exaCc 

tament quina és, peró deu rondejar eIs 100 metres més o 
menys, creim que no esta malament. 

A més, hi ha un altre aspecte molt important i també 
m'hi voldria referir; aquesta és la segona raó per la qua! 
nosaltres votam que sí a aquesta delimitació, i és que aques
ta delimitació no és deIs grups proposants o del grup propo~¡ 

sant en aquesta Cambra, aquesta delimitació és frmt d'un 
pacte, d'un pacte que es va produir a I'Ajuntament de For,i. 
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Illentera i que va ser aprovat en PIe per aquest mateix ajun
taJIlent amb 9 vots sobre 11 i amb tres grups polítics que 
Ji donaven suport, tres grups polítics que tots sabem que són 
el Grup lndependent de Formentera, el CDS i el Partit SO
CIALISTA, i nosaltres com que sempre deim que és bo que 
es tendero al consens, aquesta és una altra raó que ens fa 
votar que sí a aquesta delimitació. No s'ha fet des de Palma, 
s'ha fet des de Formentera, i a més pensam que amb criterio 
Per tant, perque la delimitació és raonable i perque és conse
qüencia d'aquest pacte del qual he parlat, nosaltres votarem, 
votarem ja en Comissió i en Ponencia per aqueta delimita
ció, i votarem que sí una altra vegada aquí, al PIe, i per tant 
no podem votar que sí, sinó que votarem que no a I'esmena. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

Diputat Sr. Andreu Tuells. 

EL SR. TUELLS 1 JUAN: 
Gracias, Sr. Presidente. 
Muy brevemente, para decir que nosotros también vota

remos que sí a este artículo, y la verdad es que muchos ar
gumentos ya los ha expuesto Don Miguel Pasqual, que me 
ha precedido en el uso de la palabra. El ha dicho muy bien 
que este acuerdo que vames a-adoptar aquí viene ya desde 
Formentera, porque allí las fuerzas políticas, en distintas reu
niones y después en el Ayuntamiento, consensuaron prácti
camente menos el voto -lástima, desgraciadamente faltó ese 
voto para llegar al consenso- menos el voto, repito, de AP, 
llegaron a la delimitación que ahora nos ocupa. 

Yo recuerdo, y quiero hacer entonces un comentario, que 
la exposición que con ocasión de la toma en consideración 
hizo el Diputado formenterense lsidor Torres todos nosotros, 
Grupo Parlamentario y creo que a la Cámara, francamente 
nos agradó mucho. Era una muestra de sensibilidad, una ex
posición muy humana, muy sensible, y en aquel momento 
él se hacía eco del sentir popular practicamente de toda For
mentera. Votamos entonces que sí, hemos votado en Ponen
cia, en Comisión, y ahora votaremos que sí por las razones 
que han sido dichas. 

Un solo comentario más, yes que de entonces a ahora 
tenemos la impresión de que en este sentimiento, en esa sen
sibilidad por la conservación de la naturaleza, se está produ
ciendo un cambio que es muy positivo. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. .. 
EL SR. PRESIDEN'P. 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa
raula el Diputat Sr. Isidor Torres. 

EL SR. IDRRES 1 CARDONA: 
Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
Recordant la meva intervenció inicial de dia 7 d'octu

bre, crec que la finalitzava dient que aquesta Proposició de 
Llei no volia ser únicament nostra, és a dir, que no volíem 
agafar la bandera que el nostre Grup era l'únic interessat que 
aquesta area fos Área Natural d'Especial Interes, fos prote
gida per llei. Ara bé, sí que volíem que fos una area protegi
da i ho féiem fonamentalment amb l'objectiu de preservar 
Un espai, s'Estany des Peix, la seva area o barra litoral, la 
Punta Pedrera, que aquí varem argumentar i varem explicar, 

tots els Grups una mica, quins eren els valors que tenia i 
convenguérem que eren realmenl certs, amples i de tot tipus, 
n'hi havia d'ecologics, educatius, paisatgístics i economics, evi
dentment, economics, que avui també ja n'ha parlat moll el 
Grup deJ PSM en un sentit que jo els agraesc, i remarcaré 
només en una frase. 

Aquí, a la presa en consideració, consideravem, el nos
tre Grup, que aquest espai tenia un interes economic quant 
que la seva conservació significava per a I'i lla, ateses les se
ves dimensions i les seves possibilitats de desenvolupament, 
una asseguran9a de futur, i que la seva degradació suposava 
una amcna9a de pobresa. Des d'aquesta perspectiva, el pro
blema que teniem era, bé. volem protegir-Ia, pero, que im
plica fer aquesta protecció? Protegir aquesta zona vol dir pro
tegir exclusivament els IÍmits de l'aigua, que d'aJguna manera 
també ha varen exposar al Debat de presa en consideració 
i bastant bé els companys del PSM, quan varen dir que era 
ben trisl haver de ortir en aquesta tribuna a defensar la mar? 
Nosallres creim que protegir aque la zona és quelcom més 
que delimi tar la zona de la mar, és precís delimitar una area 
mínima de protecdó del IitoraJ que enrevolta l'Estany que 
faci real i efectiva aquesta inteflció de protegir, deHmitació 
que, en aquest ca s, a un Grup d'aquesta Cambra Ji sembla 
excessiva, ara bé, i no vuIl ser reiteratiu, pero hem de conve
nir com a mínim a reconeixer a aquesta delimitació un valor 
que jo crec que és molt importalll i que des d'aquesta tribu
na s'ha reclamat per a moltes altres coses, que és el consens, 
com hem arribat a aquesta delimitació? Aquí es plantejava 
un problema, és a dir, representants de Formentera en aquest 
Par1amenl n'hi ha un, pertany a un Grup Parlamentari j per 
tan1 si aquest Diputat presenta o defensa una postura vol 
dir que és la que defensa el poble de Formenlera i prou. Ara 
bé, aquest Diputat, cntenent que a Formentera hi ha un ajun
tament i en aquest Ajuntament hi ha unes forces polítiques 
representatives del poble, va proposra a aquestes rorces polí
tiques de Formentera, una vegada que el Parlament havia de
cidil prendre en consideració i tramitar aquesta L1ei, estu
diar quins serien, a gusl d aquests representants del poble de 
Formentera, quins serien els limits que hauria de tenir aquesta 
area, conscienl que aixo significava Tealment unes dificultats 
i una responsabilitat grossa. Ara bé. també conven9ut que, 
com que era un tema absolutament assumit per tot el poble 
de Formentera, no podia acabar més que de la manera que 
va acabar. 

Jo voldria explicar a aquesta Cambra que varem tenir 
tres reunioos. Una primera on cada grup va exposar quina 
era la idea que tenia d'aque t lema, com creia que s'havia 
de traclar, i on es va decidir, en una segona reunió, que fa
ríem una estada aJ maleix Estany, carnÍllaríem a peu pels seus 
vollanl i delimitaríem exactamenl aJlo que embla negar-se 
per propia evidencia, és a dir, fins on arriba reaJmem la in
tluencia de \'aigua de l'Estany als seus encontorns. Fruit 
d'aque t passeig va sortir aquesta delimitació que avui aquesta 
Cambra pOl convertir en llei, e va donar un temp pruden
cial a cada un deis grup perquc ho pogués consu ltar en to
tes les seves bases o assessors i consellers, i es va fer una 
tercera reunió on es va firmar una acta, un acord, on tres 
deis quatre grups que hi erem presents varem coincidir que 
aquella delimitació era correcta, i n'hi va haver un que va 
exposar que no Ji semblava bé i que continuarien mantenint 
I'esmena que aquí tenen presentada. 

Vostes, avui, AP-PL, aJ·leguen que fent aquesta franja 
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perjudicam una serie de propietaris que tenen unes cases dins 
aquesta area de protecció i que per part, d'alguna manera 
aquestes cases haurien de quedar fora de protecció i fan una 
proposta d'arribar a una transaccional. Jo, la veritat, és que 
després de veure la seva voluntat proteccionista, havent re
butjat d'entrada aquesta exposició de motius, per unes raons 
que voste ha dit quines eren, jo li explicaré per que s'ha fet 
com s'ha fet -podem parlar-ne, si voleu, si podem demanar 
cinc rninuts per veure si ho arreglam- pero realment per 
la nostra part la delirnitació que avui aquí es propasa, com 
ha exposat molt bé el Diputat d'UM, no és la Proposició 
inicial del Grup SOCIALISTA, és la delimitació que va acordr 
l'Ajuntament de Formentera. Per tant, en aquest moment jo 
no em consider ni molt manco legitimat per canviar en 
aquests moments els lírnits. 

Es una delimitació consensuada, és una delimitació que 
fins i tot ha referendat recentment un pie municipal de For
mentera, per tant escapa bastant en aquests moments a les 
nostres possibilitats. Pero també li vull ser molt cIar i frane, 
perque la nostra intenció i la intenció crec que de tata la gent 
que dóna suport a aquesta delimitació, no és perjudicar di
rectament cap propietari d'aquelles cases que hi ha alla dins, 
és protegir l'Estany i protegir-Io de la manera que creim que 
significa protegir una zona, i arnés perque creim que fent
ho contribui'm al bé general, que és el que ens ha de preocu
par d'una manera decisiva. 

Per tant, jo crec que expressament aquesta voluntat del 
poble de Formentera, representa per tots els seus represen
tants polítics i afegiré més, representada també Per altres re
presentadons de caire social, no polítie, hi va haver poste
riorment que aquí s'hagués pres en consideració aquesta LIei, 
una serie d'associacions cíviques, una Junta Directiva d'As
sociacions de Vei'ns, de data 22 d'octubre, que va fer precisa
ment un manifest on expressava primer la satisfacció de tots 
els grups polítics d'aquest Parlament per haver pres en con
sideració la Proposició i en segon lloc feia una proposta dient 
que el que havíem de procurar era, quan féssim els límits, 
aconseguir una zona e! més diríem uniforme possible al llarg 
de la part sud de l'Estany, que és exactament e! que s'ha fet, 
i referendant aquesta intenció que d'alguna manera jo pens 
que és molt ampla, la Corporació d'Entitats Cíviques de For
mentera, que representa entitats tan diverses com poden ser 
associacions hoteleres, Cambra de Comere, GOB, MAP, As
sociació de Pescadors; aquesta mateixa Associació en data 
de dia 29 d'octubre de l'any passat, també va fer un altre 
comunicat on referendava la voluntat que es prenguessin me
sures per fer la part sud de s'Estany, que és la que indicava 
d'alguna manera els límits, el més aproximadament possible 
per a tothom, sense que es perjudicas ningú o més uns que 
uns altres. 

Per tant, jo crec que atenint-nos a aquesta voluntat de 
protegir sense perjudicar els propietaris, que ja s'ha explicat 
també que és una cosa perfectament possible, no hi ha per
que expropiar ningú ni hi ha perque els propietarís deixin 
caure aquestes cases, no veig la raó, almenys la LIei 1/84, 
si jo l'entenc bé, no ha diu aixi. Recollint aquest sentiment 
popular de Formentera, m'agradaría acabar agraint a tots els 
Grups presents el suport que handonat a aquesta delimita
ció, que repetesc no és la nostra particular, sinó la que en 
rea1itat els grups representants de Formentera han decidit, ja 
que aixo ens permet donar una sortida digna i equilibrada 
a l'objectiu que volíem aconseguir quan presentarem aquesta 

Proposició de LIei, que no és més que protegir d'una mane
ra definitiva s'Estany des Peix i la seva ribera litoral aixi com 
espera i així com desitja el poble de Formentera. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Planells. Per que em demana la paraula? 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Deman la paraula perque crec que hi ha hagut contra

dicció entre el que he dit jo i el que ha dit el Sr. Torres, 
i per saber si acceptava l'esmena transaccional que jo havia 
proposat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo crec que contradiccions no n'hi ha i jo he entes que 

no acceptava, és a dir, podem parlar cinc minuts pero de 
totes maneres direm que no, i per aixo, per parlar és el Par
lament, perque per parlar cinc minuts, si ha de dir que no 
accepta la transaccional, no sé per que hem d'aixecar la Ses
sió. No obstant aixo, repliqui breument. 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Sí, molt breument, Sr. President. 
Comenr;:aré precisament pe! darrer, pel Sr. Torres, quan 

diu que el nostre Grup ha dit que nosaltres deiem que aixo 
era una delimitació excessiva. Jo no he dit que fos xcessiva, 
jo he dit que era injusta, excessiva no ho he dit cap volta, 
és més, voste sap que estavem disposats a votar l'esmena del 
PSM-EEM si no l'haguessin retirat, perque era molt més justa 
que aquesta delimitació, perque deia 200 metres per a tot
hom, caigui qui caigui, i vostes no ho han fet, per tant no 
em digui que nosaltres deim excessiva, nosaltres deim injusta. 

En segon lloc em pru:la d'una Coordinadora d'Entitats 
Cíviques. «Corramos un tupido velo», a la darrera reunió 
no hi va anar ningú. 

El CDS considera molt justa aquesta delimitació. Sr. 
Thells, l'ha vista? Recentment, perque me l'havia demanat no 
fa molt de temps. 

I quant al PSM, dir-li que no protegeixin sa Pedrera. 
Allí on hi ha mil metres quadrats, un rnilió de metres qua
drats per fer una urbanització, no queda protegit aquí, aquí 
no queda protegit, es pot continuar fent la urbanització a 
sa Pedrera, es pot continuar fent la protecció exactament igual 
a Punta Pedrera. Per tant, jo entenc que pel que vostes ex
plicaven, els que no coneixen massa bé, els que no han estu
diat massa bé el planol, la delimitació que avui aprovam, veig 
que són vostes. 

Grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, no, no. No, que aquí quan sortim un poc del Re

glament, tot d'una som... No, no procedeix i no procedeix. 
No, Sr. Mayol, no procedeix. 

Passam a votar l'esmena presentada pel Grup Parlamen
tari AP-PL. Jo deman, Sres. i Srs. Diputats que votin a fa
vor, es volen posar drets? Moltes gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

34. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada l'esmena 
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" ue hem sotmes a votació. 
q Passam a votar l'artiele 2n., tal com ve al Dictamen de 

la Cornissió. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la votació: Vots a favor, 34. Vots en contra, 

24. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, aprovat l'article 2n., 
que acabam de sotmetre a votació. 

A la Disposició Transitoria i a les Disposicions Finals 
1~ i 2." no hi ha esmenes presentades. Si no hi ha inconve
nient, les sotmetrem totes juntes a la votació. 

EL SR. 1DRRES I CARDONA: 
Per separat, per favor. 

EL SR. PRESIDENT: 
Posam a votació, ido, la Disposició Transitoria. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Disposició 

Transitoria, es volen posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen posar 

drets? Moltes gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 34. Vots en contra, 

24. Abstencions no n'hi ha. Queda aprovada la Disposició_ 
Transitoria. 

Les dues finals, poden anar juntes? 
Passam a la votació de les Disposicions Finals 1." i 2." 

i aquesta Presidencia de mana a les Sres. i als Srs. Diputats 
que votin a favor si es volen posar drets. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovades les Disposicions Finals 1~ i 2." i que

da aprovada la Llei de Deelaració de s'Estany des Peix de 
Formentera com a Area Natural d'Especial Interes. 

Deman als Srs. Diputats que no surtin perque sotme
trem a votació aviat, pareix. 

IY.-) 
Passam a la tramitació del Projecte de Llei 784/88, de 

Crectit Extraordinari de Subvencions Electorals. 
La Mesa del Parlament, en Sessió celebrada dia 3 de 

maig d'enguany, un cop oIda la Junta de Portaveus va acor
dar proposar a aquest Plenari que el Projecte de Ley n? 
784/88 de Credit Extraordinari de Subvencions Electorals, fos 
tramitat directament i en lectura única. En conseqüencia, 
aquesta Presidencia demana als Srs. Diputats si donen la seva 
conformitat a l'esmentada trarnitació. 

Ates que el text s'ha repartit, i aquesta Presidencia su
posa que el coneixen tots els Srs. Diputats, si no hi ha torns 
d'intervencions procediríem a la votació del text íntegre del 
Projecte de Llei. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar drets? Moltes gracies. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

Y.-) 
Passam a! següent i darrer punt de l'Ordre del Día d'avui, 

que fa referencia a l'informe al PIe de la Cambra que es for
mula per part de la Comissió de l'Estatut deis Diputats do
nant compliment a l'establert a l'artiele 21 del Reglament del 
Parlament de les Illes Balears. 

Sr. Secretari Primer, vol fer lectura de l'informe de la 
Comissió de l'Estatut dels Diputats? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
<dl·lustres Senyors: Estudiada la Declaració presentada 

per la Il·lustre Sra. Diputada Neus Bonet i Ribas als efectes 
d'examen d'incompatibilitats a que fa referencia l'apartat 2n., 
de l'artiele 7e del Reglament de la Cambra i vists els artieles 
5 de la L1ei 8/86, Electoral de la Comunitat Autonoma de 
les Illes Ba!ears i 155.2.3 de la llei 5/85, sobre Regim Elec
toa! General, aquesta Comissió resol d'informar a la Cam
bra que la Diputada n·lustre Neus Bonet i Ribas no esta sub
jecta a cap tipus d'incompatibilitat per a l'exercici del seu 
carrec. Palma, 4 maig del 88». 

EL SR. PRESIDENT. 
Sres. i Srs. Diputats, esgotat l'Ordre del Dia per al Ple

nari d'avui, s'aixeca la Sessió. Bona nit i gracies a tothom. 

". 
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